www.espacomissionario.com.br
Ano IV – Nº 190 – 25 de Agosto de 2015

Maria Norma recebeu a 201ª visita da
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
Desejo provocar na terra um enorme despertar da fé
Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados!
Tenho pedido constantemente que acreditem em
Deus e tenham fé em Sua presença. A fé é a única
porta que os levará ao contato com o Reino de
Deus.
Jesus foi firme e objetivo, quando dissertou
sobre a qualidade e a quantidade da fé. Se a
tivermos, nem que seja numa ínfima parte do
nosso coração, poderemos mostrar ao mundo
grandes prodígios. Isso nos esclarece que, com
fé, podemos mudar o comportamento humano e
transformar a terra.
Meus queridos, a fé nos leva a servir a Deus
incondicionalmente e a reconhecer nossa
condição de servos. Ao entregarmos nosso
espírito a Deus, imbuídos da plena vontade de apenas O servir,
o entregaremos confiantes de que fizemos na terra o que nos
foi estabelecido pelo amor divino: servir, servir…
Meus filhos, desejo provocar na terra um enorme despertar da
fé, com minhas visitas e meus sinais, mas insisto que sirvam
com o propósito de também suscitar em vocês o amor fraterno
e a união em prol de um único ideal: paz, paz, paz …
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

No dia 24-08-2015, Maria Norma recebeu a visita da
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. No apagar das
luzes de Suas manifestações na terra, Nossa Senhora foi,
nestes séculos de cristianismo, um alívio à dor deste grande
contingente de almas que sofre no reino deste mundo. Com
Seu amor de Mãe da humanidade, Ela nos uniu em torno da
Igreja, preparando-nos para as bodas do Cordeiro, quando
Cristo vier para reclamar o elo perdido no Paraíso. Com
Sua sabedoria, Ela está estabelecida para desatar os fios
deste intrincado novelo em que ficou envolvida a
humanidade por conta do pecado. Muitas foram as
denominações da inigualável Mãe de Jesus. Nós a
chamamos de Maria, Nossa Senhora, Miryam… É
possível que seja a figura com maior número de
denominações diferentes e, entre os santos, a mais citada.
Mas, quem é Nossa Senhora? Nós a conhecemos
realmente? Definitivamente, não! Fizemos uma imagem
distorcida da bela e serena Senhora; do contrário,
estaríamos vivendo o amor de Cristo na terra, e isto não é o
que acontece. O que fizemos nos locais de Suas
manifestações? Levamos a cabo os seus conselhos? Não,
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)
pelo contrário, fizemos pouco caso da autoridade que a
Mãe de Jesus exerce; fomos imprudentes, homens de
Comentário: A Mãe de Deus nos pede fé, garantindo-nos que se a tivermos,
pouca fé… E agora a Justiça divina sobrevirá à
por ínfima que seja, poderemos transformar a terra. Isto não é novidade,
humanidade. Estamos prestes a conhecer quem é
porque Jesus, na parábola da mostarda, deixou bem clara essa condição.
Estamos diante de uma dura verdade: não temos fé. Esta nossa absoluta
realmente a Mãe de Jesus e porque merecemos a vinda do
falta de fé está nos arrastando ao desamor e à iniqüidade e nos
Cristo Jesus. Estamos no limiar da grande aliança de Deus
transformando em quase-irracionais. Maria quer despertar na humanidade
com os homens, e mais uma vez foi ouvido o clamor do seu
o poder de acreditar e ter fé, e isto ela o faz através de suas aparições, sinais
povo.
e mensagens. Ocorre-nos, então, uma reflexão até certo ponto audaciosa: é
preferível abrir o coração ao sobrenatural que nos envolve, a trancá-lo no
“Senhor bom Deus, nesta solene hora da história, quando
egoísmo
materialista, onde nos arvoramos em donos da verdade, que
as trombetas do Senhor estão soando por toda a terra, é a
somente nós imaginamos conhecer. Vamos ao menos tentar fazer o que ela
hora do seu Divino Juízo. Adoremos Aquele que fez todas
tanto nos pede: colocar-nos na posição de servir, para construirmos paz,
as coisas visíveis e invisíveis.”
paz.
Marco Aurélio
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 25 de Agosto de 2015.
<asd>
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No dia 11 de fevereiro de 1995, Maria Santíssima revelou a
Raymundo Lopes na igreja de São Bento, em Belo
Horizonte:
“Muito em breve o assento de Pedro estará a descoberto,
quando então terão início todos esses acontecimentos¹. (...)
Cada um de vocês, durante três dias, sentirá dentro da alma a
sensação do afastamento do Senhor. Durante esses dias, nada
dentro de vocês fluirá, nada verão do sol a iluminá-los, porque
uma densa e pesada atmosfera estará a envolvê-los. Isto se
dará independente de credo ou cultura, porque o Deus Criador
de todas as coisas assim o deseja. Serão três dias de completa
escuridão na alma de vocês. Antes disso, porém, o grande sinal
será dado pelo Altíssimo, levando-os a uma profunda e
dolorosa reflexão sobre todos os pecados cometidos, para que
possam, purificados, entender o porquê dessas trevas da alma,
e saírem dela prontos para encontrarem e identificarem a
verdadeira luz de Cristo Jesus, durante as trevas da alma.
Assim Deus o quer, assim se dará! Entretanto, peço que não
temam, porque estarei a guiá-los, pois este continente está sob
a minha proteção materna”.
Pouco tempo depois, a bela Senhora abordou novamente a
grande purificação na mensagem ditada no dia 2 de maio de
1995:
“Meus filhos,
Convertam-se e rezem para que outros o façam, porque o dia
da grande purificação desponta no horizonte e atingirá toda a
humanidade, independente do credo que praticam.
Estejam unidos para que possam, numa cadeia amorosa,
ajudar a todos nessa conversão que tanto peço. Não os quero
amedrontados, porque isto não será um castigo, mas uma
imensa graça que o Pai Celeste derramará sobre a terra.
Nesse dia vocês verão passar, por um relance diante dos olhos,
todas as faltas cometidas contra as Leis de Deus.
Estejam preparados e usem da confissão como o meio eficaz
que atenuará enormemente o impacto dessa ação purificadora
do Criador.
Somente poderei ajudá-los se quiserem ser ajudados.
Obrigada por terem atendido ao meu chamado”.
Vale esclarecer que os dias da purificação e trevas da alma não
foram revelados exclusivamente nas aparições de Belo
Horizonte. Esta predição equivale ao Aviso da trilogia
profética (Aviso-Milagre-Castigo) deixada por Nossa
Senhora nas aparições de Garabandal, na Espanha. Conchita,
a principal vidente de Garabandal, deixou registrado como
resposta a um questionário de setembro de 1965: “O Aviso é
uma coisa que vem diretamente de Deus. Será visível no
mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde alguém se
encontre. Será como que a revelação (interior a cada um) dos
nossos pecados. Verão e sentirão tanto os crentes quanto os
não crentes de todos os países. (...) O Aviso será uma correção
de consciência do mundo... O Senhor o enviará para nos
purificar, a fim de podermos apreciar melhor o Milagre, pelo
qual nos prova claramente o seu amor”. Jacinta, outra das
videntes espanholas, disse em fevereiro de 1976: “O Aviso
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será de muito curta duração, alguns minutos; mas esse pouco
de tempo se nos tornará tremendamente longo, pela dor que
nos causará... Virá sobre nós como um fogo do céu, que
repercutirá profundamente no interior de cada um. À sua luz
veremos com toda a clareza o estado de nossa consciência,
‘vivenciaremos’ o que significa perder a Deus, sentiremos a
ação purificante de uma chama abrasadora. Em resumo, será
como passar pelo juízo particular ainda em vida, na intimidade
de cada um”.
Essas são algumas das referências feitas sobre a natureza dos
dias da purificação e trevas da alma. De um lado, portanto, se
havia menções à natureza deste grande evento, de outro os
cristãos não dispunham até agora de informações mais
precisas sobre o momento de sua realização. No entanto, a
iminência desses acontecimentos solenes foi atestada em
revelações dadas recentemente em Belo Horizonte.
Em outro trecho do diálogo de 11 de fevereiro de 1995, Nossa
Senhora esclareceu: “Por um breve espaço do seu tempo, não
mais me verão e nem terão a minha companhia, porque o meu
tempo se aproxima e se completa. Sob a guarda dos Anjos do
Senhor, estarei num local seguro, até que esses abomináveis
dias se completem. Por três marcas do seu tempo, mais metade
de uma marca, estarei longe do ataque feroz da grande besta,
protegida pela força poderosa do Criador de todas as coisas².
Somente me foi permitido assisti-los nos dias da purificação e
trevas da alma, queantecederão a minha ausência”. Em
paralelo, Raymundo Lopes divulgou recentemente um
diálogo, datado de 29 de maio deste ano, em que Nossa
Senhora anuncia seu iminente afastamento de três anos e
meio.
Mas enfim, como deve ser a preparação para os momentos
solenes que nos aguardam? A própria Nossa Senhora já se
antecipou a esta pergunta: “Estejam preparados e usem da
confissão como o meio eficaz que atenuará enormemente o
impacto dessa ação purificadora do Criador.” Além disso,
recomendamos vivamente as práticas e preceitos da piedade
cristã, e ainda a oração, sobretudo a do Rosário, em que nos
confiamos a Deus pelas mãos delicadas da Santa Virgem, e a
participação diária na Eucaristia, por meio da qual temos
presença real no Corpo Sacrossanto de Cristo.
A Obra Missionária empenha a sua fé na revelação dos dias de
purificação que se aproximam. Se a predição de fato nos
garante que haverá dias de trevas na alma, isso é para que
todos tenham a oportunidade de entregar-se ao amor luminoso
de Cristo e ao amparo imaculado de Maria.
¹ Conforme esclarecimentos de Nossa Senhora, o pontificado, como o
casamento, não é algo a que se pode simplesmente renunciar. Trata-se
de um vínculo indissolúvel, firmado no Céu. A renúncia de Bento XVI,
portanto, não desatou o vínculo divino que ainda o conserva como
Papa, de modo que o assento de Pedro se encontra hoje “a descoberto”.
² Ap 12,1-17.
Missionários do Coração Imaculado
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Hipocrisia e Sinceridade (Mt 23,23-26)

N

aquele tempo, disse Jesus: “Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da ervadoce e do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a
fidelidade. Vós deveríeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o
camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas, por dentro estais cheios de
roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo”.

Comentário do Evangelho

J

esus estava irado. Jesus chamou os fariseus de
hipócritas. A pessoa que usa da hipocrisia é terrível.
Aqueles judeus e aqueles fariseus faziam coisas para parecer
bonzinhos e bonitos e as pessoas acreditavam naquela
hipocrisia. E Jesus falou: “Fariseus hipócritas, vocês
limpam o copo por fora mas não limpam por dentro”, vocês
“coam um mosquito mas engolem um camelo”. Somos
levados a refletir como que nós conseguimos irar Deus,
como que nós conseguimos que Deus perca a paciência
conosco! A hipocrisia é uma coisa muito doente. A
hipocrisia fere o coração do Divino. A hipocrisia fere o
coração das pessoas. Tantas pessoas fazem aquele aparato
todo, acreditamos que são pessoas santas e imaculadas mas,
por trás daquilo ali, a pessoa está filtrando um mosquito e
engolindo um camelo. Está lavando o copo por fora mas, por
dentro, é túmulo caiado. É expressão de Jesus, túmulos
caiados, todo pintado de branco por fora mas, por dentro,
está cheio de imundices. Deus condena a hipocrisia. Nós
devemos ser aquilo que somos. Por exemplo, quando nós
nos expomos Deus, muitas vezes, nos perdoa de um pecado
grave. O cúmulo da hipocrisia é fazer aquela cara de bom, de
bonito, e se armar de todo um aparato para apresentar-se
como cumpridor de tudo que Deus manda e, na verdade, por
debaixo dos panos, a pessoa não está fazendo nada daquilo,
a pessoa não se apresenta à visão do irmão, não se expõe à
visão do semelhante que tem condições de julgá-lo. Jesus
fica irado e horrorizado de ver como é que, naquela época,
aqueles que cuidavam da fé, aqueles que cuidavam da
religião, aqueles que cuidavam do caminho para encontrar
Deus, estavam usando daquelas pessoas, usando de
hipocrisia, estavam lavando o copo por fora mas, por dentro,
o copo estava sujo. Eram túmulos caiados, por fora tudo
branquinho e por dentro uma imundice. Jesus, num
momento de ira diz: “fariseus hipócritas”, vocês são cegos
guiando outros cegos. A hipocrisia cega, a hipocrisia tira
aquela visão da lógica. A lógica de Deus é que a gente seja
concreto diante dele. É muito simples. Nossa Senhora
sempre nos mostra esse aparato da sinceridade. É tão bom
quando a pessoa é sincera. Quando a pessoa fala que acredita
em Deus mas, no fundo, não está acreditando e está fazendo
tudo aquilo contrário às leis da moral de Deus, é um
hipócrita. Hoje, o que percebemos, na política, e de modo

geral, no meio social, é uma fraqueza da moral muito
grande. Essas pessoas parecem, para nós, como leais,
honestas. Entretanto, são necessárias muitas CPIs para
poder mostrar a desonestidade de certas pessoas. Isso
ofende o Divino, ofende a Deus. Talvez, se Jesus fosse falar
hoje, ele falaria para muitas pessoas que estão ai no poder,
“fariseus hipócritas”, vocês estão lavando o copo por fora e
por dentro está sujo, vocês estão coando um mosquito mas
estão engolindo um camelo. Vocês são cegos guiando outros
cegos. Por que nós não acreditamos num poder político, no
poder reinante? Porque nós estamos fraquejando diante da
hipocrisia. Nós estamos ficando cada vez mais fracos diante
da hipocrisia, nós estamos perdendo pela hipocrisia. Nós
não sabemos mais o nosso norte. Nós não sabemos mais em
quem crer. E uma coisa que mais ofende a Deus, a coisa que
mais ofende o Coração de Jesus, a coisa que mais ofende o
Coração de Maria é quando nós partimos para aquela
hipocrisia. E Deus, então, ira conosco. Estamos numa época
em que nós estamos perdidos, nós não sabemos a quem
apoiar e a quem acreditar. Nossa Senhora tem mostrado
muito isso às pessoas. Até com as aparições de Nossa
Senhora as pessoas usam da hipocrisia. Falam coisas que
Maria não falou. Ditam coisas que Nossa Senhora não fez.
Inventam coisas para uso próprio. Porque o que Nossa
Senhora deseja é apenas nos mostrar que, se Jesus veio uma
vez, através dela, Ele virá outra vez com a ajuda dela. Nossa
Senhora quer mostrar isso a todo mundo. Não sejamos
hipócritas diante do divino porque Deus ira conosco nestes
momentos. A hipocrisia nos faz perder o norte, perder os
valores e ficamos sem saber onde estamos. São famílias
desagregadas que não sabem o que está acontecendo. Eu
vejo tantos mães e pais falarem comigo: “Eu não sei onde eu
errei”. O erro está na hipocrisia, nós estamos coando um
mosquito mas nós estamos engolindo camelos. Nós estamos
lavando os copos por fora mas, por dentro, a gente não lava.
Isso aí abrange qualquer setor da sociedade porque é aí que
Deus age. Deus age através de nós. Quando está chovendo
na sua cabeça, não peça a Deus para parar de chover, peça a
Deus um guarda-chuva, para você aguentar toda aquela
tempestade de coisas ruins na tua vida. Nossa Senhora está
atenta em nós.
(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de Lourdes em 250/08/2009)
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Quem tiver ouvidos para ouvir,
que ouça.
6
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stá longe de ser surpreendente para as pessoas que convivem comigo, seja no Terço da Basílica de Lourdes, na
internet ou numa simples visita, o fato de que, ao se sentirem atormentados por graves dilemas pessoais ou por
questões de fé, homens, mulheres, padres, bispos e rabinos corram atrás de mim em busca de respostas.
Quais as perguntas mais comumente trazidas a mim? E como são respondidas?
Para sabê-las, conversei com Miryam e com uma série de rabinos, padres e bispos ou pessoas que me visitam.
Eis o que garimpei:
Por que orações sem respostas?
Que fazer quando o desânimo é tão intenso que dá vontade de desistir de tudo?
Como transmitir aos filhos e às pessoas a minha fé em Deus e em Miryam?
Como recarregar as baterias espirituais?
Como acreditar num Deus de amor e de misericórdia, quando estamos presenciando o que se passa no mundo?
Por que as pessoas alegam que não faz sentido tecer planos para o futuro num mundo ameaçado?
Como convencê-las de que estão erradas?
Que fiz de errado para merecer meus problemas?
Como contribuir para tornar o mundo melhor?
Por que orações sem respostas?
Todas as orações são respondidas, é preciso distinguir entre uma oração sem resposta e aquela cuja resposta não
coincide exatamente com a expectativa criada em torno do seu atendimento.
Falando da época em que trabalhava como ajudante de restauração na Itália, eu estava prestes a ser chamado para
um importante trabalho, mas o pedido foi cancelado e isso chegou a interferir em minha produção no museu. Hoje sou
procurado por pessoas muito mais importantes do que aqueles que me evitaram.
Às vezes pergunto a mim mesmo se o meu pedido não foi aceito, se minha oração não foi atendida, de maneira a
obrigar-me a lançar mão de recursos íntimos que nem desconfiava possuir.
Que fazer quando o desânimo é tão intenso
que dá vontade de desistir de tudo?
Qualquer que seja o problema que tenhamos de enfrentar, ele raramente supera a nossa capacidade de lhe fazer face. E
toda vez que nos defrontamos com situação extraordinária, Deus nos dá força igualmente extraordinária para
enfrentá-la e vencê-la.
Eu comparo a sensação de acabrunhamento, decorrente de um desânimo extremo, a uma forte tempestade em que mal
se consegue enxergar qualquer coisa a meio metro de distância. Nesse momento é preciso mover-se com toda cautela,
apalpando o terreno em busca de pontos de referência que permitam continuar. O pior remédio seria entregar os
pontos, desistir. Se a vida nos atropela com uma enxurrada de problemas, mesmo assim é preciso prosseguir passo a
passo, até o sol voltar a brilhar.
Como transmitir aos filhos e às pessoas a
minha fé em Deus e Miryam?
Não faz muito tempo, compareci ao lançamento de um livro. A expectativa de ver se ele faria sucesso deixou o escritor
sem respiração. Quando se constatou o sucesso esperado, ressoaram os aplausos dedicados à arte de escrever. Da
mesma forma, a qualidade do esforço investido pelos pais e mães, na formação do caráter dos filhos, determinará o
comportamento destes ao ingressarem no mundo dos adultos.
É opinião geral que o segredo para transmitir a todos a própria fé é dar-lhes o exemplo. Comece por você mesmo.
Como pessoas, temos condições de mostrar o quanto prezamos nossos valores religiosos. Se nos empenharmos na
prática de nossa fé, isto terá grande influência.
Como recarregar as baterias espirituais?
Muitos rabinos e padres dizem que a melhor maneira de revitalizar a fé é olhar para dentro de si. Algumas pessoas têm
a necessidade de um período de solidão e de meditação. Como alternativa às fórmulas convencionais de oração, eu
recomendo uma conversinha franca e sem rodeios com Deus. Outros sugerem a participação de estudos da Torá,
estudos bíblicos e conversas com religiosos. Reunir-se com pessoas de fé, que compartilham com você dos mesmos
valores e da mesma luta, constitui a um só tempo um desafio e uma forma de injetar força nas baterias.
(Continua na próxima página)
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Como acreditar num Deus de amor e misericórdia
quando vejo o que se passa no mundo.
Um motorista embriagado avança um sinal vermelho e mata uma criança. Num assalto, um transeunte é alvejado por
uma bala perdida no tiroteio e fica paralítico. Alguém é degolado no exterior. No mundo inteiro pessoas inocentes são
encarceradas, torturadas e degoladas em função de nossas crenças.
Por detrás da pergunta “Por que Deus tolera a existência do mal no mundo?”, o que as pessoas na verdade querem
dizer é que a função de Deus seria fazer que apenas sucedessem coisas boas. Eu afirmo a vocês que a função de Deus é
ajudar-nos a reagir de forma construtiva a tudo o que acontece de bom ou de mal. Peça a Deus um guarda-chuva e não
que pare a chuva!
Por que as pessoas alegam que não faz sentido
tecer planos para o futuro num mundo ameaçado?
Como convencê-las de que estão erradas?
Sempre existiu gente pessimista, mas é preciso ter fé que não iremos provocar a nossa própria destruição. Aqueles que
lutam por um futuro serão mais felizes e a sua vida mais útil em relação àqueles que se desesperam e desistem.
Julgo ser inútil que os pais tentem, apenas por meio de palavras, dissuadir os filhos do erro de descrer da existência de
um futuro. O que vocês podem fazer, digo eu, é deixar transparecer em seus atos e na sua fé a esperança e a certeza de
um amanhã mais promissor.
O que fiz de errado para merecer meus problemas?
Esta pergunta reflete a incômoda sensação de que ou Deus está contra mim ou o mundo não tem sentido. Todavia, é
preciso aceitar eventuais dores e desilusões como fatos integrantes da vida.
As pessoas raramente questionam o próprio mérito diante do impacto de uma grande alegria. Partimos do
pressuposto de que as alegrias são naturais; mas, pergunto: é válido quando nos sucede algo de bom? É um grande
júbilo o nascimento de uma ideia, de uma criança? Ao êxito de um projeto, respondemos com uma ação de graças?
Quando se reconhece a intervenção divina, é mais fácil não se deixar levar pela crença de que isso é sumariamente
devido.
Como contribuir para tornar o mundo melhor?
Muitos julgam que só os atos de heroísmo ou os feitos excepcionais configuram uma contribuição em prol de um
mundo melhor. Porém, é no conjunto dos pequenos esforços, como assumir a educação de pessoas carentes, que se
concentra a nossa grande contribuição ao bem-estar das pessoas.
Acrescento, ainda, que um padre da Igreja Católica, seja romana, ortodoxa, armênia ou mesmo da Igreja Universal do
Reino de Deus, e os rabinos, que pedem para que os seus retornem a Jerusalém, que para todos eles são atos de
bondade e compaixão que constroem o mundo, todos os dias não nos faltam oportunidades de amenizar a vida de
alguém através de uma mão estendida, uma palavra de estímulo, um sorriso.
Somos capazes de irradiar força para os que nos cercam. A longo prazo, esses pequenos atos de amor podem ter mais
significado do que um rasgo de comportamento excepcional.
Raymundo Lopes

Quo Vadis
Tudo pela Igreja de Cristo
Sermos portadores dos ensinamentos da Mãe de Deus. Não darmos opinião sobre doutrinas e dogmas da Igreja de
Cristo. Fazermos tudo o que Maria nos revela e nada mais. Se pudermos ajudar, estaremos presentes, mas
prevalecendo sempre a opinião de Maria. Nossa participação nesta Obra resume-se em: anunciar o retorno de Jesus,
catequizar e defender a Eucaristia. Nos ocuparmos no sentido de que Deus quis ser homem, e atualmente o ser
humano deseja ser Deus. Não desejarmos nenhum cargo na Igreja a não ser o de Ministro Eucarístico, pois levar Jesus
é uma de nossas metas. Estarmos presentes onde formos necessários, como missionários. O que nos importa é a
vontade de Maria, que reflete a imperativa vontade de Deus.
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