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Iracilda Borges recebeu a 151ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 10 de junho 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

O Sacramento do Matrimônio cristão 

representa a união de Jesus com a sua Igreja
Terça-feira, 20 de setembro de 1994

Meus queridos e abençoados filhos!
Tenho insistido em semear a Palavra de 
Deus,  nestes tempos de muita 
incredulidade, e falo, com intensidade, 
para que, pelo menos algumas de minhas 
mensagens caiam em algum oásis, neste 
deserto onde somente germina a 
descrença.
Desta vez, enfoco a família, tema que 
considero primordial para o germinar 
das sementes da fé, da esperança e da 
caridade.
Meus queridos, Deus é amor e tudo o que 
criou e estabeleceu, mesmo que não 
consigamos entender o porquê, é 
conseqüência desse amor. Assim, o 
matrimônio cristão, fruto da união digna 
do homem e da mulher, onde floresce a 
família, é um ato de amor do Criador. 
Então, temos que entender que o que 
Deus uniu por amor, por sua própria 
natureza, somente a Ele é dado o direito 
da separação. Ele nos conhece por 
inteiro; e do fruto desta união, decidida 

pelo nosso livre arbítrio de escolha, nascerá uma família sob 
nossa responsabilidade. 
O Criador tanto nos amou, que quis testemunhar esta união, 
nos formando à Sua imagem e semelhança, e nos dando, com 
Sua misericórdia, a condição de amar.
Na aliança do matrimônio, o homem e a mulher constroem 
entre si um elo para toda a vida, e ela é ordenada, inspirada e 
alicerçada, por vontade de Deus, no princípio do amor 
conjugal. A união cristã é elevada, por Deus, à dignidade de 
família, e nela serão criadas todas as gerações da Igreja de 
Cristo.

(Continua na próxima página)

o dia 09/06/2014, Iracilda Borges recebeu em sua Ncasa a visita de Nossa Senhora. A justiça divina se 
fará sentir a qualquer momento, e aqueles que há séculos 
violam as leis de Deus terão que arcar com as 
consequências de uma vida totalmente em contramão 
com o divino. Uma verdadeira guerra espiritual está 
sendo travada, e Lúcifer sabe que lhe resta pouco tempo e 
tenta arrebanhar o máximo de almas para suas fileiras. 
Mas a Mãe de Jesus está atenta e conhece a força que o 
inimigo possui, por isso somente Ela sabe como derrotá-
lo. Confiando em Sua mediação, poderemos ajudá-la a 
salvar milhares de almas neste conflito universal, que aos 
poucos vai se materializando em nosso meio. E depois da 
grande tribulação que abaterá sobre a terra, uma nova 
aurora surgirá, “uma nova consciência tomará conta do 
mundo, totalmente direcionada a Deus”. Não só o 
homem será mudado, mas também a estrutura da 
natureza. Tudo tenderá a entrar em consonância com o 
influxo amoroso do Cristo. É a volta de Jesus, que se fará 
na intimidade da Criação, neste lindo planeta azul. E 
todos aqueles que forem do Seu aprisco e que estavam 
perdidos encontrarão, nesses novos tempos, o verdadeiro 
sentido da vida: fazer a Sua vontade, sem restrições; 
assim estaremos trilhando o caminho de volta ao seio do 
Criador.            .

Marco Aurélio



aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que Nsalgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz 
do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a 
coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim 
também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos 
céus”.

O Sentido de ser sal da terra e luz do mundo - (Mt 5,13-16)
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ntes, Jesus faz o Sermão da Montanha. Depois Ele usa as se pensa e é difícil agir com este entendimento, porque a Afigurações do sal, da cidade e da luz. tentação está sempre a nos sugerir que sejamos luz e sal para 
Ser sal é ser o que dá gosto às coisas. Ser luz é ser o que ilumina. nós mesmos. A todo momento sentimos aquela tentação: Por 
A prerrogativa de ser sal e de ser luz pode tanto se inclinar para que ser luz de outra forma? Seja luz para si mesmo, assim vai 
o bem, quanto para o mal. Vejamos. brilhar muito mais. Por que ser gosto de outra forma? Seja 
Aquele que se volta para o mal, torna-se também uma pessoa gosto para si mesmo. Você é bonito, inteligente e vai perder 
salgada, porém, salga a si mesma, dá gosto a si própria. Veja tudo isto por uma bobagem? Não! Pense em você, colha para si 
bem, aquele que se projeta como um grande político ateu, um mesmo os louros de seu trabalho, de sua vitória, de seu sucesso. 
maçom em alto grau, um empresário inescrupuloso, um O pecado original surgiu daí: da vaidade e da soberba.
déspota, ou mesmo um criminoso famoso são exemplos de ser Este Evangelho é muito claro. Essa luz e esse sal podem ser 
sal, mas para o mal. dados para ambos os lados, adquirindo, obviamente, 
Quer coisa mais salgada do que Hitler? Ele foi luz e sal, porém, conotações opostas e consequências distintas. Jesus disse que 
em oposição ao bem. Quantas pessoas brilham por aí… brilhos não se acende uma luz para colocá-la debaixo da mesa, mas na 
efêmeros. Por exemplo, quantos cantores, compositores, luminária. Disse ainda que não se pode esconder uma cidade 
atores, apresentadores, jogadores de futebol brilham ou situada sobre uma montanha, quer dizer, se estivermos 
brilharam como um cometa? Gostar de futebol, tudo bem! Mas crescendo diante de Deus ou do demônio, vamos aparecer de 
quantos assalariados se privam de coisas para ir ao campo de forma positiva ou negativa, naturalmente.
futebol, fazendo com que certos jogadores que é a verdadeira Este é também o Evangelho do discernimento. Devemos 
luz. discernir a luz que brilha para Deus e o sal que salga para o bem. 
Devemos ter muito cuidado com o nosso agir, com o nosso ser. Precisamos desse discernimento, para refletirmos a luz de Deus 
Deus quer que sejamos sal e luz para glorificá-lo, para a e sermos o sal da terra louvando-o; caso contrário, vamos 
construção do Seu Reino. E isto só é possível vivendo-se brilhar e salgar para outras finalidades, que não conduzem ao 
conforme nos ensina. Por isso termina dizendo que a luz deve Pai que está no Céu.

(Comentário do Evangelho, por Raymundo Lopes,ser mostrada. Devemos mostrar isso às pessoas em louvor a 
extraído do livro “Código Jesus”, p. 115-116)Deus.

Ser luz e ser sal para glorificar a Deus é muito diferente do que 

Meus filhos, o próprio Deus nos lembra o propósito para o qual homem e mulher foram criados para coabitarem, dignamente, na 
fidelidade. Esta é a Sua vontade. 
O Sacramento do Matrimônio cristão representa a união de Jesus com a Sua Igreja, e da mesma forma como Ele ama a Sua Igreja, 
santifica o amor conjugal. Entretanto, sendo Jesus o centro da Igreja, Ele convida também muitos a participarem da grande 
família sacerdotal e consagrada. Portanto, aos que renunciarem ao amor conjugal e forem de encontro ao amor de Cristo, estarão 
também unidos pela indissolubilidade a esta fértil aliança fraterna.
Eu os quero muito, por isso lembro a vocês do grande valor da união conjugal e da consagrada a Cristo, bem alicerçadas num amor 
puro e verdadeiro. Dentro deste contexto, vocês verão que está estabelecido, naturalmente, o princípio da indissolubilidade, para 
que não caiam no erro do caos social.
Que a união de Cristo à Sua Igreja seja para vocês um alento na formação da família, sendo ela conjugal ou a serviço do amor 
fraterno.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.124)

Comentário I



Aviso
Comunicamos a todos que participam deste nosso Terço na Basílica de Lourdes, 

dirigido pelo Sr. Raymundo Lopes que, nos dias 17/06, 24/06 e 08/07, não teremos o 
Terço devido à realização de jogos da Copa do Mundo em Belo Horizonte.

Missionários do Coração Imaculado
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 Copa do Mundo deste ano pode se tornar um dos mais significativos momentos da 
história sociopolítica do Brasil. O discurso que se ouviu nas ruas, em junho do ano A
passado, foi um sinal, obviamente com a recusa radical dos lamentáveis episódios 

de vandalismo, violência e atentados contra o patrimônio público. Historicamente, a 
sociedade brasileira sempre viveu o tempo da Copa do Mundo simplesmente como 
momento de euforia e divertimento. Essa paixão esportiva nacional, com sua força 
educativa e o gosto gostoso que o futebol dá à vida dos torcedores, indica que é preciso 
conciliar euforia e divertimento com o viés político e social.
Os fantasmas e ameaças do vandalismo não podem atropelar a oportunidade cidadã de 
jogarmos pela vida. O coração apaixonado do torcedor, seu sentimento de pertença à 
pátria, tem agora a oportunidade de agregar entendimentos, discussões, análises e 

posturas que nos levem não só a vencer no esporte, mas, sobretudo, contribuam para o crescimento da consciência 
cidadã. O cenário político, com a singularidade deste ano eleitoral, precisa ser iluminado pela atenção especial que uma 
Copa do Mundo mobiliza. Não permitir qualquer tipo de violência é de suma importância para que manifestações, 
debates, discussões e outras condutas cidadãs promovam mudanças nos abomináveis cenários de corrupção, exclusão 
social e desrespeitos à dignidade da pessoa.
Pessimismo, vandalismos e até mesmo torcida para que a Copa não dê certo enfraquecerão essa oportunidade de 
crescimento qualificado da consciência política dos cidadãos brasileiros. É importante tratar adequadamente esse 
evento para que as eleições não representem apenas um voto dado, mas uma postura com força de transformações em 
vista de novos cenários. É hora de qualificar a participação política, que não pode se restringir aos atos formais de votar 
ou de se reunir em associações comunitárias, sindicatos e partidos políticos, mas também inclui a participação e 
presença nos espaços definidos pela democracia representativa. Esta é a oportunidade para o fortalecimento da 
competência na defesa dos valores éticos, da inviolabilidade da vida humana, da promoção e resgate da unidade e 
estabilidade da família, do direito dos pais a educar seus filhos, da justiça e da paz, da democracia e do bem comum. 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se posiciona neste momento político por meio de importante 
manifesto intitulado “Pensando o Brasil: desafios diante das eleições 2014”.  Nessa mensagem, aprovada durante sua 
52ª Assembleia Geral, afirma que é indispensável combater a corrupção sistêmica e endêmica, invisível e refinada, 
presente em práticas políticas e no mundo daqueles que exercem o poder econômico, causando desigualdades, 
aumentando custos e sobrecarregando os destinos da nação. Cada dia se torna mais urgente a reforma política, 
lamentavelmente não desejada pelos que podem levá-la adiante. Este ano eleitoral, portanto, é oportunidade de checar 
quem tem condições e vontade política de promover essa indispensável reforma, viabilizando uma série de outras 
mudanças em vista da edificação de uma sociedade mais justa.
Na mensagem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sublinha que “pesquisas têm indicado uma baixa 
confiança da população nos poderes instituídos da República. Duvida-se da honestidade de todos os políticos. 
Desconfia-se da existência dos programas partidários. Mesmo havendo tais programas, não se acredita que os políticos 
sejam fiéis a eles. Com frequência, esse clima tem levado o cidadão à sensação de que votar não adianta nada e de que a 
participação política é inútil. Tal atitude, porém, gera um círculo vicioso: o cidadão não participa porque as estruturas 
do País não correspondem aos interesses do povo; no entanto, tais estruturas não vão mudar sem sua participação. É 
necessário evitar, a todo custo, o desalento e encontrar oportunidades de agir em favor de mudanças consideradas como 
necessárias”. Assim, é importante usufruir bem desta oportunidade da Copa do Mundo para que sejam promovidas 
transformações, alcançadas respostas adequadas e se possa engrossar as fileiras dos que, em todos os campos, 
efetivamente jogam pela vida.

(Texto retirado do site da CNBB)



– Raymundo! que os homens conversarão com você. Não espere que Eu o 
– O que, Senhor? Estou Te ouvindo. procure. Ache-me em seu coração. Tire horas para um 
– Você está cansado de correr atrás do entendimento? diálogo comigo, que Eu o instruirei. Ninguém, nem mesmo 
– Não entendi, Senhor! minha Mãe, poderá lhe mostrar a luz como Eu lhe mostrarei, 
– Entendeu sim! Está desanimado de correr atrás do se me der atenção.
entendimento no Grupo Missionário? – Mas o SIM precisa de mim, Senhor!
– Estou, Senhor. Quanto mais faço para que Te entendam e – Você o transformará numa negativa, se não me ouvir. Pelo 
entendam Tua Mãe, mais me parece que tudo é infrutífero. menos uma hora por dia comigo é necessária, e Eu farei seu 
– Você já experimentou me pedir para que isso não SIM ser o SIM de minha Mãe. Por que você acha que 
aconteça? consenti que meu Corpo Eucarístico permanecesse na 
– Mas é o que mais faço, Senhor! Capela?
– Não faz, não. Tenho sentido você muito distante, e minha – Não sei, Senhor.
Mãe também! – Se não percebe a finalidade da minha presença, é porque 
– Meu Deus, então quem não está entendendo mais nada sou está lhe faltando interioridade. Interiorize-se, para que o 
eu. Vivo pela Obra, por Ti e por Tua Mãe. Espírito Santo lhe forneça o caminho para dirigir o Grupo 
– Aí reside o problema. Você está colocando a Obra em Missionário.
primeiro plano e esquece que Eu sou a Obra, e também sou o – Posso escrever esta nossa conversa, Senhor?
pensamento de minha Mãe. Lembra-se de quando lhe disse, – Nunca lhe pedi o contrário.
aqui nesta Capela, que estou cansado de correr atrás dos – Mas eu acho que vou esquecer.
homens? – Então reze comigo um pouco mais, e não esquecerá.
– Lembro-me, Senhor. – Como o Senhor quer que eu reze, Senhor?
– Eu sou Deus, em meu cansaço reside minha vontade. – Ame-me. Olhe para o Sacrário onde estou e ame-me. É o 
Você, literalmente, está sendo cansado pelo mal, ao correr suficiente, agora. Depois conversaremos mais. 
atrás dos homens. Eu sou o entendimento. Converse comigo (Diálogo extraído do livro ‘O Terceiro Segredo’’. p.138)‘

Eu sou Deus, Eu sou o entendimento

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, 1051 Condomínio 
Vila Del Rey - Nova Lima.

Cântico da Esperança

Do fundo do abismo pedimos, Senhor, escuta as nossas 
preces! Que Teus ouvidos estejam atentos à nossa voz 
suplicante. Junto do Senhor, encontraremos o perdão 
pelos nossos pecados, por isso Te respeitamos e Te 
adoramos. As nossas almas esperam no Senhor, como 
aquele que aguarda o alvorecer de um novo dia. Através 
de Tua misericórdia, ó Senhor, perdoa a nossa terra de 
todos os seus pecados e dá-nos filhos dignos do país que 
nos destes como moradia. Obrigado, Senhor, por mais 
este ato de misericordioso de Tua atenção. 

(Nossa Senhora a Raymundo - Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1993)
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