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No dia 20-12-2012, Maria Alves recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora. Parece um devaneio de nossa 
parte, mas existe uma profunda relação entre a vinda de 
Jesus com sua doce e santa Mãe; existe uma correlação 
entre estas visitas e a vinda de Jesus, entre esta Obra 
Missionária e tudo o que ela produz, como a Catequese 
Missionária que tem como coordenadora, esta missionária 
que recebeu a última visita de Nossa Senhora no ano 2012, 
ao qual é responsável, no momento, por sua realização; 
Catequese esta que está toda centrada para um só fim – 
instruirmos, afim de estarmos preparados para este novo 
ciclo de grandes mudanças de âmbito espiritual entre os 
leigos da Igreja de Cristo, para que possamos entender e 
receber mais uma vez na história a atenção d'Aquele que 
tudo comanda. Tudo o que se passa nesse mundo está 
convergindo para este grande acontecimento; mesmo a 
Igreja, no final, se quedará aos pés de Jesus, simples e 
humilde, como foi em seu início. Agora, iniciamos uma 
nova etapa, que, pela Sua misericórdia, Deus nos concede, 
para que um pequeno grupo no Brasil possa dar ao mundo 
o testemunho de que Nossa Senhora foi e sempre será 
aquele fio condutor entre nós e Jesus, pelo qual todas as 
graças são derramadas neste mundo e no mundo vindouro 
onde finalmente seremos a imagem e semelhança do Deus 
criador de todas as coisas.      

Marco Aurélio

Jesus é a verdadeira solução do 
problema da vida

Terça-feira, 14  de março de 1995

Meus amados filhos! 
Jesus não veio ao mundo para ensinar 
coisas difíceis ou inacessíveis à nossa 
inteligência.
Ele falou e fala através do Evangelho, 
com o qual traz o Céu ao coração mais 
humilde.
Ele é realmente o único Mestre da 
humanidade.
A sublimidade do Seu ensino é um 
caminho aberto a todos; por isso ele veio 
para chamar os pecadores e não os 
justos.
Jesus procura quem necessita dele e 
pede Seu auxílio.
Em Jesus, o gênero humano achou a sua 

unidade e, por conseguinte, o seu objetivo.
Meus filhos, Jesus foi e será sempre a verdadeira solução 
do problema da vida.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.153)

Comentário
Sem sombra de dúvida, o intuito de Nossa Senhora, com 
suas visitas, é nos trazer Jesus, mostrar-nos, na figura de 
seu Filho, a solução de todos os problemas. Quando ela 
fala que Jesus é a solução para o problema da vida, está 
nos chamando atenção para o fato de podermos confiar 
nele em todos os sentidos. A Mãe de Deus também deixa 
claro que Jesus falou e fala através do Evangelho, e traz o 
Céu ao coração mais humilde. Nada diz de novo, apenas 
nos incita a tirar da gaveta o Evangelho, lê-lo e colocá-lo 
em prática, porque só assim teremos paz.

Conceição Fernandes  recebeu a 82ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 08 de janeiro 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.

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Os primeiros lugares e a primeira multiplicação dos pães I
(Mc 6,34-44)

O Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram 
como ovelhas sem pastor. Começou, pois a ensinar-lhes muitas coisas.

Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: “Este 
lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados 
vizinhos comprar alguma coisa para comer”. Mas Jesus respondeu: “Dai-lhes vós 
mesmos de comer”. Os discípulos perguntaram: “Queres que gastemos duzentos 
denários para comprar pão e dar-lhes de comer?” Jesus perguntou: “Quantos pães 
tendes? Ide ver”. Eles foram e responderam: “Cinco pães e dois peixes”.

Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E 
todos se sentaram, formando grupos de cem e cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou 
os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a benção, partiu 
os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos 
também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos 
cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães 
era de cinco mil homens.

Maria aparece nos evangelhos como uma personalidade de contrastes: por um lado 
é uma mulher silenciosa, aparentemente passiva, e, por outro, criativa até à audácia. 
Inteirada da gravidez de Isabel foi, rapidamente, cruzando as montanhas de Judá, 
para felicitá-la e ajudá-la. E pensar que isto tenha sido feito por uma jovenzinha 
de uns 15 anos, não deixa de parecer-nos uma temeridade. 
Ela o fez. 
Em Caná da Galileia, Maria, dando-se conta de que faltava o vinho, ela mesma 
tomou a iniciativa para solucionar essa falta, insinuando um milagre. Podemos 
imaginar o que haveria feito uma mulher de semelhante criatividade no seio da 
Igreja primitiva.
Nos 14 primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, a Igreja de 
Jerusalém move-se sempre em torno dos Apóstolos, e estes em torno do binômio 
Pedro e João. Mas, onde estava Maria? Na casa de João?
Não é necessário forçar muito a imaginação para concluir dedutivamente que a 
Igreja girava em torno de Maria e que ela seria a verdadeira animadora daquele 

grupo perseguido. De todo modo, os Atos não nos transmitem a menor indicação sobre isto. Não deram nenhuma 
importância a Maria, porque ela mesma não se dava. 
Atuou sempre de acordo com o seu estilo, escondida, reservada, em segundo plano.
Uma só vez aparece em primeiro plano: ao pé da cruz. No momento da ignomínia, junto à cruz de Jesus, estava de 
pé sua mãe.

De pé
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cinqüenta pessoas?… E ainda recolheram doze cestos Os apóstolos e sobretudo os evangelistas se preocupavam em 
cheios dos pedaços de pão e de peixe. Será que foi este 

deixar considerações nas entrelinhas do que escreviam, para nos 
número mesmo? Será que eles contaram os cestos? Marcos 

ensinar algo mais. Aos relatos, costumavam mesclar 
não estava mentindo. Na verdade entremeava no relato 

principalmente assuntos do Antigo Testamento.
ensinamentos importantes, para que outros judeus 

Vejamos, em Lucas e Marcos, alguns exemplos.
entendessem o que dizia. Este era o costume dos 

No capítulo 14 de Lucas temos parábolas onde Jesus nos ensina, 
evangelistas.

falando de bodas, jantar e cerimônias. Talvez por ter sido muito 
Os duzentos denários eram, portanto, um modo de dizer: 

convidado para tais ocasiões, às quais os judeus davam muita 
comprar pão para esta multidão é impossível.

importância.
Os cinco pães representavam, para os judeus, o número 

Na parábola "A escolha dos lugares" ou "Lição de um humilde", 
perfeito, o número da fortuna, da base da alimentação da 

Jesus ensina que, quando formos convidados para uma festa, 
pessoa. Era o alimento completo. Já os dois peixes 

devemos nos colocar nos últimos lugares e não nos primeiros, 
significavam a carne pura e sem sangue. Portanto, são 

pois pode chegar alguém mais importante e o dono da festa nos 
números perfeitos o dois e o cinco.

pedir para ceder-lhe o lugar, o que nos deixaria envergonhados. 
Os doze cestos cheios que recolheram simbolizavam os 

Ocupando os últimos lugares, poderá ocorrer o contrário, sermos 
eleitos que, alimentados por Deus, no final retornarão ao 

chamados mais para cima, o que seria para nós uma glória em 
Pai. Marcos quis aqui entrar no discurso de Jesus. Fez o que 

presença de todos os convivas. Este é um recado prático de Jesus.
era costume entre os apóstolos: entremear ensinamentos 

Na parábola seguinte, Jesus conta a história de um homem que 
importantes, para que os judeus entendessem o que falavam. 

deu um banquete e convidou a muitos, mas todos deram uma 
Marcos estava suscitando algo a mais dos ensinamentos de 

desculpa para não comparecer. Na verdade não estavam 
Jesus.

interessados naquela festa. O homem, indignado, disse ao servo: 
Quando se referiam ao Templo, não falavam 

"Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os 
necessariamente do Templo de Jerusalém. Havia muitas 

pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." O servo assim fez e, 
sinagogas, templos; portanto, as pessoas que circulavam por 

voltando, relatou-lhe um fato interessante:
aquele lugar não iam além de cinco mil. Marcos entendeu a 

"Senhor, o que mandaste já está feito, e ainda há lugar. O dono 
espiritualidade de Cristo, neste milagre. Houve realmente a 

da casa disse então ao servo: 'Vai pelos caminhos e trilhas e 
multiplicação dos pães e dos peixes. E ao narrar o fato, 

obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique 
Marcos expressou todas as considerações numéricas, para 

repleta'".
que pudéssemos aprender algo mais.

Interessante, foi usada a palavra obriga, ou seja, impõe, põe no 
Entendemos, portanto, que os doze cestos (os eleitos) foi o 

dever. Precisamos entender que Lucas era um médico grego, que 
que recolheram daquilo que era perfeito: a base, a estrutura, 

não conheceu Jesus. Ele explica, nas entrelinhas desta parábola, 
ou seja, os cinco pães e os dois peixes representando a 

a história da cristandade.
pureza, a carne sem sangue.

Primeiramente, o grande convite feito por Jesus e a recusa dos 
É muito interessante lermos o Evangelho e percebermos 

convidados. Na segunda etapa da cristandade, Ele convida os 
com que acuidade os apóstolos permeavam em suas 

coxos, cegos, isto é, os pequenos, como nós, que não temos 
entrelinhas o caminhar de Jesus, o Seu agir. O próprio João 

doutorado em teologia, viemos de uma formação acadêmica 
Evangelista disse que se fosse colocar na Bíblia todos os 

modesta… E aceitamos.
ensinamentos, milagres e sinais de Jesus não haveria no 

Após ter aceitado, os anjos dizem: "Senhor, ainda há lugar". 
mundo lugar para guardar os livros que se deveria escrever. 

Quer dizer, nos últimos tempos, haverá lugar para mais gente. 
Quer dizer, então, que Jesus falou e fez ainda muitas outras 

Deus, de imensa misericórdia, diz para forçar a entrada, porque 
coisas. Há, portanto, milagres e ensinamentos que não 

Ele quer todos os pequenos neste banquete.
conhecemos. Está ali apenas o necessário para a nossa 

No final dos tempos, algo de muito grande irá acontecer. Até 
salvação. Aqui Jesus fez o milagre da multiplicação do 

mesmo pessoas que não são cristãs, serão incluídas no grande 
alimento, não necessariamente do pão e do vinho, pois Ele 

banquete de Deus. É sobre isto que Lucas fala.
se preocupava com a multidão que o acompanhava.

Vamos, agora, observar o que nos diz Marcos, no capítulo 6. 
Outro momento interessante é quando os discípulos lhe 

Possivelmente ele estivera presente ao milagre da "Primeira 
disseram: "O lugar é deserto e a hora já muito avançada. 

multiplicação dos pães".
Despede-os para irem aos campos e aldeias (…)". Marcos 

Foi dito que naquele lugar havia cinco mil homens, que estavam 
ficou atento e não deixou passar, pois "o lugar é deserto" 

ali para ouvir Jesus. Quando os apóstolos responderam a Jesus, 
significa que aquele povo estava na aridez da palavra e a 

dizendo: "Iremos comprar duzentos denários de pão para dar-
hora findava, ou seja, já chegava o momento de Jesus

lhes de comer?", para eles esta expressão significava o seguinte: 
sofrer a paixão, para depois vir o grande Pentecostes, a fim 

vamos comprar o impossível, não temos condições para isto.
de que pudessem entender o que se passara. Os apóstolos 

Marcos poderia ter explicado apenas que havia pães e peixes. 
eram inteligentes, e suas palavras inspiradas.

Qualquer que fosse a quantidade, não seria suficiente para 
alimentar tanta gente. Outra informação numérica: assentaram-

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.171)se em grupos de cem e de cinqüenta. Será que estavam tão 
organizados, a ponto de formar grupos certinhos de cem e de 
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Palestras Semanais 
Missionário Evangelizador

Você deseja saber mais sobre a 
Primeira Vinda e a Segunda 
Vinda de Jesus? Participe!

Público alvo: Missionários da 
Obra Missionária e todos aqueles 
que se interessarem pelo assunto.

 
 Programação para 

 Dezembro/2012

      I- Cronograma/ Tema
Dia 15/12 – Tema: Jesus Cristo – Primeira vinda
Dia 29/12 -  Tema: Jesus Cristo -  Segunda vinda
      II- Duração: 3 horas, cada palestra
      III- duas turmas:
Primeira turma:  08h às 11h15min
Segunda turma: 14h às 17h15min
      IV- Vagas por turma: 30
      V- Investimento: R$ 15,00 (quinze reais) para 
cada dia
      VI-Local: SIM – Rua Alagoas, 1460- 9º Andar- 
3225 4688 / 3225 4076

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.

Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida todos a 
participar da Vigília Missionária na 
Capela Magnificat, que será realizada 
nesta sexta-feira, dia 07 de dezembro, 
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.

A Jesus Sacramentado

Meu Jesus, estou na Tua presença 
sem nada meu, porque tudo que 
tenho Te pertence. Até o amor que 
me dás não consigo retribuir-Te na 
proporção. Quero seguir o Teu 
caminho amando meu irmão, como 
o Senhor nos ama e ensinou a 
todos; como o Pai que está no Céu 
também nos ama sem limites.

Meu Jesus, perdoa as minhas 
fraquezas; ajuda-me a passar pela 
lama do pecado, na esperança de 
ser purificado(a) pelo Teu precioso 
Sangue.

Meu Jesus, estou aqui, num ato de entrega, para poder 
ajudar-Te, dando-Te o pouco que me resta, para que 
faças o que for necessário para a salvação de quem não 
Te conhece e, se Te conhece, repudia a Tua presença e o 
Teu amor. Amém.

 Pai nosso que estais nos céus…

(Oração extraída do livro ‘‘Deus Mesmo’’. p.36)


