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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 26 de Novembro 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.

No dia 25-11-2013, Maria das Graças recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora. Em nossa caminhada Missionária na 

terra, deparamo-nos com verdadeiros mistérios: O Mistério da 

Cruz – sua geometria lembrando a forma crucífera do homem, 

que escolheu, pelo pecado, crescer através da dor. O madeiro 

horizontal simbolizando a razão; esta que se faz necessária ao 

domínio do espírito na dimensão material, para que possa 

crescer e se verticalizar rumo às bem-aventuranças, 

exemplificada no madeiro vertical ligando o homem à sua 

origem que é Deus. Nessa forma geométrica se encerram leis e 

formas emanadas do Santo Espírito, para que possamos 

aprender cada vez mais e, agindo em cima destas leis, fazer a 

vontade Daquele que tudo comanda, como criaturas 

coparticipantes da criação, ajudando-o a manter a paz e o 

equilíbrio neste mundo e em todos os mundos criados. E o 

mistério Eucarístico!? Através da fusão do Céu e a terra, quis 

Jesus perpetuar Sua presença entre nós até o Final dos Tempos, 

concentrando todo aquele poder de um Deus na humilde e 

pequenina hóstia – o macrocosmos no microcosmos, 

lembrando-nos a própria criação do universo que, através de 

um minúsculo ponto, explodiu e criou o incomensurável – 

pura ciência divina. Os mistérios continuam e continuarão; 

somos pequenos demais para entender… A própria Obra 

Missionária é uma incógnita que somente Nossa Senhora sabe 

seu desfecho, ficando para nós apenas uma misteriosa 

sensação de que estamos muito próximos de um encontro 

definitivo com Jesus e sua doce e santa Mãe.

Marco Aurélio

Tenho pedido insistentemente que 

fiquem atentos ao poder da oração
Terça-feira, 17 de setembro de 1996

Filhos caríssimos!
O poder e a graça de Deus se 
manifestam a todo momento, 
quando o intuito é deixar aflorar 
a verdade sobre o que provém 
dos sinais de Sua presença.
Somente  Ele  comanda o  
universo; portanto, somente 
através dele podemos confiar 
nossas vidas.
Tenho pedido, insistentemente, 
que fiquem atentos ao poder da 
oração. Continuarei insistindo, 
porque ela é o remédio que cura o 
espírito, e os deixa alertas contra 
as ciladas do demônio.
Não cedam às tentações da 
matéria, que os levam a procuras 
infrutíferas da felicidade, por 
meio de bens terrenos, porque 
efêmera é sua duração.
Somente Jesus é o Caminho e a 
Luz do mundo.
Obrigada por terem atendido ao 
Meu chamado.             

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.91

“O que digo, gostaria que 
fosse levado a sério!” 

.

Maria das Graças recebeu a 128ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

000
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Maria é Mãe de Cristo. Ele veio ao mundo anunciar a Boa-Nova, e não havia uma 
vez sequer que Se pronunciasse que não fosse para tratar dos caminhos para a 
Salvação, que Ele, como Deus, veio para trazer-nos. Houve, mesmo entre os judeus, 
quem o reconhecesse como profeta: “Este é mesmo o profeta que devia vir ao 
mundo” (Jo 6,14). As coisas que ensinava foram para todos, pois havia ordenado aos 
apóstolos “Ide e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo” (Mt 28,19).
Maria é Mãe de Cristo, Rei de um Reino que não é deste mundo, assim como disse a 
Pilatos. A Igreja por Ele estabelecida haverá de durar até o fim dos tempos, sem que 
os portões do inferno sobre ela prevaleçam. É então nosso dever agir na Esperança 
desse Reino, (uma Esperança não só “informativa”, mas “performativa”, como nos 
ensina o Santo Padre Bento XVI, na Encíclica SpeSalvi) como súditos desse Rei.
Maria é Mãe de Cristo, nosso Sacerdote, que enquanto vítima ofereceu a si mesmo 
pela expiação de nossos pecados. Ele continua a se entregar diariamente por nós na 
Missa, de forma incruenta, pelas mãos do padre (In Persona Christi). E assim será 
enquanto durar Sua Igreja, ou seja, até o fim dos tempos.

Na Missa, segundo o chamado Rito Tridentino (forma extraordinária do Rito Romano), orações são proclamadas em 
três línguas: o grego, o latim e o hebraico; assim como nessas três línguas estava escrita a sentença de Jesus no alto da 
cruz. O grego é referente à ação de Cristo como Profeta, pois o grego era, em seu tempo, a língua tida por “universal”, 
algo como o inglês é dito ser hoje. O latim era a língua do Império Romano, portanto referente à ação de Cristo como 
Rei, pois é a língua dos súditos, ou cidadãos do Império. E o hebraico era a língua utilizada para a oração pelos judeus, 
contemplando assim a ação de Cristo como Sacerdote.
 É talvez justo, realmente, que a língua que mais ocupe espaço na liturgia seja o latim, pois sendo Jesus Rei exerce 
soberania sobre o restante; a língua que melhor expressa isso deveria ser a mais presente.
 Alguém poderia questionar se não seria, assim, o poder temporal superior ao espiritual, mas basta recordar que o 
Reino de Cristo é propriamente espiritual, portanto não há contradição.

   As aparências passam. Importante é vigiar (Lc 21,5-11)

Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do Templo 
que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: 
“Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre 
pedra. Tudo será destruído”. Mas eles perguntaram: “Mestre, quando 
acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para 
acontecer?” Jesus respondeu: “Cuidado para não serdes enganados, 
porque muitos virão em meu nome, dizendo: 'Sou eu!' E ainda: 'O tempo 
está próximo'. Não sigais essa gente! Quando ouvirdes falar de guerras e 
revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas 
aconteçam primeiro, mas não será logo o fim”. E Jesus continuou: “Um 
povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá 
grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares; acontecerão 
coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu”.

Mãe de Jesus Cristo
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as palavras de um Deus não estão submetidas ao tempo.O Evangelho que Lucas escreveu ele ouviu de alguém, 
Quando se lê a Bíblia percebe-se, às vezes, uma simples 

como dos apóstolos, especialmente São Paulo, de Nossa história que a racionalidade humana conduz para aquilo que é 
Senhora, pois ele não chegou a conhecer Jesus, não foi possível compreender. É necessário perceber que existem 
por isso testemunha ocular da Palavra; como disse a uma segunda leitura, uma terceira leitura, ou até outras mais 
Teófilo: “após acurada investigação de tudo…” que são inspiradas.
Neste capítulo ele conta uma passagem muito O que é dito neste capítulo de Lucas, ele que não conheceu 
interessante. Jesus, mas compreendeu toda a profundidade de Suas 
Jesus estava no Templo, e como alguns estavam dizendo palavras, tornou-se atual, apesar de dito há tanto tempo.
que o Templo era ornado de belas pedras e de ofertas Quando Jesus diz: “… grandes sinais vindos do céu!”, está se  
votivas (ofertas em cumprimento de voto ou promessa), referindo ao avanço vertiginoso da ciência. O homem pisou 
Ele disse: “Contemplai estas coisas… Dias virão em que na lua, está indo a marte, está descobrindo que a casa do Pai 
não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida!” tem várias moradas. Ele quis dizer que muitas coisas serão 
Perguntaram-lhe, então: “Quando será isso, Mestre, e vistas no céu; mas, no entanto, a racionalidade humana 
qual o sinal de que essas coisas estarão por acontecer?” começa a pensar em terremotos, aquilo que sempre 
Eles esperavam de Jesus alguma resposta a respeito, que aconteceu. Como o mundo é um pedaço de alguma coisa 
agradasse o coração humano. No entanto, Jesus foi claro perdida no Universo, tudo pode acontecer.
com eles quando disse que não ficará pedra sobre pedra. Jesus quis dizer que veremos coisas maravilhosas, 
Ele não queria, naquele momento, profetizar a destruição descobertas admiráveis, e que este é o tempo em que 
do Templo, pois Deus não iria preocupar-se chegaremos perto d'Ele, é o tempo em que entendemos Suas 
simplesmente com um Templo sendo destruído. Estas palavras. Em todo e qualquer momento da vida, o homem 
coisas bonitas que temos aqui – basta um estalo de dedo pode ver acontecer aquilo que Jesus falou há dois mil anos. 
de Deus para que venham abaixo. Mas Deus não deseja No entanto vê-se hoje, também, tanta profecia, como se o 
isto, porque isto está entregue à natureza. homem tivesse a possibilidade de adivinhar o futuro, que 
Jesus quis dizer que aquilo que você constrói no seu somente a Deus pertence.
coração, que você acha que é belo, Sua palavra é muito Essas palavras de Lucas saíram da boca de Cristo, e muitos 
maior. Tudo que se constrói, que se pensa que a teologia ficam pensando que Ele vai descer do Céu, sair do meio das 
que estão ensinando é perfeição de Deus, chegará a um nuvens e cumprimentar todo mundo. A verdade é que Jesus 
dia que não valerá nada; mas as Suas palavras, aquilo que cumprimenta o homem todos os dias, do acordar ao deitar 
repete, a Sua presença aqui, junto de nós, isso vai ficar! para dormir.
Esses templos maravilhosos, essas coisas bonitas Para o homem é muito difícil ajoelhar-se diante da sabedoria 
acabarão um dia. Jesus estava profetizando o orgulho, a de Deus, pois ele acha que a sua sabedoria está acima de tudo.
vaidade, a ambição do homem de querer conhecer Deus, Quando Jesus disse que aquelas pedras bonitas iriam cair, que 
explicar Deus pelo próprio entendimento. E sabe-se não ficaria pedra sobre pedra, Ele quis dizer: escutem o que 
disso, porque logo depois Ele falou: “Quando ouvirdes Eu estou falando, porque as minhas palavras não caem; os 
falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis; pois é templos de vocês sim, a sabedoria de vocês cai, a ciência que 
preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o vocês inventaram cai, mas a minha sabedoria em minhas 
fim”. Jesus falou disso há dois mil anos atrás. Quando palavras permanecerá para sempre.
disse: “O tempo está próximo”, quis dizer que para Ele o A Mãe de Jesus, Maria Santíssima, é plenamente humana e 
tempo não existe. E continuou: Quando virem nações perfeita, por ter o cérebro funcionando plenamente, e assim 
contra nações, irmãos contra irmãos, pessoas vindo em foi durante toda a sua vida na terra, enquanto que o homem, 
meu nome, dizendo: “Sou Eu!”; quando começarem a ver por causa do pecado original, tem apenas um terço do cérebro 
coisas bonitas, palavras e doutrinas bonitas, como se em funcionamento. Deus escolheu uma mulher cujo cérebro 
fosse Eu que estivesse promovendo tudo isso, irão funcionasse por inteiro, e ela deu à humanidade o Filho de 
descobrir que não sou Eu, porque minha doutrina é muito Deus, que nasceu no presépio e morreu na cruz. O que Deus 
maior que os templos que vocês constroem. Minhas quis mostrar a todos é muito bonito.
palavras são maiores que as palavras que vocês É isto que deixo para vocês, neste meu recado de hoje.
constroem. Minha presença é muito maior que a presença Confiem em Deus, na Palavra de Deus, procurem encontrar 
de todos vocês e o mundo inteiro. Deus e estarão sempre atualizados. Seja há dois mil anos 
Vê-se hoje pessoas ensinando, mostrando uma atrás, ou dois mil anos à frente – não há tempo para Deus.
pseudosabedoria que não chega nem aos pés das palavras 
de Jesus. O que foi dito por Ele há dois mil anos, 

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, na Basílica de permanece até os dias de hoje, é uma atualidade, porque 
Lourdes, em 24-11-2009)
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Anualmente a Obra Missionária realiza um encontro nacional, que reúne seus membros, líderes vindos das mais 
variadas regiões do país, e até mesmo de países vizinhos. São dias de confraternização, de convergência, onde ideias 
são partilhadas, reflexões sobre diálogos do Céu com o Sr. Raymundo Lopes são apresentadas aos presentes pelos 
palestrantes, visando formar uma unidade de pensamento e ação, uma conscientização de sua missão, a fim de que seja 
cumprida com eficácia e fidelidade.
Esse alinhamento com a direção central da Obra Missionária, representada por Raymundo Lopes, refletirá a sintonia 
necessária com o Céu, de onde emanam sua inspiração, sustentação e lhe dá sentido.
Por isso é tão importante a participação do missionário nesses Encontros, onde tem a oportunidade de estreitar seus 
laços com o Movimento e revigorar-se interiormente, ampliando seu entendimento acerca dos conteúdos e objetivos 
que o norteiam, nutrindo seu espírito, fortalecendo suas convicções, para estar melhor preparado para o que o Céu 
espera de cada um, “neste momento decisivo da história”, quando “as trombetas anunciando o retorno de Jesus já estão 
tocando”.
Este ano o Encontro foi realizado em Belo Horizonte, de 22 a 24 de novembro, e o tema foi O Mistério da Cruz, que 
também foi o assunto da palestra dos senhores Raymundo Lopes e Marcelo Álvaro de Souza. Uma abordagem 
intrigante, que se “reveste de alto significado místico revelando, dentre outras, verdades inerentes à história da Obra 
Missionária”. O Encontro apresentou, também, palestra com revelação inédita sobre o Juízo Final, discorreu sobre 
catequese, Eucaristia, além de informar aos participantes sobre o recém-criado site da Obra Missionária ( 
www.obramissionaria.com.br ), que objetiva reunir e divulgar todo o acervo desta Obra, formado pelos ricos e 
oportunos diálogos do Céu com o Sr. Raymundo Lopes, e ampliar os horizontes de suas ações dispostas na Confraria 
Angélica, quais sejam: Anunciar o Retorno de Jesus, Catequizar e defender a Eucaristia. Outro fato de grande relevo 
nesse Encontro foi o lançamento do projeto Mãe do Divino Amor. São “capelinhas” congregando imagens peregrinas 
que visitarão locais, onde permanecerão por até cinco dias, com o objetivo de: propiciar às famílias a presença da Mãe 
de Jesus levando seu Filho, a fim de possibilitar-lhes que estabeleçam um diálogo com o Céu; e anunciar o retorno de 
Jesus. Mais de duzentos participantes, de diversas regiões do país, compartilharam – entusiasmados – das riquezas 
espirituais ali oferecidas, e voltaram para seus Estados certamente com novo ardor, revigorados interiormente e 
fortalecidos na decisão de se colocarem a serviço de Maria nesse embate final da Mulher contra o Dragão.

Francisco Lembi


