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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 24 de março de 2015. 

Marilda de Figueiredo  recebeu a 182ª visita 
da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

A porta dor Reino de Deus é pequena e estreita
Terça-feira, 29 de agosto de 1995

Meus filhos! 
Percorro a terra pedindo a conversão, 

para que almejem a convivência com 
Deus e se mantenham afastados do 
pecado.
A porta dos prazeres terrenos é larga 
e escancarada, para que a desejem 
com os olhos do mundo.
A porta do Reino de Deus é pequena 
e estreita, e deve ser ultrapassada com 
os olhos do espírito, deixando 
prevalecer a vontade do Pai Celeste.
Procurem, vivendo o Evangelho e 
participando da Eucaristia, entrar pela 
porta estreita. Dessa forma estarão 
caminhando de encontro à vida 
eterna, na companhia de Deus e de 
seus Anjos. 
Procurem viver a humildade na 
terra, para que possam conhecer a 
glória no Céu. Procurem viver a 
verdade e a retidão, para que Deus 

possa exaltá-los na eternidade.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.179)

Comentário: Além de nos ensinar a rezar, a Mãe da Igreja se preocupa com 
os ensinamentos de Jesus, contidos no Evangelho. Segundo relato de 
Raymundo, depois que a Virgem acabou de lhe ditar esta mensagem, disse: 
“Prestem atenção a tudo que já lhes disse e, a partir deste momento, passarei a 
ajudá-los na compreensão do Evangelho, para que tenham em mente durante a 
semana o que Jesus lhes ensina”. Observando o trecho acima, conclui-se que 
Maria se refere a Lucas 13,24: “Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, 
porque muitos tentarão entrar sem conseguir”. Ó grande evangelizadora, 
cobri com vosso manto a Igreja de Cristo, a fim de que, sob vosso carinho de 
Mãe, possamos entender o que significa “esforçar-se por entrar pela porta 
estreita”.

o  dia 23-03-2015, Marilda de Figueiredo recebeu a Nvisita de Nossa Senhora. Como um prisma que 

decompõe a luz solar em suas variadas frequências de cores, 

assim age Nossa Senhora em nosso meio, como o filtro de 

nossos olhos, possibilitando que aflore o discernimento 

necessário para que possamos submeter nossas vidas ao 

prisma da fé. Contemplemos o poder! Vejamos o quão frágil é 

sua estrutura e quão pobre são suas riquezas… como aqueles 

que crucificaram Jesus achando que se veriam livres, ou o 

pensamento puramente científico que procura eliminar Deus 

da mente humana. Como explicar o que se passa em nosso 

meio, onde podemos enumerar centenas de manifestações de 

Nossa Senhora, Jesus, Anjos e outros que compõem a grande 

família Celeste? Eles não mataram Deus?! Eh… As coisas não 

funcionam como imaginavam os senhores do mundo, pois a 

terra não está entregue à própria sorte como querem nos impor 

os materialistas. “Breve, muito breve, a ciência estará 

impotente diante da barreira do inexplicável…” Hoje já se 

constata, através das insólitas e irresponsáveis experiências na 

área da exploração espacial (digo irresponsáveis porque vão 

ao espaço sem nenhum critério de respeito à vida no universo), 

que nossas conquistas não significam nada em comparação às 

maravilhas que existem lá fora e que, por sinal, são 

deliberadamente censuradas ao grande público, assim como 

fizeram com as palavras de Nossa Senhora em aparições pelo 

mundo. Mas valemos muito para Deus e Ele deseja que o filho 

pródigo (a Terra com sua humanidade) volte para casa, ou seja, 

que façamos a reconciliação com o Pai e com toda a família 

que compõe a Criação.                      .
Marco Aurélio

<asd>
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Judas - (Jo13, 21-33.36-38)

aquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e Ntestemunhou: "Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará". Desconcertados, os 
discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a 

quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse 
saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: 
"Senhor, quem é?" Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho". Então Jesus 
molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, satanás entrou 
em Judas. Então Jesus lhe disse: "O que tens a fazer, executa-o depressa". Nenhum dos presentes 
compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe 
queria dizer: "Compra o que precisamos para a festa" ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de 
receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: "Agora foi 
glorificado o Filho do homem, e Deus foi glofiricado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o 
glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me 
procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: 'Para onde eu vou, vós não podeis ir'". Simão 
Pedro perguntou: "Senhor, para onde vais?" Jesus respondeu-lhe: "Para onde eu vou, tu não me podes seguir 
agora, mas me seguirás mais tarde". Pedro disse: "Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a 
minha vida por ti!" Respondeu Jesus: "Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não 
cantará antes que me tenhas negado três vezes". 

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 que há de 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!
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esus perturbou-se interiormente e declarou: 'Em verdade vos digo: um de vós me entregará. Neste Evangelho em Jque Jesus anuncia a traição de Judas , temos a oportunidade de observar que a força do Diabo é enorme e, apesar 
disso, menosprezamos essa força. Ele só não tem poder diante do sangue de Cristo. Vamos compreender melhor 

isto. A última ceia estava próxima, tudo que haveria de acontecer estava em andamento. Aquilo que iria produzir o 
milagre do pão e do vinho já estava preparado. Ao lado de Jesus estavam a Igreja divina, representada por João, e a 
Igreja humana, representada por Pedro.
"Estava à mesa, ao lado de Jesus, o discípulo que Jesus amava. Simão Pedro acenou para dizer-lhe: 'Pergunta-lhe de 
quem é que Ele fala.' Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: 'Quem é, Senhor?'" 
Vimos que a Igreja humana pede à Igreja divina para perguntar a Jesus, isto porque ela fica sempre em dúvida diante do 
Cristo, diante de Sua humanidade. É ela que questiona, que fala, que procura a razão de tudo, que pede ajuda à Igreja 
divina, que possui aquele fio condutor entre a Igreja humana e Jesus.
Jesus, então, responde de uma forma impressionante. Poucos conseguem perceber o que existe por trás daquela 
resposta: "É aquele a quem Eu der o pão que vou emudecer no molho.
Tendo embebido o pão, Ele o toma e dá a Judas Iscariotes, filho de Simão. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele".
Jesus quis de fato dizer: É aquele a quem Eu der o pão molhado no molho e não no vinho.
E entregou a Judas apenas o seu Corpo e não o seu Sangue; por isso Satanás entrou nele. Se Jesus tivesse molhado o pão 
no vinho, estaria dando a Judas o significado do Seu Sangue, e assim Satanás não entraria nele, pois sobre o sangue de 
Jesus ele não tem poder. Tanto o vinho como o sangue simbolizam a vida. Desta forma, Judas não entregaria Jesus, que 
por sua vez não redimiria a humanidade, e assim não seria glorificado. Jesus teria de ser entregue, para ser glorificado 
na cruz. Ele mesmo disse: "O Filho do Homem é agora glorificado e Deus foi glorificado nele."
Observamos que Judas estava perto do Cristo, participando da ceia, ao lado da Igreja
humana e da Igreja divina, mas presente também estava Satanás, que aguardava o momento certo para entrar nele. 
Nisso vemos a sua força. Ele está no meio de nós, em nossa mente.
Precisamos estar sempre vigilantes, não podemos nos iludir, o diabo age nas pessoas sem que percebam, mesmo 
estando próximas de Jesus.
Tudo isto faz parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. E como Deus sabe da presença do demônio na 
terra, contou com a sua participação, para que Jesus fosse entregue por Judas e glorificado na cruz, redimindo a 
humanidade.
Vimos a seguir que Pedro, a Igreja humana, aquela que questiona Jesus com insistência, torna a perguntar: "Senhor, por 
que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti! Jesus lhe responde: 'Darás a tua vida por mim? Em verdade te 
digo: antes que o galo cante, amanhã tu me negarás.'" O próprio Jesus alerta a Igreja humana, por saber que ela o 
negaria. Isto, para nos mostrar que essa Igreja que questiona, que argumenta, que procura a Igreja divina para 
interceder por ela junto a Jesus é santa mas também pecadora.
Aprendemos aqui valiosas lições com Jesus. Quando Ele embebeu o pão no molho e não no vinho, dava a Judas uma 
comunhão consigo sem o sentido da graça, que é o Seu Sangue. O corpo sem o sangue não tem vida. Isto, porém, não 
tem relação com a prática da Igreja em distribuir a Eucaristia em uma só espécie: a Hóstia consagrada. Esta comunhão é 
plena, e torna-se mais plena nas duas espécies: pão e vinho.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído do Livro "Código Jesus", p.1 97-1 98)
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Como é grande a minha dor

eus filhos!Esta semana lembra a dor e os tormentos de meu querido Jesus, e isto muito me entristece. Meu Mcoração se enche de dor, quando passa por mim a lembrança daquela noite e o raiar da aurora mais 
angustiante dos meus dias na terra.

Meu querido Jesus, que sob meus cuidados cresceu como um lírio imaculado, regado com muito carinho, é condenado 
como um criminoso.
Meu Jesus, meu querido Jesus, entregue a toda sorte de ultrajes, indefeso, obediente à vontade do Pai Celeste. Depois 
de uma aflita procura, o horror inundou minha alma naquele encontro, quando vi meu Filho querido sob o peso da cruz, 
totalmente desfigurado, e Eu, indefesa, sem nada poder fazer para aliviar tanto sofrimento. Senti meu corpo desfalecer, 
ao ouvir o barulho dos cravos, rasgando Sua Divina carne com batidas ritmadas e torturantes e, ao ser erguido na cruz, 
meus olhos não podiam acreditar no que estavam presenciando. “Uma espada de dor transpassará seu coração!”, disse 
o velho Simeão. E naquele momento a profecia se cumpria e meu Coração, ferido e angustiado, não podia conter tanto 
sofrimento.Tudo está consumado! Sim, tudo foi consumado em meu Filho querido, conforme previam as Escrituras; e 
Eu, ao lado de Sua cruz, e depois em Sua glória, permaneço na eternidade.
Caríssimos, meditem bem e reflitam sobre tudo isto. Façam-se dignos deste ato de misericórdia de Deus para conosco, 
entregando Seu único Filho como vítima inocente de todos os nossos pecados. Obrigada por terem atendido ao Meu 
chamado.

Comentário: Era Semana Santa, março de 1994. Nossa Senhora ditou esta mensagem a Raymundo Lopes na presença de muitos missionários. Ela estava 
literalmente triste, emocionada e, por diversas vezes, suspirou: “Como é grande a minha dor!” Façamos o possível para vivermos unidos a Ela e à dor de Jesus 
Cristo, convertendo-nos.

Quaresma, Semana Santa  –  tempo de oração e penitência.

omar sua cruz, cada dia, e seguir a Jesus é o Tcaminho mais seguro da penitência. A penitência 
interior é uma reorientação radical de toda a vida, 

um retorno, uma conversão para Deus de todo nosso 
coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal 
e repugnância às más obras que cometemos. A penitência 
interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A 
Escritura e os padres insistem principalmente em três 
formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a 
conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. 
(CIC - 1435, 1431 e 1434)
“É impossível alcançar o perdão dos pecados só pelo rito, 
se não se alcançar a penitência como atitude.” (São 
Tomás de Aquino)
O que nos proporciona a penitência, como uma entrega 
humilde e sincera a Deus?
A Mãe de Jesus nos diz:
Exorto-os à oração e à penitência, numa entrega humilde 
e sincera a Deus. Deixem que Eu os conduza. O meu 
Coração Imaculado os guiará a meu filho Jesus. 
Insistentemente, peço a penitência e a oração. Eu estou 
com vocês a todo momento. Ajudem-me a levar a paz a 
todos, através da oração e da penitência.
A Bela Senhora nos fala ainda:
O Getsêmani de meu Filho continua em cada Sacrário da 
terra. Meus filhos queridos, Jesus quer a companhia de 
vocês, para que possam entender o porquê desta entrega 
total ao Pai, isenta de restrições. A solidão da alma 

afastada de Deus leva à autoviolência. Aí está a causa de 
tanta discórdia e incompreensão entre vocês. Tentem, 
pelo menos, compreender por que Jesus os ama tanto e 
descobrirão, como por encanto, o caminho da salvação. 
Terão sempre a companhia do Céu e nunca se sentirão 
abandonados.
Amarrados à coluna do ódio, a humanidade se flagela 
inutilmente, saturada de tantos caminhos que levam 
vocês à desesperança.
Filhos queridos, meu coração sangra ao vê-los agarrados 
a tantos erros que os afastam do Céu e,  
consequentemente, da alegria de viver. Ao sentirem na 
carne os açoites da sensação de estarem perdidos, 
busquem conforto no bálsamo eucarístico. Tenham Jesus 
com vocês e terão sempre o nascer de um novo e radiante 
dia, cheio de esperança.
Sinto-me também coroada de espinhos, quando meus 
apelos à conversão não são levados a sério. Somente 
adquiro forças para agir em favor de vocês, no momento 
em que encontro reciprocidade ao pedir que rezem e não 
abandonem a fé.Meus filhos, o que peço é urgente e 
necessário. Vivam minhas mensagens!
Estou com vocês, participando do aflito cortejo ao 
Calvário, principalmente vocês, queridos pais e mães, 
vendo seus filhos a caminho de serem crucificados pela 
onda massacrante da sociedade violenta e carregada de 
vícios. Pais e mães, rezem por seus filhos, para que Eu 
possa ajudá-los.
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Semana Santa Missionária
na Capela Magnificat

Programação 

30 de março a 04 de abril – segunda a sexta-feira – às 17 horas:

Segunda-feira – Agnus Dei

Terça-feira – Rosário de Brumado

Quarta-feira – Via-Sacra

Quinta-feira – Bênção de Confraternização

Sexta-feira – Cerimônia das Cinzas

Sábado – Os Sete Dons do Espírito Santo 

Obs.: Os participantes poderão acompanhar toda a cerimônia adquirindo no 
SIM – Serviço de Informação Mariana o livro Semana Santa Missionária.

Venha participar destes tesouros espirituais na 
“morada espiritual” da Doce e Serena Senhora!

Missionários do Coração Imaculado

Aviso
NOTA: Não haverá aqui a reza deste Terço na Terça-feira Santa, dia 31 de março, devido à programação da 
Semana Santa Missionária na Capela Magnificat. Retornaremos a este Terço, nesta Basílica, na terça-feira 
seguinte, dia 07 de abril.

Capela Magnificat - Vila Del Rey Interior da Capela Magnificat - Vila Del Rey

Livro - Semana Missionária
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e 1992 a 2010 só observei e procurei fazer tudo o Dque aquela Senhora me mandava fazer. 
Observava também o que Ela determinava, suas 

atitudes etc. Observava, mas nunca me passou pela 
cabeça se Ela me observava.
Passou o tempo; foram 18 anos observando-a.
Miryam é pura, não conhece o mal. Deus, em Sua 
misericórdia, não quis que Ela conhecesse o mal; 
portanto, nasceu isenta do pecado original, foi e 
permanece imaculada. Miryam é pura, não participa do 
mal, porque pecado é o mal.
Hoje posso dizer, com certeza, que conheço Miryam, 
porque Deus me concedeu a graça de conhecê-la e 
conhecer sua fraqueza diante do mal.
Isso Ele não fez àqueles que miraram o rosto de Miryam, 
pois a visão deles estava direcionada ao cotidiano, onde 
reside a maldade. E o diabo conhece Miryam, não 
completamente como possa imaginar, face à relação 
singular dela com Deus; e Miryam, por sua vez, não 
conhece totalmente o diabo, embora saiba como vencê-
lo, como disse certa ocasião.
Lúcifer está ganhando? Não penso tanto, porque o que 
Deus deseja é que a pureza de Maria chegue até nós, 
Degredados Filhos de Eva. Deus deseja vencer o mundo 
através da pureza de Maria, sem perturbá-la em seu 
direcionamento.
“Por fim o meu Coração Imaculado triunfará”, ou seja, 
apesar de tudo, apesar da maldade encerrada em Lúcifer, 
sem que Ela o conceba, a pureza de Miryam sairá 
triunfante, porque este é o desejo do Altíssimo.
Deus conhece Miryam, mas Miryam não tem acesso ao 
pensamento de Deus. Observo, observo!!
Lúcifer faz o que pode, implanta o mal e às vezes 
implanta o bem direcionado a seus desejos; não impede 
que o bem prevaleça, porque sabe que se o Altíssimo o 
precipitou neste mundo, irá cumprir com seu 
compromisso. Nós temos o direito de ter o bem 
direcionado ao mal, contrapondo-se a ele.
Miryam precisa de mim como eu preciso d'Ela, para que 
nós dois observemos Lúcifer.“Meu Filho tem para você 
um plano que é necessário ser cumprido.” “Você, 
escolhido para anunciar a vinda do Senhor Jesus de 
retorno à terra, estabelecerá o limite entre a derrota de 
Lúcifer e o meu triunfo, e com sua determinação em 
seguir-me assegurou-me a derrota de Lúcifer.”
Como um Deus pode existir materialmente num seio 
pecaminoso? Ele o criou, mas não criou sua 
contaminação, isso Ele delegou à nossa existência.
Miryam, inocente desde sua criação na mente prodigiosa 
do Mais Alto, nasceu aqui para seguir com Seu projeto, 
que é vencer o mal com o bem, que é restaurar aquilo que 
perdemos ao desobedecê-Lo naquilo que lhe era mais 

caro – Comam de toda a erva que está no Éden. Pois Ele 
conhecia o poder de Lúcifer em fazer do homem seu 
escravo na desobediência.
Miryam é pura, não conhece a maldade que reside em 
Lúcifer, não conhece, embora saiba que existe e que se 
aloja em seu coração inspirando suas ações. Esta é a sua 
parte fraca, seu tendão de Aquiles.
Observava, observava, mas nunca interferia, porque 
sabia que de mim poderia sair o mal, e a pureza de Maria 
não iria compreendê-lo.
Miryam não aparece para todos, porque somos 
portadores do mal, e Ela não participa dele. Mas, como 
aparece para mim?
Deus fura mais uma vez a barreira dos nossos 
sentimentos e permite que eu, com a carga pesada e 
humana/maléfica A visualize para dizer diante de Sua 
pureza: Deus, mais uma vez, estará de novo entre nós 
usando da força de sua pureza, usando de sua fragilidade 
benigna, porque será Ele a convencer o mal que o bem é o 
seu maior recado.
Tudo dá errado como bem. Será que tudo dá certo com o 
mal? Será que o Altíssimo não está usando do mal para 
mais tarde mostrá-lo como bem?
Aí está a força de Maria. Aí está a sua carta na manga, que 
L ú c i f e r  n ã o  i m a g i n a  q u e  E l a  p o s s u i .
Conheço Miryam, conheço Lúcifer? Sim, conheço os 
dois, mas prefiro apostar na fraqueza inocente de Miryam 
do que jogar com a poderosa persuasão material de 
Lúcifer.
Sinto-me numa corrida de cavalos apostando no mais 
fraco, acreditando que nos últimos minutos, nos minutos 
finais algo irá acontecer. Por fim o meu Coração 
Imaculado Triunfará.

Raymundo Lopes
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ão entendo como a vida em espírito insiste em ter uma intimidade comigo, mesmo que a recíproca não seja Nverdadeira. Estava no jardim e a manhã prometia ser grandiosa, mas encontrava-me preocupado com o  
desenrolar dos acontecimentos: não estavam indo em direção a Deus. Eu sabia disso porque depois de tantos 

anos lidando com as coisas de lá, tento administrar as de cá.
Não é que me importe, mas se prometi a Miryam fazer todo o possível para ganhar terreno para Ela, tinha que me 
preocupar, tinha que fazer algo para o carro da existência entrar nos trilhos dela.
Comecei a brincar com o Bidu, mas com medo do Thor, que me estranhou pouco tempo atrás. Tinha certeza de estar 
somente com uma bolinha verde na mão, mas quando a joguei para o Bidu ele voltou com uma vermelha.
Tornei a jogá-la e ele voltou com uma azul.
Repeti e ele retornou com uma amarela.
Comecei a rir, tinha três bolinhas nas mãos e não sabia como isso tinha acontecido. O Bidu ficou me olhando, 
parecendo que queria falar, somente parecia, porque cachorro não fala.
Fui para meu quarto, quando escutei batendo na porta. Disse então: podem entrar, sei que são vocês! Não eram; era a Bá 
querendo me dar uma banana (fruta).
Comecei a rir de novo e ela me perguntou:
– De que está rindo?
– De nada, respondi, acho que me deu um ataque de bobeira.
Recebi a banana e tornei a fechar a porta, e a Bá desceu. Quase que simultaneamente, escutei de novo as batidas na 
porta e fui logo abrindo, pensando ser a Bá.
Eram os três “garotos”. Estavam sentados no degrau, de costas para mim. 
O primeiro, de vermelho, disse-me:
– Posso entrar?
– Claro que podem. – referindo-me aos três.
Ele entrou e sentou-se em minha cama.
– E os outros? – perguntei-lhe. 
– Você não os convidou.
– Ora bolas, é lógico que eu estava falando com todos; vocês são complicados!!
E fui buscar o de amarelo e o de azul.
Eles estavam com as bolinhas nas mãos, mas estavam trocadas. Chamei-lhes a atenção, e comecei a colocar em suas 
mãos vermelho com vermelho, azul com azul e amarelo com amarelo.
– Por que faz isto? – perguntou o de amarelo.
– Por que age desta forma? – disse o de vermelho.
– Por que distingue as bolinhas e as coloca nos lugares onde a razão escolhe? – falou o de azul.
– Ora, as coisas têm que ser feitas desta forma. 
– Será? Da forma de vocês? – disse o de amarelo. Deixe a Serena Senhora livre para administrar os caminhos, porque 
sua presença é de apenas intermediador, quem administra e age é Ela.
– Vocês não percebem como os acontecimentos estão contrários? – repliquei.
– Os acontecimento terrenos! 
Onde nós habitamos, seguem conforme o pensamento do Altíssimo, e a  Serena Senhora é uma extensão disso. Agrupe 
as pessoas nas reuniões de modo que exponha cada um as opiniões que desejar; analise-as e siga em frente. 
Deixe que escolham as palavras de Miryam e discuta-as, somente você exponha as palavras de Yeshua da maneira que 
lhe convier. 
Se seguir nossas advertências, você terá sucesso. As reuniões que se seguirem, faça-as na casa espiritual de Miryam, 
ampare as conferências catequéticas, fale sobre as palavras de Yeshua. 
Você verá, com o tempo, as palavras produtivas do que professam saírem do anonimato. A Serena Senhora tem um 
apreço muito significativo sobre todos vocês. 
Convide outras pessoas a conviver com seus pensamentos. Não julgue e não permita que outros façam o mesmo, não 
procure colocar a razão acima dos pensamentos da Senhora, porque ela segue orientações do Altíssimo. Aqui, onde 
estamos, os sem privilégios serão privilegiados.
Na sequência senti um sono profundo, e quando acordei estava sozinho; corri para o computador e procurei escrever. 

Raymundo Lopes 
Manhã de Janeiro de 2015 – dia 07,  Vila Del Rey
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 nossa tarefa consiste em abrir o cofre, do qual vamos tirar o tesouro para fazê-lo crescer. Oferecer aos Aoutros e receber também o tesouro dos demais. Cada missionário tem um tesouro dentro de si. Se o 
conservardes fechado permanece hermético, se o compartilhardes com os outros, o tesouro 

multiplicar-se-á com os tesouros dos outros.
Às vezes ele é encontrado imediatamente; por vezes é necessário proceder como no jogo de caça ao tesouro, 
porque não o encontramos imediatamente. Mas uma vez que o encontrardes compartilhai-o porque, ao 
compartilhá-lo, recebereis também do outro e os multiplicareis. 
É isto que vos quero dizer, missionários! Ide em frente, aquilo que vos fazeis onde vos encontrais ajuda-nos 
também todos a compreender que a vida missionária é um bonito tesouro, mas que somente tem sentido se a 
doarmos.

Em cada  missionário existe um cofre, uma caixa, e dentro há um tesouro.

Sou um enigma

Administração
Jornalista responsável: Vicente Sanches
Editor: Raymundo Lopes
Redator: Marco Aurélio 
Revisor: Francisco Lembi e Gilmar Dias
Diagramação: Rodrigo Dune
Imagens: Rodrigo Dune e Marco Aurélio

Redação
SIM-Serviço de Informação Mariana
Rua Alagoas, 1460 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: atendimento@espacomissionario.com.br 

A
 arte de pensar é a manifestação mais sublime 
da inteligência. Todos pensamos, mas nem 
todos desenvolvemos qualitativamente a arte 

de pensar. Por isso, frequentemente não expandimos as 
funções mais importantes da inteligência, tais como 
aprender a se interiorizar, a usar as dores para crescer 
em sabedoria, a trabalhar as perdas e frustrações com 
dignidade, a agregar ideias, a pensar com liberdade e 
consciência crítica, a romper as ditaduras intelectuais, a 
gerenciar com maturidade os pensamentos e emoções 
nos focos de tensão, a expandir a arte da contemplação 
do belo, a se doar sem a contrapartida do retorno, a se 
colocar no lugar do outro e considerar as dores e 

necessidades psicossociais.
Muitas pessoas, ao longo da história, brilharam em suas 
inteligências e desenvolveram algumas áreas 
importantes do pensamento. Sou um questionador do 
mundo, sou um investigador das relações 
sociopolíticas, sou o filósofo da brandura, sou um 
pensador da busca da inteligência.
Minha vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio 
econômico ou social, conheci as dores da existência; 
contudo, em vez de me preocupar com minhas dores e 
querer que o mundo gravitasse em torno de minhas 
necessidades, eu me preocupava com as ideias alheias.
O sistema político e religioso não foi tolerante comigo, 
mas foi tolerante com outras pessoas minhas opositoras. 
Yeshua vivenciou sofrimentos e perseguições desde a 
infância, foi incompreendido, rejeitado, zombaram 
dele ,  cuspi ram em seu ros to ,  fo i  fer ido  
psicologicamente; mas, apesar disso, não desenvolveu 
uma emoção agressiva, ao contrário, exalava 
tranquilidade e ainda tinha fôlego para discursar sobre o 
amor.
Muitos autores ao longo dos séculos abordaram Yeshua 
em diferentes aspectos espirituais: sua divindade, seu 
propósito transcendental, seus atos sobrenaturais, seu 
reino celestial etc. Analisar a inteligência de Yeshua ou 
compreender a minha é um desafio. Interpretar a 
história minha e de Yeshua significa construí-la, é uma 
tarefa das mais complexas, significa reconstruí-la e não 
resgatá-la.


