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No dia 29-10-2015, Maria Auxiliadora recebeu a visita da 

imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Aquele que procura o 

caminho da salvação necessita escutar Deus e pôr em prática 

Seus ensinamentos. Ele nos deixou o Evangelho para que 

tivéssemos a certeza da vitória do espírito sobre a matéria; 

imprimiu em nosso coração a lei divina, elevando-nos a 

discípulos da Boa-Nova. Tudo isto foi realizado para que 

entrássemos na glória do Seu Reino, mas teimamos numa 

desobediência contumaz às Suas leis de amor, alimentando 

com este ato a besta, que é a representação de tudo aquilo fora 

desse amor. Uma civilização que não segue esta lei divina 

degrada-se, sofre a desagregação, vai definhando até voltar ao 

estado de barbárie tornando impossível qualquer ato de ajuda. 

Quando isto acontece, o Céu intervém de forma enérgica, 

como nos chega ao conhecimento quando do episódio de Noé 

– a terra sofreu grandes transformações e aqueles que 

atravancavam o progresso da humanidade viram-se afastados 

de Deus – poucas pessoas se salvaram. Estamos novamente 

chegando ao limite permitido pelas Leis do Altíssimo, e o 

braço de Jesus baixará para a colheita a qualquer momento. 

Nossa Senhora se vê preocupada com o futuro dessa incipiente 

humanidade empedernida no mal. Renunciando à prudência 

para nos trazer a luz de Cristo, através de suas mensagens Ela 

nos conclama a renunciarmos também à prudência e nos 

colocarmos inteiramente nas mãos do Criador, deixando que 

Sua vontade prevaleça em nós, para que possamos ser o 

reflexo de Sua luz a banhar novamente todo este lindo planeta 

azul.                                                                                                   Marco 

A Igreja passa por graves questionamentos
Terça-feira, 18 de abril de 1995

Meus filhos! 
A Igreja passa por graves ques-
tionamentos, e sinto no coração uma 
tristeza enorme, quando percebo em 
seus dirigentes a indisposição para 
escutar a minha voz.
Esta é a razão pela qual me dirijo aos 
leigos, no mundo todo.
Filhos queridos, Eu insisto tanto para 
que vivam o Evangelho e sejam amigos 
da verdade.
O anúncio dessas virtudes exige uma 
ação perseverante e concreta.
Jesus desconheceu a prudência, 
quando o momento era proclamar a 
verdade no meio de sua gente.
Eu desejo a paz, mas inclino-me, 
renunciando a essa prudência, quando 
o momento é trazer a todos a luz de 
Cristo, através de minhas mensagens.
Obrigada por terem atendido a Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.158)

Comentário: Maria fala aqui em prudência. Que prudência é essa? 

Quando precisamos tomar uma posição firme e concreta em face de 

problemas graves, onde deve imperar a verdade, podemos acaso adotar a 

prudência? Ela nos responde com a atitude de Jesus, quando deixou a 

prudência de lado e se colocou à disposição de Deus, mostrando à Sua gente 

a verdade, a mesma que O levou à cruz. Devemos então, custe o que custar, 

sem ligar para problemas e perseguições, continuar levando a todos as 

mensagens da Mãe de Deus, porque nelas se contém uma perfeita 

evangelização, capaz de nos mostrar o caminho da luz de Cristo. Se Ela não 

fala aos dirigentes da Igreja, porque não estão dispostos a escutá-la, e prefere 

falar a nós, leigos, não podemos desapontá-la, omitindo-nos de proclamar o 

que Ela nos passa.

Maria Auxiliadora recebeu a 210ª 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 03 de novembro de 2015. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 200 – 03 de Novembro de 2015
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O Grande Banquete - (Lc 14,15-24)

m dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: - Felizes os que irão sentar-se à mesa no Reino de UDeus! Então Jesus lhe disse: - Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a 
hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: "Venham, que tudo já está pronto!" 

- Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: "Comprei um sítio e tenho de dar 
uma olhada nele. Peço que me desculpe." 
- Outro disse: "Comprei cinco juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe." 
- E outro disse: "Acabei de casar e por isso não posso ir." 
- O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: "Vá depressa pelas ruas e pelos becos 
da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." 
- Mais tarde o empregado disse: "Patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar." 
- Aí o patrão respondeu: "Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de 
que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar!" 

 

Yeshua é, como dizemos, multilateral, e todo o 
mundo vê o lado de Sua pessoa que mais lhe 
atrai. 

O médico pensa no grande mestre, cujo toque nunca 
falha ou que precedeu a ciência moderna no 
conhecimento da relação do espírito com a saúde.
O teólogo estuda o Sermão da Montanha e maravilha-
se de que verdades tão profundas pudessem ter sido 
expressas em palavras tão claras e simples.
O político honesto lembra-se de sua coragem opondo-
se aos mais poderosos elementos de sua comunidade e 
fica pasmado com sua capacidade de falar 
sinceramente sem perda de lealdade. 
Padres têm escrito em louvor de seus argumentos em 
seu julgamento e os papas têm reconhecido sua mestria 
como o que ensina.
Eu não sou padre e nem mesmo teólogo, mas homem 
laico preocupado com a ciência-arte de converter 
outros ao próprio ponto de vista.
Propondo-me apreciar algumas palavras e atos de 
Yeshua, que persuadiram e continuam persuadindo 
leigos, padres, bispos, cardeais e papas, da sabedoria e 
justiça ao Seu ensinamento, vou continuar falando de 
Yeshua em outras edições.
 

Yeshua
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esus jantava, num sábado, na casa de um fariseu notável, Jonde fizera um milagre e contara uma parábola, quando 
um dos convidados lhe disse: "Feliz aquele que tomar 

refeição no Reino de Deus!" Para os judeus, tomar refeição 
significava conviver, participar pessoalmente.
Foi como se ele tivesse dito a Jesus: Feliz é aquele que 
convive com o Senhor! Jesus responde contando uma 
história que, à primeira vista, nos parece sem sentido.
"Um homem deu um grande jantar e convidou a muitos. À 
hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: 
'Vinde, está tudo pronto.'" Quer dizer, primeiro ele 
convidou; depois de pronto o jantar, mandou avisar aos 
convidados. Os judeus, antes de fazer uma festa, faziam uma 
sindicância, dizendo: Vou dar um banquete e estou 
convidando vocês para comparecerem. Primeiro fazia o 
convite, para depois chamar os convidados. Então, houve 
primeiro um convite. O que isto quer dizer?… Este é o cerne 
da questão. 
Ao criar o mundo, Deus fez o firmamento, a terra e tudo que 
nela existe. E convidou para participar de Seu convívio o 
homem. Soprando sobre ele, deu-lhe vida. Este foi o 
primeiro convite de Deus ao homem.
Não nos esqueçamos de que Jesus respondia àquilo que o 
convidado dissera: "Feliz aquele que tomar refeição no 
Reino de Deus!"
Deus cria tudo e convida o homem a participar. Esse 
banquete que Deus nos oferece é a participação em Sua 
criação, o convívio com Ele nessa casa. É o homem no seu 
corpo glorioso. É isto, o homem foi criado por Deus para 
conviver com Ele, para tomar com Ele a refeição.
E o que acontece? O homem recusa, priorizando as suas 
coisas. Por este pecado de soberba, perde as prerrogativas 
deste convite.
A primeira desculpa do homem: "Comprei um terreno e 
preciso vêlo", deu mais importância à posse da terra – e 
perde a sua imortalidade.
Depois, a segunda desculpa: "Comprei cinco juntas de bois e 
vou experimentá-las." O homem norteia o seu pensamento 
pelos cinco sentidos da matéria – e perde assim o elo com 
Deus.
Finalmente, a terceira desculpa: "Casei-me, e por esta razão 
não posso ir." Casou-se com os seus sentimentos – e perde a 
companhia de Deus.
Vejamos agora como tudo isto é interessante. Deus fez um 
convite ao homem para "o grande banquete da criação". E 
o homem o perdeu por três desculpas injustificáveis, que o 
levaram a perder seus privilégios: perdeu a imortalidade, 
pela posse da terra; perdeu a ligação com Deus, por atrelar o 
pensamento aos sentidos da matéria; perdeu a companhia de 
Deus, por se entregar aos sentimentos humanos como forma 
de vida.
Por isso a resposta do homem "atraiu sobre si o 
descontentamento do Senhor". Mas pela Sua grande 
misericórdia, Ele convida Sua criação para retornar à casa. É 
o primeiro convite que faz depois do pecado da 
desobediência. Deus fala com a Sua criação, com os anjos, 

com tudo: "Vai depressa pelas praças e ruas da cidade, e 
introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." 
¹Deus se referia ao homem que pecou, este homem enfermo 
de tanta ignorância, cujas desculpas revelam seus desvios 
pelos escuros e tortuosos meandros do materialismo.
Deus ainda assim busca este homem. Ele age como dissesse: 
Vou lhe oferecer este banquete. A casa está pronta, preparei 
tudo e quero que o coxo, o mudo, o surdo participem deste 
banquete, pela minha misericórdia. Os empregados foram e 
trouxeram-lhe todos estes, todos nós, cheios de problemas 
diante dele.
Mas os empregados dizem ao Senhor: "Senhor, o que 
mandaste já foi feito, e ainda há lugar." A misericórdia de 
Deus é tão grande que, com toda a humanidade participando 
dela, ainda sobra lugar. Então o Senhor diz: "Vai pelos 
caminhos e trilhas² e obriga as pessoas a entrarem, para que a 
minha casa fique repleta." Quer dizer, vai por todo caminho 
que Eu fiz, busca toda a minha criação, traz tudo de volta para 
cá. Eu quero que, no sentido material das coisas, todos 
participem do meu banquete. Isto é, além do homem, dos 
animais, das árvores, das pedras, tudo participe da minha 
criação, do meu banquete.
"Deus quis que entendêssemos Sua existência por meio da 
criação."
Para o primeiro convite, depois do pecado, Deus não 
obrigou, porque o racionalismo humano teve o 
discernimento suficiente: os enfermos foram por si mesmos. 
Mas, para aquilo que não é humano, que não pensa, não tem a 
racionalidade humana (o segundo convite), Deus obrigou, ao 
dizer: "Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a 
entrarem, para que a minha casa fique repleta."
Hoje entendemos como criação de Deus o Seu grande 
banquete. É o homem racional, com todos os problemas e 
tudo que está à sua volta: todo o firmamento, todo que está na 
terra: animais, vegetais, minerais.

1 "Nos escritos de Qumrã, estes enfermos eram excluídos 
do combate escatológico e do banquete que o seguiria." 
(Bíblia de Jerusalém, edição 1981)
"Escatológico: relativo à escatologia: doutrina das coisas 
que devem acontecer no fim dos tempos; teol. doutrina que 
trata do destino final do homem e do mundo; pode 
apresentar-se em discurso profético ou em contexto 
apocalíptico."
(dicionário Houaiss)

2 "Caminhos e trilhas: após 'as praças e ruas da cidade' do 
v. 21, 'os caminhos e trilhas' do v. 23 parecem ser fora da 
cidade; lá se aglomeram duas categorias diferentes: de 
uma parte, os pobres e os 'impuros' em Israel; de outra 
parte, os pagãos."

(Evangelho extraído do livro O Código Jesus . p.174)
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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.

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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Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida  
todos a participar da Vigília 
Missionária na Capela 
M a g n i f i c a t ,  q u e  s e r á  
realizada nesta sexta-feira, 
dia 06 de novembro, 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.

Doce e Serena Senhora

Alimentaste Jesus, e com isto fizeste com 
que sua natureza humana adquirisse 
força para a missão que o esperava.

Tenho, doce Senhora, também uma missão a 
cumprir, e necessito do teu alimento a fim de 
que possa caminhar com a confiança de que 
tudo se arranjará.
Estou usando daquilo que nos quiseste dar 
como presente, esta pequena pílula azul que 
ficou na mão de tua imagem, com a certeza de 

que é o alimento que necessito para que tua graça se 
manifeste.
Ajuda-me, Senhora, a obter de Jesus a graça que necessito 
(pedir a graça). Farei o possível para, daqui por diante, 
difundir a devoção do teu alimento celeste.
Ofereço-te uma Ave-Maria, e a teu querido Jesus um Pai-
Nosso pela graça que me concedeste em participar do teu 
banquete, fruto de tuas mãos abençoadas. Amém.
Rezar esta oração, tendo nas mãos uma pílula azul de Nossa 
Senhora do Magnificat. Tomá-la com a fé de que, ingerindo-
a, ganhará força para enfrentar as dificuldades e alcançar a 
graça que necessita. Tão logo a alcance, agradeça divulgando 
esta devoção.

As Pílulas Azuis, uma manifestação 
de amor da Doce e Serena Senhora

 Céu nos inspira uma infinidade de “fios condutores” Oàs graças de Deus; e um deles, dentre os tantos que 
conhecemos, está tomando proporção de destaque: as 

pílulas azuis da doce e serena Senhora.
O que é isso? São pequenas pílulas de cor azul-celeste, de 
açúcar, que nas mãos da imagem de Nossa Senhora do 
Magnificat são abençoadas pela Mãe de Deus. Esta imagem 
fica na Capela Magnificat, da residência de Raymundo Lopes.
Elas permanecem dentro de uma teca dourada, nas mãos da 
imagem, pelo período de uma semana, durante o qual 
Raymundo pede pelos doentes e necessitados e, depois da 
Missa dominical das 17 horas, ali celebrada, são 
disponibilizadas a quem busca ajuda do Céu.
Perguntamos a Raymundo por que isto, e ele respondeu: “A 
doce e serena Senhora deseja atender a todos que me pedem 
orações e, pela misericórdia de Deus, Ela achou por este 
caminho um modo de atender àqueles que têm real 
necessidade.”
Para adquirir as pílulas azuis, entre em contato conosco pelo 
email: atendimento@espacomissionario.com.br
Tel: (31) 3225-4688 / 3225-4067


