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Sidney José recebeu a 160ª 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 16 de setembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita

Não matarás
Terça-feira, 12 de julho de 1994

Meus filhos amados!
Somente ao Senhor nosso Deus pertence 
a vida, e qualquer ato que leva a 
interrompê-la é ilícito e constitui pecado 
grave.
É necessário lembrar a vocês que todos 
fomos criados à imagem e semelhança de 
Deus, e que o assassinato é contrário à 
respeitabilidade da pessoa humana e, 
simultaneamente, ao amor do Criador?
A raça humana está se deixando levar 
pela violência; vocês estão se tornando 
inimigos! Quando a desesperança se 
instala, instigada pelo Diabo, recorre-se 
ao suicídio, e Deus com isto é gravemente 
ofendido.
Do aborto à eutanásia estende-se a 
imensa tragédia humana, onde delibera-

se sobre aquilo que não nos cabe decidir, que é a vida.
Do escândalo às guerras e corridas armamentistas; do 
ódio ao desejo de vingança, transgride-se, com 
insolência, a ordem do nosso Pai que está no Céu: não 
matarás.
Se quiserem ser chamados filhos de Deus, Eu lembro a 
vocês: dêem ênfase a toda chance, para se promover a 
paz na terra. 
Amem-se, para que mereçam ser chamados filhos da 
mansidão e não da violência.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.111)

Comentário: Nossa Senhora dá muita ênfase ao tema: Não matarás. Ela, 

numa exclamação eloqüente, fala que estamos nos tornando inimigos. Será 

a paz na terra uma conquista impossível? Vamos refletir sobre isto?

o dia 15/09/2014, Sidney José recebeu em seu lar a Nvisita de Nossa Senhora. Quando se fala em retorno 
de Jesus, logo vem à mente o imaginário popular regado 
pela contrainformação: a imagem de Jesus aparecendo 
no Céu para todos verem, enviando seus anjos para 
separarem os bons dos maus… Até aí, nada de errado, o 
problema é que nós criamos um folclore em nossa mente 
e interpretamos exatamente como está escrito. Temos 
que reeducar o modo de como vemos as coisas neste 
mundo. Já começamos mal, quando separamos a fé da 
ciência; se quisermos estar com o Cristo nesta nova fase 
de aprendizagem na terra, teremos que ter uma união 
perfeita entre fé e ciência, assim como era no princípio. 
Quando isto for realizado, viveremos esse retorno com 
Jesus sem enganos que possam mascarar a verdade que 
reside lá fora. Como declarou a Bela Senhora: "Ele agora 
tornou-se um corpo psíquico: é um corpo de glória…" 
Portanto, não vamos esperar um Jesus como da primeira 
vez, mas nos foi concedido compreendê-lo, pelo menos 
em parte, e isto foi iniciado em 21 de dezembro de 2012, 
quando foi aberta uma oportunidade, os procedimentos 
para que nosso intelecto se abra a esta realidade.
Muitas surpresas boas nos aguardam, isso para quem 
estiver com as lâmpadas da fé acesas. Para os que 
dormem, restará apenas a perplexidade diante de tão 
grandiosos sinais que se farão no Céu e na terra, que 
abalarão até os corações mais endurecidos. Naquele dia, 
não adianta perguntar mais nada, pois tudo estará 
consumado.

Marco Aurélio
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Movido de Compaixão
esus era altamente sensível ao sofrimento humano. Não lhe passava despercebida nenhuma situação de dor e Jangústia. Sua sensibilidade era ainda mais aguçada quando se tratava de pessoa cuja condição social a tornava 

vulnerável, vítima da exploração e da marginalização. 
Todo o seu ministério foi pontilhado de experiências de compaixão. O episódio às portas da cidadezinha de Naim é um 
bom exemplo disto. Aí ele se deparou com uma cena dramática: o enterro do filho único de uma viúva. A situação 
daquela mulher era de total desamparo: viúva e sem outro filho para ampará-la. Via-se abandonada à própria sorte. Seu 
futuro, pois, era incerto. 
Sem esperar ser solicitado, Jesus tomou a iniciativa de devolver a esperança ao coração daquela mulher, pois teve 
compaixão dela. Não se limitou, porém, a simples palavras de consolação. Ressuscitou-lhe o filho que era levado para 
a sepultura. 
Assim, ela, bem como seu filho, passaram por um processo de revivificação. Marcada pela morte do esposo e do filho 
único, ela já não tinha, sem dúvida, mais motivos para viver. Sua vida teria sido uma contínua espera da morte. O gesto 
misericordioso de Jesus reacendeu-lhe a chama da vida. Valia a pena continuar viver!

o dia 18 de setembro estará completando 21 anos da oração do Pai-Nosso da Esperança. É uma linda e profunda Noração composta do Pai-Nosso, dos mistérios do Rosário e de um apelo ao Pai, invocando-lhe o Espírito Santo 
sobre a Igreja em defesa de seus sacramentos e preceitos. Ensinada no dia 18 de setembro de 1993, na cidade de 
Cachoeira (MG), conhecida oficialmente como Monsenhor João Alexandre, onde Raymundo Lopes aguardava o 
momento de receber Nossa Senhora, pois anteriormente Ela já lhe havia antecipando que necessitava falar com ele 
naquela data as três horas da tarde. Ao final da Missa celebrada pelo Pe. Rubem Schuch, Raymundo Lopes vê a 
chegada de Nossa Senhora tendo em sua companhia Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Eles rezam juntos a oração do 
Pai-Nosso da Esperança, ao final Jesus dá a seguinte explicação: 
– A Igreja necessita de ajuda urgente! Desejo que rezem desta forma, tanto quanto puderem, para que os sacramentos 
e preceitos sejam conservados e a Eucaristia continue a ser o alimento que Eu lhes dei, como única forma de minha 
presença entre vocês. Existe um movimento renovador que levará a Igreja à ruína e ao descrédito. Um grande cisma se 
implantará e serão milhares os afastados. A Igreja, plantada sobre a rocha de Pedro, será preservada pelo poder do 
meu Nome; mas as almas perdidas, devido à não observância do que aconselha o Evangelho, serão de 
responsabilidade de seus dirigentes. Diga isto a eles; serão cobrados alma por alma! 
E Nossa Senhora disse:
– Ainda existe uma esperança: rezem, rezem muito para que isto não aconteça; rezem conforme Jesus está ensinando; 
façam tudo conforme Ele está mandando; Eu os ajudarei com minha mediação; reflitam, em cada invocação, uma 
passagem do meu Rosário.

Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo - (Lc 7,11-17)

Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. 
Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único; e sua mãe era viúva. Grande multidão 

da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: “Não chores!” Aproximou-se, 
tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então, Jesus disse: “Jovem, eu te ordeno, levanta-te!” O que estava 
morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a 
Deus, dizendo: “Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo”. E a notícia do fato espalhou-se 
pela Judeia inteira e por toda a redondeza.

Comentário do Evangelho
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O que significa o desenho da nossa camisa

Nosso símbolo missionário foi desenhado tendo por inspiração a Medalha Missionária, lembrando com 
detalhes o que foi visto na Basílica de Nossa Senhora de  Lourdes, no dia 13 de outubro de 1992 .

A letra "M" lembra o nome de Maria ou Myriam.
O galho com o Iírio ostenta duas flores, uma aberta e outra em botão no meio de uma coroa de doze estrelas.
Em sua base duas folhas, uma voltada para cima e outra para baixo; no meio da aste mais três folhas, duas 
voltadas para cima e uma para baixo.

Vamos ao seu significado:

1) A letra M significa a Doce e Serena Senhora;
2) A coroa de 12 estrelas significa a Igreja;
3) O lírio desabrochado é Maria, e o botão é cada um de nós.
Maria, que desabrochou na Igreja, deseja que também nós,  Missionários 
do Coração Imaculado, façamos o mesmo.
Nossa Senhora nos cobra obediência à Igreja, uma férrea defesa a seus 
dogmas e diretrizes, uma fidelidade ao Papa e, obviamente, uma vida 
santa;
4) Logo abaixo temos três folhas: duas estão voltadas para cima, 
representam o  Pai celeste e o Espírito Santo, e a folha voltada para baixo 
representa Jesus, que  veio à terra e se encarnou no seio da Virgem Maria;
5) No meio da aste central do M temos ainda duas folhas, elas significam: 
"Tudo a Jesus, tudo a Maria". Uma folha voltada para cima é Jesus, e outra  
voltada para baixo é Maria.

Resumindo
Esta simbologia nos lembra que somos responsáveis em passar às pessoas o retorno de Jesus, e que Nossa 
Senhora desabrochou na Igreja como mensageira, desejando que também nós desabrochemos pela postura 
diante deste  grande desafio atual que é a falta de fé nesse retorno.

O Livro Uma voz que fala aos meus ouvidos

Durante quatro anos, recebi mensagens de Nossa Senhora, nas madrugadas das 
terças-feiras. Não psicografava. Não a via. Eu a ouvia falar e ia escrevendo. Não 
era algo forçado, mas de livre espontânea vontade. Eu sentia que poderia parar de 
escrever, se quisesse.
Ela chegava sempre depois da meia-noite, precedida por um coral angélico que 
cantava uma suave e agradável melodia, e começava  dizendo:
“Raymundo, boa-noite! Podemos escrever?” 
Com muito amor, ditou a Raymundo Lopes nas  terças-feiras, de fevereiro de 
1993 a fevereiro de 1997. Foram 221 diálogos compondo um contundente apelo 
à conversão e um forte alerta para os riscos que a Igreja e a humanidade correm 
nestes “tempos decisivos”, quanto vemos abater sobre a terra a “tempestade 
promovida pelos ventos do materialismo e da apostasia”, diante de uma 
humanidade flagelada por tantas misérias.
Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o Pagseguro.
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A Páscoa do Senhor
 

Os preparativos iniciavam-se quando o cordeiro morto era levado para uma casa, já 
assado e partido, sem que lhe fosse quebrado osso algum. Era necessário ainda 

que fossem preparados para a ceia pascal: vinho, água, verduras amargas, molho de 
vinagre e pães ázimos.
O ritual, rigorosamente prescrito, fala da distribuição de quatro cálices de vinho a 
comemorarem a quádrupla afirmação da libertação da escravidão, conforme nos diz 
Êxodo no  capítulo 6, versículos 6 a 8.
Eles diziam:
Eu tirar-vos-ei de sob os gravames dos egípcios

Eu libertar-vos-ei de sua escravidão
Eu resgatar-vos-ei com braço estendido…
Eu introduzir-vos-ei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó.
Numa grande sala no andar superior, mobiliada com divãs, possivelmente a casa paterna de Marcos, era passado o 
segundo cálice aos convidados; o anfitrião da ceia pascal pronunciava um breve discurso. Imediatamente depois era 
distribuído pão ázimo e comido o cordeiro pascal. Sobre o terceiro cálice pronunciava-se uma bênção especial, razão 
por que era chamado Cálice da Bênção.
Os relatos da Última Ceia fazem parte do patrimônio mais venerado do cristianismo, sobretudo as palavras 
pronunciadas por Jesus sobre o pão e o vinho. O confronto de Suas palavras não se encontra nos quatro evangelhos, 
mas na Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, escrita acerca do ano 56 depois de Cristo, isto é, antes da redação 
dos quatro evangelhos.
A oração sacerdotal retoma diversos temas dos discursos de despedida, completando-os  por outros motivos 
teológicos.
Cristo está perante o Pai como intercessor, podendo as palavras de Jesus pertencer tanto à realidade histórico/terrena 
como a litúrgico/sacramental.
O Kyrios presente em sua assembleia de culto, operante pelo Espírito Santo e unindo-se às necessidades e às angústias 
de sua comunidade terrena de salvação, pronuncia a perene oração de intercessão. A oração sacerdotal não deve ser 
compreendida como uma gravação de todas as palavras pronunciadas por Jesus, pois em cada celebração eucarística 
chega a hora em que o Filho glorifica ao Pai e o Pai ao Filho.

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.
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