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No dia 21-01-2013, Sônia Lúcia recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora. Toda esta preparação que Maria 
viabilizou desde os primórdios do Cristianismo até 
nossos dias, terminando com Raymundo Lopes, foi o 
chamado para o grande Banquete Divino na instauração 
dos novos Céus e nova Terra que deve acontecer no nosso 
tempo. Infelizmente, todo este discurso da bela Senhora 
perdeu-se na longa noite dos séculos, na escuridão da 
falta de fé. Muitos foram os chamados, mas poucos serão 
os admitidos nesta nova fase do desenvolvimento 
espiritual da terra, porque preferimos moldar Nossa 
Senhora com valores terrenos e não soubemos absorver a 
essência de Suas aparições nestes 2000 anos. Por isso se 
fez necessário criar uma frente a todas estas injúrias, 
mesmo sabendo que poucos são os operários da última 
hora e que são muitos os que necessitam de ajuda, pois a 
graça de Deus é suficiente para todos. Nossa Senhora 
visita os lares para que o pequeno grão de mostarda se 
transforme numa frondosa árvore onde as bênçãos de 
Deus possam pousar e ali fazerem morada.

Marco Aurélio

Guardar o dia do Senhor
Terça-feira, 28  de junho de 1994

Meus filhos queridos!
Deve existir tempo para tudo, e tempo 
para reverenciarmos as coisas do Céu é 
imprescindível que exista.
A vida agitada leva vocês a se 
esquecerem desses momentos de 
conversa com o Senhor e, por causa 
disso, quantas coisas se perdem.
Uma família que não acha tempo para o 
diálogo com o Céu, pelo menos uma vez 
por semana, será uma família 
desagregada desse convívio e, portanto, 
sujeita a toda sorte de problemas.
Um pai e uma mãe que se deixam levar 
somente pelo burburinho terreno, não 
escutarão e nem permitirão a seus filhos 
que escutem os murmúrios do Santo 

Espírito de Deus, para direcionar suas vidas.
O país que não reverencia publicamente o Senhor, em 
dias especialmente designados para tal, não terá em seu 
governo homens com ouvidos atentos a Deus, nos 
momentos difíceis e confusos.
Eu peço a vocês, com veemência: dêem atenção às coisas 
do Céu, pelo menos uma vez por semana, para que Deus 
possa tomar lugar de destaque em seus corações, todos os 
dias de suas vidas.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.109)

Comentário: Nossa Senhora, desta vez, nos lembra da 

obrigação de observarmos e mantermos o diálogo com Deus. 

Ela nos pede para doarmos a Deus pelo menos um dia da 

semana, para que Ele nos conceda a graça de Sua presença, 

todos os dias de nossa vida.

Sônia Lúcia  recebeu a 84ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 22 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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Espigas Colhidas no Sábado
(Mc 2,23-28)

Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. 
Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto 
caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que 
eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?” Jesus lhes 
disse: “Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros 
fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele 
entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo 
sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos 
seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido 
comer esses pães”. E acrescentou: “O sábado foi feito para o homem, 
e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é senhor 
também do sábado”.

A virtude tem que ser socialmente reconhecida como um bem a ser 
buscado, porque se não for entendida como é, perde para todas as farras 
irresponsáveis de nossa juventude.

Distante dos arroubos teológicos e ideológicos da cristandade, e isso 
inclui nós católicos, temos que voltar a cumprir o papel orientador da 
Igreja Católica Apostólica Romana e não como é representada pela sigla 
ICAR, que mais parece nome de remédio, voltar às escolas e 
universidades católicas, retomarem o espírito dos fundadores, as 
respectivas ordens e congregações e levarem a sério sua missão 
evangelizadora.

É necessário voltar a Quaresma a ser tempo de conversão, revisão de vida e preparação para a Páscoa, vamos 
remover o pó e as teias de aranha dos confessionários e eles voltarem a ser pontos de reconciliação dos fiéis 
com o Reino de Deus.

As famílias, as escolas, inclusive as escolas públicas e os meios de comunicação, compreenderem a relação 
existente entre o desvio de conduta instalado entre nós e o estrago que vem fazendo na formação da 
consciência moral do catolicismo e na vida privada da sociedade.

Não há virtude onde não há uma robusta adesão da vontade do bem, e isso não acontece por acaso, e uma 
busca à virtude exige grande empenho.

Resumindo, enquanto não enfrentarmos os vícios existentes entre nós e as deformações morais, em doses 
crescentes no catolicismo, estaremos a uma distância da virtude que há de fazer o diabo dar boas gargalhadas.

Virtudes
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Jesus conhecia bem a Torá, parte do Antigo Testamento. Ele 
usava, muitas vezes, da própria consideração da Torá para ensinar.

Os fariseus, como de resto os judeus, observavam rigorosamente 
a Torá. Praticavam tudo minuciosamente, fazendo daquilo uma 
norma que se tornava um senhor, e a pessoa escrava. Isto, no 
tempo de Jesus, tomava uma conotação política séria, porque toda 
a Judéia estava dominada pelo poder romano. Os judeus 
colocavam dificuldades na realização dos preceitos, com isso 
mostravam aos romanos que tinham uma Lei que não podia ser 

profanada, transgredida. Isto foi se evoluindo, entre os judeus, até a época de Jesus.

Os judeus se sentiam verdadeiros escravos dessas heranças espirituais. E Jesus estava ali para proclamar uma 
"boa nova". Não estava para abolir a Lei, mas para confirmá-la e glorificar o homem.

Usando das próprias palavras da Torá, Jesus justifica a atitude dos discípulos mencionando o episódio 
histórico, onde Davi e seus companheiros entraram no Templo e comeram dos pães da proposição.

Esse pão era sagrado, tinha, mais ou menos, o valor que tem para nós a Eucaristia. Ninguém podia se 
alimentar dele, a não ser os próprios sacerdotes.

No Templo havia castas: os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os discípulos. Os discípulos tornavam-se, mais 
tarde, sacerdotes e, dentre estes, um era escolhido para Sumo Sacerdote, algo como o Papa, hoje. Para que a 
Lei Judaica pudesse sobreviver, durante a ocupação romana, eles observavam isso rigorosamente.

Quando Jesus começou a falar, as pessoas eram mais escravas daqueles preceitos religiosos, que 
propriamente da ocupação romana. Por isso Ele foi contra aquela situação, de que no sábado não se podia 
fazer nada, nem colher uma espiga à beira da estrada. E, aproveitando o exemplo de Davi, que alimentou seus 
soldados com o pão da proposição, porque estavam com fome, Ele se proclama, naquele momento, igual a 
Deus, quer dizer, Filho de Deus. "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado."

Jesus não estava, assim, nos ensinando o desrespeito às leis constituídas. Ele disse em seguida: "O Filho do 
homem é senhor também do sábado." Isto mostra que o Mestre se coloca no mesmo nível de Deus, de ser 
Filho de Deus. E afirma que a subordinação da Lei do sábado ao homem, nos mostra que essa Lei desaparece 
sempre que ela servir de empecilho a um certo bem. Quer dizer: toda lei é boa, quando traz coisas boas ao 
homem. É ruim, quando traz coisas ruins. Se a lei é boa, ela é digna de ser respeitada; se ruim, é passível de 
desrespeito.

É isto que Jesus nos ensina. Ele nos dá esta liberdade de discernimento cristão. 
E, diante do Espírito Santo, já estava preparado o Pentecostes, para que o cristão 
pudesse contar com a extraordinária ajuda do Espírito Santo de Deus. Saber 
discernir se a lei está trazendo um bem comum, ou se está trazendo um mal, 
exige-se coisas muito maiores, que é a dignidade humana. E, também, o 
discernimento diante das coisas que Deus fez, para que possamos raciocinar, 
pensar.

Nesse momento, Jesus se coloca diante de Deus como verdadeiro Filho, 
questionando aquilo que era na verdade um espiritualismo exagerado, sem 
causa, atrapalhando o bom entendimento das coisas de Deus. Inclusive a Sua 
vinda ao mundo, através da humanidade de Jesus.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.86)
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25 de Janeiro - Rosário de Nossa Senhora e 

Adoração ao Santíssimo na Capela Magnificat

Há cerca de 15 anos, todo dia 25 
de cada mês os missionários se 
reúnem, com Raymundo Lopes, 
na Capela Magnificat (Vila Del 
Rey) para rezar o Rosário de 
Nossa Senhora. Isto se faz diante 
do Santíssimo exposto e com a 
organização e carinho que 
marcam os eventos dirigidos por 
Raymundo. Ele próprio escreve 
as contemplações de cada 
mistério do Rosário, lindas por 

sinal, inspiradas certamente!

Inicialmente prometido a Nossa Senhora, depois a pedido 
de Jesus pela Igreja, atualmente é rezado com intenções 
que lhe são colocadas a cada mês.

Neste 25 teremos contemplações inéditas, melhor 
dizendo: singularíssimas – pois são a narrativa que 
Raymundo fez da visão que teve em 17/07/1993:

“Estávamos em Brumado (MG) e íamos rezar o Terço na 
igreja, mas de repente senti uma coisa muito estranha, 
senti-me longe…”

No dia 20/07/1993, após receber a mensagem semanal de 
Nossa Senhora, como me acontecia nas madrugadas das 
terças-feiras, perguntei-lhe:

– Senhora, é possível lhe falar?

– O que deseja saber?

– Desejo saber o que me aconteceu no sábado à tarde 
(17/07/1993), em Brumado.

– Você, pela graça de Deus e a interferência direta de 
Jesus, vivenciou, por instantes, momentos cruciais do 
caminho ao Calvário. Isto lhe dará sensibilidade na 
oração. (…)”

Não deixe de participar desse momento especial de 
oração. Venha!

Horário: a partir das 12 horas.

Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 1051,  Condomínio 

Vila Del Rey, Nova Lima.
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
      Tel.: 3225 4688 / 3225 4067

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

 Santo Antônio
De: R$ 180,00 Por: R$ 160,00

Descrição do Produto: 

Ÿ Material durável
Ÿ  Marmorizado com resina
Ÿ   Peso aproximado: 2.162kg
Ÿ  Altura: 41cm
Ÿ  Largura: 15cm
Ÿ  Espessura: 12cm 


