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“Tudo do Senhor bom Deus é um presente para 
todos nós. Ao fazermos uso dele, aos poucos 
descobrimos seu significado.”

No dia 11-01-2013, Raimunda Henriques recebeu em 
sua casa a visita de Nossa Senhora. Quis Jesus nos dar um 
grande presente nestes finais dos tempos – a presença de 
Sua doce e santa Mãe em nosso meio, numa intensidade 
nunca vista, com o intuito de alertar a Igreja sobre a vinda 
de Seu Filho e promover uma evangelização eficaz. À 
medida que vamos compreendendo e fazendo uso desses 
presentes vindos de Deus, estaremos nos espiritualizando 
cada vez mais, permitindo, num futuro próximo, fazer 
maravilhas na matéria, porque estaremos conscientes do 
Seu poder e de tudo que provém d'Ele. Conquistando a 
confiança de Deus, estaremos aptos a receber mais e mais 
graças, transformando toda a terra, fazendo deste vale de 
lágrimas um oásis de paz com a presença do Céu em 
todos os nossos atos. Que possamos receber estas visitas 
da bela Senhora e Suas palavras como um presente que 
deve ser cuidadosamente aberto para mostrar toda a 
riqueza nele contido.

Marco Aurélio

A Igreja passa por graves 
questionamentos

Terça-feira, 18  de abril de 1995

Meus filhos! 
A Igreja passa por graves questionamentos, e 
sinto no coração uma tristeza enorme, 
quando percebo em seus dirigentes a 
indisposição para escutar a minha voz. Esta é 
a razão pela qual me dirijo aos leigos, no 
mundo todo. Filhos queridos, Eu insisto 
tanto para que vivam o Evangelho e sejam 
amigos da verdade. O anúncio dessas 
virtudes exige uma ação perseverante e 
concreta. 
Jesus desconheceu a prudência, quando o 

momento era proclamar a verdade no meio de sua gente. Eu 
desejo a paz, mas inclino-me, renunciando a essa 
prudência, quando o momento é trazer a todos a luz de 
Cristo, através de minhas mensagens.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.158)

Comentário

Maria fala aqui em prudência. Que prudência é essa? Quando 

precisamos tomar uma posição firme e concreta em face de 

problemas graves, onde deve imperar a verdade, podemos 

acaso adotar a prudência? Ela nos responde com a atitude de 

Jesus, quando deixou a prudência de lado e se colocou à 

disposição de Deus, mostrando à Sua gente a verdade, a 

mesma que O levou à cruz. Devemos então, custe o que custar, 

sem ligar para problemas e perseguições, continuar levando a 

todos as mensagens da Mãe de Deus, porque nelas se contém 

uma perfeita evangelização, capaz de nos mostrar o caminho 

da luz de Cristo. Se Ela não fala aos dirigentes da Igreja, 

porque não estão dispostos a escutá-la, e prefere falar a nós, 

leigos, não podemos desapontá-la, omitindo-nos de proclamar 

o que Ela nos passa.

Raimunda Henriques  recebeu a 83ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 15 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

<asdf>
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Falem com Autoridade como Jesus falava
(Mc 1,21-28)

Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, 
entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o 
seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os 
mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um 
espírito mau. Ele gritou: “Que queres de nós, Jesus nazareno? Vieste para 
nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o santo de Deus”. Jesus o intimou: 
“Cala-te e sai dele!” Então o espírito mau sacudiu o homem com 
violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e 
perguntavam uns aos outros: “O que é isso? Um ensinamento novo, dado 
com autoridade: ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem!” 
E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da 
Galileia.

Não fazer o mal é bem menos do que fazer o bem que se possa.
Ser e proclamar-se honesto para consumo externo é moldar-se às 
expectativas da massa, e isso fica muito aquém da verdadeira virtude.
Não há diferença entre o covarde que modera suas ações por medo do 
castigo e o cobiçoso que age em busca de recompensa. O covarde teme a 
opinião pública, porque ela é a medida de todas as coisas, senhora de 
seus atos.
Quantos existem de uns e de outros na vida social!  Estão nas empresas 
disputando postos, nas salas de aula ansiando pelos favores dos mestres, 
na vida pública buscando aplauso e voto, e até entre nós católicos que 
aspiram favores especiais. Súditos da maioria, apontam seu dedo 
cobiçoso ou covarde  sempre que vislumbram, nos demais, algo que 
possa ser apontado como falha ou falta.
Cada sucesso por esta via é um passo na direção do que denominam 

vitória e um recuo em relação à verdadeira virtude.
A sociedade proclama: “Não faças mal e serás honesto”, mas o talento moral tem outras divergências. 
Persegue a perfeição e serás virtuoso.
A honestidade está ao alcance de todos, a virtude é uma escolha de poucos. O homem honesto suporta o jugo a 
que o prendem seus cúmplices, o virtuoso se eleva sobre eles com um golpe de asa. São palavras que 
queimam a palha da mediocridade e incendeiam a alma dos que buscam a virtude, porque é nela, e não na 
simples honestidade, que se medem os valores da aristocracia moral.

Valores
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São Marcos nos conta que Jesus pregava num sábado e falava 
com autoridade. Havia uma pessoa que escutava Jesus e tinha um 
espírito imundo. Jesus fala assim: “Cala-te, saia dele”. Então, 
aquele  homem começou a  t remer  e  o  espir i to .
Durante esses dois mil anos de catequese e evangelização, é nos 
apresentada a autoridade de Jesus de conhecer a situação daquele 
homem. Afirma-se que aquele homem não tinha espírito ruim, 
mas estava com a doença da epilepsia. Essa lógica não é divina. 
Assim como a lógica de tantos teólogos que não acreditam que o 
mar se abriu para Moisés. Na verdade, o mar abriu sim, e o 
milagre mesmo foi o fato de ter sido aberto naquele momento em 
que os judeus precisavam passar.

Jesus demonstra que, quando lidamos com a autoridade que vem dele, o primeiro a nos mandar calar é o diabo. E 
Jesus falava com autoridade, toda a autoridade vem de Deus.
Outras formas de autoridade, no mundo, são secundárias, são um papel de responsabilidade. Se você lida bem 
com essa autoridade, Deus vai atendê-lo bem. Se você lida mal com essa autoridade, Deus vai atendê-lo mal. Há 
uma promessa de Jesus que fala assim: “Tudo aquilo que ligares na terra, será ligado no céu e tudo que desligares 
na terra, será desligado no céu”. E isto não se aplica somente a padres, aplica-se a todos. Quantas coisas 
desligamos na terra e é desligado no céu, e iremos responder por isso: Deus nos recebe por aquilo que ligamos e 
desligamos.
Essa autoridade de Jesus é um abraço afetuoso de Deus. Pode até ser que aquele homem era doente, mas deu um 
ataque na hora certa e Jesus mandou-o calar na hora certa. Será que Deus precisa de um teatro desses para colocar 
no Novo Testamento? Eu acho que não!
Os espíritos imundos são esses que contestam a autoridade de Deus. É esse que conhece a autoridade de Deus: 
“viestes aqui para nos destruir, eu sei quem tu és, você é o Filho de Deus”. O demônio conhece quando tem uma 
autoridade. Mas se nós estamos imbuídos daquele momento férreo de enfrentar essa lógica de contestar Jesus, nós 
vamos falar como Jesus, “Cala-te”.
Porque o demônio quer destruir a todos nós. O demônio quer que nós nos calemos. O demônio não quer que nós 
falemos. O demônio quer que nós vivamos numa particularidade que não é, nem de longe, aquela que Deus deseja 
de nós. Deus quer que a gente fale com autoridade. E, para falar com autoridade, somente escutando a voz de 
Deus, somente estando em consonância com a voz de Deus. Somente procurando entender o que Deus precisa de 
nós.
A força de Deus deve estar em nosso cotidiano: antes de sair de casa, passo na Capela, chegando perto do Sacrário, 
e falo assim: “Senhor, estou aqui, se o Senhor precisar de mim, sabe onde me encontrar”.
Essa autoridade de Deus tem de brotar de dentro para fora, ninguém dá o que não tem. Quando se percebe que, em 
alguém, existe alguma coisa de Deus, a esse é dado falar com autoridade. E Jesus falava com autoridade porque 
ele era a autoridade. Ele sabia o que que ele estava falando. Ele falava em parábolas para que séculos e séculos 
pudessem entender o que ele estava querendo deixar para a posteridade. Falar com autoridade é conhecer, é ter 
amizade com aquele centro da autoridade, é conviver com aquele centro da autoridade. Não adianta ser teólogo, 
não adianta ser uma pessoa sábia, uma pessoa culta, se não se tem intimidade com Deus que é a autoridade.
São Marcos deixa este recado: “Falem com autoridade, como Jesus falava”. Procurar entender Deus não é decorar 
o Evangelho. Falar com autoridade é procurar entender qual o recado de Deus nestes dois mil anos de 
evangelização. Jesus nos passa essa autoridade com a maior facilidade do mundo, não em meios acadêmicos, ou 
seminários, ou em cursos de teologia que se vai adquirir essa autoridade. Adquire-se essa autoridade somente 
escutando a Deus e falando com Deus. Neste momento, Deus vai falar com autoridade através de vocês. E vocês 
podem ter certeza, o demônio vai estar sempre no pé de vocês falando assim: “Eu sei quem tu és, eu sei muito bem, 
você veio para nos destruir”.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes,
realizada em janeiro de 201 0, na Basílica de Lourdes,

extraída do site www.espacomissionario.com.br)
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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.

Raymundo Lopes lança o projeto 

Pedra Angular – Banah, em hebraico.

Composto por um par de peças ao estilo 
relicário, uma delas permanecerá fixada 
na parede da Capela Magnificat e levará 
o nome da pessoa que para isto contratar 
a inscrição de seu nome; e a outra peça, 
contendo um fragmento da pedra que 
Raymundo trouxe da casa de Nossa 
Senhora em Éfeso (Turquia), onde Ela 
viveu seus últimos dias, será “um 
presente da Capela Magnificat” para 
essa pessoa e deverá ser colocada em 
sua residência, de preferência em local 
de destaque. Embora a inscrição de seu 

nome na peça fixada na Capela esteja sujeito a renovação 
anual, a peça com o fragmento da pedra lhe pertencerá, 
mesmo que contrate por apenas um ano, pois se trata de 
um presente. 
E que Presente!… Uma enorme graça, para um 
momento especial de nossa história, marcado por 
“tempos confusos e difíceis”.
Através do encarte – Pedra Angular – inserido neste 
jornal, conheça melhor este projeto e o diálogo que 
Raymundo Lopes teve com o Céu a este respeito.
Entre em contato conosco!

Missionários do Coração Imaculado

Palestras

Você deseja saber mais sobre 
Evangelização e o Retorno de 

Jesus? Participe!

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

 
 Programação para 

 Janeiro/2013

Temas: Evangelização e o Retorno de Jesus

Todos estão convidados a participar da palestra, que 
será realizada conforme especificação abaixo:

      I- Data: 26/01/2013
      II- Horário: 8h às 11h15min
      III- Vagas por turma: 30
      V- Investimento: R$ 15,00
      VI-Local: SIM – Rua Alagoas, 1460- 9º Andar- 
3225 4688 / 3225 4067

 Cruz de São Bento

De: R$ 50,00 Por: R$ 45,00

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

Ÿ Descrição do Produto: 
Ÿ Material durável 
Ÿ Feita em resina importada 
Ÿ Fibra de vidro 
Ÿ Dourada 
Ÿ Desenhos em autorelevo 
Ÿ No verso, oração de São Bento 
Ÿ Altura 27cm


