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Marilda  recebeu a 173ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

NOTA: Hoje e nos dias 23 e 30 – deste mês – não haverá sorteio da visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, devido às 
festas natalinas e de fim de ano.
O sorteio retornará no dia 6 de janeiro de 2015, como habitualmente é feito, no final do Terço.
Ressaltamos, porém, que o Terço será normalmente rezado nesses dias, como sempre ocorre nas terças-feiras, às 17 horas, 
sucedido da Missa.                                                                                 .

Mensagem de Nossa Senhora  
Sorteada Durante a Visita

Honrar pai e mãe
Terça-feira, 05 de julho de 1994

Meus filhos amados!
A família, no plano de Deus, está 
fundamentada na continuidade da 
espécie humana, dentro dos princípios 
criados por Ele, para que sejamos 
estruturados e seguros do futuro.
O que for alheio a este plano levará, 
inevitavelmente, à desarmonia social 
e espiritual.
A caridade está implícita neste 
conceito, porque, ao honrarmos a 
quem devemos a vida, estamos 
respeitando Deus, que os investiu, 
para nosso bem, de toda a autoridade, 
e é desta forma que deve ser feita a 
vontade do Senhor nosso Pai.
Nesta relação social e neste elo de 
amor contém toda a estrutura familiar, 
ou seja, nossos descendentes e o 
próximo, que merece nossa atenção e 

nosso respeito, como membros da família universal. 
Entretanto, antes de qualquer vínculo à família, que seja 
seguir a Jesus um direito fundamental do cristão, em 
pertencer à família do Altíssimo.
A Pátria é nossa grande família; nela floresce nossa 
história; e o respeito às suas leis, quando elas não ferem 
às de Deus, devem ser observadas com atenção.
Meus filhos, toda a sociedade que não busca, à luz do 
Evangelho, respeitar o que vem de Deus, e que não 
valoriza o homem em sua essência, tornar-se-á 
materialista e ditadora. 
Eu os amo muito!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.110)

o dia 15/12/2014, Marilda de Figueiredo recebeu em sua Ncasa a visita de Nossa Senhora. “Deus os escolheu para 

esta missão…” Esta missão feita com o consentimento d'Ele 

através de uma entrega realizada pelo coração e não pela razão, 

fará, não se sabe bem como, o milagre da salvação de milhares 

de almas nestas terras, tendo como esperança de Nossa 

Senhora o Grupo Missionário (exemplo disso foi o que vimos 

nos diálogos de Raymundo Lopes com as almas resgatadas do 

Purgatório). Vemos que os caminhos de Deus não são os 

nossos, mas podemos ser um reflexo daquilo que Ele deseja, 

bastando deixar-nos levar pelo sopro do seu Santo Espírito. 

Quando o nosso espírito estiver preenchido com a substância 

angélica, teremos condições de galgar mais um degrau na 

divina escadaria que nos levará a um novo patamar de 

convívio com a Criação. É chegada a hora da purificação do 

Templo. Será que estamos preparados para esta verdadeira 

operação divina em nosso espírito, permitindo o acesso às 

forças encabeçadas por Maria, em nossa alma? Devemos estar, 

porque, com a chegada de Jesus, coisas maravilhosas no 

espírito, que a humanidade nunca sequer sonhou, irão 

acontecer, e aqueles que recusam ao chamado de última hora 

terão que continuar sua caminhada em outras paragens, 

seguindo seus próprios caminhos de dor e ódio, entregues aos 

desejos de seus próprios corações, evoluindo segundo outros 

conceitos. Que todos que fazem a vontade de Deus possam 

participar desse grandioso banquete Celeste.

Marco Aurélio
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Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: “Que vos parece? Um homem tinha 
dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: 'Filho, vai trabalhar hoje na vinha!' O filho respondeu: 'Não 

quero'. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: 'Sim, 
senhor, eu vou'. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo 
responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos 
precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao 
contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer 
nele”.

Comentário do Evangelho

Para entender esta passagem do Evangelho de São Mateus (Mt 21 
,28-32) é necessário analisar, também, os versículos anteriores 

(Mt 21 , 23-27): Jesus é questionado pelos príncipes dos sacerdotes e 
anciãos do povo sobre com qual autoridade Ele fazia o que vinha 
fazendo e quem lhe havia dado autoridade.
Jesus, para responder à pergunta feita, apresenta outra pergunta, 
questionando aos sacerdotes e anciãos se João Batista batizava em 
nome de Deus ou em nome dos homens. Os sacerdote e anciãos não 
souberam responder porque estavam armados de uma perspicácia 
humana, se respondessem que de Deus, seriam questionados por que 
não crerem em João Batista; se respondessem que dos homens, 
tinham medo da reação das multidões que tinham João Batista por 
profeta. A parábola que Jesus conta, acerca dos dois irmãos, vem dar 

uma resposta à soberba daqueles que o questionavam.
Na parábola, apresentada por Jesus, um pai pede ao primeiro filho para ir trabalhar na vinha e o filho diz que não vai, 
mas, depois, vai. O mesmo pai pede a outro filho para ir trabalhar na vinha e o mesmo diz que vai, mas, depois não vai. 
Jesus pergunta: “Qual dos dois fez a vontade do Pai?”. A resposta dada foi: o primeiro que falou que não iria, mas foi.
Logo após esta parábola, Jesus, aparentemente, muda de assunto e afirma que os publicanos (que cobram impostos e 
recebem dinheiro) e as prostitutas (que cobravam dinheiro daqueles que as procuram) chegariam primeiro no Céu, 
antes dos sacerdotes e anciãos. Jesus apresenta os publicanos e as prostitutas como aquelas pessoas que estavam num 
mesmo patamar, no sentido de que sabiam estar errados diante de Deus, portanto, davam seu não a Deus, e, por isso, 
tinham uma postura firme na escolha que fizeram.
Jesus, na verdade, não mudou de assunto, Ele afirma essa precedência no Céu, dos publicanos e prostitutas sobre os 
sacerdotes e anciãos, em razão da parábola que havia contado antes.
Em dois mil anos de evangelização responde-se errado, junto com os sacerdotes e anciãos judeus da época, a pergunta: 
“Qual dos dois fez a vontade do pai?”. A resposta correta é: nenhum dos dois irmãos fez a vontade do pai. Ambos os 
irmãos fizeram a própria vontade: o pai ficou sem saber se um iria ou se o outro iria. Não há diferença nenhuma no 
comportamento dos dois: porque não souberam distinguir as coisas.
Deus não gosta de coisa morna. Jesus, no sermão da montanha, disse: “Seja, porém, o vosso falar:
Sim, sim; Não, não; porque o que passa disso é procedência maligna.” (Mt 5,37).
Jesus quis mostrar àqueles que o questionavam que, quantas vezes for necessário, Deus endossa o sim ou o não. Porque 
Deus Pai que está nos Céus quer pessoas firmes nas decisões e não pessoas mornas.
Deus não admite o morno no Céu.
Jesus demonstrou para os sacerdotes e anciãos que, da mesma forma como não quiseram responder à pergunta sobre 
João Batista, os mesmos tinham uma postura morna diante da própria vida, eles mesmos se enganavam por não terem 
postura firme: ou no sim, ou no não! Faziam a vontade própria.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site www.espacomissionario.com.br, realizada em 1 5 de dezembro de 2009)

Que seu Sim seja Sim e seu Não seja Não - (Mt 21,28-32)
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Haverá algo mais corriqueiro 
do que a chuva?

 
Por vezes ouvimos soprar o vento, 
vemos amontoarem-se as densas 
nuvens no horizonte e derramar-se a 
tempestade com violência, em meio ao 
fulgor dos relâmpagos e aos ribombos 
dos trovões, agitando as florestas e 
fazendo transbordar os rios. Em 
outras ocasiões, a terra se cobre de 
nevoa úmida e a água cai fina e 
contínua ao longo dos dias e das 
semanas. Em muitas regiões do 
nosso planeta, conforme a estação 
do ano, ela é um episódio diário, 
ao qual poucos prestam atenção.
Quando falta assunto num jornal 
e televisão, falam de chuva e bom 
tempo, ou seja, de algo sem 
importância nem transcendência.
Entretanto, talvez somente aqueles 
que já experimentaram longas 
temporadas de secas, quando a 
terra sedenta se abre em 
sulcos e a vegetação perde 
o viço e se estiola, 
saibam dar à chuva o 
d e v i d o  v a l o r  e  
r e c o n h e c e r  o s  
benefícios incompa-

ráveis que ela aporta para a vida 
na terra. Mesmo apresentando-

se sob tão variados aspectos, ela 
sempre conserva sua característica 

de fecundar e dar vitalidade. 

Natais de toda a história  
Cai chuva em Minas Gerais

 
Quem poderá ter notícia de tudo o que 
aconteceu nestas mais de duas mil 
noites? Quantos milagres, quantas 
g r a ç a s  r e c e b i d a s  e  q u a n t a s  
comunicações do Menino Jesus às 
almas nestes abençoados dias.
Natais grandiosos ou humildemente 
celebrados em igrejas magníficas ou 
em pequenas capelas semelhantes, em 
pobreza, à gruta de Belém. Noites 
santas, comemoradas em meio a uma 
multidão ou entre os membros de 
uma pequena família. No entanto, 
contrariando a nota de alegria de 

todos os Natais, houve muitos 
que lembram os sofrimentos 

que Jesus quis padecer já em 
sua entrada neste mundo.
Que Deus os abençoe e os 
faça próximos ao Divino 
Amor.

Crônicas de Raymundo Lopes 



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

Hoje falaremos sobre o 1º Mandamento: 

Amar a Deus sobre todas as coisas.

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 voo 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 
consequências 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.
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“Desde Santo Agostinho, os 'dez mandamentos' têm um lugar preponderante na catequese. Eles enunciam as 
exigências do amor de Deus e do próximo. Os três primeiros se referem mais ao amor de Deus, e os outros 
sete ao amor do próximo. Eles revelam, em seu conteúdo primordial, obrigações graves. Ninguém pode 
dispensar-se deles. Os dez mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano.” (Catecismo da 
Igreja Católica - 2065, 2067 e 2072)
 
Os Dez Mandamentos são:
Amar a Deus sobre todas as coisas – Não usar o santo nome de Deus em vão –  Guardar o Dia do Senhor 
(Guardar domingos e festas de guarda) – Honrar Pai e Mãe – Não Matar – Não pecar contra a castidade – Não 
Roubar – Não levantar falso testemunho – Não desejar a mulher do próximo – Não cobiçar os bens alheios.
 
“Lei natural é a Lei de Deus escrita no coração do homem (Rm 2,14-15). É a voz de nossa consciência. É 
universal e imutável. Abrange a todos, em todas as épocas. Resume-se em fazer o bem e evitar o mal. Antes 
de qualquer ação, a consciência nos exorta ao bem ou nos adverte do mal e, de acordo com nossa atitude, 
aquela voz nos louva ou nos repreende. Pode, no entanto, acontecer que, pelo hábito de não ser ouvida, a 
consciência se embruteça e, então, será cada vez mais difícil ouvi-la. O homem embrutecido torna-se surdo à 
voz de Deus. Ao contrário, o que tem delicadeza de consciência é atento à sua voz.” (MLGO)

Nossa Senhora fala-nos sobre os Dez Mandamentos. 
“É imprescindível que orem, observem os Mandamentos de Deus e as doutrinas da Igreja, para que possam 
ser testemunhas de Jesus. Clamem pela misericórdia de Deus, para terem ajuda e perdão pelos pecados.”


