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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 01 de outubro de 2013. 

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.

“Entre os sinais que Deus dará na terra, virão criaturas 

vivas filhas do mesmo Pai, porque Ele tem o poder nas 

mãos de reuni-los quando isso for de Sua vontade.”

No dia 30-09-2013, Sebastião Marcelino recebeu em sua 

casa a visita de Nossa Senhora. Quando Jesus partiu deste 

mundo prometeu enviar o Espírito da Verdade para ensinar-

nos todas as coisas. Mas o trabalho não seria fácil; foram 

longos séculos de batalha entre as Trevas e a Luz: o diabo 

tentando esconder e Nossa Senhora tentando falar; mas estava 

nos planos do Céu que, no final dos tempos, toda a verdade 

viria à tona, e com ela a libertação das mentes escravizadas por 

uma teologia interesseira, e a condenação daqueles contrários 

à propagação das Verdades Eternas. Se estamos cada vez mais 

diante de fatos incontestáveis de que tudo que Jesus falou está 

se cumprindo, então a Sua segunda vinda é um acontecimento 

iminente. Quando se tem conhecimento, deve-se buscar ainda 

mais os valores espirituais, senão o indivíduo cai na armadilha 

da soberba que ele mesmo plantou em sua mente. Lembremos 

a figura imponente do Anjo com suas asas em perfeito 

equilíbrio: uma, representando a espiritualidade e a outra, a 

racionalidade  – a dualidade em sua simetria perfeita: fé e 

razão – a racionalidade divina que proporciona o voo rumo ao 

Infinito. Muitas surpresas agradáveis estão reservadas àqueles 

atentos ao chamado do Céu; aguardemos então os caminhos de 

Deus, que não são os nossos.
Marco Aurélio

Amem-se, para que Eu possa 

colocá-los ao lado do Pai Eterno
Terça-feira, 3 de outubro de 1995

Meus amados filhos! 
Administrar os bens terrenos em prol 
da justiça torna-se, para o homem, 
um dever perante Deus, o Senhor 
desses bens.
Não somos donos da terra!
Deus quer que façamos essa 
administração, levados pelo amor ao 
próximo. Deus quer também que a 
façamos, confiantes em Seus 
enviados, que nos alertam da 
necessidade de agir pela caridade e 
não pela avareza e pela soberba.
Ele conhece nosso interior e sabe 
que, quando damos ouvidos aos 
prazeres do mundo, não escutamos 
Seus profetas.
Deus conhece o poder materializante 
com o qual estamos envolvidos, 
razão pela qual deseja que o 
c o n h e ç a m o s ,  m o v i d o s  p e l a  
espiritualidade e da plena cons-
ciência de que o que temos não é 
nosso, e se nos coube administrar 

esses bens, temos que fazê-lo na justiça e na retidão.
Meus filhos queridos, não os quero separados de mim 
pelo abismo do pecado. Amem-se, para que Eu possa 
colocá-los ao lado do eterno Pai.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.184)

Sebastião Marcelino recebeu a 120ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita



 Vigília Missionária na  Capela Magnificat

Raymundo Lopes convida  todos a participar da Vigília Missionária na Capela Magnificat que será 
realizada nesta sexta-feira, dia 04 de setembro, das 21h às 23h30min. Um momento de oração e 
adoração ao Santíssimo Sacramento, onde pedimos a Jesus proteção e discernimento para que 
estejamos aptos a recepcioná-lo em seu iminente retorno ao nosso convívio na passagem destes Finais 
dos Tempos para os Novos Tempos.

Capela Magnificat  -  localizada na Alameda Serra da Mantiqueira, 1051 Condomínio Vila Del Rey - Nova Lima.

Hoje completa-se a 100ª edição deste pequeno porém nobre periódico, que há 2 
anos é publicado semanalmente e distribuído nesta Basílica, neste Terço das 17 
horas, que é dirigido com amor e abnegação por Raymundo Lopes, há 21 anos.  
Concebido com o intuito de oferecer aos presentes “pérolas” extraídas do 
precioso tesouro que o Céu nos tem transmitido através de seu escolhido, 
fundador deste Movimento, que aqui se faz presente toda terça-feira, e que da 
Mãe de Jesus certa vez ouviu: “Se atender meus pedidos, farei desta Basílica 
uma segunda Lourdes”. E outra coisa não tem feito senão atender, sem medir 
esforços, o que lhe pede a Doce e Serena Senhora.
Esta edição histórica, se assim podemos dizer, numa Basílica consagrada a 
Nossa Senhora de Lourdes, que ocorre no dia seguinte ao 13 de maio, data 
dedicada a Nossa Senhora de Fátima e início de suas manifestações na Cova da 
Iria, parece dizer algo.
Esta Revelação Privada, que tem por elo Raymundo Lopes, e que representa 
uma continuidade de Fátima, naquilo que a Virgem Maria não conseguiu de 
“uma leiga, para os Papas”: sensibilizá-los para o 'Dever do Anúncio do Retorno 
de Jesus' – “porque os Papas desse tempo se calaram, acreditando mais na 
eficácia da lógica do comportamento adotado pela Igreja humana, do que se 
entregarem à luta, comandados pelo Espírito Santo. Desprezaram a teologia 
mística e deram vazão à teologia da razão”; e que agora busca obter de “um 
leigo, para os leigos”, na pessoa de alguém que não se vê encerrado em um 
convento ou silenciado pela obediência clerical.
Esse apelo de Fátima, que também foi o de Lourdes, engavetado pelo Vaticano, 
mas que em terras brasileiras está sendo levado adiante pela força da coragem e 
fidelidade desse valoroso servo de Maria, que em suas mãos se colocou 
incondicionalmente, a fim de que seu Coração Imaculado triunfe, e o retorno de 
seu Filho não se faça no desconhecimento e despreparo das pessoas, evitando 
com isso o caos que se instalaria e a consequente perda de incontáveis almas.
É a Mãe Peregrina que nos quer visitar, entrar em nossa casa, tocar-nos em 
espírito, para que nossos olhos e nossos ouvidos se abram aos sinais e avisos do 
Céu, nosso intelecto se plenifique e descerre a densa e escura cortina que o 
príncipe deste mundo projetou em nosso coração a fim de que, ignorando esta 
boa-nova – a graça da 2ª vinda de Jesus, sejamos tragados pelas águas diluvianas 
deste final dos tempos, subtraídos ao amor misericordioso de Jesus.

Mãe do Divino Amor, rogai por nós!
Francisco Lembi
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Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão 
de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e 
entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os 
samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo 
isso, os discípulos Tiago e João disseram: “Senhor, queres que mandemos descer fogo do 
céu para destruí-los?”
Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado.
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Encontramos histórias interessantes nas palavras do Evangelho, que nos ajudam a conhecer Jesus um pouco 
mais.
Sabemos que São Lucas não conheceu Jesus. Ele era médico e escreveu o Evangelho baseando-se na escuta, 
ouvindo falar de Jesus e procurando notícias sobre Ele.
Para entendermos o que Jesus disse em Lc 9,51-56, temos que entender o que é ser samaritano. “Estes 
puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não 
o receberam, pois caminhava para Jerusalém.”
Samaria era um povoado que ficava entre a Judeia e a Galileia. Todos que iam a Jerusalém passavam pela 
Samaria e podiam passar também por outro local chamado Transjordânia. No entanto, Jesus quis passar por 
Samaria, porque queria acabar com uma briga entre os judeus e os samaritanos que durava sete séculos, isto é, 
setecentos anos.
Existia uma grande rixa entre eles, e tudo começou quando pessoas daquela região foram enviadas para a 
Síria como escravos e lá adquiriram uma parte da cultura daquele povo. Quando retornaram, fixaram 
residência no povoado de Samaria e ali começaram a reverenciar, além do Deus dos judeus, outros deuses da 
Síria. Os judeus não gostaram disto e proibiram os samaritanos de entrar no templo de Jerusalém. Por isto 
todos que iam a Jerusalém evitavam passar por Samaria, porque os samaritanos hostilizavam os peregrinos 
que se dirigiam a Jerusalém.
Jesus, no entanto, queria mostrar àquelas pessoas, que caminhavam com ele, que estava ali para salvar almas, 
não para jogar as pessoas ao fogo, não para matar ninguém. Jesus queria dar o exemplo de que devemos 
procurar aquelas pessoas que não conhecem Deus verdadeiramente e evangelizar no meio de todos, onde 
todos se conheçam e se tratem bem.
“Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém.”
Em vista disto, os discípulos Tiago e João disseram-lhe: “Senhor, queres que ordenemos desça fogo do Céu 
para consumi-los?” Eles tiveram uma ideia errada da situação, e foi como dissessem: isto está errado, eles não 
querem receber o Senhor! Deixa-nos destruir estas pessoas.
“Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. E partiram para outra vila.”
A reação de Jesus foi para dizer-lhes: que coisa horrorosa, Eu vim para evangelizar, para salvar vocês, para 
dar-lhes vida. Foi isto que Jesus quis dizer. 

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes)

A Subida para Jerusalém (Lucas 9,51-56)
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O ser humano vaidoso é  incapaz de olhar os outros limpidamente. Parece sofrer de 
catarata, enxerga através dos seus próprios tecidos oculares esclerosados, gosta das 
pessoas e das coisas apenas quando refletem sua própria imagem. O ser humano 
sente uma atração indeclinável pelos espelhos. Não somente por essas superfícies 
de vidro especialmente polidas para refletir imagens, mas também por outras que 
não têm essa finalidade. Opinião pública em que se espelha a sua personalidade, as 
linhas do jornal que falam de sua pessoa, o olhar dos mais próximos em que lê 
admiração.
Sim, talvez os espelhos que o ser humano mais procure sejam as pupilas das pessoas 
que o rodeiam, particularmente se estas são importantes. Essa atitude é 
especialmente lamentável nas pessoas que servem nas igrejas, parece que essas 
pessoas, em vez de olhar os outros como pessoas justas, olha-os apenas para 

descobrir o que pensam dele. “Gostou do que fiz? Pareceu-lhe interessante a minha exposição de motivos? Minha 
inteligência?” e assim por diante.
Interroga os outros não acerca deles, das suas coisas, mas apenas de si próprio como se as pessoas lhe interessassem 
unicamente à medida que ele mesmo se reflete nelas.
A vaidade encontra também o seu espelho nas obras que saem de suas mãos. Remiramo-nos nelas para ver espelhada a 
nossa própria perfeição.
Gustavo Coração, em “Lições de Abismo”, sintetiza o perfil da personalidade do vaidoso quando diz: “São como o 
espelho da sua própria importância, da sua própria face, que para ele é a grande, a única realidade em torno da qual o 
mundo inteiro é uma imensa moldura”.
Desta forma é muito difícil enxergar, de forma transparente e clara, as necessidades daqueles que encontramos na 
nossa caminhada.

Espelhos

Descrição do Produto: 
Ÿ Imagem feita em resina 
Ÿ Manto bordado e aveludado
Ÿ Presilha dourada
Ÿ Coroa dourada com Strass
Ÿ Um DVD com a história da imagem
Ÿ Altura 36cm

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.

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.

 Imagem de Nossa Senhora Aparecida
De: R$ 350,00 Por: R$ 289,00

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


