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Ano VIII – Nº 358 – 29 de Janeiro de 2019

Vinde, Senhor Jesus
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 América Latina será protegida. Quem o disse foi a Mulher vestida de sol, Miryam. Em várias Amensagens, em diversos países da América Latina, inclusive no Brasil, e divulgadas em todo 
o mundo, foram ouvidas essas mensagens. Ela se proclama proprietária e protetora da 

América Latina. Como sempre, essas e outras mensagens somente são compreendidas pelas “pessoas 
simples”, conforme as palavras do Papa. Mas o que faremos nós, em contrapartida de tamanha 
prodigalidade que nossa Mãe celeste nos proporciona? Não sabemos exatamente em que consiste essa 
proteção, mas ela acontecerá. E também sabemos que, como filhos gratos à Mãe de Deus e Mãe da 
Igreja, importa que sejamos fiéis aos seus incessantes apelos para uma sincera conversão, oração 
perseverante e autêntico testemunho, como digna preparação para a vinda gloriosa de seu Filho Jesus. 
E ofereçamos-lhe esta belíssima oração que seu Filho Jesus nos ensinou: “Eu te bendigo, Pai, Senhor 
do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos deste mundo – e as revelaste aos 
humildes e pequeninos. Sim, Pai, porque isso foi do teu agrado.”. E supliquemos-lhe que, como 
outrora preparou os apóstolos para a vinda do Espírito Santo, que é seu místico esposo, também 
prepare a nós, seus filhos, para a Grande Purificação, o segundo Pentecostes. E Miryam atenderá nossa 
súplica.
Os sinais que ainda virão,e virão com “incrível rapidez”, porque aqueles dias serão abreviados:
– Manifestação do Anticristo e os outros três cavaleiros do Apocalipse.
– A abominável desolação predita pelo profeta Daniel, no lugar santo (a supressão do sacrifício da 
Missa e da Eucaristia, na Basílica de São Pedro e pelo mundo) – exceto na Rússia, (no Brasil) e raros 
tabernáculos do mundo.
Obs.: Em Daniel o Anticristo recebe o nome de “o devastador”. 
– Guerras e revoluções em grande escala.
– Uma grande e terrível seca, com epidemias e carestia de alimentos (por causa de uma massa 
incandescente que se aproxima) Joel. Não será difundida por toda a terra.
– Cruel perseguição aos cristãos em várias regiões – sobre a quarta parte da terra.
– Colapso do comércio internacional.
– Desequilíbrio geológico, com terremotos e sérias consequências.
 – A grande purificação dos eleitos e sobreviventes: o segundo Pentecostes. Três dias de trevas.
A grande batalha em Israel: Harmagedon, arredores de Jerusalém e em todas as colinas e vales de 
Israel. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Três dias de trevas –em vários profetas, Evangelho e 
Apocalipse. O sinal do Filho do Homem: a cruz luminosa no céu. Lamentar-se-ão todos os povos da 
terra. O Evangelho anunciado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, a NOVA 
EVANGELIZAÇÃO. Vinda gloriosa do Filho do Homem, com grande poder e majestade. Por fim, o 
novo céu e a nova terra, a nova humanidade e a civilização do amor e da paz. Início dos gloriosos 
tempos messiânicos, no grande jubileu do ano 2000. 
“Vem, Senhor Jesus! Há tantos sinais de que tua volta não está longe.”

(Pio XII, Páscoa de 1957)
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Os Verdadeiros Parentes de Jesus  (Mc 3,31-35)

Comentário do Evangelho 

aquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. 

NHavia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua 
procura”. Ele respondeu: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” E, olhando para os que estavam 

sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe”

ste Evangelho é muito conhecido por refletir um ponto polêmico entre as Igrejas coirmãs, ao mencionar a Eexpressão "irmãos e irmãs de Jesus". As pessoas que o lêem e têm dúvida sobre esta questão, é porque 
desconhecem totalmente o contexto em que o fato ocorreu e a cultura dos judeus naquela época.

Naquela região, as línguas mais faladas eram o hebraico, o aramaico e o grego, culturas que tinham por hátito se referir 
ou se dirigir aos parentes chamando-os de irmão, irmã, primo ou patriota. Em hebraico usava-se a palavra "Ah" e em 
grego a palavra "Aha", ambas com o mesmo sentido: irmão, irmã, primo e patriota. Este é o motivo de tamanha 
dúvida, quando Jesus diz: "meus irmãos".
Daí surgiu a polêmica e a contestação ao dogma da virgindade de Maria. Jesus se referia a pessoas que realmente eram 
seus parentes e que estavam com Sua Mãe, mas que não eram, como alguns querem, Seus irmãos consangüíneos, o 
que Ele não tinha.
As Igrejas coirmãs tiveram início a partir de pessoas que protestavam contra algumas situações da Igreja Católica. 
Uma destas questões, além do dogma da virgindade de Maria, era o dogma da Imaculada Conceição. A dúvida surgiu 
exatamente na época em que havia na Igreja Católica uma ala contra a Imaculada. Estes fatos não são revelados, 
porque os protestantes querem fazer as pessoas acreditarem que Nossa Senhora, além de ter tido outros filhos, não fora 
preservada do pecado original. Quando Jesus disse: "Quem é minha mãe?" Ele quis dar um sentido espiritual a esta 
palavra. Mas alguns se apegam ao sentido literal da expressão, para dizer que Ele estava desrespeitando Sua própria 
Mãe, ou ainda – como acontece com os protestantes – para subtrair-lhe a grandiosidade que representa sua 
maternidade divina, em vista da qual foi privilegiada com esta graça singular.
Para entender o Evangelho é necessário conhecer os costumes e a cultura da época, não o interpretando à letra, ao pé 
da letra. Tudo o que foi dito por Jesus é muito importante, mas se perde quando não temos o devido cuidado com a sua 
leitura.
Ele estava aqui nos dizendo que temos uma família espiritual com o Altíssimo, somos todos irmãos em Cristo, com o 
qual formamos Seu Corpo Místico. Portanto, antes e acima dos laços familiares, temos um vínculo maior em Deus, do 
qual somos um projeto. Não podemos nunca nos esquecer disto, pois aí está "a grandeza de nossa origem e o sentido de 
nossa fé", como disse certo doutor da Igreja. Portanto, primeiro temos um compromisso: conhecer Deus como Pai e 
fazer a Sua vontade. Isto é básico, primordial a todos nós.
(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.88)



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus, 
Terço rezado com Raymundo Lopes e a imagem da Nossa Senhora do Divino Amor 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam 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-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio_________ do dia 29 de Janeiro de 2019 
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Sorteios

 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terças-Afeiras, no final da reza do Terço das 17 horas, nesta 
Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 
Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver rezado 
aqui na Basílica, no dia.
    Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor 
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca, onde: a 
cor azul estará representando as visitas da imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes com o Menino Jesus; a cor vermelha 
representando o Terço Degredados Filhos de Eva, este que 
aqui rezamos; a cor amarela representando a imagem Mãe 
do Divino Amor, aqui sorteada; e a cor branca 
representando Miryam, a Mãe de Yeshua, que aqui entra 
acompanhada do Menino Jesus dando início ao 4º mistério.

Nota: 
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino Amor e/ou 
terço Degredados Filhos de Eva (com as 4 cores), deve entrar em 
contato com Gerson, pelo telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-
4688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo 
Horizonte.

os sorteios do dia 22/01/2019, Maria das NGraças foi agraciada com a 111ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Claudina das Graças foi agraciada 
com a 18ª imagem Mãe do Divino Amor e Maria 
Rafaela foi agraciada com o 18º terço com qual 
Raymundo Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 26/01/2018, Maria das graças
recebeu a 111ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

A Igreja passa por 
graves questionamentos

Terça-feira, 18 de abril de 1995

Meus filhos! 
A Igreja passa por graves questionamentos, 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.


