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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 12 de Novembro 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.

No dia 11-11-2013, Iza Sá recebeu em sua casa a visita 
de Nossa Senhora, visitas estas dedicadas àqueles que, de 
alguma forma, se opõem ao reino deste mundo. Deus não 
passa por cima do nosso livre-arbítrio, por sinal criado 
por Ele; já o Demônio faz isso a todo instante e o que ele 
oferece é limitado, enganoso; por outro lado, o que Deus 
nos oferece não tem limites. O que se vê quando não 
fazemos a vontade d'Aquele que tudo comanda é a 
escravidão na matéria – exaltação a tudo que fere o livre-
arbítrio. O que é limitado senão as coisas materiais? A 
exaltação do materialismo é o que estamos presenciando. 
Podemos perceber um claro domínio das Trevas. O que 
Nossa Senhora está fazendo é quebrar este ciclo que nos 
escraviza na matéria, criando meios para que Jesus possa 
nascer novamente, glorioso, em cada um de nós, razão 
pela qual prepara Seu retorno, porque Maria foi formada 
na mente de Deus para preencher a lacuna deixada por 
aqueles que discordaram do amor divino, daqueles cujo 
reino é desse mundo; o reino que quer nos levar à 
destruição; o reino do nada. Mas, certamente, nem a doce 
e serena Senhora, nem Jesus passarão por cima das 
nossas escolhas neste processo de purificação do Templo 
do espírito que está por vir.

.
Marco Aurélio

Sejam como cristais e borboletas
Terça-feira, 25 de julho de 1995

Meus filhos amados! 
Já lhes disse: sejam como o mais puro cristal, 
para que possam, numa transparente e 
esfuziante fé em Cristo, anunciar que o Deus 
que habita no infinito deseja também habitar 
no coração de todos vocês.
Já lhes disse: sejam como a borboleta, para 
que possam metamorfosear a terra, 
direcionando-a para um maravilhoso vôo em 
Cristo, mostrando a todos o poder de Deus, 
colorindo-a com as cores da conversão.
Meus queridos, é meu intuito que vocês, 
numa cristalina mudança de vida, mostrem a 
todos que o mesmo Senhor que em mim fez 
maravilhas, fará em toda a terra ressoar, mais 

uma vez, o Magnificat, se meus pedidos forem atendidos, 
pois desejo levá-los a um sim sem contestação à Sua 
vontade. Quero vocês na terra desejando o Céu e, quando 
aqui estiverem, que este Céu desça à terra, numa união 
motivada pelo amor por um Deus que um dia quis que isto 
acontecesse, tornando-se homem para nos salvar. Estarei 
falando, enquanto houver esperança que isto aconteça.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.                      

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.174)

Comentário: Pede-nos nesta mensagem que sejamos como o mais puro 
cristal e como borboletas, para que, numa perfeita e humilde comunhão 
com Cristo, possamos alçar vôo com asas coloridas pela santidade, rumo 
ao infinito, ao encontro de Deus, Criador de todas as coisas. Nossa Senhora 
nos mostra aqui uma exuberante sabedoria, exortando-nos a sentir Deus 
presente em nós. Existe esperança. Ela mesma nos garante, na conclusão, 
que continuará falando enquanto existir esperança. Portanto, só nos resta 
agarrar-nos a este sinal da Virgem: a esperança. A Santa das Santas 
também faz questão de nos lembrar que Jesus, com Sua presença entre nós, 
quis trazer o Céu à terra, fazendo-nos desejar o Céu. Numa época em que 
tudo é permitido, Maria tem a coragem de pedir que sejamos castos, para 
desejarmos o Céu.

.

Iza Sá Motta recebeu a 126ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Duas pesquisas, realizadas durante a visita do Papa Francisco ao Brasil, 
revelam  a queda no número de católicos em nosso país. Segundo 
levantamento do Datafolha, 57% dos brasileiros com mais de 16 anos se 
declaram católicos, o patamar mais baixo da história do país. Em 1994, os que 
se declaravam católicos somavam 75% da população. O instituto ouviu 3.758 
pessoas, em 180 municípios brasileiros. Já o instituto POPULAR investigou a 
popularidade da Igreja Católica entre os jovens de 16 a 24 anos. Realizada 
com 1.501 pessoas, em cem cidades brasileiras, a pesquisa revelou que 44,2% 
dos jovens dessa faixa etária são católicos, 37,6% evangélicos/protestantes, 
6,7% seguem outras religiões e 11,5% afirmaram não seguir nenhuma fé.
Os números diferem dos obtidos pelo Censo do IBGE de 2010, que apontava 
63% de católicos entre os jovens de 15 a 24 anos. Ainda de acordo com o 
IBGE, o percentual de católicos do Brasil recuou de 73,6% para 64,6% em 
uma década: de 2000 a 2010.

57% dos  brasileiros se declaram católicos, em 1994 eram 75%

Meu Pai, no silêncio desta noite minha alma se eleva a Ti para dizer: creio em 
Ti, espero em Ti, amo-Te.
Deposito em Tuas mãos meu cansaço, minha alegria e os desencantos deste 
dia.
Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar 
ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim!
Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se usei Teu santo Nome em vão, se me 
deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão.
Nesta noite não quero me entregar ao sono sem sentir em minha alma a 
segurança de Tua misericórdia.
Eu Te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante 
todo este dia. Eu Te agradeço porque – invisível, carinhoso, envolvente – 
cuidaste de mim em todas estas horas.

Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio. Envia o Anjo da Paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o 
meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. 
Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em 
Teus braços.
Em Teu Nome Senhor descansarei tranquilo(a). 
Amém.
 Por todo o mal que fiz e pelo bem que deixei de praticar, perdoa-me Senhor! coroa eterna, na glória.
Ela é minha Mãe!

Oração da Noite



Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                       3

O discípulo do Reino comporta-se, na comunidade, como um 
servidor. Tudo quanto faz prima pela gratuidade. Não se poupa, em se 
tratando de ser útil aos irmãos, pelo fato de servir por vocação. E faz 
tudo quanto está a seu alcance, sem optar pelo serviço que lhe é mais 
cômodo. Também se recusa a fazer exigências.                   
Rompe com o projeto do Reino, o discípulo que se deixa contaminar 
pelo espírito farisaico e serve aos outros com segundas intenções. 
Serve para ser visto e louvado, para poder exigir de Deus a salvação, 
para fazer penitência pelos próprios pecados, para pagar alguma 
promessa. Todas essas são motivações que desmerecem o serviço 
realizado.
A correta compreensão do serviço cristão decorre do tipo de 
relacionamento do discípulo com Jesus. O servidor cristão sabe que 
seu Senhor olha para além das aparências; que concede a salvação 
movido por misericórdia, e que é inútil pretender apresentar-se diante 
dele com o título de justo. O Mestre recusa-se a estabelecer relações 
comerciais com seus discípulos, na base do dar e receber. Não impõe 

a ninguém um serviço para castigá-lo ou levá-lo a penitenciar-se, e sim, como sinal de superação do próprio 
egoísmo e demonstração da capacidade de fazer-se solidário. 
Quando o discípulo serve, movido por este espírito, tem consciência de estar fazendo o que lhe compete. E 
não passa de um servo inútil.

.

Naquele tempo, disse Jesus: “Se algum de vós tem um empregado que 
trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele 
volta do campo: 'Vem depressa para a mesa?' Pelo contrário, não vai dizer 
ao empregado: 'Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu 
como e bebo; depois disso poderás comer e beber?' Será que vai agradecer 
ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós: 
quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: 'Somos servos 
inúteis; fizemos o que devíamos fazer'”.

Servir com humildade - (Lucas 17,7-10)

Cerimônia da Benção de São Bento

Logo após o término da santa missa nesta basílica, os Missionários do Coração Imaculado juntamente com 
Raymundo Lopes, estarão realizando a Benção de São Bento na Capela Theotókos.
Não deixe de participar desse momento especial de oração.

Capela Theotókos - Rua Ribeiro Junqueira, 160, Mangabeiras, Belo Horizonte.
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emanam sua inspiração, sustentação e lhe dá sentido.Objetivo do evento
Por isso é tão importante a participação do Anualmente a Obra Missionária realiza um 
missionário nesses Encontros, onde terá a 

encontro nacional, que reúne seus membros, líderes 
oportunidade de estreitar seus laços com o 

vindos das mais variadas regiões do país, e até 
Movimento e revigorar-se interiormente, ampliando 

mesmo de países vizinhos. 
seu entendimento acerca dos conteúdos e objetivos 

São dias de confraternização, de convergência, 
que o norteiam, nutrindo seu espírito, fortalecendo 

onde ideias são partilhadas, reflexões sobre 
suas convicções, para estar melhor preparado para o 

diálogos do Céu com Raymundo Lopes são 
que o Céu espera de cada um, “neste momento 

apresentadas aos presentes pelos palestrantes, 
decisivo da história”, quando “as trombetas 

visando formar uma unidade de pensamento e ação, 
anunciando o retorno de Jesus já estão tocando”.

uma conscientização de sua missão, a fim de que 
seja cumprida com eficácia e fidelidade.

Inscrição por telefone com Gerson - 3225 4688 
Esse alinhamento com a direção central da Obra Inscrição no  local - SIM – Rua Alagoas, 1460- 9º Andar
Missionária, representada por Raymundo Lopes, Inscrição pelo site - www.espacomissionario.com.br
refletirá a sintonia necessária com o Céu, de onde      

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 XI Encontro Missionário - A ser realizado na casa de 
retiro São José nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2013.

Venha participar do Rosário todo dia 25, de cada mês ao 
meio-dia, 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.

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

Descrição do Produto: 

Ÿ  Material durável
Ÿ  Marmorizado com resina
Ÿ  Branca
Ÿ  Peso aproximado: 2.700kg
Ÿ  Altura: 41cm
Ÿ  Largura: 15cm
Ÿ  Espessura: 12cm 

Santo Antônio é o Santo mais 
popular do Brasil e, também, é 
conhecido por ser o Padroeiro dos 
pobres, Santo casamenteiro, sempre 
sendo invocado para se achar 
objetos perdidos.

Departamento de vendas:
Por telefone: 31-3225-4067
Pelo site : www.shopmci.com.br


