
www.espacomissionario.com.br
Ano III – Nº 126 – 29 de Abril de 2014

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

No dia 25/04/14, Maria Virgínia recebeu a visita de Nossa 

Senhora. A linguagem divina nos parece estranha? Por que 

ficamos cegos aos sinais vindos do Céu? Pedimos um grande 

milagre a Nossa Senhora, para que assim todos acreditassem 

em suas manifestações nestas terras brasileiras, mas aqui em 

Belo Horizonte Ela foi muito clara ao afirmar: “Façam vocês 

mesmos os milagres”. Esta é a chave que abrirá nossas 

consciências para o contato com Jesus, nestes novos tempos. 

Fazer a Sua vontade, numa entrega incondicional, suscitará no 

pensamento d’Aquele que tudo comanda benevolências em 

aceitar nossos erros e transformá-los em perfeição; isto é o que 

o Céu chama de graça. Nossa vida é uma sequência de erros 

que inevitavelmente nos levaria à ruína, mas a misericórdia 

divina nos dá, a todo instante, oportunidade de um novo 

recomeço. Vemos a miséria e as doenças alastrarem-se como 

epidemias contagiantes, o mal crescendo e a fé se esfriando. 

Em contrapartida, encontramos pelo caminho almas dispostas 

a serem veículos das graças de Deus, transformando a miséria 

em riqueza da alma, que a ferrugem não corrói; a maldade 

dissolvendo-se no fogo do remorso, transformando-se no mais 

puro amor. Vemos almas dedicadas ao esforço laborioso de 

fazer o milagre de suscitar, até mesmo na doença, a fé, 

elemento essencial para que aceitemos as imperfeições do 

corpo e as transformemos na saúde do espírito. Façamos nós 

mesmos o milagre, disse a doce e serena Senhora; então 

veremos Jesus transformar, com Seu infinito amor, todas as 

nossas imperfeições em um grande derramamento de graças 

neste final dos tempos.             
Marco Aurélio

 .

Maria Virgínia  recebeu a 145ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 29 de abril 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
Sorteada Durante a Visita

“Alerto-o sobre Nicéia, não deve haver nenhuma 
discussão sobre os Evangelhos, porque isto trará fissuras 
cruéis no seio da Igreja. Vocês terão tempos difíceis, com 
a próxima direção da Igreja. Uma grande perda de fé se 
instalará na Igreja, com conseqüências terríveis, se uma 
corrente conservadora, consciente dos ensinamentos do 
Evangelho, não for levantada agora”

Necessito alertá-los
Terça-feira, 04 de maio de 1993

Filhos meus!
Deixo toda semana algumas palavras, 
para que reflitam o que o Céu necessita 
para levar vocês a uma vida tranqüila, 
serena e confiante em Deus.
A maioria acha isto difícil e sem 
colocação prática porque, no mundo 
em que vocês vivem, não existe mais 
espaço para uma vida honesta, onde a 
justiça seja praticada com amor.
O desatino como correm para 
conquistas materiais os deixa ansiosos, 
e isto os afasta, cada vez mais, da 
compreensão dos sinais provenientes 
do Céu. Necessito alertá-los sempre 
sobre a ação de Satanás entre vocês.
Dêem-me este mês um presente: 
rezem, conversem com o Céu, para 
obterem de Deus a misericórdia do 
entendimento.
Ao coroarem minhas imagens, coroem 

também suas vidas com o amor de Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.29)

Mensagem de Nossa Senhora



Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: “Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes 
ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do 
Espírito”. Nicodemos perguntou: “Como é que isso pode acontecer?” Respondeu-lhe Jesus: “Tu és mestre 
em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e 
damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais 
quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, 
a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no 
deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a 
vida eterna”.

Jesus com Nicodemos (Jo 3,7-15)
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Deus. Entendemos isso quando Jesus comparou o Reino Este Evangelho tem ensinamentos aos quais devemos 
de Deus com a situação daquela mulher que perdeu uma 

dar muita atenção. Quando Jesus responde a Nicodemos: 
moeda e varreu a casa até encontrá-la. Isto é a procura do 

"Em verdade te digo: se não nasceres de novo não verás o 
renascimento do espírito. A pessoa precisa renascer, 

Reino de Deus."; e "Em verdade te digo: quem não nascer 
numa incessante busca das coisas do espírito. 

da água e do espírito não pode entrar no Reino de Deus", 
Jesus explicava isto a Nicodemos e ele não entendia, por 

significa nascer para algo mais elevado, abrir-se às 
isso disse: "Se tratando de coisas terrenas, não me crês, 

palavras e ensinamentos do Pai, transmitidas por Jesus, 
como crerás, se te falar das celestiais?" 

"crer e permanecer na Palavra".
Os santos eram pessoas geralmente "simples, mas com 

O nascimento na carne acontece na terra, por isso 
um grande conhecimento das coisas de Deus", por isso 

passamos a ter contato com as coisas da terra, 
tinham também maior compreensão das coisas da terra.

aprendemos o que é da matéria, tudo aquilo que vemos e 
São Cura d'Ars era uma pessoa simples e foi um dos 

conhecemos com os nossos sentidos, com os olhos da 
maiores confessores, porque começou a entender a alma 

matéria. Mas, se desenvolvermos os olhos do espírito, 
humana. Santa Catarina de Sena tinha toda uma estrutura 

veremos as coisas do espírito, nasceremos para as coisas 
racional que mudou completamente, após nascer do 

de Deus. Isto só não é fácil por causa do nosso pecado. 
espírito. Outros santos como Santa Teresa d'Ávila, Santo 

Portanto, nascer de novo é conhecer e viver as coisas do 
Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santo 

espírito, que estão acima das coisas da matéria. 
Agostinho foram pessoas que nasceram de novo. 

Jesus nos fala de duas situações pelas quais o ser humano 
Adquiriram sabedoria, sabiam se relacionar bem com as 

pode passar na terra. Uma é aquela que se refere à cultura 
pessoas, sendo consideradas inteligentíssimas.

intelectual, adquirida através do conhecimento, do 
Temos na Igreja outros exemplos bonitos: São Benedito, 

contato com as coisas do mundo: o saber; outra é a 
São Martinho… São Benedito era uma pessoa de pouca 

cultura do espírito, adquirida através dos ensinamentos 
expressão, que só conseguia falar assim: "Senhor, 

de Deus: a sabedoria. Pode o maior sábio do mundo ser o 
cheguei, estou aqui!" Jesus chegou inclusive a 

mais ignorante das coisas de Deus; assim como o 
responder-lhe: "Eu também estou aqui, Benedito." Ele 

indivíduo mais inculto ser um grande conhecedor das 
era muçulmano. São Martinho era filho de mãe solteira, 

coisas de Deus.
seu pai tornou-se governador. Foi impressionante a sua 

Quando uma pessoa nasce do espírito, começa a entender 
transformação e admirável a sua sabedoria.

que faz parte de algo sublime. Isto passa a influenciá-la 
Nascer do espírito e se tornar santo, é isto que Deus quer 

na sua sabedoria. A sua inteligência se abre também a um 
de nós. Ele quer que nasçamos para a santidade, para a 

maior entendimento das coisas da terra, pois passa a 
vida eterna.

observar mais, a ficar mais atenta.
(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, 

O ser humano é carne e espírito. O espírito é esse que extraído do Livro "Código Jesus", p. 101 -102)
deve nascer de novo, do alto, numa contínua procura de 



Anunciação procuráveis?' Isso mesmo, porque me procuráveis, se me 
Mãe do Divino Amor, achas te graça aos olhares do Divino para achaste no limiar entre tua vontade e a minha vontade?'Não 
seres mãe, achaste graça diante do imponderável para seres mãe sabíeis que devo tratar das coisas do Eterno?' Claro que 
do ponderável. Achaste graça diante do caminho do amor sabias, mas a inquietação terrena tornou-se em dúvida, 
incompreensível para tornar possível o impossível. principalmente quando estamos limitados pelas amarras da 
Porquê? O que continha o teu espírito, para que foste separada de intelectualidade. Perder Yeshua é perder o norte da 
nós pela graça de ser sem pecado? santidade e perder-se da idolatria dos limites terrenos. Não 
Só o mundo dos anjos o sabe, porque foi através de um anjo que perdeste Yeshua, achaste-o em tua inquietude humana.  
foi revelado a preferência de Deus por ti, e o Senhor que a tudo A morte de meu caro Joseph
comanda comandou de ti a resposta do sim, porque esse sim já o Mãe do Divino Amor, perdeste, sim, teu querido 
havia pronunciado a Yeshua nos primórdios de nossa existência. companheiro de jornadas entre ter e não ter os cuidados do 
Deus pensou em nós antes que pensaste na maternidade sem a amor terreno.
necessidade de se juntar a outros de nossa espécie, porque a Teu querido Joseph nunca te pertenceu, porque te foi 
paternidade tinha origem em Yeshua. emprestado pelas hordas celestes, e agora Deus o deseja de 
Seu sim é e será para sempre o caminho humano de um Deus que, volta para que tu caminhes sozinha, somente tu e Yeshua. 
por misericórdia de nós degredados filhos de Eva, quis tornar-se Que caminhos inóspitos te reservam o futuro? E tu sabes 
humano como símbolo de Seu amor pela perfeição de nossa muito bem o que significa isso. Perdes, sim, teu querido 
existência. Joseph, para ganhar a finalidade do que é caminhar somente 
Nascimento contigo mesmo.
Mãe do Divino Amor, foste mãe solteira?  Não, porque teu Compreendes, enfim, o que  é se desprender das amarras 
espírito estava esposado no infinito, teu consorte eram as raias da terrenas, porque aos pés da cruz deverás estar de pé sozinha 
magnitude do amor de um Deus para com a humanidade. Estavas contigo mesmo.
inserida para sempre como mãe da humanidade, onde incluía a Bodas de Caná
maternidade do amor de Deus. Antes de tudo, foste a vítima do Mãe do Divino Amor, mandaste em um Deus? 
Cordeiro, para que na cruz de nossa vida deixasses no mundo a Enfrentaste o divino com tua excelsa e perene sabedoria 
marca do desprendimento. terrena? 
Yeshua era homem e ao mesmo tempo mulher, como tu foste ao Teu 'Fazei tudo o que Ele vos disser' ressoa no nosso século 
entregar teu seio como prova desta contenda com o mal resolvido. manchado por mandamentos sem propósitos, como um 
No momento de teu parto virginal, teu espírito voou para porto seguro aos nossos conselhos sem propósitos.
promover esse caminho do humano com o divino. Era o momento Como não te obedecer, se Deus quedou-se a teu mando? 
esperado onde o perfeito se juntava ao imperfeito, com a ajuda de Como não ouvir tua voz no burburinho da falta do vinho de 
tua virgindade. nossas continuidades?
Como Deus fez de ti esta ponte, está inscrito nos anais celestes e Manda a posteridade obedecer-lhe porque, antevendo 
não pertence à nossa parca intelectualidade. nossas quedas, disseste uma vez'Porfim o meu coração 
Fica escondida para sempre a perfeição no Menino que nos deste. imaculado será triunfante', pois sabes que triunfo maior 
Aprendizado conquistaste no casamento entre o terreno e o divino.
Mãe do Divino Amor, foste escolhida para limitar entre a Quis o mal que desobedecêssemos teus encantos, mas 
sabedoria que herdaste e a sabedoria de tua existência, para sabemos que está reservado tua interferência no final dos 
ensinar Yeshua a conhecer este mundo cheio de imperfeições. tempos.
Foste a escolhida para mostrar ao Divino o caminho turbulento de Batismo
nossas necessidades, que de maneira alguma pode fazer parte das Mãe do Divino Amor, com certeza não estavas lá, porque 
coisas celestes. quis a vontade Divina que não participasses da entrada de 
Somos mundos diferentes, e tu fizeste teu papel de ponte entre a um Deus na humanidade pecadora. Participaste, sim, da 
sabedoria de um Deus e a ignorância humana. entrada entre nós, mas recusou-se o Eterno que, quando o 
Alimentaste um Deus e esse Deus te alimentou, em contrapartida, pecado se manifestasse, tua imaculada sabedoria estaria 
em te achares segura no papel de progenitora celeste. Ensinaste a representada em João.
Deus e que Deus quisera ser como daquele que tudo comanda, Tu viste, em espírito, Deus descer sobre teu Filho, como 
comandaste caminhos angélicos com a firmeza terrena. Foste João presenciou em forma de pomba Deus confirmar o que 
mãe na pureza intelectual, para ensinar à perfeição o que é ser já sabias.
imperfeito. Mostraste ao infinito os primeiros passos de ser Tua magnificência se fez presente quando percebeste ali 
humano pecador. que um batismo muito maior te aguardava no Gólgota.
No templo Surge naquele instante o caminho que Yeshua deveria 
Mãe do Divino Amor, como perder o que já achaste no teu sim,se seguir sem teu amparo terreno. Deixaste Deus agir 
Deus te cobriu de graças e estavas predestinada a achar Yeshua batizando-nos no fogo da compreensão de que estaríamos 
sempre? Os arredores do templo são um espaço limitado para todos, no final dos tempos, entregues às tuas mãos, como 
perder o que Deus não deseja que extravie. A sabedoria do divino uma apocalíptica aventura cristã.
foi o caminho seguro para este encontro. 'Porque me 
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Tentação no deserto de nossa intelectualidade, traímos quando acreditamos que a 
Mãe do Divino Amor, foste tentada a negar essa ventura sem porta do Céu é larga e de fácil acesso, traímos quando 
propósito esclarecedor. Quando Deus permitia sua obstinada acreditamos aceitar a vontade celeste quando na verdade 
divindade deixar que Yeshua se humanizassee caísse nas acreditamos somente em nossa vontade. Como não trair, se 
garras de nossas malhas terrenas? somente temos como referência os ditames do príncipe deste 
Tentação das tentações, abre teu leque às malhas de nossas mundo? Senhor, acredita, temos necessidade de tua presença 
imperfeições, mas sabes que nos tentando estás fazendo a sem passarmos pelo caminho traiçoeiro de nossas crenças 
imagem e semelhança de Deus brilhar em nós, porque está infrutíferas, e sabemos tratar-se de um milagre que somente teu 
escrito:'Não tentarás o Senhor teu Deus'. Mãe Imaculada, a coração saberá fazê-lo.
tentação do teu Filho abrange toda a ventura cristã nestes dois Diante de Pilatos
milênios de infortúnios, de quedas, de poder e de casos mal Mãe do Divino Amor, estar diante de uma força maior do que 
resolvidos. Livra-nos sempre de todo o mal que nos absorve a nós sempre será nosso destino, mas do teu divino Filho foi 
santidade. desígnio paterno, por isso deixaste a resposta a nós.
Escolha de doze homens “O que é a verdade?”, disse Pilatos, quando naquele instante a 
Mãe do Divino Amor, doze homens, porque não doze Verdade estava diante   dele. Será essa nossa desculpa frente 
mulheres, ou seis homens e seis mulheres? aos afazeres diários de nossa vida terrena? Estar diante de 
Uma escolha onde prevalecem vontades que foge mà nossa poderes que não entendemos é nos calarmos deixando a 
insignificância terrena, para entrar no mistério de Pedro – 'Em resposta a outros que achamos ser extraordinariamente 
cima desta pedra construirei a minha Igreja'. melhores do que nós; é esta a verdade terrena?
Igreja/escolha onde o mando divino se contradiz à pré- Condenação
disposição de uma separação onde no amor de Deus não há Mãe do Divino Amor, uma pena máxima para um homem que 
cercas. Estavas de fora da preferência divina? Não foste era Deus!! Que incongruência. O réu somos nós, e 
escolhida para formar a Igreja,  estavas preparada para ser a imputávamos ao divino o que é nosso destino. 'Lavo minhas 
mãe da Igreja liderada por doze homens. Tua maternidade mãos sobre o sangue deste homem', palavras impensadas, 
eclesial abrange o amor de Yeshua, como o amor daquele que como se isso fosse possível, logo aquele que perguntara antes o 
amou tua humanidade. Maria, em cima da pedra! foste e que é a verdade. Na cruz estava pregado nosso paraíso perdido, 
és!,estás construindo a minha fidelidade a Deus. mas também nossa esperança em reconquistá-lo. Na cruz 
Morte de João Batista estava estampada a derrota do diabo, vista na figura aterradora 
Mãe do Divino Amor, teu primo por afinidade a Isabel, de um Deus que se fez homem, se humilhou até a exaustão, 
entregou a vida por zelo, como tu entregaste tua vontade por completamente fora dos padrões divinos. 'Tudo está 
amor. Amar quem? Tiveste o deslumbramento da fertilidade consumado', na verdade estava, e dois mil anos depois ainda 
dessa vontade que te impelia ao amor? pensamos se a verdade irrespondida era essa.
Deus, no momento da anunciação, também te fez ver a Sentir no terreno o abandono do Pai, quando a mãe ali estava de 
extensão de ser mãe do sofrimento, da entrega aos desígnios de pé na esperança de um desenlace que desembocaria num 
Yeshua? segundo nascimento.
Com certeza, vislumbraste no sacrifício de João o sacrifício de Morrendo como homem nasceria como Deus, e isto sabia a 
Yeshua, mas tua sabedoria incontida calou-se ante o poder mãe.
terreno da dominação. Quis o mal calar e enfraquecer os Morte na cruz
caminhos de Yeshua liquidando João. Não conseguiu, porque Mãe do Divino Amor, o que é a morte senão a transformação da 
a resposta de Yeshua foi inequívoca –'Diga a João: veja os existência humana na condição de ser divino?
milagres, porque eles falam por mim'. O que é a morte senão o prêmio de enfrentarmos a passagem 
João entregou sua alma para que Yeshua resplandecesse na terrena como uma condição ao paraíso perdido?
cruz, e a resposta maior foi que a cortina do templo rasgou de O que é a morte senão o abandono do Pai terreno na conquista 
alto a baixo. Esta foi a resposta. do Pai eterno?
Eucaristia Na nossa vivência neste planeta perdido? Em nosso cérebro 
Mãe do Divino Amor, que noite memorável onde o infinito não entendemos isto! É este o pecado que Yeshua pagou? Uma 
tornou-se finito na entrega terrena de nossas imperfeições ignorância que perdemos ao conhecer o Pai?
humanas. Uva, torne-se meu sangue; trigo, sinta-se no meu Onde estás? Na cruz, Senhor, nu como me encontraste antes de 
corpo, disse Yeshua. Este mando sem limites sobre a natureza, me revoltar contra tua vontade. Não temos como pagar esta 
desnuda demasiadamente a condição de um Deus que por dívida. Fizeste do meu nascimento divino um percorrer 
amor rebaixou-se à natureza criada. Porquê, porque naquele terreno, isto não estava nos teus desígnios, mas encontraste um 
momento Deus, pela segunda vez, baixou na Terra? caminho que somente tua existência poderia solucionar, deste-
Por amor, amor pela nossa vontade em retornar à condição nos teu Filho como guia, fizeste-te como nós para sermos de 
perfeita de nossa criação, amor à condição de termos a novo tua imagem e semelhança.
sabedoria na pessoa de Miryam, amor pela presença de um 
Deus à Terra. 'Estarei convosco até o término dos dias.'Que Faço hoje 73 anos, o que significa ?
dias são esses, Senhor, dias contados de nosso caminhar na Entrego ao Pai, a Yeshua e ao Espírito de Deus minhas 
terra ou os dias determinados pelo Pai, para que finalmente o considerações sobre o bom combate, e a Miryam o 
Reino de Deus se faça presente? Ora, disse Yeshua: 'Fazei isto agradecimento por ter em mim a confiança terrena naquilo que 
em minha memória'. muitos não tiveram coragem nem determinação em aceitar.
Traição de Iscariotes Muito obrigado pela coragem em acreditar na inconstância de 
Mãe do Divino Amor, humanos somos todos nós que traímos minha existência.
Yeshua nos momentos angustiantes da falsa confiança de 
termos um Deus como personagem único de nossos pecados. Raymundo Lopes 21 de abril de 2014
Traímos a nós mesmos quando determinamos a centralidade 
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