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No dia 06-05-2013, Iracilda Borges recebeu em sua casa 
a visita de Nossa Senhora. Como viajantes numa terra 
desconhecida, talhamos o nosso futuro naquilo que o 
mundo nos impõe. Da inocência da infância, 
atravessamos o tempo procurando um motivo para a 
nossa existência. Nós casamos, constituímos família, 
trabalhamos – infinitas possibilidades surgem à nossa 
frente, mas alguma coisa está faltando. Há um vazio, uma 
espera por algo que não sabemos explicar. E no auge de 
nossa falta de fé, quase esquecidos daqueles sonhos de 
criança, no silêncio do espírito, o impensável acontece; 
era aquilo que procurávamos há tempos – a voz da bela e 
serena Senhora se faz ouvir no íntimo de nossa alma, 
impulsionada pelo Espírito de Deus. Sim!... era aquilo 
que estava faltando. Como não dar ouvidos a essa doce 
voz que nos chama para as mais sublimes aspirações da 
vida? E tocados pela Mãe de Jesus fomos, um a um, 
envolvidos por Seu alo de amor. Assim, criou-se os 
Missionários do Coração Imaculado, a pedido d'Ela, para 
dar início aos últimos trabalhos de preparação para a 
volta de Jesus. Sob o Seu comando, nos dá forças para 
enfrentar um inimigo invisível que desde os primórdios 
da Criação vem barrando nosso progresso espiritual, mas 
que, por amor aos escolhidos, há de ser desterrado dos 
corações e, enfim, livres da carga de nossos pecados 
poderemos alçar voo ao encontro definitivo com Jesus.  

Marco Aurélio

Eu lhes garanto: escutem-me e terão Jesus
Terça-feira, 23 de agosto de 1996

Filhos amados!
Minhas visitas não teriam sentido 
se não fossem acompanhadas de 
palavras de esperança.
Eu sou a Mensageira da Esperança, 
e meus constantes alertas e sinais 
são meu apelo premente à 
conversão, e para que acreditem e 
reconheçam a primazia de Deus em 
todos os atos e direcionamentos da 
humanidade.
Estou em campo de batalha, lutando 
ao lado de vocês para que vençam e 
reconquistem o lugar que, por 
direito de herança Divina, lhes 
pertence.
Me sinto no dever de comandá-los, 
porque conheço a força do inimigo 
e sei como derrotá-lo, se deixarem 
que Eu os conduza nesta peleja.
Leiam e recapitulem o que lhes 

passei sobre as Leis de Deus, porque lá contém todo um 
direcionamento que os levará à presença de Deus.
Eu lhes garanto: escutem-me e terão Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.117)

Comentário: Nossa querida Mãezinha, nesta mensagem, nos dá o 

exemplo da esperança em Cristo e nos promete Jesus, se nos 

colocarmos nas mãos de Deus, sem contestações. O que ela nos 

passou sobre as Leis de Deus é importante e temos que levar em 

conta, se quisermos vencer as forças do inimigo nesta batalha. Sob 

seu comando, Ela nos promete Jesus.

Iracilda Borges recebeu a 99ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 07 de maio 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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Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Agora, parto para aquele 
que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: 'Para onde vais?' Mas, porque 
vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a 
verdade : é bom para vós que eu parta; se eu não for, não virá até vós o 
defensor; mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei. E, quando vier, ele 
demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento: o 
pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de 
modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já 
está condenado”.

A Vinda do Espírito Santo (Jo 16, 5-11)

Mãe Imaculada, estamos nesta Igreja para ti prestar uma 
homenagem e honrar teu Filho Jesus. Deixamos nossas casas, 
nossas obrigações terrenas, deixamos tudo porque, neste 
momento, teu Filho e tu são o que há de mais importante.
Passamos nossos dedos sobre o terço que recomendaste e, durante 
essa repetitiva oração, lembramos de nossos parentes já falecidos, 
de nossos doentes, porque acreditamos que tua disponibilidade em 
nos ouvir faz com que Deus te permita ser a Medianeira de todas as 
graças que, por meio das invocações do teu santo nome, 
alcançamos.
Nossas fraquezas fazem, também, eco a nossos pedidos porque, 
reconhecendo-nos como incapazes, seremos fortes no Céu como 
tu mesma ensinaste a todos os que miravam teu rosto. Protege 
nosso terço, faça dele um caminho seguro para as Missas que 
acontecerem nesta Igreja, participando delas, com a lembrança das 
Ave-Marias dirigidas a ti, temos a certeza de que nosso 
pensamento não dispersará e nem nossa mente viajará por 
caminhos mundanos.
Protege este local, não permita que o mal ronde estas paredes e 
que, dentro delas, possamos encontrar refúgio na Sagrada 
Eucaristia. Faz valer o poder de tuas virtudes para que, fazendo 
ponte nelas, possamos entender quão grande é a misericórdia de 
Deus em nossas vidas. Mãe do Belo Amor, desejamos honrar teu 
santo nome e queremos ser dignos de teus favores celestiais, por 
isso estamos aqui, a teus pés, implorando proteção. Amém!

Oração para entrada da Imagem de Nossa Senhora

Visite nosso site www.espacomissionario.com.br e veja mais 
explicações sobre o Evangelho com Raymundo Lopes.
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ao Pai, o Espírito Santo, Aquele que auxilia o discernimento, virá O Evangelho de João não faz parte dos sinóticos1. Mateus, 
sobre vocês. Mas se Eu não for, Ele não virá para ajudá-los a 

Marcos e Lucas seguem um raciocínio até muito lógico, entender tudo o que Eu lhes disse. Por isso o povo do Antigo 
enquanto João é mais místico e segue uma linha diferente, Testamento não tinha uma idéia clara do que é pecado e o que é de 
apresentado-nos um Jesus mais divino, místico e oculto. Deus.
Este Evangelho tem uma beleza muito grande, embora seu Deus parou de falar, para que o homem pudesse ser julgado 
anúncio não fosse novidade, pois naquela época já havia um quanto às conseqüências do pecado original. O Verbo encarnado 
espírito crítico em relação a certas coisas do Antigo precisava voltar ao Pai, para que o julgamento divino descesse 
Testamento. O que Jesus aqui falou, João Batista já sobre a humanidade. Depois de toda uma tradição religiosa, Jesus 
proclamava, e antes dele outros também o fizeram. No fala do espírito da pessoa e não da razão, aquela que está repleta 
entanto, estas palavras de Jesus ecoaram diferente, por da Lei. No tempo de Jesus os judeus só sabiam falar da Lei, que 
terem sido ditas pelo próprio Verbo encarnado. por sinal fora adulterada no curso do tempo.
O início e o fim deste texto são a sua moldura: "Não vos Jesus disse: "Agora, porém, vou para Aquele que me enviou e 
disse isso desde o começo porque estava convosco." e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais?" Esta é a grande 
"Tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora interrogação da humanidade. Porque o discernimento implica em 
compreender." Tirando-os, perde-se a idéia desta revelação. saber a origem e o destino das coisas. Esta interpelação de Jesus 
É como se cortasse o princípio e o final de uma música, ecoa pelos séculos dos séculos: O espírito de vocês não questiona 
mutilar-se-ia a melodia. para onde volta o Verbo encarnado? Essa pergunta (Para onde o 
Jesus está aqui falando do pecado original. Tendo Deus Senhor vai?) é importante. Jesus quer que saibamos, no espírito, 
concluído o primeiro ciclo de Sua criação, surgiu o pecado. qual o destino do homem, que é o Seu destino. Para isso o Verbo 
E quem pecou primeiro foi o anjo, o homem ainda estava no se encarnou, tornou-se humano e voltou para o Pai, a fim de que 
Plano de Deus. Foi, portanto, o 'espírito puro', aquela consigo estivesse também o homem, com o qual estabeleceu uma 
estrutura angélica acima do homem. E a partir daí a criação "nova e eterna aliança".
tomou outro rumo, atingindo o homem, que sucedeu ao Isto só poderia acontecer se o 'Auxiliador', o Espírito de Deus 
anjo. Sabemos que Lúcifer, anjo decaído, induziu Eva e viesse para a humanidade. Se Jesus tivesse permanecido entre 
Adão ao pecado e, por conseqüência, à perda do Paraíso. nós, humanizado, não teríamos o Espírito do julgamento. Nem 
Podemos perceber, no Antigo Testamento, que Deus guiava mesmo o demônio estaria julgado; e ele sabia disso, por sua 
o homem quase diretamente, fazendo-se muito presente: soberba, aquela que obsta-culava a continuidade do Plano de 
falou com Adão, instruiu Noé, fez aliança com Abraão, com Deus. Se o demônio tivesse perseguido Jesus no espírito, ele não 
Moisés, libertando seu povo da escravidão do Egito e só teria deixado de contribuir para a Sua crucificação, como 
conduzindo-o pelo deserto… Isto para citar apenas alguns procuraria impedi-la, evitando com isso que a humanidade fosse 
exemplos. Sua presença era forte e determinante. Falou com resgatada na cruz, mantendo-a assim cativa na Mansão dos 
o homem muito mais que Nossa Senhora tem falado nestes Mortos, subtraída ao Criador, interrompendo o plano Divino. 
dois mil anos. Mas, por que Deus falava tanto? Porque antes Mas, perseguindo Jesus no Seu corpo humanado, errou mais uma 
da encarnação do Verbo o homem não tinha consciência vez, agora devolvendo a Deus o homem que Lhe arrancara das 
plena do pecado, aquela que vem do espírito. Já os anjos têm mãos ao induzi-lo ao primeiro pecado, em Adão.
o "conhecimento e virtudes infusos" (havidos por natureza). A soberba cega a pessoa; ela não consegue ir além da razão. É 
Por isso o pecado deles fora punido severamente, com sua como um circuito fechado. Imaginemos essa soberba no divino 
expulsão do Céu e exclusão do convívio com Deus; que existiu naquele "anjo". E todos nós, enquanto nesta vida 
enquanto o homem foi contemplado com a misericórdia terrena, somos inquilinos do demônio, porque ele está aqui, é o 
divina: a presença de Deus no curso de sua história, a Príncipe deste mundo.
redenção, a possibilidade de retorno ao Seu convívio. Jesus, ao pronunciar "Tudo está consumado", abriu ao mesmo 
E o Verbo se encarnou, para que o homem e o demônio tempo o Inferno e o Céu, para que, no julgamento, o espírito fosse 
fossem julgados. A partir do nascimento de Jesus, começa elevado ao Céu ou precipitado no Inferno, conforme o seu 
todo o julgamento. Ele viveu, morreu e no momento em que merecimento.
diz, na cruz: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito" e Esta parte do Evangelho nos fala, portanto, sobre o discernimento 
"Tudo está consumado", confirmou o Inferno, destinado aos humano. Tudo isto que vivemos depois de Cristo, até o Seu 
ímpios, e abriu as portas do Céu aos justos que aguardavam, retorno final.
na "mansão dos mortos", a redenção que viria com o 
Messias. A humanidade hoje pode ser julgada, bem como o 1 Sinóticos: designação que se dá aos três primeiros evangelhos 
demônio; este, aliás, já está julgado. Julgamentos que só (Mateus, Marcos e Lucas), assim chamados porque permitem 
Deus pode e é capaz de fazer. uma vista de conjunto. Apresentam grande semelhança quanto 
A partir daquele momento, Jesus nos mostrava o que é aos fatos narrados.
discernimento. Ele diz: "…é de vosso interesse que Eu parta 
(para o Pai), pois, se Eu não for, o Paráclito não virá a vós. (Evangelho explicado por Raymundo Lopes,
Mas, se Eu for, enviá-lo-ei a vós." É como dissesse: Eu indo  extraído do livro “Código Jesus”, p. 194-196)
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Um coerente ato de amor a Maria Santíssima, e também um ato de caridade a todos nós 
que necessitamos ser informados com lógica e objetividade sobre a vinda de Jesus.
Atualmente proliferam entre nós, católicos e outras denominações religiosas, uma 
imensidão de associações, grupos evangélicos etc., cujo objetivo esconde também uma 
imensidão de conceitos interesseiros que se veem carregados de carismas caridosos, 
como por exemplo matar a fome de quem necessita, dar amparo a doentes, usar de ombro 
amigo nos momentos aflitivos etc. Todos, sem exceção, acabam caindo no rol do toma-lá-
dá-cá. 
Por que não se lembrar das palavras de Jesus – pobres vocês terão sempre – e dar ênfase 
à caridade de informar, ao enorme contingente cristão e não-cristão, sobre uma verdade 
que o demônio insiste em esconder da humanidade: o retorno do grande Mestre de 
Nazaré?
No nosso entender, essa é a maior das caridades, pois engloba todas as outras, porque nem 
só de pão vive o homem, como proclama a Palavra de Deus.
Essas associações megalomaníacas acabam envolvendo gente simples, com o espírito 
voltado a Deus, num frenesi extremamente ruidoso, onde somas enormes são consumidas 
para construir impérios cujo único objetivo é tão-somente enriquecer uma minoria que 
desconhecemos, que não sabemos de quem se trata. 
Eles se escondem atrás de atos caridosos, de rádios, televisões, jornais, encontros onde se 
reúnem no calor estonteante carismático e pentecostal, homilias bombásticas enfatizando 
que temos a necessidade de contribuir sempre e cada vez mais. Para essas pessoas 
cobrirem um pouco o vergonhoso buraco do roubo provocado por essas ações, destinam 
uma ínfima parte desse dinheiro para atender alguns miseráveis, e futuramente fazer deles 
objeto de novas arrecadações.

Deus não impede, mas abomina esses movimentos, pois mais tarde quem irá pagar a conta somos nós que 
instintivamente incentivamos esses procedimentos pecaminosos encaminhando a eles aquilo que poderia, sem sombra 
de dúvida, ajudar a  fazer valer outra caridade maior: a necessidade de uma informação segura a respeito do 
retorno de Jesus.
Este foi o motivo da criação do SIM – Serviço de Informação Mariana, que por circunstâncias alheias a essa falta de 
informação incentivada pelo diabo, morre à míngua, insistindo em sobreviver num sofrido CTI. E sabe qual o nosso 
carisma, contra o qual satanás luta? 
Investimos tudo o que ganhamos em informação sobre o retorno de Jesus, criamos sites, publicamos livros, 
panfletos e, por livre desprendimento de seu fundador, ocupamos cinco salas num bairro central de Belo Horizonte, 
que lhe pertencem e que poderiam render-lhe boa soma em aluguéis. Ele permitiu que em sua residência se formasse 
uma capela que põe em risco a estabilidade de sua família, pois sua casa é literalmente invadida por uma sorte muito 
grande de pessoas das quais nem sempre se sabe quais as verdadeiras intenções. 
Quantas vezes o diabo nos manda recados, como: larguem tudo isso, não vale a pena, vocês estão morrendo à míngua 
por nada e, mais ainda, ninguém acredita mais nessa promessa de que Jesus retornará, mesmo porque nesses dois mil 
anos de espera providenciei para que essas palavras proféticas se realizem sem que ninguém saiba.
Quase toda semana, satanás dispara pela boca de alguém: “Não ajudo porque vocês não fazem caridade, procurem se 
filiar a uma creche ou asilo que ajudo!!”
E por aí vai nosso calvário, por onde de vez em quando aparece uma verônica para nos fornecer o consolo de uma 
toalha, ou um cireneu. Mas sabemos que nosso destino é a cruz. 
Como nosso propósito é anunciar que Jesus está a caminho de volta, e para que Ele não nos pegue despreparados, 
mesmo sabendo que subindo esse calvário iremos terminar crucificados, não desistimos.

                               SIM – Serviço de Informação Mariana


