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“Uma grande seca está prevista para a Europa. Os 

animais morrerão no campo, e toda a Europa, junto ao 

Papa, estará rezando, pedindo a Deus que mande chuva. 

Uma montanha enorme se elevará no centro da Europa e 

cuspirá fogo que atingirá muitos continentes.”

No dia 21/03/2014, Ana Paula recebeu em seu lar a visita de 

Nossa Senhora. Como o nosso papel é falar apenas, e nunca 

tentar convencer ninguém a nada, nesse aviso final somos 

como simples mensageiros d'Aquela que foi e sempre será um 

elo de amor entre Deus e o homem – a doce e serena Senhora. 

Mas esse aviso final não se refere ao fim do mundo, como 

muitos estão sugestionados a acreditar nessas falsas 

informações criadas para confundir as mentes invigilantes. 

Mas esse aviso refere-se ao retorno de Jesus, que se fará depois 

de uma série de mudanças físicas e espirituais, que abalará 

toda a estrutura da humanidade moldada em conceitos criados 

pelo pensamento inexato do 'filho da alva'. O planeta terra 

continuará a nos dar o conforto de sua morada por um longo 

tempo, mas toda árvore que não der bons frutos será cortada e 

lançada ao fogo. Deus em sua misericórdia nos dá, a todo 

momento, a oportunidade de um novo recomeço, fazendo com 

que tudo se renove, tudo mesmo!“Eis que renovo todas as 

coisas…” A destruição total é apenas aparente; nada é 

aniquilado para sempre, e tudo se transforma para estados mais 

evoluídos, nem há morte como aniquilação total, mas apenas 

uma mudança de estado dimensional do espírito imortal, 

porque a vida é uma constante em todo o Universo. 

Marco Aurélio

Ana Paula  recebeu a 141ª 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 março 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

Tome cada um a sua cruz
Terça-feira, 12 de setembro de 1995

Meus filhos! 
Jesus disse àqueles que desejaram 
segui-lo: “Tome cada um a sua 
cruz, antes de iniciar esta 
empreitada”. Isto quer dizer que, 
n o  a t o  d e  s e g u i r  J e s u s ,  
encontraremos inevitavelmente, 
neste caminho, momentos difíceis 
no cumprimento da palavra 
empenhada.
A maioria de vocês deseja seguir 
Jesus, mas não quer admitir a cruz 
nesse contexto, e então, quando se 
inicia o sofrimento e a humilhação, 
simplesmente cancelam esse 
compromisso.
Meus filhos, comportando-se 
dessa forma, estarão ignorando 
aquilo que Ele nos disse, que 
seríamos perseguidos.
A maior prova do amor de Jesus 
para conosco foi a cruz, e para nós 
a maior prova de amor para com 
Ele é fazer a Sua vontade, mesmo 
que, freqüentemente, o resultado 
dessa escolha seja a cruz.

Aquele que deseja construir algo em Cristo, elabore antes 
um orçamento. Caso contrário, poderá ver frustrado seu 
projeto de vida, pois somente obterá êxito se, numa 
opção sincera e calculada, segui-lo sem restrições.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.181)
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cuidados, motivo por que foi chamada de “a mãe de 
Tiago”. Dois anos depois, o Verbo de Deus encarnou-se 
em seu seio virginal. Voltando de viagem, o espírito de 
José turbou-se diante dessa gravidez, e ele pensou em 
abandonar Maria secretamente. No entanto, o Pai enviou 
Gabriel, Raphael e Uriel, os “Arcanjos da Alegria”, que 
lhe disseram em sonho: “José, filho de Davi, não tenhas 
cuidado em admitir Maria, tua esposa, em tua 
companhia. Saberás que o que foi concebido em seu 
ventre é fruto do Espírito Santo. Dará à luz, então, um 
filho, a quem tu porás o nome de Jesus. Ele apascentará os 
povos com o cajado de ferro.” Obediente, José aceitou 
Maria conforme os Arcanjos lhe haviam indicado. Pouco No dia 19 de março, a comunidade católica festejou a 
depois o imperador Augusto decretou o recenseamento, e 

memória de São José, o casto esposo de Maria. A Obra 
o casal se pôs a caminho de Belém, onde Jesus nasceu. 

Missionária, em particular, celebrou pela primeira vez a 
Em seguida, José foi avisado em sonho de que Herodes, o 

Cerimônia da morte de São José, elaborada por 
Grande, promoveria um grande massacre de crianças, no 

Raymundo Lopes. 
intuito de eliminar o Messias. Deu-se então a fuga para o 

Tratava-se na verdade de um projeto antigo, como 
Egito. Após a morte de Herodes, a sagrada família se 

confessa seu autor: “Depois que compilei toda a história 
estabeleceu em Nazaré, na Galileia. José continuava a 

da Assunção de Nossa Senhora aos céus (livro A 
exercer o ofício de carpinteiro. Jesus era-lhe 

Dormição), passei a dever-lhe a edição de como José, seu 
completamente submisso. “Depois de tanto tempo, seu 

querido esposo, entregou sua alma a Deus na companhia 
corpo não se mostrava doente, nem tinha a vista fraca, 

de seu filho adotivo.” A Capela Magnificat, em Nova 
nem havia sequer um dente estragado em sua boca.” Já 

Lima, estava repleta para cultuar o humilde carpinteiro 
um venerável ancião de cento e onze anos, nunca lhe 

que teve a honra de cuidar do Filho de Deus. 
faltou a sensatez, a prudência e o sadio juízo. Foi quando 

A Cerimônia da morte de São José foi inspirada nos 
um Anjo do Senhor lhe anunciou: “Tua morte dar-se-á 

Livros Apócrifos, escritos no Egito por volta do séc. IV, e 
neste ano.” Com o espírito turbado, José viajou a 

que chegaram aos nossos tempos em apenas duas 
Jerusalém e orou no Templo. Suplicou pela proteção dos 

versões, uma copta e outra árabe, com poucas diferenças. 
Arcanjos Gabriel, Raphael e Uriel, por uma morte sem 

Os escritos apócrifos trazem informações biográficas de 
dor e pela misericórdia do Pai na passagem para a 

relevo, ausentes na literatura canônica da Bíblia, é 
eternidade. De volta a Nazaré, José foi atacado pela 

verdade, mas que nos inspiram uma caminhada frutuosa 
doença de forma implacável. Morreu no dia 26 do mês de 

pelos primórdios da nossa fé. 
Nissan, aos cento e onze anos de idade. Jesus derramou 

O rito segue as palavras do próprio Jesus, que narra a 
água sobre seu corpo, ungiu-o com bálsamo e declamou 

história do santo ancião aos apóstolos, no monte das 
uma oração celeste que escrevera antes mesmo de 

Oliveiras. José, nascido em Belém, impunha-se pela 
encarnar-se no seio da Virgem Maria. Os próprios anjos o 

sabedoria e pela excelência no ofício de carpinteiro. 
amortalharam. Os anciãos da cidade apresentaram-se 

Uniu-se em santo matrimônio a uma mulher que lhe deu 
para as demonstrações de luto, e depois o cortejo fúnebre 

seis filhos: Judas, Joseto, Tiago, Simão, Lísia e Lídia. 
o conduziu ao túmulo. Jesus, o próprio Deus encarnado, 

José era um homem justo e dava graças a Deus em todos 
chorou sobre o túmulo deste justo e humilde carpinteiro. 

os seus atos. Vivia do trabalho de suas mãos, conforme 
Na Capela Magnificat, o cortejo fúnebre foi encenado 

estabelecia a lei de Moisés. Um dia sua esposa morreu, 
pelos Missionários do Coração Imaculado, que 

deixando o filho Tiago ainda menino de pouca idade. 
representavam os doze apóstolos. Acompanhou-os a 

Nesta época, os sacerdotes do Templo decidiram 
melodia única e inconfundível da espiritualidade 

procurar um homem de bem para casar-se com Maria, 
missionária, que sempre enobrece as celebrações naquela 

que contava apenas doze anos, nove dos quais passara no 
capela. São José, o casto esposo de Maria, agora repousa 

próprio Templo. Convocaram então as doze tribos de 
em glória na sua câmara mortuária, confirmando a 

Judá, representadas por doze homens, e a sorte recaiu 
declaração de Raymundo Lopes: “A Capela Magnificat é 

sobre o bom José. Os sacerdotes disseram a Maria: “Vai 
dedicada à morada dos três: José, Maria e Jesus.”

com José e permanece submissa a ele, até que chegue a 
David Braga Pereirahora de celebrar teu matrimônio.” Recebida na casa de 

José, Maria cobriu o pequeno Tiago de carinhos e 



Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, 
prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O 
anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!”
Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, 
disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um 
filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o 
trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”.
Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” O anjo respondeu: “O Espírito 
virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, 
Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era 
considerada estéril, porque para Deus nada é impossível”. Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se.
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do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra…" e 
"Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do 
teu ventre!" Enquanto Zacarias foi punido. O que, 
então, aconteceu? Ela glorificada e ele mudo, até o 
nascimento de seu filho?
Aconteceu que Zacarias pediu. A pessoa deve ser 
responsável por aquilo que pede, pois se torna o canal 
daquela graça. Com Maria foi diferente, não havia 
pleiteado a maternidade divina. Ela já não estava mais 
no Templo. Prometida em casamento a José, 
provavelmente estivesse cuidando de suas obrigações, 
ficando surpresa com a visita do Anjo. Por isso a Ela foi 
permitida a dúvida. Zacarias havia entrado no Santuário 
do Senhor, onde Deus falava. Lá, provavelmente, tivera 
feito seu pedido. Neste caso, a responsabilidade perante 
Deus se configura no pedido que se dispõe diante dele. Nossa Senhora não pediu a Deus para ser a mãe de Jesus, não 
Zacarias pediu e Deus escutou sua prece. O Anjo, o pedia esta graça. Por isso é que ao anúncio do anjo Gabriel 
mesmo que lhe falou, disse a Maria:Ela duvidou, dizendo: "Como se fará isso, se não conheço 
"Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo". Aqui foi de homem algum?". Zacarias também ouviu do anjo Gabriel: 
Deus para Maria, enquanto lá foi de Zacarias para Deus. "Não tenhas medo, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, 
Por isso é preciso saber pedir. E, se atendido, deve-se e Izabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome 
acreditar, para que não ocorra como a Zacarias até a de João. (…) Zacarias perguntou ao anjo: 'De que modo 
consumação da graça. Aí está a responsabilidade diante saberei disso? Pois sou velho e minha esposa é de idade 
de Deus, quando se pede a Ele algo. Nossa Senhora é avançada.'" Ele pediu a graça e duvidou, ao ser atendido.
cheia de graça pela pura vontade de Deus. Era uma Nossa Senhora teve dúvida, como Zacarias. A Ela o anjo 
predestinada. E Zacarias recebeu a graça que pediu, disse: "Não tenhas medo, Maria!
apesar de ter duvidado.Encontraste graça junto de Deus." A Zacarias o anjo dissera: 

"Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso 
(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, acontecer, visto que não creste em minhas palavras, que se 

extraído do livro Código Jesus, páginas 45-46)
cumprirão no tempo oportuno." Ambos duvidaram. Ela, 
porém, foi exaltada: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder  

Pedir a Deus - (Lc 1,26-38)
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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.

Ÿ 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, 1051,  Condomínio 
Vila Del Rey, Nova Lima.

Esposo de Maria Santíssima, glorioso São José, assim Guardião do Filho de Deus encarnado, glorioso São José, 
como foi grande a amargura e angústia de vosso coração quanto penastes para alimentar e servir o Filho do 
na perplexidade de abandonardes vossa casta esposa, Altíssimo, particularmente na fuga que com ele houvestes 
assim foi inexplicável a vossa alegria, quando pelo anjo de fazer ao Egito! Qual não foi também vossa alegria por 
vos foi revelado o mistério da Encarnação. terdes sempre convosco o mesmo Deus e por verdes cair 
Glória-ao-Pai por terra os ídolos do Egito.
Patriarca, glorioso São José, que fostes escolhido para Glória-ao-Pai
ser o pai adotivo do Verbo humanado, a dor que sentistes Glorioso São José, que surpreso vistes o Rei do Céu 
ao ver nascer em tanta pobreza o Deus Menino se vos submisso aos vossos mandatos, se a vossa consolação, ao 
trocou em celeste júbilo ao escutardes a angélica reconduzi-lo do Egito, foi perturbada pelo temor do 
harmonia, e ao verdes a glória daquela noite. Arquelau; tranquilizado pelo Anjo, permanecestes alegre 
Glória-ao-Pai em Nazaré com Jesus e Maria.
Executor das divinas leis, glorioso São José, o Glória-ao-Pai
preciosíssimo Sangue que na circuncisão derramou o Glorioso São José, que perdestes sem culpa vossa o 
Redentor-Menino vos traspassou o coração, mas o nome Menino Jesus, e para maior angústia houvestes de buscá-
de Jesus vo-lo reanimou, enchendo-o de contentamento. lo por três dias, até que com alegria o achastes no templo 
Glória-ao-Pai entre os doutores.
Santo, que também tivestes parte nos mistérios de nossa Glória-ao-Pai
redenção, glorioso São José, se a profecia de Simeão a 
respeito do que Jesus e Maria tinham de sofrer vos Finalizando:
causou mortal angústia, também vos encheu de júbilo Prostrados a Vossos pés, vos pedimos Jesus e Maria, 
pela salvação e gloriosa ressurreição, que igualmente atendei as nossas súplicas em virtude das dores e lágrimas 
predisse, teria de resultar para inumeráveis almas. de São José.
Glória-ao-Pai Amém.

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


