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Mensagem de Nossa Senhora  

Somente Deus direciona o universo e nossas vidas
Terça-feira,03 de janeiro de 1995

Meus filhos!
Nesta primeira mensagem deste ano, inicio pedindo a 
vocês que rezem, para que Deus permita que a Sua paz 
nasça no coração de todos, neste país; e vocês somente 
gozarão deste privilégio se praticarem o amor fraterno.
Jesus dá uma elevada importância à família santificada 
com a presença de Deus, pois nela está a semente, donde 
germinará esta paz que tanto peço.
É necessário, também, para a conquista desta graça, que 
entreguem suas vidas nas mãos de Deus e não dêem 
crédito a superstições e prognósticos ditados pelo 
demônio para confundir-nos.
Eu lhes aviso que somente Deus direciona o universo e 
nossas vidas.
O Pai, que está no Céu ,é o dono do nosso passado, 
presente e futuro. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.143)

Comentário: A Mãe de Deus, nesta primeira mensagem 
deste ano, nos pede que rezemos pela paz no Brasil. Ela 
nos diz que somente Deus é o dono do nosso passado, 
presente e futuro. Isto quer dizer: Deus É, 
independentemente do estado em que estamos vivendo. 
Prestem atenção como a Virgem fala também de Jesus, 
colocando-o no presente: “Jesus dá”. Façamos jus a tão 
grande graça, tendo Nossa Senhora como guia.

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 06 de janeiro de 2015. 

ãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta MBasílica 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!

<asd>
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Os primeiros lugares e a primeira multiplicação dos pães I - (Mc 6,34-44)
 Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, Opois a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: “Este 

lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para 
comer”. Mas Jesus respondeu: “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Os discípulos perguntaram: “Queres que gastemos duzentos 
denários para comprar pão e dar-lhes de comer?” Jesus perguntou: “Quantos pães tendes? Ide ver”. Eles foram e responderam: 
“Cinco pães e dois peixes”.Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, 
formando grupos de cem e cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, 
pronunciou a benção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois 
peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número 
dos que comeram os pães era de cinco mil homens.

ra 3 de abril de 2001. Encontrava-me na Capela EMagnificat polindo a porta do Sacrário, quando ouvi a 

voz de Jesus:  – Ama a minha Igreja?

– Claro, Senhor, que amo a Tua Igreja!

– Então, cuide para o que minha querida e doce Mãe lhe disse 

não se perca, e cumpra com seus compromissos para com Ela. 

Segundos depois, escutei a segunda pergunta:

– Ama a minha Igreja?

– Sim, Senhor, amo muito a Tua Igreja!

– Então, use o seu amor como canal, para que as orações do 

Grupo Missionário cheguem até mim. Retirava-me da Capela, 

quando veio a terceira pergunta, no mesmo tom:

– Ama a minha Igreja?

– Senhor, já te disse por duas vezes que amo Tua Igreja. Que 

provas me pedes para que eu possa Te mostrar isto?

– Desejo que no dia 3 de julho se prostre a meus pés e solicite a 

minha misericórdia, pedindo para que salve minha Igreja do 

perigo de uma divisão sem precedente, que causará uma 

desgraça social, moral e espiritual no mundo inteiro. Se não 

houver a interferência com a minha misericórdia, verão as 

trevas descerem sobre suas cabeças e de seus filhos; verão a 

sede de Pedro entregue a uma corja assassina, comandada pela 

maçonaria eclesiástica; verão o Supremo Pastor entregue a 

mãos corruptas e inescrupulosas ferindo-o no coração, 

abrindo espaço para que o Anticristo tome lugar na Cátedra de 

Pedro, antes do tempo anunciado pelos profetas. Atendendo às 

constantes preces de minha querida e doce Mãe, concedo-lhe e 

ao Grupo Missionário o poder de evitar isso, pedindo a 

interferência do Céu. Isto lhe concedo; e se ama a minha Igreja 

e ama minha querida e doce Mãe, use do poder de minha 

misericórdia e evite essas trevas que abalarão os alicerces da 

minha Igreja no mundo inteiro.

Saí da Capela atordoado com o que tinha escutado, e não sabia 

o que fazer e nem como fazer. Lembro-me que depois eu 

tentava falar disso com as pessoas que me ajudam no SIM, 

mas não sabia como abordar o assunto. No dia 26 de abril, 

voltando do almoço, eu, Francisco Lembi, Gerson Neves e 

Antônio Vasconcelos conversávamos sobre a purificação, 

acreditando que aconteceria em data dedicada a um dos 

apóstolos. Ao falar de São Tomé como uma data próxima, 

embora sem saber seu dia, vimos na nossa frente uma Kombi 

branca estacionada, e em sua porta escrito, em letras grandes, a 

palavra Tomé. Isto chamou nossa atenção. No dia seguinte, 

olhando alguns papéis em minha casa, deparei-me com um 

santinho de São Tomé. Ao pronunciar seu nome, 

identificando-o, ouvi um estrondo. Era um quadro de Santa 

Teresinha que havia caído, sem nenhum motivo aparente. 

Depois, o Francisco começou a me dizer que achava que 

alguma coisa aconteceria no dia de São Tomé, pois aquilo não 

poderia ser apenas uma coincidência. Pareceu-me que algo 

movia a sua mente para a mesma situação, isto é, levar o Grupo 

Missionário a um momento de oração profunda em favor da 

Igreja. De minha parte, eu evitava tocar no assunto do diálogo 

do dia 3 de abril, porque queria ver até que ponto o grupo se 

colocaria em campo para uma empreitada dessa natureza, 

mesmo porque eu estava em dúvida se conseguiria atender o 

pedido de Jesus. Depois Francisco sugeriu que deveríamos 

fazer um tríduo nos dias 1, 2 e 3 de julho, dedicado aos 

apóstolos Pedro, Paulo e Tomé. Achei interessante a proposta 

e concordei com ele, sem nada adiantar-lhe sobre o acontecido 

na Capela no dia 3. Os missionários mais próximos 

começaram então a me argüir sobre os dias de trevas e 

purificação. Firme, eu nada lhes adiantava, objetivando 

conduzir o grupo somente para uma oração pela Igreja. E 

assim então fizemos o Tríduo. 

Raymundo Lopes



Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                       3

Os apóstolos e sobretudo os evangelistas se preocupavam em 
deixar considerações nas entrelinhas do que escreviam, para nos 
ensinar algo mais. Aos relatos, costumavam mesclar 
principalmente assuntos do Antigo Testamento.
Vejamos, em Lucas e Marcos, alguns exemplos.
No capítulo 14 de Lucas temos parábolas onde Jesus nos ensina, 
falando de bodas, jantar e cerimônias. Talvez por ter sido muito 
convidado para tais ocasiões, às quais os judeus davam muita 
importância.
Na parábola "A escolha dos lugares" ou "Lição de um humilde", 
Jesus ensina que, quando formos convidados para uma festa, 
devemos nos colocar nos últimos lugares e não nos primeiros, 
pois pode chegar alguém mais importante e o dono da festa nos 
pedir para ceder-lhe o lugar, o que nos deixaria envergonhados. 
Ocupando os últimos lugares, poderá ocorrer o contrário, sermos 
chamados mais para cima, o que seria para nós uma glória em 
presença de todos os convivas. Este é um recado prático de Jesus.
Na parábola seguinte, Jesus conta a história de um homem que 
deu um banquete e convidou a muitos, mas todos deram uma 
desculpa para não comparecer. Na verdade não estavam 
interessados naquela festa. O homem, indignado, disse ao servo: 
"Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os 
pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." O servo assim fez e, 
voltando, relatou-lhe um fato interessante:
"Senhor, o que mandaste já está feito, e ainda há lugar. O dono 
da casa disse então ao servo: 'Vai pelos caminhos e trilhas e 
obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique 
repleta'".
Interessante, foi usada a palavra obriga, ou seja, impõe, põe no 
dever. Precisamos entender que Lucas era um médico grego, que 
não conheceu Jesus. Ele explica, nas entrelinhas desta parábola, 
a história da cristandade.
Primeiramente, o grande convite feito por Jesus e a recusa dos 
convidados. Na segunda etapa da cristandade, Ele convida os 
coxos, cegos, isto é, os pequenos, como nós, que não temos 
doutorado em teologia, viemos de uma formação acadêmica 
modesta… E aceitamos.
Após ter aceitado, os anjos dizem: "Senhor, ainda há lugar". 
Quer dizer, nos últimos tempos, haverá lugar para mais gente. 
Deus, de imensa misericórdia, diz para forçar a entrada, porque 
Ele quer todos os pequenos neste banquete.
No final dos tempos, algo de muito grande irá acontecer. Até 
mesmo pessoas que não são cristãs, serão incluídas no grande 
banquete de Deus. É sobre isto que Lucas fala.
Vamos, agora, observar o que nos diz Marcos, no capítulo 6. 
Possivelmente ele estivera presente ao milagre da "Primeira 
multiplicação dos pães".
Foi dito que naquele lugar havia cinco mil homens, que estavam 
ali para ouvir Jesus. Quando os apóstolos responderam a Jesus, 
dizendo: "Iremos comprar duzentos denários de pão para dar-
lhes de comer?", para eles esta expressão significava o seguinte: 
vamos comprar o impossível, não temos condições para isto.
Marcos poderia ter explicado apenas que havia pães e peixes. 
Qualquer que fosse a quantidade, não seria suficiente para 
alimentar tanta gente. Outra informação numérica: assentaram-
se em grupos de cem e de cinqüenta. Será que estavam tão 
organizados, a ponto de formar grupos certinhos de cem e de 

cinqüenta pessoas?… E ainda recolheram doze cestos 
cheios dos pedaços de pão e de peixe. Será que foi este 
número mesmo? Será que eles contaram os cestos? Marcos 
não estava mentindo. Na verdade entremeava no relato 
ensinamentos importantes, para que outros judeus 
entendessem o que dizia. Este era o costume dos 
evangelistas.
Os duzentos denários eram, portanto, um modo de dizer: 
comprar pão para esta multidão é impossível.
Os cinco pães representavam, para os judeus, o número 
perfeito, o número da fortuna, da base da alimentação da 
pessoa. Era o alimento completo. Já os dois peixes 
significavam a carne pura e sem sangue. Portanto, são 
números perfeitos o dois e o cinco.
Os doze cestos cheios que recolheram simbolizavam os 
eleitos que, alimentados por Deus, no final retornarão ao 
Pai. Marcos quis aqui entrar no discurso de Jesus. Fez o que 
era costume entre os apóstolos: entremear ensinamentos 
importantes, para que os judeus entendessem o que falavam. 
Marcos estava suscitando algo a mais dos ensinamentos de 
Jesus.
Quando se referiam ao Templo, não falavam 
necessariamente do Templo de Jerusalém. Havia muitas 
sinagogas, templos; portanto, as pessoas que circulavam por 
aquele lugar não iam além de cinco mil. Marcos entendeu a 
espiritualidade de Cristo, neste milagre. Houve realmente a 
multiplicação dos pães e dos peixes. E ao narrar o fato, 
Marcos expressou todas as considerações numéricas, para 
que pudéssemos aprender algo mais.
Entendemos, portanto, que os doze cestos (os eleitos) foi o 
que recolheram daquilo que era perfeito: a base, a estrutura, 
ou seja, os cinco pães e os dois peixes representando a 
pureza, a carne sem sangue.
É muito interessante lermos o Evangelho e percebermos 
com que acuidade os apóstolos permeavam em suas 
entrelinhas o caminhar de Jesus, o Seu agir. O próprio João 
Evangelista disse que se fosse colocar na Bíblia todos os 
ensinamentos, milagres e sinais de Jesus não haveria no 
mundo lugar para guardar os livros que se deveria escrever. 
Quer dizer, então, que Jesus falou e fez ainda muitas outras 
coisas. Há, portanto, milagres e ensinamentos que não 
conhecemos. Está ali apenas o necessário para a nossa 
salvação. Aqui Jesus fez o milagre da multiplicação do 
alimento, não necessariamente do pão e do vinho, pois Ele 
se preocupava com a multidão que o acompanhava.
Outro momento interessante é quando os discípulos lhe 
disseram: "O lugar é deserto e a hora já muito avançada. 
Despede-os para irem aos campos e aldeias (…)". Marcos 
ficou atento e não deixou passar, pois "o lugar é deserto" 
significa que aquele povo estava na aridez da palavra e a 
hora findava, ou seja, já chegava o momento de Jesus
sofrer a paixão, para depois vir o grande Pentecostes, a fim 
de que pudessem entender o que se passara. Os apóstolos 
eram inteligentes, e suas palavras inspiradas.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.171)
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Nossa Senhora nos fala sobre os Dez Mandamentos
 

3º Mandamento - Guardar o Dia do Senhor
Guardar domingos e festas de guarda

Deve existir tempo para tudo, e tempo para reverenciarmos as coisas 
do Céu é imprescindível que exista.

A vida agitada leva vocês a se esquecerem desses momentos de conversa 
com o Senhor e, por causa disso, quantas coisas se perdem.
Uma família que não acha tempo para o diálogo com o Céu, pelo menos 
uma vez por semana, será uma família desagregada desse convívio e, 
portanto, sujeita a toda sorte de problemas. Um pai e uma mãe que se 
deixam levar somente pelo burburinho terreno, não escutarão e nem 
permitirão a seus filhos que escutem os murmúrios do Santo Espírito de 
Deus, para direcionar suas vidas.
O país que não reverencia publicamente o Senhor, em dias 
especialmente designados para tal, não terá em seu governo homens 
com ouvidos atentos a Deus, nos momentos difíceis e confusos.
Eu peço a vocês, com veemência: deem atenção às coisas do Céu, pelo 
menos uma vez por semana, para que Deus possa tomar lugar de 
destaque em seus corações, todos os dias de suas vidas.
NOTA: Nossa Senhora, desta vez, nos lembra da obrigação de observarmos e 

mantermos o diálogo com Deus. Ela nos pede para doarmos a Deus pelo menos um 

dia da semana, para que Ele nos conceda a graça de Sua presença, todos os dias de 

nossa vida.
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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)
 
O 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)


