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Maria das Graças recebeu a 158ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

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.

Número do sorteio______ do dia 02 de Setembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita
Amar a Deus sobre todas as coisas

Terça-feira, 14 de junho de 1994

Caríssimos!
A excelência do que determina Deus em 
Seus mandamentos se resume naquilo que 
Jesus enfatizou: “Amai-O sobre qualquer 
circunstância e aos irmãos como a si 
mesmo.”
Meus queridos, amar a Deus é colocar-se 
inteiramente a Seu serviço, para que a Sua 
vontade seja respeitada e compreendida 
em sua essência. Este amor implica numa 
fé incondicional: esperar do Pai Sua 
misericórdia e repassar aos irmãos a 
vivência desse amor, sendo úteis uns aos 
outros. Se vocês não conseguirem o 
domínio deste conceito fundamental, 
agora, em suas vidas, difícil será aplicá-lo 

quando, no futuro, o espírito já estiver com suas asas 
voltadas ao vôo derradeiro à eternidade.
A juventude deste século se submete facilmente a ídolos 
criados pela mídia maligna, para afastá-los do Criador, e 
se não houver, com urgência, uma conscientização deste 
afastamento, no futuro vocês sentirão, tardiamente, as 
conseqüências desta submissão destruidora.
Jesus veio ao mundo através de mim, porque deixei 
esvaziar, até a última gota, a minha vontade, ficando no 
fundo do meu Coração apenas meu amor, para que a Sua 
vontade e o Seu amor transbordassem meu espírito 
plenamente.
Escutem-me, porque ainda há tempo para substituir as 
sementes e controlar o plantio, para que a colheita seja do 
agrado do Pai Celeste.
Meu intuito, com estas palavras, é mostrá-los que a vida 
somente é vida se voltada inteiramente para Deus. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.107)

No dia 01-09-2014, Maria das Graças recebeu em seu 
lar a visita de Nossa Senhora. Estamos presenciando, 

nestes últimos tempos que precedem a volta de Jesus, uma 
verdadeira confusão instalada pelo Diabo que, há séculos, 
vem atuando sorrateiramente nos bastidores da humanidade 
com o intuito de destruir toda a estrutura cristã e instalar o 
caos. Quem acredita que este ser é uma figura mitológica de 
chifres e de tridente na mão, engana-se de certa forma, mas 
não de todo; esta existe sim, mas não é a figura da qual 
estamos tratando aqui; estamos falando daquele que é a 
maior autoridade em rebelião contra o governo de Deus e 
que um dia foi precipitado aqui na terra. Mas qual era o 
plano? Durante séculos este ser espiritual corrompido, 
independente e maléfico, usando de sua grande força, 
induziu a muitos, insuflando-os a marcarem datas para o fim 
do mundo e o retorno do Cristo. Assim foram criadas seitas e 
deformações religiosas, para colocarem em prática seu 
plano. Com isso ele foi enfraquecendo a fé do povo, cansado 
de ser ludibriado com promessas vãs, pois o mundo não 
acabava e nem Jesus retornava, como diziam estes oráculos. 
Hoje são poucos os que conseguem ter um discernimento 
coerente acerca das verdadeiras manifestações do Céu e o 
que elas realmente significam. Mas, na arca de Noé tinha um 
número reduzido de pessoas. Assim será na volta do Cristo: 
poucos darão crédito, e quando o mundo acordar para a 
realidade será tarde demais. Esta é a luta do final dos tempos 
– é a Mulher contra o Dragão.                                              . 

Marco Aurélio
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Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder - (Lc 4,31-37)

N aquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam 
admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem 

possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: “O que queres de nós, Jesus nazareno? Vieste 
para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o santo de Deus!” Jesus o ameaçou, dizendo: “Cala-te e sai dele!” Então o 
demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles 
comentavam entre si: “Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem”. E a 
fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza.

Yeschua era judeu

P ovo originário de tribos seminômades da Mesopotâmia, os hebreus 
emigraram para Canaã, antigo nome da Palestina. Após se 

estabelecerem na Terra Prometida, passaram a ser chamados de israelitas, 
nome derivado de Israel, que significa forte diante de Deus, isto em 
hebraico.
Em 587 antes de Cristo, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, e 
muitos israelitas foram levados prisioneiros para a Babilônia.Libertados 
em 538 antes de Cristo, regressaram à Judeia, sendo desde então chamados 
de judeus, termo que passou a designar todos os seguidores do judaísmo, 
uma religião monoteísta, que do grego significa mónos (único) e theos 
(Deus) é a crença em um só Deus. Na religião judaica, Deus (Yahweh) 
éúnico, eterno e criador de todas as coisas; e Messias, do hebraico mashiach 
(ungido), refere-se à unção, um dos ritos da cerimônia de coroação do rei de 
Israel. O rei recebia a unção, uma mistura de mirra, canela, raízes  
aromáticas, cássia e óleo de oliva, pelas mãos do sumo sacerdote, que o 
declarava ungido do Senhor, ou seja, consagrava-o servo de Javé, seu 
representante terreno ante a nação judaica.
Na cultura dos judeus, somente o sumo sacerdote e o rei eram ungidos, 

assim o Messias seria um rei, que combinaria as funções de líder religioso e militar.
Foi esta uma das causas que levou Yeshua à condenação e à crucificação.

Seu nome é Yeschua 

Seu nome é Yeshua (pronuncia-se Iêchuá), sua estatura é 1,77 m, seu tipo na terra corresponde a um 
homem moreno-claro, olhos e cabelos pretos, seus cabelos são lisos e lanosos (semelhantes a lã), 

longos, até a curvatura do pescoço, 80 quilos. Ele tinha 33 anos incompletos, quando foi condenado. Era um 
homem forte, acostumado à vida dura da terra onde viveu, pois viveu como um judeu comum. 
Nossa Senhora disse que não foi feita uma pintura de Jesus à época em que Ele viveu na terra, porque as leis 
judaicas proibiam pinturas. No entanto, informou que esta pintura datada de 1935, que retrata com fidelidade 
a fisionomia de Yeshua. 
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São Lucas nos conta que Jesus estava na Sinagoga, a 
Igreja daquela época, quando apareceu uma pessoa 

endemoninhada e essa pessoa começou a falar com Jesus, 
“Eu sei quem tu és, tu és o filho de Deus, você veio aqui para 
nos destruir?” Então, Jesus, numa palavra clara e sem 
problema, disse-lhe “Cala-te e sai dele!” O Demônio lançou o 
homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. 
Dois mil anos já se passaram e ninguém mais acredita no 
demônio. Fala-se, até nas igrejas, que o demônio não existe. A 
maior força que o demônio tem é as pessoas acreditarem que 
ele não existe. Quanto mais as pessoas acreditarem que o 
demônio não existe, mais força e poder ele tem. É claro que o 
demônio existe, é claro que o demônio tenta as pessoas, é 
claro que o demônio leva as pessoas as ficarem contra Deus.
Sabemos que, nestes anos todos, desde o Seu nascimento, 
Jesus está na terra, para destruir as forças do mal, para 
destruir aquilo que o demônio planta, destruir aquilo que ele 
impõe às pessoas. Na ignorância das coisas de Deus, algumas 
pessoas costumam dizer que o demônio é uma invenção, uma 
fantasia, que isto tudo é uma brincadeira, que ele não existe, 
pois tudo que Deus faz é bom e que Ele, então, não iria criar o 
Demônio que é o próprio mal. 
É necessário que todos acreditem que o Demônio foi criado 
num momento bom de Deus, foi criado para fazer o bem, mas 
fazendo uso do seu livre-arbítrio escolheu viver nas trevas. O 
Demônio é uma figura verdadeira, clara e real em nossa vida, 
uma figura que tenta, que influência, que nos instiga para o 
mal.
O mundo hoje está muito conturbado, cheio de guerras, 
maledicências, mentiras, drogas, isto porque ali está o 
demônio, ali está toda aquela figura do diabo, todo o poder do 
maligno, toda tentação diabólica que intenta conduzir todos 
ao afastamento de Deus. É um pecado contra Deus não crer 
no Diabo, não crer naquilo que ele promove no mundo. No 
entanto, tudo está aí, tudo está acontecendo para quem quiser 
ver e acreditar.
Deus não passa por cima do livre-arbítrio das pessoas. Aquele 
que quiser ser mal será mal. Aquele que resolver não acreditar 
na presença do demônio acaba fazendo tudo o que ele quiser.
Deus é amor. Deus não mata nunca, Deus não passa por cima 
do nosso livre-arbítrio. Deus permite que as coisas 
aconteçam. Ele deixa que o joio cresça. Hoje se fala muito do 
joio, mas ninguém conhece joio. O joio é uma plantinha 
muito parecida com o trigo, mas é muito maior do que ele. 
Percebemos logo, quando uma seara está cheia de joio, 
porque ele é maior do que o trigo. O joio cresce mais e é mais 
maravilhoso, é mais bonito. 
Onde é que está o demônio? Está no joio, está naquilo que a 
gente vê crescer demais diante de nós. Está naquilo que 
muitos chamam de fé, mas que, na hora de mostrar realmente 
a fé, ela desaparece. Está naquele momento da nossa doença, 

do nosso problema, da situação financeira precária e não 
aceitamos, não compreendemos os desígnios de Deus.
Mas Deus é amor, Deus não mata, Deus só cria, Deus não 
manda sofrimento para ninguém, Deus não mexe no livre-
arbítrio das pessoas, Deus respeita a escolha de cada um.
Podemos fazer o que quisermos: até não acreditar no diabo, 
embora este seja um pecado contra Deus, porque está 
negando uma verdade de Deus, não está sendo obediente a 
Deus. Se você não acreditar na existência do demônio, como 
acreditar no amor de Deus? Como não acreditar neste amor 
que permite que, às vezes, aconteçam coisas estranhas em 
nossa vida? Como não acreditar nessa vontade que parece 
que não está fazendo a vontade?
Ao ouvir dizer que alguém morreu é o mesmo que dizer que 
ele foi para algo muito mais bonito, mais proveitoso, ele foi 
encontrar-se com Deus, mas pode ter ido, também, encontrar-
se, com o Diabo. É isso que nós temos que pensar em nossa 
vida. Porque, quando morremos, temos sempre aquele 
abraço afetuoso de Deus a nos esperar. E quando morremos 
podemos ter, também, aquele afastamento de Deus, aquele 
vazio, e perguntar: “Onde está Deus, onde está aquela 
felicidade? Este lugar é horrível, o que tem aqui?” É o 
afastamento de Deus, é o afastamento do Espírito Santo, é o 
afastamento de Jesus. É isso que nós não podemos correr o 
risco. 
Jesus exorcizou muitas vezes o diabo. Acreditem no diabo, na 
sua real presença entre nós. E quando ouvirmos dizer que o 
diabo não existe, devemos afirmar: Existe sim! A melhor 
coisa para o Diabo é todos acreditarem que ele não existe. 
A moda, hoje, é que se pode fazer qualquer coisa, perder a fé, 
acreditar nesta imoralidade reinante, que não leva a lugar 
nenhum, acreditar nestes governos caindo, governos 
subindo, acreditar na corrupção, acreditar nesta moralidade 
decadente. Acreditem! Porque depois, quando morrermos, 
veremos outra coisa!
Veremos que a morte do corpo é a morte do corpo, mas após 
esta morte poderá ter uma nova vida, aí a morte pode ser vida. 
Vida Eterna na companhia de Deus. Onde existe apenas o 
amor de Deus, este amor que apenas Deus pode nos dar. Deus 
não passa sobre o nosso livre-arbítrio, Deus deixa tudo 
acontecer.
O diabo existe e não acreditar na sua presença é um pecado 
contra Deus, neste pecado, se houver arrependimento, Deus 
ainda pode perdoar, mas aceitar o comando do Demônio, 
permanecendo com o coração endurecido evitando-se 
acolher os atos de misericórdia do Espírito Santo, é pecar 
contra o Espírito Santo, este pecado não tem perdão, e o 
endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição 
eterna.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, 

realizado na Basílica de Lourdes, em 01/09/2009)

Comentário do Evangelho
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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 participar da Reunião das Marias no dia 21 de cada 
mês, às 12h, com Raymundo Lopes e os Missionários do 
Coração Imaculado, na Capela Magnificat² .

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.
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O risco atual que corre a humanidade, tanto no que diz 
respeito a um conflito mundial, cujas consequências 

seriam imprevisíveis, quanto à falta de chuva em muitos 
lugares e excesso noutros, trazendo perdas e sofrimentos a 
tantos, foi o motivo da formulação desta oração, 
incentivada pela Doce Senhora quando, interpelada por 
Raymundo Lopes se deveria ou não fazê-la, atendendo ao 
pedido que lhe fora feito, respondeu-lhe: “Sente-se ao 
computador e escreva”.
Reze-a com fé, o quanto puder, e divulgue-a.

 Pelas Chuvas

Senhor Bom Deus, nossa ignorância sobre as coisas da 
natureza nos leva, às vezes, pedir o que não procede.
Não sabemos qual é a Tua soberana vontade, mas os 
reflexos do que observamos leva-nos a crer que existe algo 
errado naquilo que nos cerca.
Será que essa falta de chuvas nos locais vitais ao nosso 
desempenho quer nos indicar que, vindo do Senhor, nos 
mostra algo? Ou será que pedindo Tua interferência 
poderemos louvar Teu Santo Nome além de nossos parcos 
conhecimentos?
Ajuda-nos a compreender Teus sinais, e, se possível, faz 

chover onde é necessário à nossa sociedade, indica-nos o 
caminho a seguir, faze-nos conhecer o que pretendes, para 
não cairmos na tentação de solicitar-Te algo que ofende Tua 
vontade Divina. 

Pela Paz

Senhor, através de Teu Filho Yeshua, fizeste-nos 
compreender que, batendo, Tuas portas Divinas estarão 
abertas. Estamos às portas de um grande conflito que, sem 
sombra de dúvida, Te ofende. Ajuda-nos, para que isso não 
se realize.
Faz os responsáveis entenderem que se isso vier à tona, 
refletirá o domínio diabólico, como aconteceu com duas 
(guerras) que a duras penas tentamos esquecer.
São feridas que estão sempre sangrando em nossos 
corações. Impede, para que isso não venha acontecer 
novamente, assim saberemos que Tua interferência Divina 
se fez presente, como um escudo contra o domínio do 
diabo.
Desculpa-nos importunar-Te com nossas mazelas, faze-nos 
compreender que Tua vontade é e será sempre soberana.
Amém!

Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida  todos a 
participar da Vigília Missionária 
na Capela Magnificat, que será 
realizada nesta sexta-feira, dia 05 
de setembro, das 21h às 23h30min. 
Um momento de oração e adoração 
ao Santíssimo Sacramento, onde 
pedimos a Jesus proteção e 
discernimento para que estejamos 
aptos a recepcioná-lo em seu 
iminente retorno ao nosso convívio 

na passagem destes Finais dos Tempos para os Novos 
Tempos.

Oração a Deus pelas chuvas e pela pazOração a Deus pelas chuvas e pela paz


