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Mensagem de Nossa Senhora
Faço do meu Céu um peregrinar sobre a terra
Terça-feira, 21 de dezembro de 1993

Meus caros e amados filhos!
Desejo falar-lhes sobre a glória,
palavra que ultrapassa qualquer
conhecimento que vocês têm sobre
o seu verdadeiro significado,
quando direcionado à luta do
espírito em descobrir Deus em suas
vidas.
Meus queridos, Jesus, ao referir-se
à glória do Pai, antecipa para vocês
a luz em seu estado mais puro,
nascida da força criadora de todas
as coisas. E é para esta luz que Ele
quer nosso retorno; por isso veio ao
mundo, como o anúncio da
caminhada de volta da humanidade
ao Jardim do Éden, purificada por
uma entrega total ao Pai Celeste,
em obediência à Sua vontade.
A glória, em seu conteúdo mais
simples, somente poderá ser
explicada a vocês através da
esperança do retorno ao convívio
com o Paraíso, isto é, com Deus nos
seus Anjos e nos seus Santos.
Meditem, meus filhos, o anúncio
da Boa Nova contido nos mistérios
gloriosos e conquistem o Céu, através da vitória de Cristo
sobre as coisas da terra.
Primeiro Mistério
Ressurgir significa também nascer de novo.
É esta minha mensagem para vocês neste ano que finda, já
apontando no horizonte um outro que deveria ser
renascido da esperança, se sobre vocês perdurasse a
prática do amor ensinado por Jesus.
Ressuscitem em espírito, meus filhos, para que Eu possa
guiá-los ao Céu, e para isto basta negar-se,
definitivamente, de participar do banquete venenoso e

mortal do pecado.
Segundo Mistério
Levar com Ele todas as almas ao Céu, este é o desejo de
meu Filho. Por uma vontade misericordiosa de Deus, Sua
palavra foi empenhada em favor da salvação de todos
vocês. Quando os vejo em sentido contrário, meu
Coração se enche de dor e, aflita, faço meu apelo à
conversão ecoar em todo o mundo.
Terceiro Mistério
O Pentecostes acontece agora em todos os cantos da terra,
como um alerta à humanidade, para que se convertam
através do discernimento.
O maior dos sábios é aquele que reconhece, em primeiro
lugar, sua pequenez diante de tanta sabedoria, provinda
do Espírito de Deus sobre os homens, nos conduzindo
segundo Sua vontade e, humildemente, se deixa levar por
ela.
Muitos são os que conhecem a Palavra de Deus, poucos
são os sábios.
Quarto Mistério
Faço do meu Céu um peregrinar sobre a terra, até que
estes tempos terminem. Faço deste caminho um ato de
amor por vocês. Adoto-os e, como Mãe, os quero comigo
na bem-aventurança.
Quinto Mistério
Sobre minha cabeça pesa a coroa do sofrimento, vendo
tantos de vocês vassalos do reino deste mundo, entregues
ao serviço da perversão e do desvio das coisas naturais,
criadas e instituídas por Deus como Lei, para levá-los à
felicidade. Um grande mal hoje os flagela e, devido à não
observância desses princípios, nem a Igreja está poupada.
Meus queridos e amados filhos, fiquem atentos aos apelos
de Jesus e rezem pela Igreja. Que o Natal inspire o nascer
de novo, em cada um de vocês, do espírito cristão, puro e
isento de manchas.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.75)

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 dezembro de 2013.
<asdf>
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Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo (Lc 2,1-14)
Aconteceu que, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o
recenseamento de toda a terra.
Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria.
Todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal.
Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na
Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com
Maria, sua esposa, que estava grávida.
Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à
luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não
havia lugar para eles na hospedaria.
Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do
seu rebanho.
Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito
medo. O anjo, porém, disse aos pastores: “Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será
para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos
servirá de sinal: Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura”.
E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da coorte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: “Glória
a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados”.

Duas orações Bíblicas compõem esse tema que é o
Magnificat e o Benedictus.
O Magnificat é atribuído a Nossa Senhora e ao
nascimento de Jesus e está narrado em Lc 1, 46-56; e o
Benedictus é atribuído a Zacarias e ao nascimento de
João. São duas orações, são compilações de salmos que
tanto Maria, quanto Zacarias sabiam, e eles profetizaram
diante de Deus usando os salmos.
Há tempos atrás, eu comentei com vocês uma situação
que, às vezes, traz certa dúvida, foi quando eu falei para
vocês sobre a folha em branco.
Todo o ensinamento que vem do Novo Testamento está
fundamentado absolutamente na fé. Deus preparou o
espírito daquelas pessoas, para que elas não tivessem
sinais como ponto de referencia e nem milagres; apenas a
fé. E Jesus prestou atenção neste particular, para que
todos acreditassem na palavra d`Ele, cada vez mais pela
fé, não pelos sinais. Ele se preocupou tanto com estas
coisas, que certa vez usou a expressão: “Raça de víboras,
vocês só pensam em sinais.”
Diante daquilo que Jesus quis nos mostrar, todo o nosso
caminhar deve se basear na fé. E isto serve para qualquer
religião. Aquelas que procedem com base em regras, não
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vão muito longe, são seitas, associações, que geralmente
morrem tortas, pois já nascem tortas.
A verdadeira religião, aquela que procede de alguma
coisa, aquela que quer dizer alguma coisa no espírito das
pessoas tem que proceder da fé; a pessoa deve estar como
uma folha em branco, sem se submeter a regras, sem
receber instruções; o que deve receber é aquele
ensinamento básico de Deus.
João Batista foi um homem predestinado a caminhar
nessa folha em branco. Ele foi predestinado a preceder o
Cristo e dar testemunho d`Ele sem conhecê-lo. E foi isto
que ele fez, acreditou pela fé e caminhou nessa folha em
branco.
Que fé é essa? Quem é esse?
João Batista era um homem ilustre, um homem
respeitado e quando estava preso recebeu a visita de uma
pessoa, a quem ele pediu: Pergunta a esse homem (Jesus),
quem é ele, se Ele realmente é o Messias? Quer dizer,
naquele momento, João Batista queria ter diante de si a
prova da folha em branco, a prova de como caminhar
pura e simplesmente pela fé. Jesus não respondeu sobre
estas coisas a João, não quis dar a João aquelas regras e
instruções esclarecedoras de que Ele era realmente o
Messias. Jesus lhe respondeu de outra forma, não como
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deveria de se esperar, com regras definidas. Jesus queria
que tudo se processasse pela fé.
Nós somos sempre precursores de alguma coisa, Deus
está sempre nos colocando para anunciar alguma coisa,
Deus está sempre nos colocando para provar alguma
coisa, mas sem muitos sinais. Em Fátima, Nossa Senhora
disse: Eu dei sinais e pouco adiantou, agora façam vocês
mesmos os sinais!
Qualquer movimento que prega com a intenção de deixar
uma mensagem é precursor de alguma coisa, quer
anunciar alguma coisa que vai acontecer. Vocês não estão
aqui só pelo que aconteceu, vocês estão aqui, porque
sentem no coração que algo vai acontecer. O que
alimenta vocês é essa folha em branco, essa fé, que
caminha em cima de alguma coisa precedente de Deus,
que nos fortalece na esperança de algo que vai acontecer.
Acredito que, quando chegar aquele momento, vocês vão
poder realmente testemunhar a favor da fé. É assim que
funciona a folha em branco. Eu quis mostrar a vocês que
o caminho na fé não tem regras, não tem instruções, não
tem nada escrito. O mundo é o que nos oferece uma
situação diferente, geralmente muitas regras, muitas
instruções. Isto era o que acontecia, naquela época com
os judeus, e eles, de certa forma, estavam desvirtuando
essa folha em branco, que Deus havia dado ao povo
prometido. Eles criaram tantas regras, tantas instruções,
que isto levou Jesus a falar: “Cuidado com o fermento
dos fariseus, eles colocam nas costas de vocês uma carga
que eles mesmos não vão carregar”.
Precisamos ficar atentos, pois o diabo faz isto com a
gente. Ele coloca para nós muitas regras, instruções, e
aquela folha em branco voa, pela brisa do vento e vai por
ai a fora. Nós não percebemos que abandonamos a folha
que Deus nos dá e escolhemos a outra, cheia de regras,
para tentar cumprir tudo aquilo, que dispensa a fé.
Temos que ficar atentos, porque tem certas coisas que o
demônio usa; ele usa da própria situação da fé, para nos
fazer perder da fé.
Vejamos um exemplo clássico desta situação: as pessoas
que estão acostumadas a rezar, quando são convidadas a
rezar mil “Ave Marias”, para elas é fácil tomarem a
decisão de aceitarem ou não. Podem pensar: “rezo ou não
rezo. Não deve ser uma coisa tão contemplativa,
interiorizada, mas como estou acostumado, eu rezo!”
No entanto, se for convidada uma pessoa, que não está
ainda imbuída da necessidade de rezar, não sabe por que
rezar, como rezar, e dizer a ela: Vamos rezar mil “Ave
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Marias”, vem, será a sua primeira experiência conosco,
você não é católica? Está querendo se inteirar mais das
coisas de Deus? São mais ou menos vinte terços. O tempo
de duração é em torno de 7horas. Não se pode
interromper, devemos ficar em silêncio e numa postura
de concentração! Mediante estes argumentos, ela
concorda e reza as mil “Ave Marias”. Podemos ter a
certeza que esta será, para aquela pessoa, a primeira vez
que rezará mil “Ave Maria”, mas também será a última
“Ave Maria”a ser rezada. Não voltará, porque estará
sendo jogado sobre ela uma serie de regras, de situações
pré-concebidas para as quais ela não estará preparada.
Agora se você disser a ela: venha rezar conosco mil Ave
Marias e verás como é bom estar diante de Deus, falar
com Maria Santíssima, sentir a presença de Deus Pai, nos
momentos de louvor, sentir a proximidade de Nossa
senhora, participar deste momento de fé, de certeza da
presença de Deus e dos Anjos. Você não vê o tempo
passar, a paz, as graças e o amor pairando no ar, são
contagiantes e muito ricos para o nosso espírito. Você
aprende a vivênciar momentos de pura fé. Venha e veja
como é bom estar diante de Deus. Esta pessoa aceita não
pelas regras, mas pelo incentivo do despertar da fé e pode
muito bem experimentar, neste momento, a conversão e
espiritualização tão desejada por Deus.
Outro exemplo é este Evangelho de hoje, do canto do
Benedictus. A Igreja, às vezes corta a parte inicial que é
muito bonita e importante, que é o nascimento de João
Batista e o despertar da espiritualidade de Zacarias, onde
observamos um momento de pura fé.
João Batista caminhou na fé, ele caminhou nessa folha
branca precedendo aquilo que ele sabia que era a nossa
salvação, que era tudo que nós precisávamos para achar o
caminho do céu. Todos nós somos como João, todos
temos um pouquinho de João, pois estamos precedendo
alguma coisa que sabemos que vai acontecer. Muito,
ainda, temos que fazer para ajudar a igreja no futuro, que
se aproxima.
Caminhar nessa folha em branco que Deus nos dá, é
muito bom gente! Depois de tudo, vamos ver que essa
folha vai chegar ao final dos tempos completamente
preenchida pelo próprio Deus, não por nós, isso que é
importante.
Comentário do Evangelho explicado por Raymundo Lopes

Basílica de Lourdes

Raymundo Lopes, convida a
todos a participar da Missa de
Natal no dia 25 de Dezembro, ao
meio dia na Capela Magnificat Vila Del Rey.
Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 105, Condomínio Vila
Del Rey, Nova Lima.
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No dia 31 de dezembro, não teremos
a reza do terço às 17:00 horas nesta
basílica e também, não haverá a
cerimônia da Benção de São Bento na
Capela Theotókos, realizada por
Raymundo Lopes e os Missionários
do Coração Imaculado.
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Onde quer que ele fosse, em qualquer Pais, um encontro
que João Paulo II jamais perdia: uma visita a um santuário
da Bela e Serena Senhora. Tornou-se uma das marcas
registradas do seu pontificado a figura dele de pé diante de
imagens e retratos de Nossa Senhora, implorando sua
proteção para trabalhadores, nações, os enfermos,
seminários universidades e hospitais, rezando para que ela
trouxesse a paz no mundo. Nossa Senhora de Guadalupe, foi
o primeiro santuário mariano fora da Itália que ele visitou
como Papa. Como seria inevitável, houve também Nossa
Senhora de Luján na Argentina, Éfeso na Turquia, Lourdes e
Fátima, e Mariazell na Áustria.
Dedicou continentes inteiros ao coração de Maria; ele dizia:
Vós conheceis os sofrimentos e as esperanças de todos nós,
como Mãe vos conheceis a luta que se trava no mundo entre
a luz e as trevas, entre o bem e o mal, o mãe de misericórdia,
livrai-nos de toda a injustiça, divisão, violência e guerra,
Protege-nos contra a tentação e escravidão do pecado e do
mal.
As lendárias tradições ligadas a cada santuário mariano
eram fontes de orgulho e inspiração para João Paulo, ele se
deliciava com a maneira pela qual elas aproximavam mais a
mãe da Igreja do povo.

Neste dia eu rezava na Capela Magnificat, quando surpreso
escutei do Sacrário uma voz firme, pausada e triste, me
dizer:
– Raymundo, me faça companhia, hoje, por mais uma hora.
– Por que, Senhor Jesus? Estás triste e queres minha
companhia?
– Sim, Raymundo, estou triste porque muitos acorrem à
minha mesa, mas são poucos os que comungam
verdadeiramente comigo o alimento do Céu.
Eu, mais surpreso ainda, prossegui:
– Que alimento do Céu é este, Senhor Jesus?
– Este que Eu lhes dei e que sacia a fome do espírito.
– Estás falando, então, da presença do Senhor na Eucaristia?
– Sim!
– Que queres então que eu faça, Senhor Jesus?
– Desejo dar aos Missionários da minha tão querida e santa
Mãe o penhor das graças do meu Sagrado Coração.
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Aqui no Brasil ele adorou a historia dos pescadores que
encontraram uma imagem de Nossa Senhora emaranhada
nas suas redes. Para João Paulo as lendas religiosas eram a fé
transformada em poesia.
Por ocasião do Vaticano II a maioria dos bispos não tinha
nem mesmo querido que Paulo VI desse a Maria o título
formal de Mãe da Igreja, por receio de que isso ofendesse a
certas suscetibilidades ecumênicas, mas depois o futuro
Papa começou a precionar a comunidade católica ocidental,
impondo-lhes um engrandecimento sistemático do culto de
Maria. Muitos católicos reagiram com irritação a esse
enfoque de idolatria mariana, essa aparente obsessão em
apresentar a Bela e Serena Senhora como o mais alto
modelo de mulher e a padroeira de nações inteiras.
Depois como Papa, a bala que passou através do seu abdome
está agora no santuário de Fátima, e meu encontro com ele
tendo no braço a imagem de Aparecida, foi o sinal mariano
de que estava tudo certo, menos a falta de coragem em
enfrentar o dragão como enfrentou no Concilio Vaticano
II, pois Nossa Senhora lhe estava cobrando providencias
sobre o retorno de Jesus.
Raymundo Lopes

Portanto, a todos aqueles que no dia 25 de dezembro de cada
ano, ao meio-dia, em jejum, deixarem seus lares para estar
em minha companhia rezando o Rosário e, se possível, com
a alma purificada pela confissão individual, participarem da
Mesa Eucarística, concederei a minha presença consoladora
nas horas aflitas e, na hora da morte, a intercessão de minha
Mãe.
– Senhor Jesus, desejas então que eu propague esta
promessa?
– Sim, é o meu desejo, porque quero dar à minha Igreja,
neste final de tempos, a força do testemunho de todos os
devotos de minha Mãe sobre a minha presença real entre
vocês, perpetuada pela Eucaristia.
– Desejas mais alguma coisa, Senhor Jesus?
– Sim, desejo que fale a todos sobre a misericórdia do meu
Sagrado Coração.
– Sim, Senhor Jesus, estarei atento a Teu pedido!
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