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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 10 de dezembro 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 09/12/2013, Maria Luiza recebeu em seu lar a visita de 

Nossa Senhora. Nesta fase final do Apocalipse, chegamos às 

profecias Maias com o fim de seu calendário estabelecido para 

o dia 21/12/2012. No entanto, fomos, mais uma vez, vítimas 

do dono da mentira, prevalecendo o racional, tendo as 

profecias maias transformadas em sensacionalismo pela 

mídia, deturpando todo o seu significado espiritual que era o 

anúncio da chegada do Cristo após essa data, sendo feito por 

alguém previamente escolhido pelo Céu para esta tarefa, 

chamado por eles de 'O Anfitrião de Sua posse'. Hoje, restam 

poucos que ainda acreditam nessa promessa. Mesmo para 

essas pessoas, essa vinda parece ser algo fantástico, quase 

inconcebível; imaginam Jesus vindo por entre nuvens com 

grande poder e glória… Realmente isso procede, não como 

imaginamos; mas Ele virá abrindo caminho sobre um negro 

céu, envolto em pesadas e tempestuosas nuvens, oriundas dos 

mais baixos pensamentos da mente humana; por isso a 

importância da Eucaristia como farol seguro em meio a esta 

tempestade promovida pelas trevas. Vencida esta barreira, o 

Cristo se mostrará através das pessoas que o esperam com as 

luzes da fé acesas; estes serão chamados de“O Filho do 

homem novo” que estará, a partir de então, plenamente 

consciente do poder de Deus – Jesus estará triunfante no 

coração do homem. Certamente que queremos participar 

desse cenáculo de amor; afinal, não estariam estas visitas de 

Nossa Senhora prenunciando todas essas maravilhas que nos 

aguardam!?

Marco Aurélio

Ressugir em Cristo
Terça-feira, 05 de abril de 1994

Filhos amados!
Estamos no início de um período 
pascal e peço uma profunda 
reflexão do que é ressurgir em 
Cristo.
Observem minhas mensagens: Eu 
os encaminho ao encontro com 
Jesus, vivo e ressuscitado, 
triunfante sobre a morte, para dar-
lhes vida, e vida em abundância. 
Eu os encaminho para a Luz, não 
às trevas.
Se vocês amarem as coisas deste 
mundo, terão somente desejos e 
aspirações terrenas, porque, com o 
espírito voltado para baixo, 
passageiro e fugaz será o que 
conquistarem.
Se vocês aspirarem ressurgir em 
Cristo, visando às coisas do Céu, 
com o espírito voltado para o alto, 
perene será a conquista.
Meus filhos, ressuscitem dentro de 
vocês o que está morto pelo 
pecado, e terão diante de si a vida 
eterna.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.  
         

 (Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.94)

Comentário:
Nossa Senhora nos alerta sobre nossa excessiva preocupação com as coisas 
deste mundo. Vamos colocar nossos problemas nas mãos de Deus e, com fé e 
muito amor fraternal, fazer de nosso viver na Terra um exemplo de 
confiança na Providência Divina.

Maria Luiza recebeu a 130ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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A Unidade em Deus (Mt 18,12 -14)

Disse Jesus aos discípulos: "Que vos parece? Se um homem possui cem 
ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as noventa e nove nos montes e 
vai à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá 
maior alegria nela do que nas noventa e nove que não se extraviaram. Assim 
também, não é da vontade do vosso Pai, que está nos Céus, que um destes 
pequeninos se perca."

Este Evangelho nos fala da unidade de Deus e em Deus. O Deus único, Aquele 
que é, que era e que há de ser, e de Sua criação. Isto porque o número 100 é o 
número inteiro por excelência, como o número 1. E assim era considerado 
pelos judeus. Isso nos proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro (um 
- cada pessoa). É como o macrocosmo e o microcosmo, Deus e o homem. 
Devem preservar uma unidade e harmonia intrínsecas e extrínsecas, em três 
dimensões: consigo mesmo, com os demais e com Deus.
Entendemos, portanto, que o número 100 representa um todo e, se alguma 
coisa desse todo se separa, significa que algo foi desfeito ou modificado. Cada 
um de nós foi criado por Deus como uma unidade completa, não independente, 
mas compondo um conjunto. Se algum de nós ou alguma parte de nós se afasta, 
a unidade em Deus e em nós fica prejudicada ou mutilada. Jesus ainda fala: "E 
se a encontrar, sentirá mais júbilo nela do que nas noventa e nove que não se 
desgarraram".
Com isso Ele nos exorta a não quebrarmos nossa unidade pessoal, global e em 
Deus. Devemos estar em harmonia completa nestas três dimensões.
Se uma ovelha se extravia, as outras noventa e nove ficarão prejudicadas, 
assim como a perda de um órgão mutila o corpo. Precisamos manter essa 

unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as noventa e nove serão salvas, mas haverá maior alegria se for mantida a 
unidade.
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a imagem e 
semelhança de Deus único, completo, cem. Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, Deus se entristece. Por 
isso torna-se tão importante o retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela máxima: "O médico vai ao 
doente, não ao são", nos lembra a parábola do filho pródigo, recebido com festa, e a importância de levarmos a 
Palavra aos afastados. A ação missionária deve ser direcionada sobretudo aos desgarrados.
Esse retorno é uma das coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos retornar para alguma coisa ligada a Deus, 
reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar à Unidade em 
Deus e nela permanecer.
Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no Paraíso". 
Ali ele encontrou aquela centésima ovelha que estava extraviada; naquele momento, restabeleceu aquela unidade 
rompida.
Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes mas, depois, aquela centésima ovelha volta a ele com toda força e 
retoma a Unidade em Deus.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.127)
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para o aniversário de 85 anos do Pontífice, que é 16 de 
abril, isso aconteceu. É necessário que se diga que a 
tempestade que se abateu nesses meses sobre a Cúria 
vaticana, em particular sobre a Secretaria de Estado, 
afastou a hipótese da renúncia, o qual sempre deixou claro 
que o afastamento deve ser excluído quando a Igreja está 
em grande dificuldade, pois poderia parecer uma fuga da 
responsabilidade. A forma como os fatos se 
desenvolveram posteriormente confirma esta 
reconstrução, já que a renúncia aconteceu, finalmente, 
passado exatamente um mês da conclusão definitiva do 
caso Vatileaks, com o perdão concedido ao mordomo 
Paulo Gabriele.
Sinal de que esta renúncia já havia sido efetivamente 
pensada. Eis as razões apresentadas pelo Papa: “Cheguei 
à certeza de que as minhas forças, devido à idade 
avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente 
o ministério petrino”.
Com clareza, o Papa disse a simples verdade e fez a 
escolha que considera a melhor para o bem da Igreja, 
escolha esta, aliás, de humildade.
Nós, no entanto, podemos e devemos observar que quase 
todos os papas precedentes envelheceram e 
permaneceram no cargo, embora com forças reduzidas, 
governando através de seus colaboradores.
Pode-se, então, levantar a hipótese que Bento XVI não 
tenha feito esta escolha por julgar não ter colaboradores à 
altura desta tarefa. Com a sua renúncia, decaem os cargos A renúncia de Bento XVI não foi somente uma notícia 
mais importantes da Cúria.

explosiva, mas um evento epocal sem precedentes. Pode- Pode-se claramente dizer que Bento XVI foi um pontífice 
se citar o caso de Celestino V, há setecentos anos, mas foi e que o seu pontificado foi dificultado por uma Cúria que 
um acontecimento muito diferente, num contexto bem não estava à sua altura, mas também pela escassa sintonia 
diverso. com o Papa por parte do episcopado.
O que aconteceu diante de nossos olhos é um Foi uma pena verificar que o seu magistério, muitas 
acontecimento que, pela sua própria natureza planetária e vezes, não foi escutado. Infelizmente, muitos crentes se 
espiritual, faz empalidecer todas as outras notícias de puseram a atacar, como se fosse crime dar a notícia de que 
acontecimentos nesta época e certamente não tem relação o Papa estava considerando seu afastamento. Uma reação 
alguma com elas . que demonstra um certo clericalismo bem comum. Bento 
Na realidade a decisão foi tomada, pelo menos, desde XVI, com a sua constante apologia da consciência e da 
2011, e não era mais uma notícia secreta desde 25 de razão, está entre os poucos que não possuem uma 
setembro de 2011, quando veio à luz, tendo dela sabido de mentalidade clericalista. Na sua liberdade moral, ele não 
diversas fontes, todas confiáveis e independentes umas hesitou nem mesmo em desmentir alguns de seus 
das outras. Naquela ocasião, a entrega do cargo fora colaboradores mais próximos sobre o“Segredo de 
pensada, por Ratzinger, para o seu aniversário de 85 anos, Fátima”. Aconteceu em 2010, quando decidiu fazer uma 
ou seja, na primavera de 2012. repentina peregrinação ao santuário português e lá 
O problema é que, dois meses depois, no outono de 2011, declarou:
começou a eclodir o caso do vazamento de informações “Iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de 
do Vaticano, conhecido como Vatileaks, e imediatamente Fátima esteja concluída. [...] Na Sagrada Escritura, é 
ficou claro que o Santo Padre não colocaria em prática sua frequente aparecer Deus à procura de justos para salvar a 
decisão. Quando a Igreja se encontra em meio a uma cidade humana e o mesmo faz aqui, em Fátima, e no 
tempestade, um Papa não pode renunciar. Brasil.                                  Continua na próxima página.                          
Por isto, no dia 11 de março de 2012, faltando um mês 

Papa Bento XVI



4                                                                        Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

Redação

Rua Alagoas, 1460 - sala 904 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: redacao@espacomissionario.com.br 

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

4                                                                        Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

 [...] Possam os sete anos que nos separam do centenário pontificado de Bento XVI – como o de seu predecessor – 
das Aparições apressar o anunciado triunfo do Coração esteja circundado de inquietações.
Imaculado de Maria, para glória da Santíssima Trindade”. Além do mais, foi ele mesmo quem o iniciou pedindo a 
Uma expressão que certamente faz pensar (o centenário oração dos fiéis para que não fugisse diante dos lobos. O 
das aparições de Fátima será em 2017). Por outro lado, o Papa fugiu.
próprio anúncio da renúncia aconteceu em uma data Sofreu e realizou a sua missão até que pôde, e hoje pede à 
gloriosamente mariana, o 11 de fevereiro, aniversário das Igreja um sucessor, na figura do Cardeal Bergoglio, que 
aparições da Virgem de Lourdes. É fácil prever que agora tenha as forças para assumir este pesado ministério. Além 
irão se desencadear explicações fantasiosas, que irão do mais, para todos é evidente que o papado já faz três 
evocar Malaquias, a monja de Dresden etc. séculos, tornou-se um lugar de martírio branco, da mesma 
Permanece, porém, o fato que o Papa, com o peso da forma com que, nos primeiros séculos, significava 
decisão epocal que assumiu, coloca toda a Igreja diante da certamente o martírio de sangue.
gravidade dos tempos que vivemos. Gravidade que Nossa De fato, os tempos modernos se abriram com um outro 
Senhora enfatizou dolorosamente em todas as aparições evento místico acontecido com o Papa Leão XIII e da 
em Belo Horizonte. “Rerum Novarum”. No dia 13 de outubro de 1884 (13 de 
É de se esperar, além do mais, que não se atribua a este outubro é também o dia do milagre do sol em Fátima) o 
Papa aquilo que foi atribuído a um seu predecessor, Pio X, Pontífice teve uma visão durante a celebração 
que a Igreja proclamou santo. Eucarística.
É um episódio que tem sido difundido há alguns meses Ficou chocado e abalado. O Pontífice explicou que dizia 
em alguns ambientes católicos e também na Cúria. respeito ao futuro da Igreja. Revelou que Satanás, nos 
Parece que Pio X, em 1909, teria tido uma visão durante anos seguintes, chegaria ao cume de seu poder e que faria 
uma audiência que o angustiou: “O que vi foi terrível! de tudo para destruir a Igreja.
Serei eu, ou um meu sucessor? Vi o Papa fugir do Parece que ele teria visto também a Basílica de São Pedro 
Vaticano entre os cadáveres de seus padres. Irá refugiar- assediada por demônios que a faziam tremer.
se em algum lugar, incógnito, e depois morrerá de morte O fato certo, porém, é que o Papa Leão se recolheu 
violenta”.          Parece que teria voltado a esta visão em imediatamente em oração e escreveu aquela maravilhosa 
1914, perto de sua morte. Ainda lúcido, transmitiu oração a São Miguel Arcanjo, vencedor de Satanás e 
novamente o conteúdo da visão e comentou: “Virá do protetor da Igreja, que desde então era recitada em todas 
Brasil toda a verdade”. as igrejas, no fim da Missa.
Se diz que Pio X teria igualmente declarado que se trata Esta oração foi abolida com a reforma litúrgica que se 
de “um de meus sucessores com nome igual ao meu”. O seguiu ao Concílio Vaticano II, a reforma litúrgica que 
nome de Pio X era Giuseppe Sarto, ou seja, José, portanto, Bento XVI procurou tanto reelaborar, de Leão XIII, de 
Joseph. Desejo ardentemente que se trate de uma falsa proteção de Nossa Senhora e das palavras d'Ela vindas do 
profecia, mas a sua divulgação faz ver o quanto o Brasil.

Pai Criador, forja em nós a perfeição dos pensamentos puros. Cria em nossa matéria, cada vez mais, o fluxo 
divino, para que, vivendo na terra, olhemos para o céu e Te vejamos refletido no infinito.
Senhor Jesus, preparaste-nos com Teu sacrifício na cruz, para enfrentarmos estes tempos confusos e difíceis. 
Dá-nos, agora, forças para levarmos adiante nossa cruz, até o calvário do nosso espírito pecador, na obediência, no 
perdão e na mansidão.
Pai da Luz e da Verdade, vem até nós e nos ilumina.
Pai da Luz e da Justiça, vem até nós e dá-nos o dom do amor fraterno.
Pai da Luz e do Discernimento, vem até nós e fornece-nos o dom de distinguir o caminho que nos levará a Ti.
Amém.
Pai nosso que estais nos céus…

Oração à Trindade Divina
Nossa Senhora a Raymundo, Belo Horizonte, 13 de maio de 1996


