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Terezinha Scarpeli recebeu a 162ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

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.

Número do sorteio______ do dia 30 de setembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita

Reconciliem-se com Deus e com a Igreja
Terça-feira, 30 de agosto de 1994

Meus filhos amados!
Se vocês  não procurarem a  
reconciliação com Deus, por meio da 
investidura dada por Jesus a seus 
Apóstolos e a todos ligados a eles, 
pelo sagrado laço Sacerdotal, difícil 
será o diálogo com o Céu. Uma alma 
lavada pelo arrependimento e 
reconciliada com Deus e a sociedade, 
será uma alma em paz e serena com 
sua consciência.
O plano de Deus, para com vocês, é 
fazer do instrumento do perdão uma 
força poderosa contra a violência e o 
desamor. O perdão é o caminho da 
caridade e do amor fraterno. 
Quem estiver separado de Deus, pelo 
pecado ,  somente  a t ravés  da  
reconciliação e do arrependimento 
das faltas confessas e absolvidas, a 
c o m u n h ã o  c o m  J e s u s  s e r á  
restabelecida.
Com minhas visitas, Eu peço a todos 

um coração convertido, pois terão, desta forma, a 
Misericórdia Divina.
Desejo todos vocês renovados em Cristo; portanto, é 
necessário que se reconciliem com a Igreja. Tudo o que 
estiver em comunhão com a Igreja de Cristo na terra será 
confirmado no Céu; e se isto for excluído, excluído será 
também pelo Altíssimo.
A clareza d’alma e a leveza de um espírito, isento do 
pecado, confunde poderosos e exalta o simples.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.121)

 

No dia 25/09/2014, Terezinha Scarpeli recebeu em seu lar a 

visita de Nossa Senhora. Aqui, nesta mensagem, Maria 

Santíssima nos chama a atenção quanto à importância da 

cristandade nesta escalada humana rumo ao encontro com 

Deus. Quando se fala cristandade, temos que ter em mente 

toda essa estrutura idealizada pelas hierarquias celestes para 

transmitir uma linguagem Divina aos moldes humanos, com 

toda a carga de dificuldades imposta por um reino que não a 

admite de forma alguma. Primeiro, temos que entender que a 

cristandade é o alvo principal de Lúcifer para frustrar os 

planos divinos: isto é fundamental para não cairmos em 

armadilhas que possam desestruturar nossa formação 

intelectiva de fé. É evidente que Jesus estabeleceu 

procedimentos para que o estandarte da Igreja primitiva fosse 

levado até o final dos tempos como sinal de Sua presença entre 

nós, perpetuada através das celebrações Eucarísticas e tudo 

aquilo que levasse o povo ao encontro das verdades Eternas. 

Mesmo que tudo na cristandade, hoje, pareça cada vez mais 

sem sentido para as novas gerações acostumadas a acreditar 

somente nos valores materialistas, deve-se levar em conta 

aquilo que Jesus disse a Pedro: “…o que ligares na terra será 

ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos 

céus” (Mt 16,19). Se existem os sacramentos, usemo-los a 

nosso favor, para que possamos criar barreiras contra a onda 

crescente da apostasia, e fiquemos com olhos e ouvidos bem 

atentos para sabermos onde se encontram os embustes do 

demônio. É assim que funciona: Deus nos dá as ferramentas e 

depende de cada um fazer bom uso delas através do exercício 

da fé.

Marco Aurélio
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Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme 
decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se 

a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para 
Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a 
Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: “Senhor, queres que 
mandemos descer fogo do céu para destruí-los?”
Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado.

A Subida para Jerusalém (Lucas 9,51-56)

ncontramos histórias interessantes nas palavras do Evangelho, que nos ajudam a conhecer Jesus um Epouco mais. Sabemos que São Lucas não conheceu Jesus. Ele era médico e escreveu o Evangelho 
baseando-se na escuta, ouvindo falar de Jesus e procurando notícias sobre Ele.
Para entendermos o que Jesus disse em Lc 9,51-56, temos que entender o que é ser samaritano. "Estes 
puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não 
o receberam, pois caminhava para Jerusalém."
Samaria era um povoado que ficava entre a Judeia e a Galileia. Todos que iam a Jerusalém passavam pela 
Samaria e podiam passar também por outro local chamado Transjordânia. No entanto, Jesus quis passar por 
Samaria, porque queria acabar com uma briga entre os judeus e os samaritanos que durava sete séculos, isto é, 
setecentos anos.
Existia uma grande rixa entre eles, e tudo começou quando pessoas daquela região foram enviadas para a 
Síria como escravos e lá adquiriram uma parte da cultura daquele povo. Quando retornaram, fixaram 
residência no povoado de Samaria e ali começaram a reverenciar, além do Deus dos judeus, outros deuses da 
Síria. Os judeus não gostaram disto e proibiram os samaritanos de entrar no templo de Jerusalém. Por isto 
todos que iam a Jerusalém evitavam passar por Samaria, porque os samaritanos hostilizavam os peregrinos 
que se dirigiam a Jerusalém.
Jesus, no entanto, queria mostrar àquelas pessoas, que caminhavam com ele, que estava ali para salvar almas, 
não para jogar as pessoas ao fogo, não para matar ninguém. Jesus queria dar o exemplo de que devemos 
procurar aquelas pessoas que não conhecem Deus verdadeiramente e evangelizar no meio de todos, onde 
todos se conheçam e se tratem bem.
"Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém."
Em vista disto, os discípulos Tiago e João disseram-lhe: "Senhor, queres que ordenemos desça fogo do Céu 
para consumi-los?" Eles tiveram uma ideia errada da situação, e foi como dissessem: isto está errado, eles não 
querem receber o Senhor! Deixa-nos destruir estas pessoas.
"Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. E partiram para outra vila."
A reação de Jesus foi para dizer-lhes: que coisa horrorosa, Eu vim para evangelizar, para salvar vocês, para 
dar-lhes vida. Foi isto que Jesus quis dizer. 

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes.)
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Corria o ano de 1957. Eu era coroinha do Padre Agostinho, em Ubá (MG), minha terra natal.No 
dia 07 de outubro, me vi envolto numa enrascada. Cheguei à igreja por volta das 10 horas da 

manhã, e o padre Agostinho foi logo me dando serviço.
– Você irá fazer o andor de Nossa Senhora do Rosário, hoje. Já está lá o andor, a imagem e alguns 
lírios. Vê o que pode ser feito.
Não pode ser… nunca fiz andor em minha vida, pensei, enquanto olhava em volta, esperando que 
por milagre acontecesse algo em que eu pudesse me apoiar.
Nesse momento uma senhora, com aparência de 22 a 25 anos de idade, chegou com uma braçada 
de rosas brancas e me disse:
– Desejo colocar estas rosas no andor, posso?
– Padre Agostinho me disse para enfeitá-lo, mas não sei como!
– Eu lhe ajudo. Vamos iniciar? Mas como falta muita coisa, vou pedir a uma pessoa para lhe 
ajudar!!
Ela saiu, então, deixando-me com as rosas.
Logo depois chegou um senhor e me disse: – Vou lhe ajudar como fazer esse serviço.

Essa pessoa trazia consigo algumas ripas e uma tela. Tinha também algumas lâmpadas, uma bateria e fios. Trazia tudo num 
carrinho.
– Vamos fazer uma estrela.
E começou pregando as ripas, fixando a tela e ligando os fios para dar energia às lâmpadas.
– Como é o seu nome? – perguntei-lhe.
– Me chamo José.
Quando tudo ficou pronto, chegou a senhora e começou a fixar as flores etc. Terminado, mamãe veio me ver e disse:
– Posso colocar no pescoço do Menino Jesus minha medalha?
– Isso é um milagre, não fiz nada. Pode colocar, mas vou avisar ao padre Agostinho. – respondi.
– Então fale com ele que estará nos pés da imagem o véu que pertenceu à sua avó. – disse-me mamãe.

Padre Agostinho permitiu. E por volta das 18 horas desse dia, vi o andor sair da igreja enfeitado com os lírios, a medalha e 
o véu de minha avó.

Um andor à Doce e Serena Senhora

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 participar da Reunião das Marias no dia 21 de cada 
mês, às 12h, com Raymundo Lopes e os Missionários do 
Coração Imaculado, na Capela Magnificat² .

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.

Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida  
todos a participar da Vigília 
Missionária na Capela 
M a g n i f i c a t ,  q u e  s e r á  
realizada nesta sexta-feira, 
dia 03 de setembro, das 21h 
às 23h30min. Um momento 
de oração e adoração ao 
Santíssimo Sacramento, 
onde pedimos a Jesus 
proteção e discernimento 
para que estejamos aptos a 

recepcioná-lo em seu iminente retorno ao nosso 
convívio na passagem destes Finais dos Tempos 
para os Novos Tempos.
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o dia 10 de abril (antes, no dia 1º, conversando com No Francisco, vi que o dia 10 seria Sexta-feira Santa) 
fiquei atento, levantei-me cedo e fiquei mais quieto, nas 
proximidades da Capela.
Pela manhã recebi a visita de D. Heloísa, que almoçou 
comigo; e pela tardinha chegaram Neida e Elci, 
acompanhados de outras pessoas, que ficaram até as 18 
horas, aproximadamente.
Por volta das 15 horas, tinha resolvido rezar o Terço, 
lembrando-me ser a hora em que a Igreja celebra a agonia 
de Jesus na cruz. A fastei-me e fiquei sozinho no meu 
quarto rezando.
Por volta das 21 horas, olhei pela janela do quarto e achei 
estranho a Capela estar toda azul, uma luz estranhamente 
azul envolvia tudo.
Desci, entrei na Capela e vi uma cena impressionante: 
pessoas andando no corredor da Capela; eram como 
vidro, transparentes, todas saindo da Capelinha onde fica 
a poltrona na qual Nossa Senhora se assenta quando me 
visita. Corri entre elas, em direção à cadeira, e vi Nossa 
Senhora direcionando essas pessoas ao altar central onde 
temos o Santíssimo Sacramento.
Perguntei, então, a Ela:
- Quem são essas pessoas? Por que estão assim?
- São almas que foram resgatadas pelas orações de vocês. 
Elas estavam no Purgatório desde os primeiros séculos da 
era de vocês, e agora foram libertadas devido aos meus 
pedidos e amparadas na oração de vocês.
- São muitas, Senhora?
- São milhares, mas algumas delas irão lhe falar.
- Falar comigo?
- Sim. Desejo, a pedido de Jesus, que propague essa 
oração inspirada, porque é um meio poderoso de 
resgatar almas que estão no Purgatório há séculos, 
muitos séculos, e algumas que tiveram o privilégio de se 
verem livres agora, porque lhe inspirei uma fórmula 
simples com a qual vocês entram em contato com o 
coração de Jesus e o Meu.
Lembra-se quando declarei que o meu Imaculado 
Coração triunfaria, e depois declarei que triunfou?
- Lembro-me sim, Senhora.
- Pois, se essa oração for rezada nas Missas, será também 
um triunfo para o meu Imaculado Coração, porque 
satanás não consegue segurar, como tentou segurar, o 
braço de Jesus oferecendo a vocês a misericórdia.
Então, algumas dessas almas começaram a falar e as 
outras, que não obtiveram a autorização de Nossa 
Senhora, dirigiam-se para o Sacrário; e todas elas parece 
que entravam no Sacrário e desapareciam.
Enquanto falava, cada alma adquiria uma cor: 
avermelhada, amarelada ou azulada.

Sou Hilário1 (  )tom avermelhado
Vim ao mundo no ano Domini (ano do Senhor - depois de 
Cristo) 315.
Fui casado e tinha uma filha. Minha família era 
importante, mas pagã.
Fui sagrado bispo em 350, e como bispo não compareci 
ao Sínodo de Arles, em 353, nem em Milão, em 355. E 
nesse ano promovi uma resistência a Saturnino, 
metropolita da Gália (atual França), e foi por essa causa 
que Constâncio (imperador ramano) me desterrou para a 
Ásia Menor. Lá escrevi De Trinitate. Participei do Sínodo 
de Selêucia e depois fui ao encontro do imperador, 
solicitando-lhe uma conversa pública com Saturnino; 
mas fui impedido e por causa disso retornei à Gália.
Tentei uma excomunhão de Saturnino, e devido a isto a 
Gália foi reconquistada ao catolicismo. Mais tarde tentei 
com o imperador o afastamento do bispo Auxênio. 
Depois da morte de Constâncio, fiz desmoronar o 
arianismo2 no ocidente. Eu estava convicto de que a 
dignidade da fé requer uma adequada forma de 
apresentação, mas meus escritos eram difíceis de 
entender. Fui um dos maiores teólogos do ocidente, e o 
Comentário de Mateus me trouxe notoriedade. Em 365 
escrevi os Tractatus super Psalmos, em latim, e o 
Tractatus Mysteriorum.
Na minha concepção, a fé na divindade era fundamental. 
Eu dizia que Jesus tomou a natureza humana no seu 
corpo, contudo não era um corpo terrestre, mas corpo 
celeste, porque Ele mesmo se formou na Virgem Maria. 
Eu dizia que os milagres de Jesus não foram 
propriamente milagres, mas um modo natural de ser e 
agir. Jesus não experimentou dor e nem necessidades. 
Como afirmava Clemente, da cidade de Alexandria, 
Jesus não podia morrer. Devido a estes questionamentos, 
e alguns outros,
estava no Purgatório até esta data. Foi o pedido de vocês 
que permitiu que as forças celestes, encabeçadas por 
Maria, a Mãe de Jesus, viessem em meu auxílio.
1 - Hilário (315-367): santo e doutor da Igreja, 
proclamado tal por Pio IX. Foi chamado o "Atanásio do 
Ocidente". Santo Atanásio foi bispo de Alexandria do 
Egito, celebrado pelos bizantinos como um dos quatro 
grandes doutores da Igreja oriental. Alexandria, cidade 
egípcia, foi centro cultural da Antiguidade ocidental, a 
partir do século III a.C.
Bizantinos eram os habitantes de Bizâncio, antiga 
capital do Império Romano do Oriente, que depois 
passou a chamar-se Constantinopla, atual Istambul, na 
Turquia.

(Continua na próxima página)



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

2 - Arianismo: primeira grande heresia cristã (doutrina 
contrária ao que a Igreja define como verdade de fé), 
assim denominada por se ter originado das ideias 
professadas por Ário (256-336), nascido na Líbia e 
padre na cidade de Alexandria. O arianismo questionava 
a natureza da divindade de Jesus Cristo, afirmando que o 
Filho, Pessoa da Santíssima Trindade, não era 
totalmente divino, não sendo coeterno com o Pai (que 
existe com o Pai eternamente), a primeira Pessoa, e sim 
apenas um homem educado à imagem e semelhança de 
Deus. "O Filho tem um princípio, mas Deus não tem 
princípio; Ele existe antes de todos os seres, inclusive o 
Filho." Essas formulações contrariavam o dogma 
cristão que estabelecia ser o Filho coeterno do Pai. Ário 
ensinava que o Pai era eterno, sem começo ou fim, mas 
que Jesus - o Verbo - havia sido criado por Deus e que, 
por sua vez, o Verbo criara o Espírito Santo.
Assim, da Santíssima Trindade só o Pai era Deus 
enquanto os dois outros componentes ficavam a Ele 
subordinados (subordinacionismo); sua divindade, 
portanto, era concebida pelo Pai e, em tal circunstância, 
inferior.
Pregava que o Logos, a Palavra de Deus que em Jesus se 
fizera carne, não era o próprio Deus, mas uma criatura 
infinitamente superior aos anjos, embora como eles 
criada do nada antes do começo do mundo.
Na verdade, essa ideia privava o cristianismo de sua 
afirmação central segundo a qual a vida e a morte de 
Jesus tinham o poder de redimir, pois eram ações do 
próprio Deus. Foi condenado (o arianismo) no Concílio 
Ecumênico de Niceia, em 325, e posteriormente no 
Concílio de Constantinopla.
Em ambos os concílios ficou estabelecido que o Cristo 
era filho de Deus, coeterno do Pai e igual a Ele "por ser 
da mesma substância ou essência" (homoousios). O 
Concílio de Niceia não só condenou Ário e seus 
seguidores como produziu um Credo, chamado Niceno-
Constantinopolitano, onde diz "(…) Filho unigênito de 
Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
gerado, não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas 
as coisas foram feitas. (…) e se encarnou pelo Espírito 
Santo…".
Fontes: Dicionário Histórico de Religiões - Editora 
Nova Fronteira (2002); Os Santos do Calendário 
Romano - Editora Paulus (2001); Santos & Pecadores - 
História dos Papas - Cosac & Naify Edições Ltda. 
(1998); e Dicionário Houaiss.
João de Éfeso (  )tom avermelhado
Nasci em 507 e morri em 586. Fui um convicto 
monofisita1 e fui bispo de Constantinopla2, quando era 

imperador Justiniano. Fui preso em 572, por ordem desse 
imperador, e passei a viver uma vida errante (sem 
destino).
Escrevi História Eclesiástica, em 566, quando eu estava 
desterrado, e uma história dos santos orientais. 
Permaneci no Purgatório até agora e fui resgatado devido 
às orações de vocês e à interferência de Maria, a Mãe de 
Jesus.
1 -Monofisita, ou monofisista: Doutrina que refuta a 
definição ortodoxa da Igreja de que Jesus Cristo tinha 
duas naturezas completas, a humana e a divina (DH). 
Movimento cismático (dissidente), herético (que envolve 
heresia), difundido do Egito ao Oriente, propagador de 
uma doutrina, segundo a qual em Cristo existia apenas 
uma natureza: a divina.
Condenado no Concílio de Calcedônia (hoje Kadicov - 
Turquia), em 451, o monofisismo continua vivo no 
Oriente (Egito, Palestina, Síria), sobretudo nos meios 
monásticos (em mosteiros). (DHR-NF)
2 - Constantinopla: antiga cidade de Bizâncio, fundada 
no século VII a.C., cujo nome passou para 
Constantinopla, pelo imperador romano Constantino, o 
Grande (306-377 d.C.), que a torna sede do Império 
Romano do Oriente, também chamado Império 
Bizantino (330-1435 d.C); a partir de 1930 passou a 
chamar-se Istambul. (DH)
Eu também sou João, (  )tom amarelado
João Mosco, nasci no século quinto, fui monge em 
Jerusalém, no Egito, no Sinai e em Antioquia. Depois que 
Jerusalém foi conquistada pelos persas (habitantes da 
Pérsia, hoje Irã), fui a Roma com Sofrônio, e foi em 
Roma que morri. Escrevi Pratum spirituale, contando 
histórias de milagres e coisas edificantes. Em 519 
escrevi, junto com Sofrônio, uma biografia de João, o 
Esmoler. Cometi pecados que Deus permitiu que não 
relatasse, mas fui retirado do Purgatório devido à oração 
de vocês e da Mãe de Jesus.
Eu sou Sofrônio, (  )tom amarelado
amigo de João Mosco. Fui patriarca em Jerusalém. Na 
mesma época, e durante o reinado de Diocleciano 
(imperador romano, 284-305 d.C.), escrevi Cirilo1 e 
João. Fui retirado deste local por Maria, a Mãe de Jesus, e 
as orações de vocês.
1 - Cirilo: São Cirilo de Jerusalém (cerca de 313-387 
d.C.), bispo e doutor da Igreja, título dado pelo papa 
Leão XII.
 Sou Leôncio, (  ) de Neápolis, cidade tom avermelhado
do Chipre, e morri em 650. Escrevi Uma Vida de João, o 
Esmoler, juntamente com meus dois amigos João Mosco 
e Sofrônio.

(Continua na próxima página)
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Escrevi a vida de simeão de salis, monge maravilhoso 
que viveu no tempo de Justiniano (imperador bizantino, 
482-565 d.C.), no deserto sírio. Fui salvo deste lugar pela 
Mãe de Jesus e as orações de vocês.
Gerôncio (  )tom azulado
a Vita Melanie Iunioris foi escrita em grego por mim, 
Gerôncio, presbítero e administrador dos mosteiros de 
Santa Melanie, no monte das Oliveiras, em 485. Estive 
no Purgatório por todo este tempo, por pecados os quais 
Deus me perdoou, e fui resgatado devido às orações de 
vocês e o empenho de Maria, a Mãe de Jesus.
Bardesanes ( )tom amarelado 
Meu nome é Bardesanes, da cidade de Edessa1. Morri em 
222 da era de vocês e apresentei minha doutrina com meu 
filho Harmônio. Lá contém o Diálogo do Destino, mais 
conhecido como Livro da Lei dos Países, e foi redigido 
por meu discípulo Filipe. Fui astrólogo e filósofo. Saí do 
Purgatório devido à interferência da Mãe de Jesus e as 
orações de vocês.
1 -Edessa: cidade da Macedônia (província setentrional 
da Grécia).
Basílides (  ) tom avermelhado
Eu sou Basílides e nasci no século segundo, em 
Alexandria. Escrevi um evangelho e um comentário 
sobre ele. Fui condenado a ficar no Purgatório por todo 
este tempo, e fui resgatado pelas orações de vocês e a 
interferência da Mãe de Jesus.
Sou Orígines e, com a autorização da Senhora, desejo 
falar. ( - era o mais escuro )tom avermelhado 
Eu sou talvez o pior dos condenados, porque designava 
os pecados capitais ou pecados mortais como incuráveis, 
sem que sejam de modo absoluto por não subtraírem 
inteiramente ao poder das chaves que possui a Igreja. 
Não podem ser perdoados, como os pecados menos 
graves, somente por um simples ato de misericórdia, 
devem ser expiados por penitência pública de longa 
duração e que inclui a excomunhão. Um dos pontos 
capitais de minha doutrina foi a apokatástatis pânton, isto 
é, as almas que pecaram na terra irão depois da morte para 
um fogo purificador.
Pouco a pouco, porém, todos, inclusive os demônios, 
subirão de grau em grau, até que por fim, inteiramente 
purificados, ressuscitarão com corpos etéreos e 
novamente Deus será tudo em todos. No entanto, esta 
restauração a que me referia não significa o fim do 
mundo atual, existirão outros mundos e, depois deles, 
ainda outros acontecerão. Visava os ensinamentos de 
Platão, onde os mundos se repetem numa mutação 
interminável.
Eu negava a eternidade do Inferno.
Eu pensava que a Carne e o Sangue de Cristo, na 
Eucaristia, se formavam por influência do Logos de 
Deus1 e da epiclese2 dos homens sobre os elementos 
naturais.
Aderi ao subordinacionismo sobre as relações das 
pessoas da Trindade.
Acentuava a eternidade do Filho de Deus, chamava-o 
homoúsios, ao Pai chamei autotheos e dizia que o 
Espírito Santo era inferior a Jesus. Concebia a criação 
como um ato eterno, a onipotência e a bondade de Deus 

nunca podem ficar sem um objeto para sua atividade.
Fui resgatado, depois de tantos séculos, devido ao perdão 
de Deus, a pedido de Maria, a Mãe de Jesus, e as orações 
de vocês.
1 -Logos de Deus: a Palavra de Deus que em Jesus se 
fizera carne.
2 - Epiclese: invocação ao Espírito Santo, na celebração 
eucarística, especialmente nas liturgias da Igreja 
oriental.
Sou Evágrio (  )tom amarelado
Nasci em 430 e escrevi altercatio simonis Iudæi et 
Theophili Christiani contra os judeus; por isso mereci o 
Purgatório e de lá fui resgatado pela mão de Maria, a Mãe 
de Jesus, através das orações de vocês.
Sou Salviano, da cidade de Marselha (  )tom azulado
Deixei o mundo em 480. Escrevi De Gubematione Dei. 
Retrata a calamidade de migração dos povos e a miséria, 
e declarava que Deus não se importava com as coisas 
terrenas. Tracei um quadro assustador das disposições 
morais dos católicos romanos da Gália, da Espanha e da 
África, a respeito da dureza do coração para com os 
indigentes e da injustiça na vida social. Devido a isso, que 
não me arrependia, fui sentenciado ao Purgatório e saí 
devido aos pedidos da Mãe de Jesus e à oração
de vocês.
Sou Arnóbio, monje africano ( )tom azulado 
Vivi em 432, em Roma, e fui contra a doutrina de 
Agostinho sobre a graça. Conflictus cum serapione, 
Expositiunculæ in Evangelium, Liber ad Gregoriam e 
Commentari in Psalmos são meus. Escrevi lendas 
hagiográficas (sobre a vida de santos) de nenhum valor. 
Fui condenado ao Purgatório até este final de tempos, e 
saí graças às intervenções de Maria, a Mãe de Jesus, e as 
orações de vocês.
Fui papa em 483. Quando morri, meu nome era 
Simplício (  )tom avermelhado
Assentei uma ridícula validez perpétua das decisões 
pontifícias em questão de fé, que nenhum valor tinha 
diante do poder de Deus. Somente Jesus é o real 
depositário da fé. Tive que aceitar as decisões do Alto e 
fui libertado pelas mãos de Maria, a Mãe de Jesus, e as 
orações de vocês. Nesse momento, Nossa senhora 
interrompeu duas almas, no corredor, e falou-lhes: 
“Desejo que fales a Daniel quem são vocês!” De repente, 
ouvi uma voz feminina a falar-me:
Sou Amélia (  )tom amarelado
E fui amiga de Maria Lúcia de Jesus (pastora Lúcia, de 
Fátima), que depois de receber o hábito foi também do 
Coração Imaculado. Fui retirada do Purgatório a pedido 
de Maria, a Mãe de Jesus, e as orações de vocês ajudaram 
para que esse processo se concretizasse.
Minha sentença é que eu ficasse aqui por mais alguns 
anos ainda, mas, acreditando que a Mãe de Jesus poderia 
fazer algo por mim, recorri a Ela, e Ela, confiando nas 
orações que se elevavam ao Céu da Capela Magnificat, 
pude deixar este lugar. Convivi com a família de Lúcia, 
em particular com sua irmã mais velha, e lá aprendia o 
ofício de tecer coisas. 

(Continua na próxima página)
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Maria, a Mãe de Jesus, solicitou à Lúcia penitência para 
reparação dos pecados com os quais ofendemos a Deus. 
Ela aceitou. E a você Ela inspirou uma oração que vale 
para nós como um bálsamo e um caminho para o Céu.
Estava do lado dela um homem que, pelo que dizia, era 
um padre na terra:
Meu nome era Joaquim Maria Afonso. Fui da 
Congregação Claretiana (  )tom avermelhado
e estava no Purgatório desde 1981. Estava trabalhando 
em textos da aparição de Maria, a Mãe de Jesus, em 
Fátima, Portugal. Pedi a Deus para que o ajudasse (a 
Raymundo) na Basílica de Lourdes, em Belo Horizonte.
Fui atendido devido a essa preocupação; e pela força de 
Maria, a Mãe de Jesus, pude deixar o Purgatório. 
Continuarei pedindo a Deus
que o proteja no grande anúncio para este século.
Quando terminaram, elas também entraram no Sacrário e 
Nossa Senhora me disse:
- Muito obrigada pela disponibilidade, era o desejo de 
Jesus, para que fale a todos sobre a misericórdia do seu 
sagrado Coração.
Desejo que repita comigo:
Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que abra 
meus olhos e veja a beleza da criação. 
Agradeço a Deus por permitir que deixe cair em meu 
rosto, em minhas mãos e meus pés a água que purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que me 
nutre.
Agradeço a Deus por me mostrar que existem pessoas 
mais sábias do que eu, e com elas eu possa aprender 
muitas coisas mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e trabalhe, para 
que outros possam desfrutar de tudo isso que sinto em 
meu coração.
Continue rezando desta forma e com a oração que lhe 
inspirei, e peça a todos que o façam, porque você foi 
escolhido para a grande boa-nova do seu milênio.
- Como posso escrever tudo isso?
- Não precisa escrever, já está escrito, mas com os erros 
seus e acertos do seu grande amigo. Você fará apenas 
inserir nosso diálogo e pedir a seu grande amigo a 
correção, porque este é o desejo de Jesus.
- Está escrito? A quem pedir a correção, ao Francisco?

- Sim. Mas como disse, com os erros seus e os acertos do 
Francisco (Lembi).
- Onde?
- No seu computador.
- Qual?
- No seu local de trabalho.
- No SIM?
- Lá mesmo, procure lá.
Dizendo isto desapareceu, ficando apenas um leve 
perfume.

Comentário:
Este diálogo me soa como um alerta e merece uma boa 
reflexão, uma vez que temos - com o Raymundo - a 
grande responsabilidade não só do anúncio da vinda de 
Jesus, mas também de uma nova catequese. Por isso é 
preciso muito cuidado ao formularmos conceitos em 
matéria de fé. E também, na mesma linha de pensamento, 
ao interpretarmos as palavras de Nossa senhora. Ela 
certamente não deseja que nos aconteça o mesmo que 
vimos com aquelas almas. Não só por nós, mas também 
por aqueles que nos sucederão no futuro, colocando seus 
dons a serviço desta Obra, transmitindo - no decorrer 
dos séculos - os ensinamentos que aqui nos deixou 
Maria, a Mãe de Jesus.
Outro fato que nos chama a atenção e que deve conter um 
recado:
todas essas almas disseram "Maria, a Mãe de Jesus", e a 
pasta que Raymundo encontrou no computador, aberta 
pelo Céu, contendo o que ouviu, tinha o título RWNMI, o 
mesmo que os três anjinhos traziam na camisa, quando 
do diálogo 'Desobrigo-o da Basílica', de 10/10/2007.
São letras que significam seu nome, como disse nesse 
diálogo. E é natural que Ela goste de seu nome e queira 
ser chamada por ele, escolha certamente feita por Deus. 
Nós também prezamos nosso nome, não é isso?

"Meu nome (Miryam) significa altura, excelsa e assim 
por diante."

(Diálogo extraída do livro ‘‘Uma Incógnita dos Finais dos Tempos’’. p.91 à 100)

Oração pelas almas do Purgatório

Senhor bom Deus, estamos aqui, humildemente, Te pedindo que tenhas misericórdia das almas dos fiéis que padecem no 
Purgatório; são irmãos e irmãs que viveram na terra e, por descuido, deixaram de fazer Tua vontade, por isso foram 
privados de Tua presença.
Tem pena deles, Te pedimos mais uma vez, com humildade. E, em resposta a Teu amor para conosco, Te oferecemos um 
Pai-Nosso, que, temos certeza, irá fazer com que essas almas sejam objeto de Teu olhar. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus,…
Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que abra meus olhos e veja a beleza da criação.
Agradeço a Deus por permitir que deixe cair em meu rosto, em minhas mãos e meus pés a água que purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que me nutre.
Agradeço a Deus por me mostrar que existem pessoas mais sábias do que eu, e com elas eu possa aprender muitas coisas 
mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e trabalhe, para que outros possam desfrutar de tudo isso que sinto em meu 
coração.
Atenção: Rezar esta oração preferencialmente na hora da Santa Missa.



8                                                                        Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br8                                                                        Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

Redação

Rua Alagoas, 1460 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: redação@espacomissionario.com.br 

Administração
Jornalista responsável: Vicente Sanches
Editor: Raymundo Lopes
Redator: Marco Aurélio 
Revisor: Francisco Lembi 
Diagramação: Rodrigo Dune
Imagens: Rodrigo Dune e Marco Aurélio

ãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta Basílica para te prestar uma homenagem e honrar teu Filho Jesus. MDeixamos nossas casas, nossas obrigações terrenas, deixamos tudo porque, neste momento, teu Filho e tu são o 
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 acontecem depois, porque 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 onde nos reunimos nas terças-feiras, 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!

Preço:  R$ 350,00

Réplica Perfeita de Nossa Senhora Aparecida

Descrição do Produto: 

Ÿ Imagem feita em resina 
Ÿ Manto bordado e aveludado
Ÿ Presilha dourada
Ÿ Coroa dourada com Strass
Ÿ Um DVD com a história da criação da imagem
Ÿ Altura 36cm

Departamento de vendas:

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

Tenha em casa uma cópia da Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, igual a que o Papa João Paulo II, recebeu em mãos de 

Raymundo Lopes

Oração para entrada da imagem de Nossa Senhora de Lourdes


