
www.espacomissionario.com.br
Ano III – Nº 119 – 25 de Fevereiro de 2014

1Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                    1

No dia 24/02/2014, Hélio Reis recebeu em sua casa a visita 
de Nossa Senhora. Hoje vivemos uma confusão generalizada 
entre os cristãos no que se refere à existência ou não de 
Lúcifer. Alguns irmãos, por se acharem libertos dos 'arcaicos' 
ensinamentos bíblicos, com a desculpa de estarem vivendo 
uma emancipação do pensamento moderno, julgam-no 
como uma simbologia do mal, negando sua real existência. 
Outros usam o seu nome para produzirem o medo e o pânico 
entre fiéis menos esclarecidos. O que podemos dizer, tendo a 
doce Senhora como ponto de apoio, é que o demônio existe e 
conseguiu enganar todos (vivos e mortos) escondendo sua 
existência. É difícil acreditar que seres na categoria de anjos 
possam regredir e tombar para o mal; mas isto aconteceu e se 
deu num outro universo (num universo perfeito), antes da 
criação da espécie humana… por isso a total falta de 
informação a seu respeito. Nesse Universo tudo era perfeito e 
o mal não existia. A partir da rebelião de Lúcifer, toda a 
criação passa a viver uma nova situação com a implantação 
de conceitos totalmente novos oriundos de uma fonte não 
divina; com isso, seres bons e ruins passaram a coexistir e a 
lutarem entre si em todas as latitudes cósmicas. Agora, a 
esperança se volta para o planeta terra, que receberá pela 
segunda vez a visita do Irrepresentável. Pelos sinais, a 
Mulher está outra vez em trabalho de conceber. O Céu está 
atento ao nascimento de Yeshua, mais uma vez, para a 
derrota definitiva do 'Filho da Alva'. Nesse momento o Céu 
será completo com alguns seres humanos.

Marco Aurélio

Hélio Reis  recebeu a 138ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 25 de fevereiro de 2014. 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes deseja visitá-lo(a). É a mesma que participa do Terço nas terças-feiras, às 17h, nesta 
Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você mora. Se você deseja recebê-la, 
fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada para você.

Mensagem de Nossa Senhora

Abro a todos vocês o meu amor materno, 

para que construam a esperança
Terça-feira, 27 de dezembro de 1994

Meus filhos queridos!
O ano está findando, e um novo se 
aproxima no horizonte.
Agradeçamos ao Pai Celeste por ter 
criado o tempo que passa e a 
eternidade que não termina nunca.
As esperanças são renovadas, como as 
flores na primavera.
Agradeçamos a Ele pela esperança que 
todos os dias desperta em nós os 
sentimentos de fé, amor e caridade.
Eu desejo vê-los com os corações 
renovados em Cristo; portanto, é 
necessário que levem a sério meus 
conselhos e percebam os meus sinais.
Abro a todos vocês o meu amor 
materno, e os abençôo para que se 
coloquem à disposição de Deus.
Tenham confiança no Pai que está no 
Céu.
Construam em seus corações, a cada 

momento que passa, a esperança, para a glória do Seu 
nome.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.139)

Comentário: Nossa Senhora, com o coração aberto para nós, 

fala de paz e de esperança. Pede-nos para termos confiança em 

Deus, para construirmos a esperança em nossos corações. 

Nós, Missionários do Coração Imaculado, temos feito de tudo 

para levar a vocês o que pede Nossa Senhora: uma vivência 

com o Terço e com a Eucaristia. Desejamos a todos muita paz e 

muita confiança em Deus, que não nos abandona nunca.
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Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que 
ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: “O 
Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas, três 
dias após sua morte, ele ressuscitará”.
Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de 
perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: 
“Que discutíeis pelo caminho?” Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho 
tinham discutido quem era o maior.
Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse: “Se alguém quiser ser o primeiro, que 
seja o último de todos e aquele que serve a todos!” Em seguida, pegou uma criança, 
colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: “Quem acolher em meu nome uma 
dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, 
não a mim, mas àquele que me enviou”.

Uma tecnologia com efeitos muito abrangentes sobre a sociedade 
humana é o tricô. Surgiu muito antes do capim para alimentar o gado, o 
que chamamos de feno, e ambos são anônimos. A importância do tricô é 
explicada em um artigo que pesquisei da escritora Linn White, na 
revista Americam Historial Review. O título do artigo é Technology 
Assessment from the stance of Medieval historian, traduzindo: 
Avaliação da tecnologia do ponto de vista de um historiador medieval. 
O primeiro indicador inequívoco da existência da tecnologia do tricô 
encontra-se em um retábulo pintado na última década do século XVI, 
hoje em exposição no Hamburg Kuntshalle, mostra a Virgem Maria 
tricotando uma camisa com quatro agulhas, para o Menino Jesus. A 
escritora White colige dados indicando que a invenção do tricô 
possibilitou pela primeira vez manter crianças pequenas 
toleravelmente aquecidas durante o inverno setentrional, resultando 
numa queda substancial da mortalidade infantil.
Essa diminuição permitiu aos pais envolver-se emocionalmente mais 
com os filhos, levando ao aparecimento da família moderna centrada 
nas crianças. O encadeamento de indícios ligando a agulha de tricô ao 
quarto de brinquedos e ao psiquiatra infantil é circunstancial mas 

plausível. Eu afirmo: as mães e avós do período final da era medieval, com agulhas incansáveis, sem dúvida 
avaliaram corretamente o tricô no que respeitava ao conforto e saúde  dos pequenos, mas dificilmente se teria 
previsto que no longo prazo uma nova noção de relacionamento familiar viria a ser por isso incentivada. 

1. Yeshua: Jesus, em hebraico.

O Nascimento da Igreja (Mc 9,30-37)

Tricô
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Neste Evangelho Jesus fala sobre o nascimento da Igreja. Jesus atravessava a Galiléia. Galiléia era o ponto que ligava 
Jerusalém a uma outra parte de onde vinha muita gente. Ligava aquele ponto central a uma porção de coisas. Portanto, se 
Jesus atravessou a Galiléia é porque Ele estava vindo daquela parte de Jerusalém. Ele estava atravessando todo aquele ponto 
de convergência, todo aquele ponto de união da Galiléia, mas para estar do outro lado.
Jesus não queria que ninguém soubesse disso, porque ele estava aproveitando esta travessia, esse ponto de referência, para 
falar e ensinar aos discípulos sobre a Sua Igreja. Jesus reservava aquele momento para falar com os discípulos e por isso 
disse-lhes que queria conversar com eles e não queria que ninguém soubesse. Jesus disse-lhes que: “O Filho do Homem vai 
ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas três dias após a sua morte ele ressuscitará”. É claro que os apóstolos 
ficaram preocupados.
Que idéia é essa do Cristo? Quem é esse Filho do Homem que vai ser morto e três dias depois vai ressuscitar?
Esta atitude daqueles homens mostrava a Igreja que estava começando, estava verde e não estava conseguindo entender 
nada, ainda. Por isso que Jesus pediu que não queria muita gente com ele, queria conversar em particular com os discípulos. 
O choque de pensamentos entre o humano e o Divino foi esse: como entender que o Filho do Homem vai ser entregue, eles o 
matarão, mas três dias depois o terão de volta? É claro, a Igreja, que estava nascendo não entendeu.
Eles chegaram em Cafarnaum. Estando em casa (interessante, Marcos é o único a colocar no evangelho que Jesus fala 
assim) quer dizer, no Céu, estando no Céu, três dias depois. Olha só como Jesus jogou a coisa prontinha para eles, o Filho do 
Homem vai ser entregue, eles o matarão, três dias depois ressuscitará. Depois estando no céu, quer dizer, estando em casa, 
quer dizer, Jesus, já no Divino, já naquela estrutura toda colocada como divino, Ele pergunta a Igreja: O que vocês estão 
discutindo? Isso é terrível! Se nós quisermos entender bem tudo isso vamos ver o Cristo Divinizado, o Cristo Glorioso 
dizendo: - O que vocês estão discutindo? Quer dizer que vocês, Igreja, estão discutindo comigo Divino, que conheço tudo! 
Percebo e sei muito bem o que vocês estão falando! Ali, naquele momento, eles estavam discutindo uma coisa crucial na 
Igreja de hoje, quem é a maior, a Igreja humana? Jesus fez essa pergunta a eles e continua fazendo a mesma pergunta à Igreja 
hoje: - O que vocês estão discutindo? Eles responderam: - Nós estamos discutindo quem é o maior na Igreja, quem é o 
Bispo, quem é o Cardeal quem é o padre, quem é o sacristão, quem reza Ave-Maria, quem não reza! Quem defende a 
Eucaristia, quem não defende! É isso que estamos discutindo. Nós queremos saber qual o nosso lugar na Igreja humana.
Jesus sentou-se, chamou os doze, quer dizer, chamou a Igreja e disse-lhe que ”Se alguém quiser ser o primeiro que seja o 
ultimo de todos e seja aquele que serve a todos”. Jesus estava falando que, Se eles traçarem uma linha de várias formas, o 
primeiro no ponto inicial da linha coloca-se primeiro e, no traço do meio daquela linha, é a morte, quer dizer, a Igreja 
humana caminha e ela atravessa pela morte e vai dar de cara com a Igreja divina não é isso? Não tem jeito porque do outro 
lado você acerta ou você estraga tudo.
Então nesse caminhar da Igreja humana nesse ponto de convergência do nosso nascimento até a morte, todo mundo quer ser 
o primeiro, mas esse primeiro termina na morte, não tem jeito, a morte é o ponto de referência onde termina todos os 
viventes. Então por isso que Jesus falou assim: “Se vocês quiserem ser os primeiros, sejam os últimos”. Porque, naquele 
ponto da morte, será o primeiro na vida eterna. É muito fácil de entender isso! Se você quer ser o primeiro, seja o ultimo aqui 
para você ser o primeiro na linha de convergência da Igreja Divina. Você nasce, você quer ser o primeiro, não fica 
preocupado, seja o primeiro na hora da morte que, às vezes, sairá como o primeiro na igreja Divina, é isso que Jesus esta 
falando.
Em seguida, Jesus pegou uma criança no meio deles, quer dizer, pegou a Igreja pequenininha nascendo no meio deles, 
colocou-a no colo e, abraçando-a, fala assim: “Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está 
acolhendo”. Se vocês acolherem essa Igreja que está nascendo no meio de vocês, é a mim que estão acolhendo. E depois ele 
completa: “Quem acolher esta criança, esta acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou”. Jesus, aqui, nos dá a 
característica da Igreja nascendo.
Nesta parte do Evangelho de Marcos é Jesus falando sobre a Igreja nascente e mostrando como devemos agir. Nessa linha 
do meio da morte se você é o primeiro, até lá você será o ultimo. Seja o ultimo aqui, para ser o primeiro lá, porque o Divino 
vem ao contrario do humano. Ele vem contra a morte. Nós primeiro precisamos morrer para iniciar uma vida, você não 
inicia primeiro se você for o primeiro no inicio. Se você é o primeiro no inicio como que você vai chegar a ser primeiro na 
hora da morte! Você terá que fazer o contraria, seja o último, nascendo primeiro aqui, que aí, você poderá ser o primeiro lá, 
caso contrário, não tem jeito. 
É muito simples este Evangelho, basta observar direitinho o que Jesus está falando sobre o nascimento da Igreja. Quem 
acolher esta criança, quem acolher isto que estou falando, estará me acolhendo. E quem acolher dessa forma estará 
acolhendo a meuPai que esta no céu. Jesus está colocando muito claro aqui, que nós temos que respeitar e entender a Igreja 
divina, a Igreja humana, enfim toda Igreja.

 (Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, em 21 /02/2006)
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Ÿ Terço na Basílica de Lourdes  -  Toda terça-feira, às 17h.

Ÿ Adoração ao Santíssimo Sacramento (com a Bênção de 
São Bento) - Toda terça-feira, às 19h30min, na Capela 
Theotókos¹.

Ÿ Missa na Capela Magnificat²  - Todo domingo, às 17h.

Venha rezar o Rosário no dia 25 de cada mês, às 12h, com 
Raymundo Lopes e os Missionários do Coração Imaculado, na 
Capela Magnificat² .

¹Capela Theotókos - Rua Ribeiro Junqueira, 160, Mangabeiras, Belo 
Horizonte.
²Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 105,  Condomínio 
Vila Del Rey, Nova Lima.

Doce e Serena Senhora

Alimentaste Jesus, e com isto fizeste 

com que sua natureza humana 
adquirisse força para a missão que o 
esperava.
Tenho, doce Senhora, também uma 
missão a cumprir, e necessito do teu 
alimento a fim de que possa caminhar 
com a confiança de que tudo se 
arranjará.
Estou usando daquilo que nos quiseste 
dar como presente, esta pequena pílula 
azul que ficou na mão de tua imagem, 
com a certeza de que é o alimento que 
necessito para que tua graça se 

manifeste.
Ajuda-me, Senhora, a obter de Jesus a graça que necessito 
(pedir a graça). Farei o possível para, daqui por diante, 
difundir a devoção do teu alimento celeste.
Ofereço-te uma Ave-Maria, e a teu querido Jesus um Pai-
Nosso pela graça que me concedeste em participar do teu 
banquete, fruto de tuas mãos abençoadas. Amém.

Rezar esta oração, tendo nas mãos uma pílula azul de Nossa 
Senhora do Magnificat. Tomá-la com a fé de que, ingerindo-
a, ganhará força para enfrentar as dificuldades e alcançar a 
graça que necessita. Tão logo a alcance, agradeça divulgando 
esta devoção.

As Pílulas Azuis, uma manifestação 
de amor da Doce e Serena Senhora

O Céu nos inspira uma infinidade de 
“fios condutores” às graças de Deus; e 
um deles, dentre os tantos que 
conhecemos, está tomando proporção de 
destaque: as pílulas azuis da doce e 
serena Senhora.
O que é isso? São pequenas pílulas de 
cor azul-celeste, de açúcar, que nas mãos 
da imagem de Nossa Senhora do 
Magnificat são abençoadas pela Mãe de 
Deus. Esta imagem fica na Capela 
Magnificat, da residência de Raymundo 
Lopes.
Elas permanecem dentro de uma teca 
dourada, nas mãos da imagem, pelo 
período de uma semana, durante o qual 

Raymundo pede pelos doentes e necessitados e, depois da 
Missa dominical das 17 horas, ali celebrada, são 
disponibilizadas a quem busca ajuda do Céu.
Perguntamos a Raymundo por que isto, e ele respondeu: “A 
doce e serena Senhora deseja atender a todos que me pedem 
orações e, pela misericórdia de Deus, Ela achou por este 
caminho um modo de atender àqueles que têm real 
necessidade.”
Para adquirir as pílulas azuis, entre em contato conosco:
email:  
Tel: (31) 32254688-32254067

atendimento@espacomissionario.com.br,

Ÿ Descrição do Produto: 
Ÿ Material durável 
Ÿ Feita em resina importada 
Ÿ Fibra de vidro 
Ÿ Dourada 
Ÿ Desenhos em autorelevo 
Ÿ No verso, oração de São Bento 
Ÿ Altura 27cm

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito 
conforme o Pagseguro.

 Cruz de São Bento

De: R$ 50,00 Por: R$ 45,00


