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No  dia 09-11-2015, Maria José recebeu a visita da imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes. O ser humano, como criação das 

mais complexas, exige complexas medidas que venham a 

solucionar este crescente sentimento de desencanto pela vida. 

Viver neste reino, que não é o de Cristo, e conseguir vencê-lo, é 

uma das artes mais belas e exige do artista medidas das mais 

ousadas como, por exemplo, acreditar em aparições de Nossa 

Senhora e saber tirar proveito delas. É isto mesmo! Saber 

garimpar o ouro escondido, porque muitos são os que 

conhecem a Palavra de Deus, poucos são os sábios. Uns fazem 

das manifestações de Miryam ponte para chegar mais rápido 

às bases do Altíssimo, enquanto outros preferem usá-las como 

trampolim para efêmeras ascensões, trazendo sobre si pesado 

ônus a ser suportado por esta geração. É o exercício da livre 

escolha, mas como escolher a melhor parte? Muitos 

escolheram a melhor parte e até serviram como bons exemplos 

de vida, lembrados nos altares das igrejas, mas poucos pensam 

neles como figuras a serem imitadas. E por que tanta repulsa à 

santidade!? Como fomos criados para vivermos em outro 

estado da criação, mas por erros do passado temos que viver 

tudo isto aqui, criamos as ilusões, pontos de vista errados que 

nos levam a pensar somente nas realizações materiais, 

esquecendo a verdadeira existência na Eternidade. Nós 

queremos seguir Jesus, mas quando sentimos o peso da cruz , 

desistimos de segui-lo. Diante disso, nos resta pedir: Deus, 

mostra-nos o caminho a seguir diante de tamanha confusão 

instalada pelo reino deste mundo. Ele não nos negará este 

pedido e sentiremos o conforto de estarmos no caminho por 

Ele determinado.                                                                     Marco Aurélio

Vocês estão vivendo o egoísmo,
 e Eu desejo que vivam o amor

Terça-feira, 25 de abril de 1995

Meus filhos amados! 
Vocês estão vivendo o egoísmo, e Eu 
desejo que vivam o amor.
Deus nos permite amar tudo que foi 
criado por Ele, para que isso seja um 
degrau a um amor cada vez mais puro e 
mais alto.
Meus filhos, o ideal cristão é 
comprometido com esse amor, na 
pessoa de Jesus Cristo.
Crer em Jesus, viver em Jesus, quer 
dizer colocar-se acima de qualquer 
aspiração terrena e não desmentir 
nunca a promessa de felicidade no 
Céu, que Ele nos deu.
Para manter inalterado o fermento 
dessa promessa só existe um meio: 
aproximar-se de Jesus Cristo, meditar 
e viver a Sua Palavra.
Obrigada por terem atendido a Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.159)

Comentário: Nossa Senhora nos alerta para o perigo do 
egoísmo, uma realidade assustadora, numa época em que 
só se acredita em bens materiais, o que inevitavelmente 
nos afasta de Deus. O egoísmo leva à arrogância, a 
arrogância ao pecado da soberba, e assim por diante, 
numa cadeia interminável de erros. Conforme as 
palavras de Nossa Senhora, devemos viver o amor na 
pessoa de Jesus, colocando em prática Suas palavras e 
partilhando esse amor entre os irmãos.

Maria José recebeu a 211ª 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 10 de novembro de 2015. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 201 – 10 de Novembro de 2015
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Quando comecei a reza do Terço, em abril de 1992, era pároco da Basílica de Lourdes o padre João 
Megale. Durante a sua vida até a sua morte procurei ser seu amigo, independente se ele acreditava ou 
não em mim. Ele me perseguia, pois achava que eu tinha um plano para me enriquecer. Por várias vezes 

fechou-me a Basílica, restando-me a alternativa de rezar o Terço do lado de fora; deixava o interior da Basílica 
sem luz durante a reza do Terço, muitas vezes obrigando-nos ao uso de velas para não ficarmos totalmente no 
escuro, como acontecia no inverno, quando escurece mais cedo; marcou concertos para a hora do Terço; 
providenciou encontros com dom Serafim no intuito de me destruir e chegou ao cúmulo de programar um 
Terço, com o aval da Basílica, para ser rezado no mesmo dia após a Missa das 18 horas etc.
Miryam sempre me aconselhava:“Não responda, mas insista”.
Depois de um certo tempo, consegui fazer ver que eu não tinha plano nenhum, mas obedecia ao que o Céu me 
dirigia.
Mais tarde começou a pipocar na cidade o Terço dos homens, depois o das mulheres, das crianças etc., e 
começaram a me convidar para participar deles.
Devo ir?, perguntava à Miryam.
Ela respondia: 
– Um reino dividido é destruição certa, ou cegos dirigindo outros cegos.
Devo citar os mistérios do Terço, em sua reza? 
Ela respondia: 
– Foi isso que lhe ensinei?
Depois procurei introduzir a sua imagem durante a reza do Terço, mudando-a de tempo em tempo. Mas nada 
dava certo, até que um dia pedi ao pároco atual permissão para reproduzir uma imagem de Nossa Senhora de 
Lourdes, que se encontrava no museu da Basílica, e com a permissão dele e de Miryam consegui o que temos 
hoje. Não é milagre, é persistência seguindo os conselhos de Miryam !
Começaram outros conselhos:
“Reze por aqueles que conduzem milhares a uma fé sem consistência.
Não perca tempo em pedir a Deus coisas vãs, porque Ele já esqueceu por Sua misericórdia. 
Não diga faço o que posso, mas procure fazer o que não pode e peça ajuda, porque Yeshua escutará seu 
pedido.
Desejo visitá-los através de minha imagem; faça sorteio das visitas, porque Yeshua saberá onde devo ir.”
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Insistia em escolher uma imagem para 
ilustrar o Terço, e colecionei figuras de 
Miryam de toda parte da terra.
Estava com a mesa de minha casa cheia de 
figuras, e ao lado, todo amassado, um 
pedaço de uma revista italiana com figuras.
Não havia reparado, mas ao meu lado estava 
Miryam, que me disse: 
– Me é permitido escolher?
– Claro, sendo uma escolha sua é certeza de 
vitória. 
– Desejo este!– apontando para o papel 
amassado.
Desamassei o papel e vi que representava 
duas figuras: um velha e uma freira com um 
menino no colo.
– Mas isso não é a Senhora?
– Com essas figuras caricatas que me 
representam, fico reduzida a isso!
Ao deixar meu Filho no túmulo, fui para a 
porta de onde morava e não pude entrar. 
Vaguei pela cidade e nem os meus me deram 
acolhida, com medo do poder romano.
Não uso roupas coloridas, porque onde 
estou são os anjos que nos vestem e Yeshua 
quer ser vocês, quer se aproximar de vocês; 
caso contrário, é essa evasão de fiéis em 
todo o planeta.
Faça, no folheto que produzem, essas 
figuras, mostre às pessoas esses retratos e 
verá a consequência ao que falo.
– Isso é uma velha e uma freira, e no colo é 
uma criança qualquer! – argumentei.
– Vocês estão se matando em nome de Deus. 
Vocês estão vendo o que desejam. Vocês 
pintam aquilo que lhes é próprio. Não sou 
assim, Yeshua e eu somos todos vocês, essa é 
a conversão que procuram. Não é com 
retóricas preestabelecidas que haverá um só 
rebanho. Aproximem-se do povo, façam ver 
que sou a mulher que chora, e Yeshua é a 
criança que está diante do Pai.
Escuto suas palavras sem propósito? Não! 
Não escuto, mas me comove vendo-os 
chorar quando não O compreendem devido 
ao que lhe instruo.
– Assim, como chamar esse povo que a 
visita, às 17 horas na Basílica?
– Eles são

Degredados Filhos de Eva.

Raymundo Lopes



 discípulo do Reino comporta-se, na comunidade, como um servidor. Tudo quanto faz prima pela gratuidade. ONão se poupa, em se tratando de ser útil aos irmãos, pelo fato de servir por vocação. E faz tudo quanto está a 
seu alcance, sem optar pelo serviço que lhe é mais cômodo. Também se recusa a fazer exigências.

Rompe com o projeto do Reino, o discípulo que se deixa contaminar pelo espírito farisaico e serve aos outros com 
segundas intenções. Serve para ser visto e louvado, para poder exigir de Deus a salvação, para fazer penitência pelos 
próprios pecados, para pagar alguma promessa. Todas essas são motivações que desmerecem o serviço realizado.
A correta compreensão do serviço cristão decorre do tipo de relacionamento do discípulo com Jesus. O servidor cristão 
sabe que seu Senhor olha para além das aparências; que concede a salvação movido por misericórdia, e que é inútil 
pretender apresentar-se diante dele com o título de justo. O Mestre recusa-se a estabelecer relações comerciais com 
seus discípulos, na base do dar e receber. Não impõe a ninguém um serviço para castigá-lo ou levá-lo a penitenciar-se, 
e sim, como sinal de superação do próprio egoísmo e demonstração da capacidade de fazer-se solidário. 
Quando o discípulo serve, movido por este espírito, tem consciência de estar fazendo o que lhe compete. E não passa 
de um servo inútil.

Servir com humildade (Lucas 17,7-10)
 

aquele tempo, disse Jesus: "Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando Nvoltar do campo lhe dirá: ‘Vem depressa sentar-te à mesa?’ E não lhe dirá ao contrário: ‘Prepara-me a ceia, 
cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu?’

E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o senhor devendo alguma obrigação?
Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos servos como quaisquer outros; 
fizemos o que devíamos fazer’".

Comentário do Eangelho
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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 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.

Ÿ Descrição do Produto: 
Ÿ Material durável 
Ÿ Feita em resina importada 
Ÿ Fibra de vidro 
Ÿ Dourada 
Ÿ Desenhos em autorelevo 
Ÿ No verso, oração de São Bento 
Ÿ Altura 27cm

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

 Cruz de São Bento

R$ 50,00 


