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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 13 de janeiro de 2015. 

o dia 12/01/2015, Caio César recebeu em seu lar a visita Nde Nossa Senhora difundindo, entre as famílias, o acervo 
espiritual doado pelo Céu para que possamos, num exercício 
constante e crescente, estar plenamente cônscios das 
implicações a respeito desse período tão especial, do qual 
somos partícipes, chamado de 'final dos tempos'. Na 
composição dessa estrutura de tomada de consciência, Nossa 
Senhora nos passa os três selos, assim chamados por Ela, e que 
compõem toda a Sua Obra para o século. Disso, devemos fazer 
uso. São eles: Medalha Missionária; um escudo de proteção 
especial – “Quem o tiver consigo, com fé e confiança, será 
como a porta marcada com o sangue do cordeiro.”; nele uma 
serpente foi rabiscada como aviso às forças contrárias a 
Yeshua de que a manipulação e deturpação das informações 
passadas por Nossa Senhora, em aparições pelo mundo, terão 
um fim; as verdades subtraídas ao leigo chegarão, enfim, ao 
domínio público, mostrando para todos onde se encontram 
mistificações e mentiras seculares. Terço da Divina Chama – 
“uma exaltação ao Espírito Santo”, pedindo-lhe que nos dê 
força e entendimento: dois dons importantíssimos nestes 
tempos difíceis e confusos; força para enfrentarmos a fúria 
causada pela apostasia; entendimento que faz compreender 
para desejar ser mais um vínculo aos desígnios do Alto. Pai-
Nosso da Esperança – uma oração “em prol da Igreja”, 
pedindo ao Pai que envie o Santo Espírito ao seio da Igreja, 
afim de que seus dirigentes estejam com os ouvidos atentos 
aos sinais dos tempos e se sintam tocados pela misericórdia de 
Deus, para que tomem consciência de que é preciso preparar o 
mundo para esta chegada iminente do Cristo. É o pouco que 
cada um pode doar, certo de que as forças celestes estão 
atuando em cada lar visitado. “Muitos são os que necessitam 
de ajuda, mas a graça de Deus é suficiente para todos”.

Marco Aurélio

Caio César  recebeu a 174ª visita da Imagem 
de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Amar a Deus sobre todas as coisas
Terça-feira, 14 de junho de 1994

Caríssimos!
A excelência do que determina Deus em Seus 
mandamentos se resume naquilo que Jesus 
enfatizou: “Amai-O sobre qualquer 
circunstância e aos irmãos como a si 
mesmo.”
Meus queridos, amar a Deus é colocar-se 
inteiramente a Seu serviço, para que a Sua 
vontade seja respeitada e compreendida em 
sua essência. Este amor implica numa fé 
incondicional: esperar do Pai Sua 
misericórdia e repassar aos irmãos a vivência 
desse amor, sendo úteis uns aos outros.
Se vocês não conseguirem o domínio deste 

conceito fundamental, agora, em suas vidas, difícil será 
aplicá-lo quando, no futuro, o espírito já estiver com suas 
asas voltadas ao vôo derradeiro à eternidade.
A juventude deste século se submete facilmente a ídolos 
criados pela mídia maligna, para afastá-los do Criador, e se 
não houver, com urgência, uma conscientização deste 
afastamento, no futuro vocês sentirão, tardiamente, as 
conseqüências desta submissão destruidora.
Jesus veio ao mundo através de mim, porque deixei 
esvaziar, até a última gota, a minha vontade, ficando no 
fundo do meu Coração apenas meu amor, para que a Sua 
vontade e o Seu amor transbordassem meu espírito 
plenamente.
Escutem-me, porque ainda há tempo para substituir as 
sementes e controlar o plantio, para que a colheita seja do 
agrado do Pai Celeste.
Meu intuito, com estas palavras, é mostrá-los que a vida 
somente é vida se voltada inteiramente para Deus. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.107)
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Palestras – Missionários Evangelizadores, Catequistas e Outros

Programação para janeiro/2015

1-Objetivos:
1.1 Capacitar os missionários e outros, para a missão de Evangelizar, 
oferecendo ensinamentos, por meio da explicação do Evangelho.

1.2 Ampliar o trabalho da Confraria Angélica, oferecendo o 
conhecimento sobre: O Retorno de Jesus, Catequese, Eucaristia. 

2- Público alvo: missionários e todos aqueles que se interessarem pelos 
assuntos. 
        
3 -Responsáveis pelos temas: 
       Evangelização: Sr. Raymundo Lopes
       Confraria Angélica:  O Retorno de Jesus -  Francisco Lembi
                                           Catequese - Maria Alves 
                                           Eucaristia - Antônio Carlos 
4 - Dias do Mês: 
      15, 22, 29 de janeiro
 

5 -Funcionamento:
 Na quinta-feira, 3horas de duração, no horário de 17h30min às  20h45min  com um intervalo de 15min
 - Nº de vagas: 30
 - Investimento: R$ 15,00 (quinze reais), por dia de palestra.
 - Local: SIM - Rua Alagoas, 1460 – 9º Andar- sala 901- Savassi
 -Levar:  O livro do Catecismo Leigo 
 - Inscrição - no local, ou pelos telefones do SIM-3225 4688 – 3225 4076)  ou com Maria Alves - 3463 9061

6 - Atenção: A programação das palestras, para os meses posteriores, será oferecida ao término de cada mês.

Cronograma dos Cursos do Primeiro Semestre de 2015, em Belo Horizonte 
 
 

 

Nº 
Período Nome do Curso 

Dia da Semana 
Horário 

Carga diária e 
total 

Local e 
investimento 

Responsável 

 
01 15, 22, 29 de janeiro, 

 

Palestras para 
Evangelização e 

Informação 
- Confraria Angélica 

Quinta-feira 
17h30min às 
20h30min 

3horas diárias 
Total: 09h 

SIM – BH 
Investimento: 

R$15,00 por dia 

Raymundo Lopes e 
Conselheiros 

   
02 
 
 
 
 

21, 28 de março, 
18, 25 de abril, 
16, 23, de maio. 

Curso IV “Sejam 
Catequistas!” 

Para Missionários, 
catequistas e outros 

interessados 

 
Sábado 
14horas 

às 17h30min 
 
 

3h 30min diárias 
Total: 21h 

SIM - BH 
Investimento: 

R$ 70,00 

Raymundo Lopes 
Maria Alves 
Equipe de 
Catequistas 
Missionários 

 
 
03 

20, 27 de Junho, 
04 de julho. 
 

Curso de Reforço e 
Espiritualização para 

MESC- Ministros 
Extraordinários da 
Sagrada Comunhão 

 
Sábado 

14h às 17h30min 
 

3h 30min diárias 
Total: 10h30min 

SIM – BH 
Investimento: 

R$ 50,00 

Raymundo Lopes 
Maria Alves, Daniel, 

Maria Helena, 
Giselda, Gilmar 
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São Marcos nos conta que Jesus pregava num sábado e falava 
com autoridade. Havia uma pessoa que escutava Jesus e tinha 
um espírito imundo. Jesus fala assim: “Cala-te, saia dele”. 
Então, aquele homem começou a tremer e o espirito saiu.
Durante esses dois mil anos de catequese e evangelização, é 
nos apresentada a autoridade de Jesus de conhecer a situação 
daquele homem. Afirma-se que aquele homem não tinha 
espírito ruim, mas estava com a doença da epilepsia. Essa 
lógica não é divina. Assim como a lógica de tantos teólogos 
que não acreditam que o mar se abriu para Moisés. Na 
verdade, o mar abriu sim, e o milagre mesmo foi o fato de ter 
sido aberto naquele momento em que os judeus precisavam 
passar. Jesus demonstra que, quando lidamos com a 
autoridade que vem dele, o primeiro a nos mandar calar é o 
diabo. E Jesus falava com autoridade, toda a autoridade vem 
de Deus. Outras formas de autoridade, no mundo, são 
secundárias, são um papel de responsabilidade. Se você lida 
bem com essa autoridade, Deus vai atendê-lo bem. Se você 
lida mal com essa autoridade, Deus vai atendê-lo mal. Há uma 
promessa de Jesus que fala assim: “Tudo aquilo que ligares na 
terra, será ligado no céu e tudo que desligares na terra, será 
desligado no céu”. E isto não se aplica somente a padres, 
aplica-se a todos. Quantas coisas desligamos na terra e é 
desligado no céu, e iremos responder por isso: Deus nos 
recebe por aquilo que ligamos e desligamos. Essa autoridade 
de Jesus é um abraço afetuoso de Deus. Pode até ser que aquele 
homem era doente, mas deu um ataque na hora certa e Jesus 
mandou-o calar na hora certa. Será que Deus precisa de um 
teatro desses para colocar no Novo Testamento? Eu acho que 

não! Os espíritos imundos são esses que contestam a 
autoridade de Deus. É esse que conhece a autoridade de Deus: 
“viestes aqui para nos destruir, eu sei quem tu és, você é o 
Filho de Deus”. O demônio conhece quando tem uma 
autoridade. Mas se nós estamos imbuídos daquele momento 
férreo de enfrentar essa lógica de contestar Jesus, nós vamos 
falar como Jesus, “Cala-te”. Porque o demônio quer destruir a 
todos nós. O demônio quer que nós nos calemos. O demônio 
não quer que nós falemos. O demônio quer que nós vivamos 
numa particularidade que não é, nem de longe, aquela que 
Deus deseja de nós. Deus quer que a gente fale com 
autoridade. E, para falar com autoridade, somente escutando a 
voz de Deus, somente estando em consonância com a voz de 
Deus. Somente procurando entender o que Deus precisa de 
nós. A força de Deus deve estar em nosso cotidiano: antes de 
sair de casa, passo na Capela, chegando perto do Sacrário, e 
falo assim: “Senhor, estou aqui, se o Senhor precisar de mim, 
sabe onde me encontrar”. Essa autoridade de Deus tem de 
brotar de dentro para fora, ninguém dá o que não tem. Quando 
se percebe que, em alguém, existe alguma coisa de Deus, a 
esse é dado falar com autoridade. E Jesus falava com 
autoridade porque ele era a autoridade. Ele sabia o que que ele 
estava falando. Ele falava em parábolas para que séculos e 
séculos pudessem entender o que ele estava querendo deixar 
para a posteridade. Falar com autoridade é conhecer, é ter 
amizade com aquele centro da autoridade, é conviver com 
aquele centro da autoridade. Não adianta ser teólogo, não 
adianta ser uma pessoa sábia, uma pessoa culta, se não se tem 
intimidade com Deus que é a autoridade.
São Marcos deixa este recado: “Falem com autoridade, como 
Jesus falava”. Procurar entender Deus não é decorar o 
Evangelho. Falar com autoridade é procurar entender qual o 
recado de Deus nestes dois mil anos de evangelização. Jesus 
nos passa essa autoridade com a maior facilidade do mundo, 
não em meios acadêmicos, ou seminários, ou em cursos de 
teologia que se vai adquirir essa autoridade. Adquire-se essa 
autoridade somente escutando a Deus e falando com Deus. 
Neste momento, Deus vai falar com autoridade através de 
vocês. E vocês podem ter certeza, o demônio vai estar sempre 
no pé de vocês falando assim: “Eu sei quem tu és, eu sei muito 
bem, você veio para nos destruir”.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, realizada em janeiro de 2010, 

na Basílica de Lourdes, extraída do site www.espacomissionario.com.br)

Falem com Autoridade como Jesus falava  (Mc 1,21-28)
stando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos Eficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava 

então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: “Que queres de nós, Jesus nazareno? Vieste para nos 
destruir? Eu sei quem tu és: tu és o santo de Deus”. Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” Então o espírito mau sacudiu o homem 
com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: “O que é isso? Um 
ensinamento novo, dado com autoridade: ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem! ”                                      ” 
E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia.

Comentário do Evangelho
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Nossa Senhora nos fala sobre os Dez Mandamentos
 

3º Mandamento - Honrar Pai e Mãe

A família, no plano de Deus, está fundamentada na continuidade da 
espécie humana, dentro dos princípios criados por Ele, para que 

sejamos estruturados e seguros do futuro. O que for alheio a este plano 
levará, inevitavelmente, à desarmonia social e espiritual.
A caridade está implícita neste conceito, porque, ao honrarmos a quem 
devemos a vida, estamos respeitando Deus, que os investiu, para nosso 
bem, de toda a autoridade, e é desta forma que deve ser feita a vontade 
do Senhor nosso Pai.
Nesta relação social e neste elo de amor contém toda a estrutura 
familiar, ou seja, nossos descendentes e o próximo, que merece nossa 
atenção e nosso respeito, como membro da família universal. 
Entretanto, antes de qualquer vínculo à família, que seja seguir a Jesus 
um direito fundamental do cristão, em pertencer à família do 
Altíssimo.
A Pátria é nossa grande família; nela floresce nossa história; e o 
respeito às suas leis, quando elas não ferem às de Deus, devem ser 
observadas com atenção. Toda a sociedade que não busca, à luz do 
Evangelho, respeitar o que vem de Deus, e que não valoriza o homem 
em sua essência, tornar-se-á materialista e ditadora.
NOTA: Nossa Senhora, ao nos falar do quarto mandamento, nos lembra da família 

dentro do plano de Deus; engloba em suas considerações a Pátria e o respeito 

mútuo, como base do bom entendimento humano. Se quisermos almejar a felicidade, 

temos que levar em consideração suas palavras.
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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)


