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No dia 22-07-2013, Maria Eloísa recebeu em sua casa a visita 

de Nossa Senhora. Entre a terra e o Céu existem coisas que 

fogem ao nosso entendimento e, por estarmos mergulhados na 

Terceira dimensão, na matéria densa, nossos acanhados 

sentidos não captam o universo transbordante de vida que são 

os Céus dos santos e anjos, o purgatório forjando a 

purificação, ou o inferno subtraído à esperança etc.… 

proclamados pelas tradições religiosas, desde o mais remoto 

passado. O que nos é permitido perceber, corresponde a uma 

ínfima faixa do espectro-eletromagnético, ou seja: existem 

cores e sons que nos rodeiam mas que não percebemos e outras 

dimensões que, por hora, estão fechadas a nós. Mas esta 

segunda vinda do Cristo será um marco na história terrena, 

quando então, dilatadas as nossas percepções, renovada nossa 

consciência, enfim, restabelecido o raciocínio pleno, veremos 

a Sua Glória, veremos a Deus. Como uma janela aberta para 

este universo incomensurável de dimensões e vibrações, 

veremos outros aspectos da Criação que não conhecíamos. 

Mas, então, devemos nos preparar; como? Colocando-nos a 

Seu serviço e mostrando a Ele que pode confiar-nos Seus dons 

– é o exercício da fé – quanto mais fazemos a Sua vontade, 

mais Ele nos concede. Quando Nossa Senhora pede: 

“Ajudem-me a ajudá-los”, significa facilitar este acesso, dar 

vazão a esta correnteza de graças, estar apto a receber Jesus e 

comungar com Ele nesses novos Céus e nova Terra, quando 

Seu Reino de amor se fará realidade entre nós.

Marco Aurélio

O Sacramento do Matrimônio cristão representa a 

união de Jesus com a sua Igreja
Terça-feira, 20 de setembro de 1994

Meus queridos e abençoados filhos!

Tenho insistido em semear a Palavra de Deus, 

nestes tempos de muita incredulidade, e falo, 

com intensidade, para que, pelo menos algumas 

de minhas mensagens caiam em algum oásis, 

neste deserto onde somente germina a 

descrença.

Desta vez, enfoco a família, tema que considero 

primordial para o germinar das sementes da fé, 

da esperança e da caridade.

Meus queridos, Deus é amor e tudo o que criou e 

estabeleceu, mesmo que não consigamos 

entender o porquê, é conseqüência desse amor. 

Assim, o matrimônio cristão, fruto da união 

digna do homem e da mulher, onde floresce a 

família, é um ato de amor do Criador. Então, 

temos que entender que o que Deus uniu por amor, por sua 

própria natureza, somente a Ele é dado o direito da separação. 

Ele nos conhece por inteiro; e do fruto desta união, decidida 

pelo nosso livre arbítrio de escolha, nascerá uma família sob 

nossa responsabilidade.  O Criador tanto nos amou, que quis 

testemunhar esta união, nos formando à Sua imagem e 

semelhança, e nos dando, com Sua misericórdia, a condição 

de amar. Na aliança do matrimônio, o homem e a mulher 

constroem entre si um elo para toda a vida, e ela é ordenada, 

inspirada e alicerçada, por vontade de Deus, no princípio do 

amor conjugal. A união cristã é elevada, por Deus, à dignidade 

de família, e nela serão criadas todas as gerações da Igreja de 

Cristo. Meus filhos, o próprio Deus nos lembra o propósito 

para o qual homem e mulher foram criados para coabitarem, 

dignamente, na fidelidade. Esta é a Sua vontade. 

(Continua na próxima página)

Maria Eloísa recebeu a 110ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 23 de julho 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



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

O homem que hoje substitui Ratzinger escolheu um nome místico, 
porque Francisco é sinal de humildade e de muita ação a favor da 
disponibilidade. É pai de uma grande família em que existem velhos, 
jovens e crianças, homens e mulheres, pobres e ricos, sábios e 
ignorantes, os mais variados temperamentos e graus de formação; 
pessoas que pertencem a diversos movimentos, entidades católicas. 
Como pai substituto, deve compreender, animar e incentivar a todos, 
não pode ser monovalente, não pode encaminhar habitualmente as 
suas prioridades numa única direção, porque desse modo não 
consegue atender e promover as distintas situações 

sociais/vaticanas, mentalidades, aptidões, tendências e os carismas que existem na cristandade. Devo acrescentar 
ainda algo extraordinariamente relevante: a característica universal do coração de Francisco adquire dimensões 
grandiosas quando a colocamos no contexto da Igreja como um todo – Corpo Místico do qual é atualmente a cabeça.
Ratzinger e Francisco não são partes separadas, estão organicamente enxertados no Corpo Místico de Cristo, e cada 
um é como uma célula desse Corpo Místico.
As celebrações de Francisco deverão ser vibrantes, às suas homilias não deve faltar embasamento evangélico e 
doutrinal, procurando mais o lado emocional do que o intelectual, sobre a próxima vinda de Jesus à terra.
Francisco não pode ser única e exclusivamente um substituto de um outro que não deu conta do recado, obrigando 
todos os fiéis a essa forma concreta de manifestação religiosa. Isso não é justo.
Apresento apenas exemplos esquematicamente simplificados. Poderia multiplicá-los, mas o importante é entender 
que o verdadeiro Papa ou o seu substituto não pode ter o coração limitado, monovalente no Vaticano, tem de ser 
universal, católico polivalente, abrir-se para os sábios e para os ignorantes, para pobres e para ricos, para atividades 
eminentemente espirituais e para as ações que venham a denunciar e diminuir as clamorosas e injustas diferenças 
sociais existentes no seio da Igreja, principalmente no Brasil.
Temos de pedir a Deus que nos outorgue um coração universal dilatado pelo amor, como o de Jesus, para aceitarmos 
que temos atualmente dois Papas.

Bento XVI – Francisco

Segredos de uma vida de fé

Livro escrito por Sara Campos.
Há anos conheço Sara; mas nunca poderia imaginar que fosse uma escritora tão detalhista e que pode-se reter em 
sua memória fatos que até eu já tinha arquivado em algum cantinho do meu coração.
Ao ler o esbouço de seu livro, fiquei surpreso.
É uma leitura interessante, porque desnuda para o público interessado nos bastidores de minha vida (Raymundo 
Lopes), parte do que realmente se passou na formação da Obra Missionária.
Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br

O Sacramento do Matrimônio cristão representa a união de Jesus com a Sua Igreja, e da mesma forma como Ele ama a Sua Igreja, 

santifica o amor conjugal. Entretanto, sendo Jesus o centro da Igreja, Ele convida também muitos a participarem da grande 

família sacerdotal e consagrada. Portanto, aos que renunciarem ao amor conjugal e forem de encontro ao amor de Cristo, estarão 

também unidos pela indissolubilidade a esta fértil aliança fraterna.

Eu os quero muito, por isso lembro a vocês do grande valor da união conjugal e da consagrada a Cristo, bem alicerçadas num 

amor puro e verdadeiro. Dentro deste contexto, vocês verão que está estabelecido, naturalmente, o princípio da 

indissolubilidade, para que não caiam no erro do caos social.

Que a união de Cristo à Sua Igreja seja para vocês um alento na formação da família, sendo ela conjugal ou a serviço do amor 

fraterno.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.124)
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Jesus estava pregando quando chegaram algumas pessoas e disseram que a Mãe e os 
irmãos dele estavam do lado fora querendo com Ele.  A primeira impressão foi a de 
que Jesus está maltratando a mãe porque Ele questiona, “quem é minha mãe, quem 
são meus irmãos?” E continua, “a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem 
a vontade de Deus”. irmãos, não é nada disso. Se nós não entrarmos no mérito de 
Jesus, no tempo das coisas que aconteciam lá, nós não vamos entender nada. Na 
verdade, o Evangelho é esse, Jesus não estava maltratando a Mãe e nem Jesus tinha 
irmãos não. Jesus estava pregando a Boa Nova, ele estava falando sobre a Boa Nova, 
sobre o novo evangelho. Jesus estava indo contra a opinião dos fariseus, contra a 
prática da Torá (parte da Sagrada Escritura dos Judeus), o que a Torá mandava não era 
aquilo que eles estavam fazendo, os fariseus não estavam fazendo a vontade de Deus.
Jesus mesmo criticou, os fariseus gostam de aparecer nas Sinagogas, de andar com 
roupas bonitas, gostam de andar com faixas na cabeça. Os fariseus colocam nas costas 
de vocês pesados fardos que eles não carregam. É isso de que Jesus estava contra. 

Jesus não estava falando da mãe e nem de irmãos. Jesus falava da Torá e dos fariseus, e vinculava toda aquela situação 
à vontade de Deus. Esta mensagem se atualiza muito bem para os dias de hoje e para cada um de nós.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, na Basílica de Lourdes, em julho de 2011)

                             Todo Teu
A publicação deste livro foi objeto de um caminho espinhoso, mesmo porque estamos 
"devassando" a vida de Raymundo.
Com sua autorização, tomamos a responsabilidade de imprimi-lo, deixando que a história 
faça aquilo que sempre fez.
É nossa obrigação deixar fluir aquilo que verdadeiramente Maria, a Doce e Serena, fez na 
vida de Raymundo, transformando-o num dos maiores baluartes do retorno do Mestre dos 
mestre; e ele, com a simplicidade que lhe é peculiar, sempre que fala sobre Maria, diz: 
"Fazei tudo o que Ela vos mandar.
Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067 
 www.shopmci.com.br

Fazer a Vontade de Deus (Mt 12, 46-50)

Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e 
seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém 
disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar 
contigo”. Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe e 
quem são meus irmãos?” E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus 
disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade 
do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha 
mãe”.
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escrever o que sabia a respeito. Foi quando O escutei: “Por 
que esconde o que lhe foi revelado por minha muitas vezes 
santa Mãe?”
Foi o sinal de que eu precisava para escrever, sem me 
preocupar com as retaliações que, com certeza, haveriam 
de vir daqueles que não acreditam em mim.

* Aviso: “Atuará como uma revelação de nossos 
pecados… Será como uma purificação… O Senhor o 
enviará para nos purificar… Será uma correção da 
consciência do mundo…” (esclarecimentos dados por 
Conchita, vidente de Garabandal - retirado do livro 
Garabandal, de OlivoCesca - 3ª edição - pág. 151). 

Observação: Ao se referir àquilo que “estava previsto em 
(…) Garabandal”, Nossa Senhora diz que foi “protelado” e que 
– O que estava previsto, em Garabandal, para Marcos poderia ser “atenuado”, ou seja, adiado e abrandado. Ela 
(evangelista - 25/04), pela vontade do bom Deus foi não disse revogado.
protelado, (…)
– Desculpe-me, Senhora, não sei muita coisa sobre isto. Explicações sobre a Purificação:
Sei apenas que prometeu um Aviso* e um Milagre em Complemento às declarações de Conchita, fornecidas por 
Garabandal. Jacinta: “O Aviso será de muito curta duração, alguns 
– Sim, prometi pela vontade do Senhor bom Deus. (…) minutos; mas esse pouco de tempo se nos tornará 
– Senhora, em que consiste o Aviso de Garabandal, de tremendamente longo, pela dor que nos causará… Virá 
que está falando? (…) sobre nós como um fogo do céu, que repercutirá 
Nossa Senhora então continuou: profundamente no interior de cada um. À sua luz veremos 
– O Aviso de Garabandal é produto do pecado de vocês, com toda a clareza o estado da nossa consciência, 
(…) Isto provocará no coração das pessoas, vivenciaremos o que significa perder a Deus, sentiremos a 
independente de credo ou cultura, um pavor enorme, ação purificante de uma chama abrasadora. Resumindo, 
difícil de ser descrito. Muitos não o suportarão e darão será como passar pelo Juízo Particular ainda em vida, na 
cabo de suas vidas, enquanto outros irão suportá-lo com intimidade de cada um… Será para o bem de nossas almas, 
paciência. (…) Faça o que lhe peço e tudo isto será e então sentiremos grande amor por Deus e pediremos 
atenuado, para que a Igreja tenha a força para continuar perdão pelos nossos pecados.”
lutando contra o negro dragão que ronda a cúpula de  (Texto extraído do livro O Terceiro Segredo pág. 101/103 e 106)
Pedro.
Dizendo isto, senti que Nossa Senhora tinha ido embora. 
Fiquei algum tempo na sala, procurando entender tudo 
aquilo, do qual decidi guardar reserva.
No dia 18, encontrava-me com o Pe. Rubem e o 
Francisco Lembi, no SIM, quando vi que eles discutiam 
sobre o Aviso de Garabandal. Não aguentei, entrei na 
conversa e procurei esclarecer a questão. À noite, 
rezando na Capela Magnificat, arrependido por ter 
falado sobre o assunto, perguntei a Jesus se deveria 

Um momento crucial e doloroso para a Igreja


