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No dia 11-03-2013, Fernanda Lage recebeu em sua casa 
a visita de Nossa Senhora. Fazendo-nos receptáculos 
dessas visitas implica, naturalmente, crer em estar sendo 
instrumento da Mãe de Jesus para um nobre trabalho, de 
importância incalculável, que influenciará não só o nosso 
círculo de ação, como também toda a humanidade, se 
assim continuarmos sob a égide de Maria – detentora 
desses caminhos insondáveis. E, se para muitos parece 
loucura crer em uma aparição que não condiz com os 
padrões que a racionalidade exige; para outros, é tão 
óbvio crer, que a aceitação torna-se naturalmente um 
estado de espírito – é que o Espírito de Deus sopra onde 
quer, quando quer e como quer – não está sob controle 
humano. Neste intercâmbio recíproco entre a doce 
Senhora e alguns de seus queridos degredados Filhos de 
Eva, escolhidos para esta tarefa de ajudar Raymundo a 
anunciar, que finalmente chegamos naqueles tempos 
previstos pelos profetas acerca do retorno de Jesus; 
estaremos ligando na terra um importante canal de 
comunicação com as forças Celestes, num grandioso 
pentecostes que culminará no mais breve contato com os 
novos Céus e a nova Terra.

Marco Aurélio

Fernanda Lage recebeu a 91ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 12 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

Jesus quer o homem vivo 

para a eternidade
Terça-feira, 26 de março de 1996

Filhos meus!
Observo, no mundo inteiro, uma 
humanidade morta no espírito. Numa 
angustiante espera, procura alguém que 
a ressuscite para algo novo, que nem 
sabe distinguir o que é.
Corre em desespero, de encontro a 
deuses criados pelo poder terreno, que 
possam produzir  esse milagre.  
Esquecem daquele que detém em Suas 
mãos o poder dado pelo Pai sobre essa 

infame letargia espiritual. Esse é Jesus!
Jesus quis dar ao mundo, no final de Sua vida pública, 
uma demonstração do Seu poder, tirando, do túmulo, 
Lázaro. 
Neste final de milênio, Ele deseja, mais uma vez, mostrar 
esse poder, ressuscitando, pela força do amor, todo o 
gênero humano, independente da cultura ou credo, para 
recebê-lo em Sua glória.
Jesus quer o homem vivo para a eternidade.
Meus amados, nada sou diante do poder do Pai, senão 
aquela que afasta a pedra que os prende nos túmulos do 
desamor, para vislumbrarem a luz amorosa de Cristo.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.211)

Comentário: Vejam com que beleza Nossa Senhora se apresenta como 

aquela que afasta a pedra do túmulo do desamor em que nos encontramos. 

Ela continua a tomar como base o Evangelho dominical anterior à 

mensagem, para nos dar lições de como viver na terra, conservando, no 

espírito, a juventude da graça, praticando o que nos pede Jesus. Ele deseja 

ressuscitar a humanidade, para recebê-la em sua glória. Deus não é dos 

mortos. Portanto, é necessário vivermos as mensagens do Céu, e assim nos 

direcionemos para a eternidade.



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

Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta 
das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos 
doentes ficavam ali deitados — cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia, de vez 
em quando, e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois 
do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um 
homem, que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo 
que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: “Queres ficar curado?” O doente respondeu: 
“Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou 
chegando, outro entra na minha frente”. Jesus disse: “Levanta-te, pega tua cama e anda”. 
No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse 
dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: “É 
sábado! Não te é permitido carregar tua cama”. Ele respondeu-lhes: “Aquele que me 
curou disse: 'Pega tua cama e anda'”. Então lhe perguntaram: “Quem é que te disse: 'Pega 
tua cama e anda'?” O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se 

tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no Templo e lhe 
disse: “Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior”. Então o homem saiu e contou 
aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia 
tais coisas em dia de sábado.

Ser papa é imitar a vida de Jesus, esse deveria ser o ideal.
Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro a fazer, depois a 
ensinar. E qual foi o seu primeiro feito? Nasceu de Maria, como 
o último dos favelados, num local onde guardava animais. E 
qual foi o seu primeiro ensinamento? A primeira das suas bem-
aventuranças:“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque 
deles é o reino dos céus”.
Assim Ele começou a viver e a ensinar, e desta forma Ele 
continuará a vida toda dando-nos um exemplo constante de 
desprendimento, vivendo pobremente em Nazaré, ganhando o 
seu sustento e o da sua mãe com o trabalho duro e sofrido, tendo 
às vezes para comer apenas um punhado de trigo recolhido à 
beira do caminho, e como único repouso o duro banco de uma 
barca de pescadores, sem bagagem, desinstalado, à mercê dos 

que o solicitavam, morrendo nu, desprendido de tudo.
Ele podia afirmar com a maior dignidade humana: “As aves do céu têm ninhos e as raposas as suas tocas, mas o Filho 
do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça”. O exemplo de Jesus deve levar os Papas a conformarem-se com Ele 
na liberdade interior em relação a todos os interesses eclesiásticos e poderes sobre a cristandade. 
É certo que temos o direito de desistir, de renunciar, mas se queremos seguir Jesus como apóstolos, com liberdade de 
movimento, não podemos desistir nem renunciar daquilo que foi aceito, a liberdade de ser um Papa In Persona 
Christi.

Vamos ao novo Papa?

Humildade e Perdão (Mt 18,21-35)
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leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os 
Judeus, por isso, disseram ao homem curado: 'É sábado! 
Não te é permitido carregar teu leito'. Ele respondeu-lhes: 
'Aquele que me curou, disse: 'Toma o teu leito e anda '. 
Então lhe perguntaram: 'Quem é que te disse: 'Toma o teu 
leito e anda?'. Mas o homem curado não sabia quem fora, 
pois Jesus afastara-se da multidão que se achava naquele 
lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no Templo e lhe disse: 
'Eis que estás curado; não peques mais, para que não te 
suceda algo ainda pior!' O homem saiu e informou aos 
judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso os 
judeus perseguiam Jesus: porque fazia tais coisas no 
sábado."
Esses judeus eram os fariseus. Jesus viu a insistência 
daquele homem. A nossa vida é assim. Vivemos de 
teimosos. O ser humano procura, tenta, peca, cai, levanta, "Por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a 
passa por situações conflitantes, por dificuldades. Esta é a Jerusalém. Lá existe, junto à Porta das Ovelhas, uma 
nossa vida!piscina chamada Bethsaida (casa de misericórdia), 
O evangelista mencionou o tempo de trinta e oito anos, com cinco pórticos, sob os quais, deitados pelo chão, 
porque esta era a idade racional para os fariseus, aquela em numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam 
que se produz e dá uma finalidade à própria vida. A esperando o movimento da água. Porque o Anjo do 
obrigação do fariseu era tomar conta do Templo, das leis. Senhor descia, de vez em quando, à piscina e agitava a 
Aos trinta e oito anos ele se libertava disso. Poderia fazer água; o primeiro que aí entrasse, depois que a água 
qualquer outra coisa, mas já não teria maiores fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a 
responsabilidades  diante da vida. Aposentava-se. Era a doença."
aposentadoria da lei.Hoje os grandes teólogos estão preocupados em provar 
Este homem, aposentado, esperando à beira da piscina os milagres de Jesus. Querem saber se Ele fez milagre, 
somos nós, a humanidade esperando a graça de Deus ou não, se o Anjo desceu, ou não, a ponto de se 
chegar para nos ajudar.esquecerem da essência daquilo que Jesus quis falar 
O leito, ou cama, mencionado era uma padiola, com uma aos fariseus.
vara comprida de cada lado, usada para transporte, com A verdade é que não existia nenhum Anjo agitando 
quatro pernas.aquela água. O quinto pórtico da piscina dava para um 
A questão do sábado é porque Jesus quis mexer com os lugar por onde a água passava quando a maré subia, por 
fariseus, que brigaram com Ele não porque curou o isto a água da piscina se movimentava. Esta era a 
homem, mas por o ter mandado pegar a cama e andar. verdade e Jesus não estava preocupado com aquilo, 
Parece ser uma incoerência, mas não é.porque o que Ele sempre falou foi: "A tua fé te curou!"
Vamos entender o seguinte: temos os sentidos da visão, Existem teólogos que dizem que a água borbulhava no 
audição, paladar, olfato e o tato. A pessoa surda, muda, fundo da terra e era medicinal e quando soltava aquela 
cega ou que não sente cheiro consegue andar, mas se não bolha, por motivos vulcânicos que não entendemos, 
tiver o tato fica difícil, terá muita dificuldade em andar.vinha com um ativo químico que realmente curava os 
A cama de quatro pernas, daquele homem, significava enfermos.
aquilo com o qual ele conseguia andar: ele tinha a visão, A fé ali era como a das pessoas curadas em Lourdes: 
audição, paladar e olfato. Por isso Jesus lhe disse: tomam banho na piscina e saem curadas. A água não 
"Levanta-te, toma o teu leito e anda!", quer dizer, toma, cura ninguém, quem cura é Deus, pela fé da pessoa.
usa! Você acha que está fraco, que está aposentado por "Encontrava-se aí um certo homem, doente havia 
causa disso? Não, toma aquilo que você tem e anda, pois trinta e oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo 
com a visão, o olfato, a audição e o paladar você pode que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: 
andar! Olha a astúcia de Jesus: Você toma a sua visão, sua 'Queres ficar curado?'. O enfermo respondeu: 'Senhor,
audição, seu paladar e olfato e anda. Toma o seu leito, o seu não tenho quem me jogue na piscina, quando a água é 
caminho, e anda. Deixa as coisas para trás.agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim.' 

Disse-lhe Jesus: 'Levanta-te, toma o teu leito e anda'. 
Imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu 

(Continua na página 4)
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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.

E a piscina tinha quatro pórticos mais um. O quinto fariseus".
pórtico dividia o quadrilátero em dois tanques, onde se Não vamos esperar que Deus faça por nós. Quando 
juntava a água, usada depois no Templo. Ao lado desses dizemos: entreguei a Deus, entregamos coisa alguma. 
dois reservatórios havia outros menores, ligados a um Deus não vai fazer a nossa parte. Vamos tentar fazer o que 
santuário pagão de curas. O tato, sentido através do qual é preciso, e deixemos para Ele aquilo que não 
se percebe as sensações mecânicas, dolorosas, térmicas conseguirmos fazer. O nosso caminhar, consciente 
do contato, sem o qual é difícil caminhar, está no quinto daquilo que a nossa racionalidade e espiritualidade 
pórtico. Este representa, portanto, o tato. É nada mais, podem nos proporcionar, é que vai nos ajudar a fazer o que 
nada menos do que aquilo que se tem em espírito e razão. Deus espera de nós. Não fiquemos "trinta e oito anos" à 
Temos de caminhar na visão, na audição, no paladar, no beira da piscina, esperando Deus nos "pegar no colo" e 
olfato entre espírito e razão. nos colocar lá dentro. Não vamos esperar o anjo vir e 
Quando Jesus tocou no assunto do tato, estava falando o movimentar a água. Deus quer que andemos. O tato nos 
seguinte: tome tudo isso e aprenda com o tato sobre a sua ensinará a andar com a nossa racionalidade aliada à 
espiritualidade e a sua racionalidade. É assim que você espiritualidade, usando os nossos sentidos. Fé e razão 
precisa caminhar. Jesus está nos dando uma aula de caminhando juntas. E assim dirigimos nossa vida, 
como devemos enfrentar o mundo. Não estamos conforme a vontade de Deus.
aposentados de nada. Deus não nos aposenta. Ele está O entendimento do que é o tato é, portanto, muito simples. 
sempre nos dando trabalho; está sempre dizendo: "Toma Basta sentir o que a vida nos oferece e, se pedirmos a Deus 
o teu leito e anda". Toma esses sentidos que tem e anda! para nos curar, Ele vai nos dizer: Quer ser curado? Toma o 
No tato, só depois que você caminhar é que saberá o que seu leito e anda.
fazer. É em cima da sua racionalidade e da sua 

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.142)espiritualidade que você saberá o que fazer. Pouco antes 
de Sua prisão, Jesus falou: "Cuidado com o fermento dos 

Promoção Especial

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

De: R$ 1,50 

Por: R$ 1,00

Medalha Missionária

É Bom Saber! 
Que as visitas de Nossa Senhora às casas, são devidamente registradas em 

fotos e publicadas no site da Obra Missionária juntamente com a Mensagem de 
Nossa Senhora sorteada durante a visita pela pessoa que foi agraciada.

Visite o nosso site www.espacomissionario.com.br e, na página principal, vá ao menu lateral e clique em

 MÃE PEREGRINA. Lá você terá acesso a todas as visitas realizadas por Nossa Senhora.


