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No dia 04-03-2013, Marcelo Álvaro recebeu em sua casa 
a visita de Nossa Senhora para que, refletindo sobre Suas 
palavras, possamos crescer em espiritualidade. Porque a 
fé se esfriou, muitos se acham entregues ao próprio 
destino, transformando a figura de Jesus num 
personagem inexpressível e sem importância em suas 
vidas. Mas, devido às constantes visitas de Nossa 
Senhora à terra - intensificadas com Raymundo -, temos a 
certeza que Jesus está no comando com mãos fortes e 
olhar sereno, esperando que sua doce e santa Mãe reúna o 
que restou da Igreja Humana para o grande Banquete 
desse Final dos Tempos. Quando esteve entre nós, Jesus 
defendeu o Pai expulsando os vendilhões do Templo e, 
agora, devemos ter muito cuidado, porque se Jesus 
retornar e defender as Casas de Sua Mãe, isto é, os 
Centros Marianos da Terra, onde Ela veio para dar uma 
mensagem e deram outra, vai nos cobrar muita coisa, 
principalmente pela omissão. Que possamos esperar 
Nossa Senhora nestas visitas com o coração repleto de 
amor, na esperança em Jesus ao enfatizar na Praça do 
Papa, em 1997, nestes termos: “ – Se confiarem em minha 
Santíssima Mãe, Eu os protegerei das dores e da 
apostasia que se aproximam. Diga isto a todos”.

Marco Aurélio

Marcelo Álvaro recebeu a 90ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 05 de março 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

Carta aos Missionários
Terça-feira, 4 de junho de 1993

Queridos e amados missionários do 
meu movimento!
No crepúsculo deste milênio e ao raiar 
da aurora de uma nova Igreja, renovada e 
ampliada dentro dos princípios que a 
nortearam no início, minha voz de 
comando se fará ouvir em toda a Terra, 
através das mensagens com as quais 
serão estabelecidos escudos contra toda 
investida demoníaca.Vocês estarão sob 
minha assistência, desde que permitam o 
meu comando, através de uma entrega 
c o m p l e t a  e  a m p a r a d o s ,  

incondicionalmente, no poder reparador da prática da 
confissão, jejum, Eucaristia e a reza do Terço, que tanto 
amo e recomendo.Tenham fé em Deus e, unidos à Igreja 
de meu filho Jesus, em completa obediência às doutrinas 
estabelecidas, meu exército caminhará triunfante, sem 
receio de derrota, porque é chegado o momento decisivo 
de uma tomada de consciência que norteie a humanidade 
rumo ao encontro definitivo com o Céu e dê um basta à 
violência que envolve toda a terra.
Recomendo:
1 – Obediência às doutrinas da Igreja e uma estreita união ao 

Papa;

2 – A prática do jejum e confissão;

3 – Assistência eucarística diária, se possível;

4 – Amor fraternal;

5 – Reza do Terço, diária;

6 – A proteção fornecida pelos Anjos, em 13 de outubro 

( Medalha Missionária ), e sua divulgação;

7 – Um encontro mensal, para que se conheçam e amparem-se 

mutuamente, evitando desta forma a dispersão tão desejada por 

satanás.

(Continua na página 2)
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Humildade e Perdão (Mt 18,21-35)

Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, 
quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete 
vezes?” Jesus respondeu: “Não te digo até sete vezes, mas até setenta 
vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar 
as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, 
trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o 
empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse 
vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que 
possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés 
do patrão e, prostrando, suplicava: 'Dá-me um prazo! E eu te pagarei 
tudo'. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e 
perdoou-lhe a dívida.

Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou 
e começou a sufocá-lo, dizendo: 'Paga o que me deves'. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: 'Dá-me um 
prazo! E eu te pagarei'. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que 
devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram 
tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: 'Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me 
suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?' O patrão 
indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o 
meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão”.

Onde estiverem, sejam mansos e humildes de coração, mas firmes nas decisões. Nos momentos difíceis, sentirão 
minha presença e meu comando, e isto lhes dará força. Não se preocupem com situações e dificuldades materiais 
porque, desde que tenham confiança na Providência Divina, para a qual sou mediadora, tudo se arranjará.
Aos que desejarem o ingresso neste exército, terão minha bênção e especialmente o amparo celeste, desde que sigam 
rigidamente as regras básicas do bom comportamento cristão.
Tragam almas ao Céu! Vamos, juntos, salvar o maior número possível de pessoas que, sem esta ajuda, estarão 
irremediavelmente condenadas ao Inferno, sob o comando de Satanás. Não permitam que isto aconteça! Eu lhes 
prometo:
Por fim o meu Coração Imaculado triunfará!

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.36)

Acompanhe mais explicações do Evangelho, 
acessando o site www.espacomissionario.com.br

Na página inicial, acesse o menu da lateral esquerda O Código Jesus.
Lá você encontrará todos os vídeos gravados na Basílica de Lourdes com as 
explicações do Evangelho feitos por Raymundo Lopes e as galerias de fotos 
da entrada do Andor de Nossa Senhora de Loudes.
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escolhi para mim, o povo da aliança, da velha aliança, fez o que Antes de falar sobre o Evangelho de hoje, vou contar para 
quis. Fez com vocês uma imagem minha que não procede. 

vocês uma coisa interessante, é uma confissão pública. 
Então, agora, vocês devem perdoar as outras pessoas. Porque eu 

 Eu sei que quando a coisa ataca o coração da gente, a gente 
vou tirar vocês disso aqui. Eu vou criar uma nova aliança. E 

deve colocar para fora. Hoje é um dia importante para mim, 
acontece que os homens não perdoaram a nova aliança e ainda 

porque é um dos aniversários daqueles momentos que nós 
mataram o filho de Deus. Então, a ciência desse recado hoje, 

resolvemos fazer aquilo que Nossa Senhora está pedindo, 
tornou-se muito clara. Jesus nos fala sobre o novo e o velho 

como: vá à Basílica, reze na Basílica, faça o possível para 
testamento. Jesus nos chama atenção da confissão. A Igreja 

poder manter o terço na Basílica. Na última terça-feira em 
deve perdoar sempre. A missão da Igreja é perdoar sempre, 

que eu estive aqui, eu falei com Ela:
setenta vezes sete. Por quê? Porque o povo da aliança não 

 –Me ajude a subir esses altares, me ajude a subir esses 
perdoou. O povo da aliança persiste naquela expectativa 

degraus desses altares! Ela me respondeu-me!_Na próxima 
esperando um Deus que seja igual, um Deus que seja vingativo, 

terça-feira, Jesus me prometeu que vai, Ele mesmo, lhe dar a 
um Deus que seja parcial, um Deus que seja produto de escolha 

resposta de humildade. Hoje, ao chegar aqui, percebi que, 
das pessoas. E Deus não é assim, Deus nos mostra toda essa 

ao invés de eu subir o altar, Jesus desceu pois a missa será 
grandeza de ser bom, de perdoar. É isso que Deus nos mostra. É 

celebrada no mesmo nível em que nós estamos. Essa é a 
isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer da Igreja. 

resposta da Mãe de Deus. É isso que Ela deseja de nós, quer 
Vamos prestar atenção e observar que a característica de Jesus, é 

dizer, que a gente seja coerente na vida, que a gente espere 
a mesma do Pai, não tem diferença nenhuma. Mas nós 

as coisas d`Ela. Quer que tenhamos humildade.Este fato 
construímos esse Deus a nossa maneira. Vimos o que Nossa 

nunca aconteceu aqui, antes. Jesus desceu do altar e a Missa 
Senhora disse-me essa semana: “Deus permitiu que eu lhe 

será celebrada no mesmo nível de todos nós. Então, prestem 
mostre, na próxima terça-feira, o que é ser humilde e como 

atenção, Nossa Senhora está de olho em nós. Neste 
pedir. Ele vai descer do altar e a Missa vai acontecer no teu 

Evangelho Jesus nos conta uma estória muito interessante! 
nível. Não é você que tem que subir. Neste Evangelho de hoje, 

Pedro perguntou a Jesus: 
Jesus nos mostra com muita certeza isso, Deus quer descer, 

– Quantas vezes nós devemos perdoar, sete vezes? 
Deus quer vir aqui, Deus quer ficar do nosso lado, Deus quer ser 

Jesus respondeu-lhe: –Não, setenta vezes sete. 
filho de uma mulher que Ele escolheu. Deus quer isso, Deus 

Como Pedro representa a Igreja, quem fez esta pergunta a 
quer que a gente seja humilde e perdoe sempre. Quem tem o 

Jesus foi a Igreja. A Igreja estava falando da confissão, 
poder de julgar é somente Deus e o próprio Jesus fala assim: “Eu 

falando sobre o sacramento da confissão.O que Jesus 
não vim para julgar”. Vamos perdoar sempre, vamos saber 

respondeu foi o seguinte: –“Não, vocês devem perdoar 
como pedir a Deus essas coisas. Vamos colocar os nossos 

sempre!”. Por quê? Jesus conta uma estória muito 
questionamentos, as nossas dúvidas e não vamos querer subir o 

interessante. Ele conta que tinha um patrão que resolveu 
altar, como eu quis na última terça feira. Não vamos fazer isso 

fazer uma vinha, quer dizer, a Igreja! A vinha de Deus é a 
não porque Deus nos mostra. E às vezes Ele nos mostra com 

Igreja. E Ele quis colocar tudo organizado e sistematizado. 
uma doçura muito grande. Nos mostra como um exemplo de 

O administrador da vinha, aquele que Ele tinha escolhido 
humildade. Eu vou descer até você, eu vou perdoar aquilo que 

para tomar conta da vinha, devia ao patrão uma quantia 
você me falou na terça-feira passada. Eu vou lhe ensinar o que é 

muito grande, e o patrão o perdoou. –Eu perdoo você, 
ser um católico apostólico romano, eu vou lhe ensinar o que é 

perdoo essa dívida, mas eu quero que você administre a 
ser Igreja, eu vou lhe ensinar o que é perdoar sete vezes sete. 

minha vinha. E aquele empregado resolveu, depois, não 
Vamos lembrar-nos da velha aliança. Nós, ás vezes, 

perdoar aquelas pessoas que estavam sob o comando dele, e 
crucificamos nossos antepassados,. Deus não quer isso, Deus 

que deviam muito menos. Aqui Jesus está nos chamando a 
não quer.. Mataram Jesus! Lógico, mas porquê? Quiseram 

atenção sobre o grande sacramento da confissão, o grande 
construir a imagem de Deus, não à semelhança de Deus, mas à 

sacramento da responsabilidade. Deus entregou ao povo 
semelhança nossa. Quiseram construir uma imagem de Deus 

escolhido dele, o Velho Testamento, tudo aquilo. Mas eles 
legislador. Uma imagem de Deus que toma partido, Deus 

fizeram o que quiseram, construíram um Deus à maneira 
manda o sol para todo mundo! Deus que é aquela pura 

deles, um Deus vingativo, um Deus cheio de problemas. 
humildade. Deus nos mostra humildade para que a gente seja 

Jesus nos fala sobre aquele homem que veio para 
humilde e perdoe as pessoas. Hoje é um dia importante para 

administrar, e que ninguém perdoou. Este homem é Jesus 
mim, aqui, nesta Basílica, porque está fazendo quase vinte anos 

que vem para nos mostrar a face de Deus, e ninguém 
que eu venho aqui. Eu não aprendi, eu ainda estou aprendendo!  

perdoou. Todo aquele povo da aliança de Deus não perdoou. 
E quando eu pedi: “Meu Deus me ajude a subir esse altar”! Ele 

Jesus disse assim: –“Se vocês não perdoarem os pecados, o 
respondeu-me: –“Não, Eu é quem vai descer!” E vou estar com 

Pai vai fazer a mesma coisa com vocês. É muito simples, 
você, e vou fazer o grande sacrifício da minha presença entre 

basta prestarmos atenção. Deus está falando para a Igreja. 
vocês, no nível de vocês. Para você aprender a tratar as pessoas 

Mas não é essa Igreja de pedra onde está tudo isso que nós 
da maneira que tem de ser tratadas. 

vemos, nesta pode passar um terremoto e jogar tudo isso no 
Portanto, quando eu cheguei hoje aqui e vi aquele altar, eu  

chão. Ele está falando de nós que somos Igreja, nós que 
lembrei-me  tão logo de Nossa Senhora.

fundamos aquela Igreja. Deus observa: Olha, o povo que eu 
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pela possibilidade intrínseca da realidade da coisa O grande e também único 
narrada, desperta o caso paralelo, mas só se torna Mestre, como Ele mesmo diz ser, 
decifrável a quem conhece as circunstâncias de sua não proclamou suas verdades 
aplicação.eternas em longos discursos de 
Ela revela verdades contidas na sua narrativa àqueles que sabedoria humana ou em diálogos 
procuram essa verdade e a esconde aos que não a de discussão científica.
procuram. Uma parábola explicando a situação política Os Evangelhos não formam um 
de um país que, por exemplo, não é entendida senão pelos tratado de alta teologia, e a razão 
que conhecem bastante dessa situação de que ela é da sua rápida propagação foi não 
semelhança, ou como dita a palavra parábola: só ser tão simples a história da 
comparação. Foi por este meio que Jesus ensinou as vida e morte do Salvador na cruz 
coisas mais profundas acerca da alma/espírito e do seu humilhante do escravo, como 
destino. também o fato de que em nossa história, tão repleta de 
Desejo apenas mostrar como Jesus, no ensino oral, elementos relativos à vida de Jesus, estão engastados 
recorre quase exclusivamente a objetos e coisas comuns e (inseridos, intercalados), de um modo igualmente singelo 
ordinárias da vida, e deles tira tão profundas lições, e terno, as observações, os ditos, as respostas que Ele deu 
pondo assim a sua verdade ao alcance de todas as às perguntas de amigos e inimigos, tudo como de sua 
inteligências, restabelecendo deste modo a simplicidade vida. 
dos processos naturais do espírito e do coração, para Jesus Cristo sabia, sim, que estas máximas, sentenças e 
aprenderem estas relações do mundo visível como seu respostas eram parte do seu ensino e completavam a sua 
Criador. missão de vir e morrer por nós; mas nenhum mestre, nem 
Tudo o que é grande, diante de Deus é simples. O ensino antes e nem depois, empregou eficazmente este meio de 
de Jesus demonstra esta verdade em todas as suas ensinar. 
manifestações. Quem sabe um assunto incompletamente, Nenhum tem sido bastante profundo para resumir em 
enreda-se em descrições ou explicações dele. É só quem poucas palavras as mais transcendentes verdades, nem 
conhece em todas as suas minúcias as peças de um grande tem tido ou terá a Sua autoridade para dizê-las. 
mecanismo e as leis de suas funções, que pesa Vou mostrar o modo de ensino do Mestre, assunto que à 
exatamente o valor da mais diminuta peça e sua conexão primeira vista parece ir além do meu propósito, porque 
com o mecanismo, que pode explicar em qualquer não conheci Jesus e nem vivi na época d'Ele, mas que do 
ocasião e com toda a clareza a sua função absoluta  e outro lado me oferece ensejo (oportunidade) de mostrar o 
relativa. que aprendi com Nossa Senhora: o  ensino de Jesus em 
Jesus conhece mais que a fundo; para Ele não há segredo toda a sua pureza original. 
no espírito do homem. Ele o recebe, instrui, revigora e dá-O mais antigo dos evangelhos nos diz que Jesus propunha 
lhe asas que voam para os tabernáculos celestes, mas a seus discípulos muitas parábolas e conforme o permitia 
sempre ensinando-lhe com a severa simplicidade de a capacidade dos ouvintes; e não lhes falava sem usar de 
Deus mesmo.  parábolas. E o mesmo nos diz o segundo evangelista. A 
A natureza e as origens visíveis de suas forças, o campo, parábola propriamente exprime o mesmo que similitude 
as montanhas, o mar, a vida campestre, as plantas, os (semelhança), colação (comparação), imagem 
animais domésticos, o corpo humano, a família, o interior ( representação) .  Lucas  emprega s imi l i tude 
de uma casa, o vestuário, as principais profissões, a vida frequentemente, ao passo que João nunca usa parábola. O 
civil, tudo supriu ao divino Mestre sugestões para que aqueles evangelistas quiseram dizer é, pois, que o seu 
imprimir-nos alguma verdade. Jesus serviu-se dos Mestre falava ao povo em imagens de coisas que lhe eram 
grandes elementos da natureza, dessa mesma natureza, bem conhecidas, e não em dissertações filosóficas ou 
aliás, que toda a antiguidade adorava, em vez de adorar o longos discursos. 
seu Criador.A parábola é uma história, um caso fictício, mas 
Assim, o céu, ou antes, os céus, estas expansões imensas verossímil (semelhante à verdade; que não repugna à 
do mundo material do ar, nos dão ideia do reino invisível verdade), realizável, e pelo qual o narrador inculca a 
da santidade e da bem-aventurança, onde está Deus no verdade espiritual que acha ali encoberta.
seu trono, onde reina a paz e a alegria, onde Cristo nos Diversa da alegoria, que se interpreta a si mesma, ou da 
prepara remansos (repouso, paz, sossego),onde desde já fábula, que recorre ao impossível e maravilhoso para nos 
devemos ajuntar tesouros, mesmo daqui da terra. ensinar alguma regra de sabedoria prática, a parábola, 

 



1Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                      5

 figurativamente nas Escrituras para representar os 
mistérios do mundo espiritual. A alegria, a verdade, a 
bênção divina, a revelação, tudo isso é simbolizado na 
luz. Jesus disse-nos que somos a luz do mundo, a luz que 
deve arder de modo que o mundo veja que as nossas obras 
são boas e louvem por isso a Deus.
Ele manda-nos dizer na luz o que nos for revelado nas 
trevas, e Ele mesmo é a grande luz que rutila (brilha 
muito; resplandece) sobre os que estão assentados, como 
diz-nos o profeta, na região da sombra da morte. 
As coisas que dissermos nas trevas, às claras serão ditas. 
Nenhuma coisa há oculta, que se não venha a descobrir.
Por ocasião de ser crucificado, diz-nos o Evangelho, 
houve trevas na terra; e estas trevas exteriores são essa 
região terrível onde se quer ver, mas não se pode; onde se 
bate, mas ninguém abre. 

Dali desceu Cristo e para ali subiu, todo o poder na terra 
Jesus cita o inverno e o estio (verão): o primeiro para 

tendo-lhe sido dado depois da ressurreição. Tudo o que 
desejar que a destruição de Jerusalém não seja durante 

nós, na fé de Jesus Cristo, ligarmos ou desligarmos aqui 
esta estação, pois além dos maiores horrores da 

na terra, fica também ligado ou desligado no Céu; e é pela 
precipitada fuga, teriam os fiéis de encontrar o rigor do 

fé, e apenas por ela, que podemos entrever esse Reino. O 
frio; o outro como o tempo em que a figueira começa a 

céu e a terra passarão, mas a lei e as palavras de Cristo não 
reverdecer e em que, portanto, os discípulos podem 

passarão; há coisa que nos dê melhor a ideia da eterna 
aperceber-se de que o tempo do Filho do Homem está 

permanência do mundo moral? 
próximo. 

Os sinais do bom e do mal tempo, o céu vermelho e o de 
A divisão do dia é pelo divino Mestre aproveitada para 

um avermelhado triste, os ventos, as nuvens, pintam para 
nos incutir a lembrança de nossos destinos. 

Jesus a cegueira dos judeus, que sabendo por esses 
O pão de que estritamente precisamos deve ser pedido a 

indícios pressagiar o tempo do dia seguinte, não sabem 
Deus quotidianamente, e não nos devemos cuidar com 

pelas Escrituras em que época estão e que é chegado o 
angústia do futuro, porquanto para cada dia basta o seu 

grande dia da salvação, tão minuciosamente predito 
mal, próprio desse dia. 

pelos profetas, que pareceria incrível que não se 
O ar, os ventos, as nuvens, os relâmpagos, a chuva, o 

apercebessem da grande mudança que devia operar.
fogo, de tudo isso serve-se Jesus para ilustrar grandes 

O Sol, que era adorado por todas as nações ao redor da 
verdades morais. 

Palestina, e a que até os reis da Judeia, Manasses e 
No ar ele nos mostra voando os corvos e os pardais, 

Amom, imitando os assírios, erigiram estátuas de cavalos 
grandes e pequenos, que, sem fazerem provisão, sem 

e carros e dos tetos das casas lhe ofereciam incenso, serve 
terem celeiros, acham o seu sustento; as aves que comem 

a Jesus para inculcar-nos a simples, mas preciosa noção 
a semente lançada muito por fora na terra, isto é, a Palavra 

que Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus e, por 
Divina recebida às carreiras é tirada de nós pelos 

conseguinte, não devemos nos distinguir onde Ele não 
príncipes do ar, pelo diabo.

distingue; e para nos dar esta outra lição: que a semente 
Os ventos abalam as construções morais feitas muito 

da Palavra Divina cai muitas vezes em terreno de pouco 
ligeiramente, e a ruína delas é às vezes grande; no mar 

fundo, brota a princípio com alegria, mas vem o sol e 
eles (os ventos) criam as tempestades, como na vida as 

queima a delicada planta.  
paixões; a fé, porém, as acalma e domina. Dos quatro 

O Sol não pode ser encarado à vista descoberta; mas o 
ventos da terra surgirão os eleitos de Cristo no dia do 

rosto de Jesus Cristo na transfiguração era mais 
julgamento, quando o Filho do Homem vier por entre as 

resplandecente que o Sol; ao passo que, quando Ele vier 
nuvens, como um relâmpago, do oriente ao ocidente. 

ao mundo julgar vivos e mortos, o próprio Sol se 
A chuva, diz Jesus, cai sobre os justos e injustos; todos 

obscurecerá e a Lua não brilhará de todo. Compare-se 
partilham de seus benefícios; e portanto nós, maus como 

agora o emprego do Sol nos ensinos de Jesus, com o de 
somos, amemos até nosso inimigos e os que nos 

quase todos os outros mestres espirituais da antiguidade!
perseguem, pois só assim seremos como nosso Pai 

Por fácil transição do mundo físico ao moral, a luz serve 
celeste, que nos fez à sua semelhança.
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Quando junto ao poço viu a samaritana que alegou que 
seus antepassados adoravam a Deus sobre o monte de 
Samaria, Jesus respondeu-lhe que era chegada a hora em 
que o Pai não seria mais adorado em Samaria ou em 
Jerusalém, mas os seus verdadeiros adoradores hão de 
adorar o Pai em espírito e verdade, pois Ele é Espírito e é 
no Espírito do Pai que o devem adorar os que o adoram . 
É para os montes que devem os apóstolos fugir, quando 
virem a desolação e abominação de Jerusalém e da alma 
no corpo terreno, e foi enfim em uma das montanhas da 
Galileia que Ele primeiro manifestou-se a seus discípulos 
depois da ressurreição, tudo isto sem falar do Monte das 
Oliveiras em que passaram alguns dos incidentes mais 
notáveis de sua vida. 
E que diremos nós do modo admirável por que Jesus 
tomou quase todos os incidentes do campo e da vida Em todas as suas alusões à terra, Jesus insiste no caráter 
campestre, como elementos de seus ensinos?passageiro dessa nossa habitação. Não é aí que devemos, 
Fiel ao seu método, ou antes à sua falta de método, Ele pois, acumular tesouros, nem nos cumpre esconder nela o 
procura sempre abrir os olhos, literalmente acordar o capital que porventura recebemos de Deus, por pequeno 
homem, e fazê-lo encarar, reparar bem nos objetos que o q u e  s e j a ;  é  m i s t e r  q u e  o  e m p r e g u e m o s  
cercam, nos processos rotineiros de sua própria vida, nas convenientemente, porque Ele de certo pedir-nos-á 
muito conhecidas operações da natureza, para daí obrigá-contas e espera ver o seu lucro. 
lo a cair em si, dando costas às antigas complicações e A terra tremeu quando Jesus foi crucificado e quando 
erros em que se enredaram o seu espírito e o seu coração. ressurgiu após três dias e três noites. Ela é o banco dos pés 
Assim não há nada na vida do campo que não tivesse de Deus, e por isso não devemos jurar, pois do pó da terra 
servido a Jesus para ilustração do seu ensino. As torrentes fomos feitos e a ela voltaremos. 
enchem-se e arrasam as casas que fazemos sem alicerces A terra tem muita glória, mas a posse de todo esse triunfo, 
capazes; as plantas que não são plantadas pelo Pai por mais legítimo que seja, não é nada em comparação 
celestial e as árvores que não dão bom fruto serão não com a posse que tenhamos de nossa própria 
destinadas ao fogo; as rugas do deserto representam a alma/espírito; de que nos serve ganhar tudo se perdermos 
desolação espiritual, os lugares áridos onde habitam os esta alma/espírito?
demônios e onde toda via não falta a Providência de Se na terra estão os pés de Deus e se Jesus pisou e se 
Deus, nas tentações de seus servos. prostrou nela para orar e suplicar a seu Pai, nos momentos 
As pedras nos dão ideia da aridez do terreno que não mais sagrados de sua vida, ela também nos é sagrada. 
recebe a semente da Palavra Divina senão por pouco Para increpar (admoestar com energia) aos fariseus, a sua 
tempo, e também lembram que Jesus é a pedra paixão de fazer prosélitos (indivíduos convertidos à sua 
fundamental da única e verdadeira religião. Os espinhos doutrina) aos quais, por seus ensinos e práticas, 
lhe sugerem mostrar que não podemos deles colher uvas, tornavam-se muitas vezes mais dignos do inferno do que 
que representam os cuidados e ansiedades da vida já o eram, Nosso Senhor disse que os fariseus percorriam 
mundana que abalam e matam a vida espiritual, cuja terra e mar para angariar tais discípulos. 
semente aliás pode ter medrado (desenvolvido) mesmo O mar, o lago de Genesaré ou o mar da Galileia, entra 
no melhor terreno, aviso terrível aos que se acham muito nos discursos da primeira parte do ministério de 
divididos entre Deus e os cuidados deste mundo Jesus. Jesus dormia numa barca, quando uma vez 
passageiro, de modo que nada, absolutamente, deixam a sobreveio uma grande tormenta de vento que metia as 
Deus e à sua alma. Por fim, também servem os espinhos ondas nela, de modo que se enchia; despertado Jesus, faz 
para com eles se tecer a coroa para a augusta cabeça do parar a tempestade de modo que os discípulos diziam um 
Salvador, nos seus momentos supremos. Sim: Ecce ao outro:“Quem julgas que é este que até o vento e o mar 

1Homo , ali estava esse diadema representando o homem lhe obedecem?” Quantas parábolas não disse Ele da 
com a sua cabeça agitada, atribulada, ferida por tantos barca de alguns dos pescadores, seus discípulos, no 
problemas, vacilações e angústias espirituais! risonho lago? Entretanto é a montanha que o Salvador 
A erva do campo lembra-nos o tapete em que reclinaram, percorria mais frequentemente e por quem mostrou mais 
aos milhares, pobre gente que, tendo vindo de longe, predileção. 
seguiam a Jesus e aos quais alimentou duas vezes e Aos montes ia orar à noite, em um monte fez o seu para 
milagrosamente com pão e peixe, sublime lição da sempre chamado 'sermão', em uma montanha alta 
bondade e compaixão de Deus, que não queria que aquele transfigurou-se perante seus três discípulos mais íntimos, 
povo desfalecesse em caminho sem forças. Mostrando os e é pelos montes, no meio de dificuldades e com 
lírios que abundavam nesses campos, e mostrando flores, ansiedade, que o bom pastor vai procurar o cordeirinho 
tulipas, jacintos e outras flores de rara beleza naquele que se desviou do aliás numeroso rebanho, e se ele o 
clima encantador, Jesus assegurava que se Deus assimencontra, que prazer!!
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coração humano, não censurou Salomé, mãe de Tiago e 
de João, quando pedia-lhe que desse os melhores lugares 
do seu reino a seus dois filhos, respondeu que não podia 
decidir isso, e logo depois chamou à parte os dois, com os 
outros discípulos, e deu-lhes a divina lição, que os 
primeiros serão os últimos, e que quem quiser ser o maior 
no seu reino, seja o menor de todos. 
Uma casa em Israel era muito simples. Ainda hoje o são 
todas as casas do Oriente, formando extraordinário 

veste essas flores com tamanha glória, como Salomão contraste com a complicada quinquilharia (objeto de 
nunca teve, flores aliás que nascem hoje e amanhã secam, pouco valor) brasileira; entretanto, quase não há objeto 
quanto mais nos revestirá Ele a nossa alma/espírito de uma casa daquele tempo que não tenha ministrado ao 
daquela beleza e glória que Ele mesmo criou e que ela sublime Pregador alguma sugestão para uma lição moral 
pode recuperar pela santificação, ao alcance de todos, na ou para a revelação do Reino de Deus. 
fé em Jesus. Para começar, Jesus não tinha casa. Não apreciado em 
O homem, diz-nos a Escritura narrando a sua criação, foi Nazaré entre os seus próprios parentes, foi para 
feito à imagem de Deus, do Deus invisível que se Cafarnaum para a casa de amigos. Jesus, que veio 
manifestou corporalmente em Jesus Cristo. Deve-nos, comendo e bebendo misturando-se com o povo, 
pois, ser de sumo interesse ver como o divino revelador frequentou casas de pessoas abastadas e casas de pobres, 
do coração e da mente do Criador, alude (faz alusão) ao de publicanos e de gente pecadora. Ele ensinou a essas 
próprio corpo humano que, na sua perfeição, deve pessoas que por essas e outras a sua casa, deles, isto é, o 
concretizar, cristalizar por assim dizer, o próprio  Verbo mundo, ficaria deserto, como estamos vendo atualmente.
acerca do homem. 
O próprio corpo, diz-nos Jesus, é mais que comida e Jesus aproveita a chave de Pedro para colocar para a 
vestuário, logo a alma/espírito é mais que sua Igreja e Papas que desistem de suas obrigações divinas: 
alimentação e seus atavios(adornos) espirituais. A luz do Depois de se terem arrogado (atribuído a si) a chave da 
corpo é o molho, e se o espírito é lento, a carne é fraca. ciência e da fé, nem vós outros entrastes nem deixastes 
Jesus entregou seu próprio corpo, seu sangue pelo entrar os que vinham para entrar. 
pecado, deixando-nos assim a lição da mortificação 
constante das paixões de embate com as aspirações puras Raymundo Lopes
da alma. 1-Ecce Homo (latim): "Eis o Homem", palavras ditas por 
Na família achou Jesus Cristo amplos elementos para nos 

Pôncio Pilatos, ao apresentar Jesus Cristo (flagelado, 
revelar a verdadeira natureza de Deus. Ele nos ensina que 

atado e com a coroa de espinhos) perante a multidão 
Deus é o pai que vela sobre seus filhos, que providencia 

hostil para ser tomada a decisão final sobre a sua pessoa, 
sobre o seu alimento e vestuário, que nos perdoa os 

conforme o Evangelho de João (19,5). Na iconografia 
pecados, nos livra do mal, e que no fim de tudo aparelhou 

cristã costuma chamar-se Ecce Homo às representações 
(preparou) para nós a própria salvação que Ele nos 

de Jesus Cristo em sofrimento.
trouxe. A Lei Mosaica manda honrar pai e mãe, e esse 
mandamento era o único a que estava ligada uma 
promessa, a de longos dias na terra. Se temos Deus por 
pai celeste, somos irmãos, nós seres humanos.
Depois da ressurreição Jesus chama seus discípulos de 
irmãos, como na ceia os havia chamado de amigos. Jesus 
mostrou aos judeus sua gratidão com a parábola do pai. 
Dono de uma vinha, que pediu aos dois filhos que fossem 
trabalhar nela. O filho que recusara ir foi, e o que 
prometeu que iria não foi. E o que eu diria do modo 
porque Jesus Cristo exaltou a mulher na pessoa de Maria? 
Só o fato de sua humildade em nascer de Maria mudou 
completamente sua posição no mundo, enchendo-a de 
uma dignidade divina. 
Jesus não se contenta em restituir assim a pureza da 
família, Ele exige a pureza dos olhos do homem que se 
fitam na mulher, casada ou não. O nosso Mestre, pois, não 
só garante a estabilidade sagrada da família, como 
circunda Maria do manto de divina pureza. 
As mulheres do Evangelho chegam-se a Jesus com a 
simples confiança das que acharam a verdadeira resposta 
às aspirações mais nobres de sua natureza. 
Jesus, com um toque de profundo conhecimento do 
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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.

Ÿ 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.

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

Medalha Missionária

Promoção Especial

Na compra acima de 20 Medalhas 
Missionárias, você ganha um 
desconto de 33%.

De: R$ 1,50 

Por: R$ 1,00

Cremos que Deus nos escolheu desde o seio materno, nos chamou por Sua graça e 
resolveu revelar em nós o seu Filho, para que o anunciássemos até os confins da terra.

Cremos sermos missionários e missionárias por vocação, servos e servas de Jesus 
Cristo, escolhidos e escolhidas para anunciar o Evangelho de Deus.

Cremos que a Missão vem de nós, ela é a resposta ao Plano do Pai que, em Seu imenso 
amor, quer a salvação da humanidade e por isso lhe "deu seu Filho único, para que todo 
o que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna".

Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de confiança, tomando-nos para o Seu 
serviço missionário e profético em nossas comunidades que querem "ver e encontrar 
Jesus", "Caminho, Verdade e Vida".

Cremos que, como batizados e batizadas, devemos nos "comportar de maneira digna da vocação a que fomos 
chamados" levando aos irmãos e irmãs o anúncio do Ressuscitado: "Vimos o Senhor".

Cremos que é tarefa da Igreja continuar a missão iniciada por Jesus. Foi Dele que, no dia da Ascensão, recebeu o 
mandato: "Ide, pois, e ensinai a todas as nações".

Cremos na Igreja missionária, geradora de esperança, que caminha ao lado dos pobres e excluídos e que anda nas 
estradas do mundo "sem ser do mundo".

Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz caminho com todos os missionários e missionárias ensinando-
lhes a aceitar com alegria o pedido feito nas Bodas de Caná: "Fazei tudo o que Ele vos disser". Amém.


