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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 22 de setembro de 2015. 

Maria das Dores recebeu a 205ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Tome cada um a sua cruz
Terça-feira, 12 de setembro de 1995

Meus filhos! 

Jesus disse àqueles que desejaram segui-lo: 

“Tome cada um a sua cruz, antes de iniciar 

esta empreitada”. Isto quer dizer que, no ato 

d e  s e g u i r  J e s u s ,  e n c o n t r a r e m o s  

inevitavelmente, neste caminho, momentos 

difíceis no cumprimento da palavra 

empenhada.

A maioria de vocês deseja seguir Jesus, mas 

não quer admitir a cruz nesse contexto, e 

então, quando se inicia o sofrimento e a 

humilhação, simplesmente cancelam esse 

compromisso.

Meus filhos, comportando-se dessa forma, 

estarão ignorando aquilo que Ele nos disse, 

que seríamos perseguidos.

A maior prova do amor de Jesus para 

conosco foi a cruz, e para nós a maior 

prova de amor para com Ele é fazer a Sua 

vontade, mesmo que, freqüentemente, o resultado dessa 

escolha seja a cruz.

Aquele que deseja construir algo em Cristo, elabore antes um 

orçamento. Caso contrário, poderá ver frustrado seu projeto 

de vida, pois somente obterá êxito se, numa opção sincera e 

calculada, segui-lo sem restrições.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.181)

Comentário: Nossa Senhora, indiferente ao que as pessoas acham ou não 
acham, continua a nos falar sobre o Evangelho, escolhendo para isto os 
trechos designados pela Igreja para a liturgia dominical. Hoje nos lembra 
que, se quisermos construir em Cristo, temos que elaborar previamente um 
projeto de vida. Por que isto? Porque seguir Jesus é tarefa árdua, e a todo 
instante podemos esbarrar com a cruz em nosso caminho. Com que 
freqüência vemos pessoas consagradas ao serviço religioso optarem por 
outros caminhos, ao se depararem com dificuldades que somente poderão 
ser superadas com uma profunda fé em Deus. Frustrar Deus em nosso 
projeto de vida é frustrar a nós mesmos.

“Senhor Jesus, preparaste-nos com Teu sacrifício na cruz, 
para enfrentarmos estes tempos confusos e difíceis. Dá-nos, 

agora, forças para levarmos adiante nossa cruz, até o 
calvário do nosso espírito pecador, na obediência, no 

perdão e na mansidão.”
 
No dia 18-09-2015, Maria das Dores recebeu a visita da 
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Hoje, nesta 
mensagem dirigida a todos nós, degredados filhos de Eva, 
Miryam nos adverte quanto à impossibilidade de 
seguirmos Jesus, se não admitirmos a cruz nesse contexto. 
São palavras fortes, que mexem com nosso interior porque, 
na maioria das vezes, não queremos fazer a Sua vontade 
quando ela fere a nossa. Muitos querem seguir Jesus, mas 
não admitem o sofrimento, a humilhação, e sair da zona de 
conforto propiciada pelo reino deste mundo, nem pensar! 
O expurgo de Adão, a rebelião no Céu, são exemplos que 
nos mostram o quanto é importante vigiar e orar para não 
cairmos nas armadilhas do egoísmo, do orgulho, da 
soberba, enfim, da desobediência a Deus, verdadeiros 
leviatãs que destroem nosso projeto de vida ao lado do 
Criador. Nossa Senhora preocupa-se quando surge a 
frustração naqueles que querem seguir o Mestre, mas 
quando chega a hora de carregar a cruz fogem temerosos, 
por isso conclama a cada um que deseja construir algo em 
Cristo:“Que elabore antes um orçamento. Caso contrário, 
poderá ver frustrado seu projeto de vida, pois somente 
obterá êxito se, numa opção sincera e calculada, segui-lo 
sem restrições”. Não permitamos que o brilho fugaz do 
mundo ofusque o caminho da salvação, para que vivamos 
um novo Céu e uma nova Terra, no triunfo do amor 
conquistado arduamente pelo sacrifício de Jesus na cruz. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Marco Aurélio
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Sou um Anjo



Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                    7

oje começou minha vida na terra. Meus pais ainda não o sabem. Sou menor que a 

Hsemente de uma maçã, mas já sou humano. E, embora ainda não esteja formado, não 

sei se serei menina ou menino, se terei cabelos louros ou morenos e olhos negros ou 

azuis, mas sei que vou gostar de meus pais e do mundo que Deus permitiu que viesse.
Já cresci um pouquinho, mas ainda sou demasiado pequeno para fazer qualquer coisa sozinho, 

mamãe faz tudo por mim. É engraçado que ela ainda não saiba que está me carregando e que sou 

um anjo, bem debaixo do seu coração, e alimentando-me com seu próprio sangue.
Minha boca terrena está começando a aparecer. Imagine só, daqui a um ano estarei louvando a 

Deus a felicidade de ter uma família na terra e poder ajudar, saberei falar. Sei qual será minha 

primeira palavra em português: Miryam, que é o nome de minha mãe.
Quem disse que ainda não sou uma pessoa de verdade? Sou sim, assim como o menor pedaço de 

pão que Yeshua deixou cair na terra, é seu corpo de verdade.
Agora meu coração começou a bater por si, daqui por diante ele baterá suavemente o resto de 

minha vida terrena, sem nunca parar para descansar. Depois, após muitos anos, ele vai 

descansar e vai parar, e eu morrerei, isto é, retornarei aos braços do Criador. Mas agora eu estou 

começando e não terminando, estou começando!!
Todos os dias cresço um pouco. Meus braços e minhas pernas estão começando a tomar forma, 

mas terei de esperar muito tempo, até que minhas perninhas me levem correndo para os braços 

da mulher que Deus escolheu para minha mãe e até que meus braços possam abraçar meu pai.
Agora começam a formar-se dedos pequeninos nas minhas mãos. E estranho como são 

pequenos, mas como são maravilhosos, nunca tive isso!!
Vou jogar bola, tocar piano, meus dedos!!
Hoje um senhor que se diz médico disse à minha mãe terrena, pela primeira vez, que eu estou 

vivendo sob seu coração. Você está feliz Miryam, daqui a pouco estarei no seu colo!
Minha mãe terrena e meu pai ainda não sabem que sou anjo, talvez eles esperem um bebê 

simples, mas vou fazer-lhes uma surpresa, eles querem que eu chame Uriel ou Gabriel ou 

Raphael.
Meu rosto está completamente formado, espero que venha a ser como o de papai.
Agora estou quase podendo enxergar as coisas do mundo de minha mãe, mas está tudo escuro 

em volta de mim.
Daqui a pouco meus olhos de anjo se abrirão para um mundo que desconheço, de sol, de flores, 

outros anjos iguais a mim, nunca vi o mar nem as montanhas nem o arco-íris, que Deus tanto me 

inspira. Como serão? E você, Miryam?
Miryam, estou ouvindo seu coração bater, será que ouve a batidinha leve do meu? É tão regular.
Você vai ter um anjo em seu lar, sei que alguns anjos têm dificuldade em entrar no mundo  das 

pessoas, mas existem pessoas boazinhas que ajudam. Também sei que mães não querem ter 

anjos, mas afinal eu posso esperar para estar no seu colo, tocar seu rosto, olhar teus olhos. Você 

está esperando por mim, assim como eu estou esperando por você, não está?

Raymundo Lopes
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Mãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta 
Basílica para te prestar uma homenagem e honrar 

teu Filho Jesus. Deixamos nossas casas, nossas 
obrigações terrenas, deixamos tudo porque, neste 
momento, teu Filho e tu são o mais importante.

 Passamos nossos dedos sobre o terço que recomendaste 
e, durante essa repetitiva oração, lembramos de nossos 

parentes já falecidos, de nossos doentes, porque 
acreditamos que tua disponibilidade em nos ouvir faz 
com que Deus te permita ser a Medianeira de todas as 
graças que, por meio das invocações do teu santo nome, 
alcançamos. 
Nossas fraquezas fazem, também, eco a nossos pedidos 
porque, reconhecendo-nos como incapazes, seremos 
fortes no céu como tu mesma ensinaste a todos os que 
miravam teu rosto. Protege nosso terço, faça dele um 
caminho seguro para as Missas que acontecem depois, 
porque participando delas com a lembrança das Ave-
Marias dirigidas a ti, temos a certeza de que nosso 
pensamento não dispersará e nem nossa mente viajará por 
caminhos mundanos.
Protege este local onde nos reunimos nas terças-feiras, 
não permita que o mal ronde estas paredes e que, dentro 
delas, possamos encontrar refúgio na Sagrada Eucaristia. 
Faz valer o poder de tuas virtudes para que, fazendo ponte 
nelas, possamos entender quão grande é a misericórdia de 
Deus em nossas vidas. Mãe do Belo Amor, desejamos 
honrar teu santo nome e queremos ser dignos de teus 
favores celestiais, por isso estamos aqui, a teus pés, 
implorando proteção. Amém!

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o Pagseguro.

 Nossa Senhora do Divino Amor
De: R$ 200,00 Por: R$ 180,00

Descrição do Produto: 

Ÿ  Material durável
Ÿ  Marmorizado com resina
Ÿ  Colorida
Ÿ  Peso aproximado: 2.700kg
Ÿ  Altura: 48cm
Ÿ  Largura: 15cm
Ÿ  Espessura: 11,5cm 

 um presente de Raymundo a Étodos nós que amamos Jesus 
através de Maria, que se encontra 
disponibilizada numa magnífica 
imagem confeccionada em resina e 
pó de mármore branco, e pode ser 
obtida branca ou num suave 
colorido que somente as mãos de 
Raymundo conseguem fazê-lo.

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.

Há cerca de 16 anos, todo dia 25 de 
cada mês os missionários se reúnem, 
com Raymundo Lopes, na Capela 
Magnificat (Vila Del Rey) para rezar o 
Rosário de Nossa Senhora. Isto se faz 
diante do Santíssimo exposto e com a 
organização e carinho que marcam os 
eventos dirigidos por Raymundo. Ele 
próprio escreve as contemplações de 

cada mistério do Rosário, lindas por sinal, inspiradas 
certamente!
Não deixe de participar desse momento especial de 
oração. Venha! 


