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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 14 de abril de 2015. 

Aryasta Moreira  recebeu a 183ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Sirvam a Deus na terra sem contestação
Terça-feira, 26 de setembro de 1995

Meus filhos! 
Sejam bons administradores das pequenas 
riquezas da alma, para que Deus lhes 

confie as grandes.
Deus admira a astúcia voltada ao bem, 
e entrega a muitos os fugazes valores 
terrenos, para que possam transformá-
los em bens de inestimável valor no 
Céu.
Eu os desejo inteligentes com minhas 
mensagens; pois são luzes do Céu 
contra os enganosos brilhos da terra.
Percebam bem que expresso nelas uma 
condição: que sirvam apenas a um 
Senhor, pois é impossível dividir essa 
tarefa entre dois reinos.
Sirvam a Deus,  na  terra ,  sem 
contestação, para que Ele os distinga, 
na mesma proporção, no Céu.
Obrigada por terem atendido a Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.183)

Comentário: Esta mensagem leva a refletir sobre a maneira de agir 
com as coisas de Deus, a nós confiadas na terra. O Evangelho 
adverte que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos 
da luz. Isto quer dizer que precisamos agir com sagacidade. 
Administrar coisas terrenas é uma arte, e se o fizermos com as nossas 
forças voltadas ao bem, transformaremos coisas fugazes em 
permanentes. A Virgem, uma vez mais, nos alerta a sermos 
inteligentes com suas mensagens, isto é, que as coloquemos de modo 
a produzirem frutos, porque não basta estarmos de posse de um 
importante livro, se o mantemos fechado e longe do alcance das 
pessoas. Sirvamos a Deus através da Virgem, para não corrermos o 
risco de servir apenas aos homens, através do Diabo.

o dia 13-04-2015, Aryasta Moreira recebeu a visita de NNossa Senhora. Hoje, neste espaço concedido pelo Alto 
para que, juntos, possamos aprender a linguagem celeste, vamos 
falar de um assunto complexo pela sua abordagem científica, 
mas de fácil assimilação em sua abordagem espiritual. Na 
temática referente ao retorno de Jesus, encontramos no 
Apocalipse de João um conjunto de eventos tão bizarros que 
parecem ter saído da ficção científica, mas tudo é perfeitamente 
explicável à luz da racionalidade divina. Com a permissão 
d'Aquele que tudo comanda, através do estudo da física de 
partículas, sabemos que ao redor do núcleo atômico existem 
camadas ou níveis de energia bem definidos, onde circulam os 
elétrons. Se o elétron absorve energia (Quantum de energia), 
acelera e salta para níveis mais energéticos, mais externos e de 
maior frequência (salto Quântico), procurando estabilizar-se 
com o núcleo e assim manter equilibrado o sistema atômico. 
Como o extremamente grande é feito e se comporta como o 
extremamente pequeno (relação dos fractais), podemos 
comparar o sistema solar com um sistema atômico; o qual, para a 
grandeza de Deus, é o que realmente se apresenta. Na segunda 
vinda de Jesus ocorrerá um processo parecido com o do átomo. A 
terra, comportando-se como o elétron ao redor do núcleo (sol), 
ao receber um Quantum de energia (o Poder do Verbo, a presença 
do Cristo), irá forçá-la a realizar um salto quântico - "vi um novo 
céu e uma nova terra". A terra será elevada a um novo patamar na 
hierarquia dos mundos. A vida terá que se adaptar a um novo 
ambiente purificado; isso implicará em algumas mudanças na 
estrutura do DNA de toda a cadeia de evolução terrestre. 
Aguardemos, e guardemos nossa fé… Será um evento por 
demais grandioso, para que os pobres parâmetros humanos o 
possam imaginar.

Marco Aurélio
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ste Evangelho tem ensinamentos aos quais devemos dar muita atenção. Quando Jesus responde a Nicodemos: E"Em verdade te digo: se não nasceres de novo não verás o Reino de Deus."; e "Em verdade te digo: quem não 
nascer da água e do espírito não pode entrar no Reino de Deus", significa nascer para algo mais elevado, abrir-

se às palavras e ensinamentos do Pai, transmitidas por Jesus, "crer e permanecer na Palavra".
O nascimento na carne acontece na terra, por isso passamos a ter contato com as coisas da terra, aprendemos o que é da 
matéria, tudo aquilo que vemos e conhecemos com os nossos sentidos, com os olhos da matéria. Mas, se 
desenvolvermos os olhos do espírito, veremos as coisas do espírito, nasceremos para as coisas de Deus. Isto só não é 
fácil por causa do nosso pecado. Portanto, nascer de novo é conhecer e viver as coisas do espírito, que estão acima das 
coisas da matéria.
Jesus nos fala de duas situações pelas quais o ser humano pode passar na terra. Uma é aquela que se refere à cultura 
intelectual, adquirida através do conhecimento, do contato com as coisas do mundo: o saber; outra é a cultura do 
espírito, adquirida através dos ensinamentos de Deus: a sabedoria. Pode o maior sábio do mundo ser o mais ignorante 
das coisas de Deus; assim como o indivíduo mais inculto ser um grande conhecedor das coisas de Deus.
Quando uma pessoa nasce do espírito, começa a entender que faz parte de algo sublime. Isto passa a influenciá-la na 
sua sabedoria. A sua inteligência se abre também a um maior entendimento das coisas da terra, pois passa a observar 
mais, a ficar mais atenta.
O ser humano é carne e espírito. O espírito é esse que deve nascer de novo, do alto, numa contínua procura de Deus. 
Entendemos isso quando Jesus comparou o Reino de Deus com a situação daquela mulher que perdeu uma moeda e 
varreu a casa até encontrá-la. Isto é a procura do renascimento do espírito. A pessoa precisa renascer, numa incessante 
busca das coisas do espírito.
Jesus explicava isto a Nicodemos e ele não entendia, por isso disse: "Se tratando de coisas terrenas, não me crês, como 
crerás, se te falar das celestiais?"
Os santos eram pessoas geralmente "simples, mas com um grande conhecimento das coisas de Deus", por isso tinham 
também maior compreensão das coisas da terra.
São Cura d'Ars era uma pessoa simples e foi um dos maiores confessores, porque começou a entender a alma humana. 
Santa Catarina de Sena tinha toda uma estrutura racional que mudou completamente, após nascer do espírito. Outros 
santos como Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santo Agostinho foram pessoas 
que nasceram de novo. Adquiriram sabedoria, sabiam se relacionar bem com as pessoas, sendo consideradas 
inteligentíssimas.
Temos na Igreja outros exemplos bonitos: São Benedito, São Martinho... São Benedito era uma pessoa de pouca 
expressão, que só conseguia falar assim: "Senhor, cheguei, estou aqui!" Jesus chegou inclusive a responder-lhe: "Eu 
também estou aqui, Benedito." Ele era muçulmano. São Martinho era filho de mãe solteira, seu pai tornou-se 
governador. Foi impressionante a sua transformação e admirável a sua sabedoria. Nascer do espírito e se tornar santo, é 
isto que Deus quer de nós. Ele quer que nasçamos para a santidade, para a vida eterna.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído do Livro "Código Jesus", p. 101-102)

Jesus com Nicodemos (Jo 3, 7-15)

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: "Vós deveis nascer do alto. O 
vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde 
vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do 

Espírito". Nicodemos perguntou: "Como é que isso pode acontecer?" Respondeu-
lhe Jesus: "Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em 
verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo 
que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais 
quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do 
céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do 
homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é 
necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele 
crerem tenham a vida eterna".

Comentário do Evangelho



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

O que é a Páscoa?
O Tempo Pascal é o mais forte de todo o ano, inaugurado na Vigília Pascal e celebrado durante sete semanas até 
Pentecostes. É a Páscoa (passagem) de Cristo, do Senhor, que passou da morte à vida, a sua existência definitiva e 
gloriosa. É a Páscoa também da Igreja, seu Corpo, que é introduzida na Vida Nova de seu Senhor por meio do Espírito 
que Cristo lhe deu no dia do  primeiro Pentecostes.
O Tempo Pascal compreende cinquenta dias (em grego = "pentecostes"), vividos e celebrados como um só dia: "os 
cinquenta dias entre o Domingo da Ressurreição até o Domingo de Pentecostes", concluindo, portando, com a vinda 
do Espírito Santo.A unidade da Cinquentenaé destacada também pela presença do Círio Pascal, aceso em todas as 
celebrações, até o Domingo de Pentecostes.São dias de Páscoa e não após a Páscoa.
Os judeus tinham já a "Festa das Semanas" (ver Dt 16,9-10), festa inicialmente agrícola e depois comemorativa da 
Aliança no Sinai, aos cinquenta dias da Páscoa. Os cristãos organizaram rapidamente sete semanas, para prolongar a 
alegria da Ressurreição e para celebrar ao final dos cinquenta dias a Festa de Pentecostes: o Dom do Espírito Santo. Já  
no século II temos o testemunho de Tertuliano que fala que neste espaço de tempo não se jejua, mas que se vive uma 
prolongada alegria. A liturgia insiste muito no  caráter unitário destas sete semanas. 
Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor
Começa na Quinta-feira Santa, à noite, com a Missa da Ceia (depois do pôr do sol) até à tarde do Domingo da Páscoa 
da Ressurreição com as Vésperas. É o ápice do ano litúrgico porque celebra a Morte e a Ressurreição do Senhor, 
"quando Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus pelo seu mistério pascal, 
quando morrendo destruiu a nossa morte e ressuscitando renovou a vida" (NALC 18). 

Palavras de Nossa Senhora
transmitidas a todos através de Raymundo Lopes

Desejo exortá-los a uma vivência pascal ativa e inteiramente voltada a uma mudança radical de tudo que os afasta de 
Deus. É tempo de libertação do espírito de toda forma de escravidão. Esforcem-se a uma libertação de hábitos fúteis, 
para que Eu possa lhes proporcionar um maior contato com o Céu. O caminhar terreno será um eterno deserto de 
buscas ansiosas e sem propósito, se isto não for feito dentro deste contexto.
É tempo de reflexão a tudo o que tenho dito. Levem a sério minhas palavras. Por que não falo a autoridades, políticos e 
pessoas importantes que aparentemente possuem Deus no coração?
Porque eles podem enganar às pessoas, ao Céu não. Falta-lhes o amor ao próximo, substância básica do entendimento 
das coisas divinas. Somente através da simplicidade, provinda de um coração entregue a Deus, é que o que falo é 
entendido em sua substância e pode produzir frutos. Libertem-se dos grilhões do orgulho, da luxúria, da mentira e de 
toda sorte de enganosas artimanhas diabólicas, para que possam entender meus sinais.
Neste período pascal, Eu peço a vocês: ressuscitem o amor!

Ressurgir em Cristo

Filhos amados!
Estamos no início de um período pascal e peço uma profunda reflexão do que é ressurgir em Cristo.
Observem minhas mensagens: Eu os encaminho ao encontro com Jesus, vivo e ressuscitado, triunfante sobre a morte, 
para dar-lhes vida, e vida em abundância. Eu os encaminho para a Luz, não às trevas.
Se vocês amarem as coisas deste mundo, terão somente desejos e aspirações terrenas, porque, com o espírito voltado 
para baixo, passageiro e fugaz será o que conquistarem.
Se vocês aspirarem ressurgir em Cristo, visando às coisas do Céu, com o espírito voltado para o alto, perene será a 
conquista.
Meus filhos, ressuscitem dentro de vocês o que está morto pelo pecado, e terão diante de si a vida eterna.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Comentário: Nossa Senhora nos alerta sobre nossa excessiva preocupação com as coisas deste mundo. Vamos colocar nossos problemas 
nas mãos de Deus e, com  fé e muito amor fraternal, fazer do nosso viver na terra um exemplo de confiança na Providência Divina.

Missionários do Coração Imaculado
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esta manhã, recebi um telefonema de um missionário Nme pedindo ajuda, porque não estava bem. 
Imediatamente, pedi a outro missionário que me 

acompanhasse à casa dele, e de lá o levamos a um hospital. À 
tarde, ele recebeu alta e o levamos para minha residência, para 
que não ficasse sozinho em sua casa. Depois, fui para o SIM.
Voltei, por volta das 21 horas. Assim que todos se recolheram, 
entrei na Capela para rezar e pedir a Deus por ele. Rezava o 
Terço, quando uma aragem perfumada passou por mim. 
Fiquei atento e procurei andar na Capela, para ver e sentir o 
que estava acontecendo. Logo vi surgir sobre o piso uma 
nuvem, que se dirigiu à cadeira onde a doce e serena Senhora 
falara comigo antes da viagem a Roma. Fiquei observando-a, 
quando surgiu na cadeira um vulto, que percebi ser de Nossa 
Senhora, pois isto já havia acontecido anteriormente. 
Aproximei-me e perguntei:
– A Senhora deseja falar comigo?
– Sim, desejo.
– De que se trata, Senhora, fiz alguma coisa que lhe 
desagradasse?
– Não, tudo correu bem!
– Então, por que a Senhora retorna a este lugar?
– Seu amigo está bem, não se preocupe!
– Então, do que se trata?
– Muitas coisas são levadas a não ter um seguimento correto, 
porque vocês são programados pelo materialismo a dar valor 
somente àquilo que satisfaz aos olhos da matéria, deixando 
para trás a visão do espírito.
– Não estou entendendo, Senhora.
– Fiz com que chegasse ao Papa, porque isto está nos planos de 
Jesus.
– Eu sei, e fiz tudo direitinho, conforme a Senhora mandou.
– As pessoas ficarão surpresas, porque encontrou com o Papa, 
não é?

– Sim, este encontro foi muito interessante.
– E comigo?
– Todos ficam surpresos, também!
– Não ficam não, venho até você por uma graça especial de 
Deus, e isto é muito mais importante do que um encontro com 
um cardeal que se fez Papa.
– Deus fez ele Papa, não é isto que a Senhora deseja me falar?
– Não. Ele se fez papa!
– Então não foi Deus?
– Deus permitiu que isto acontecesse. E por meio dele é plano 
para que essa trama diabólica, da omissão sobre minhas 
aparições na Rue de Bac (Paris), Lourdes (França) e Fátima 
(Portugal) tenham um curso onde vocês serão beneficiados.
– Por quê, Senhora?
– Porque o retorno de Jesus está próximo e está decidido pelo 
Céu que isso seja conhecido por vocês. Se a Igreja não o 
proclamar, os meios serão outros.
– Como assim?
– Pelos meios através dos quais vocês foram programados: 
pelos meios racionais.
– Não entendi!
– Entenderá, quando isso se iniciar. Muito obrigada por sua 
coragem.
Agora espere pelos caminhos ditados por Deus, que não são os 
nossos.
– Obrigado, Senhora, estou sempre à sua disposição!
– Eu sei!
Dizendo isto, sumiu.

Raymundo Lopes

Quo Vadis

Tudo pela Igreja de Cristo

Sermos portadores dos ensinamentos da Mãe de Deus. Não darmos 
opinião sobre doutrinas e dogmas da Igreja de Cristo. Fazermos tudo o que 
Maria nos revela e nada mais. Se pudermos ajudar, estaremos presentes, 
mas prevalecendo sempre a opinião de Maria. Nossa participação nesta 
Obra resume-se em: anunciar o retorno de Jesus, catequizar e defender a 
Eucaristia. Nos ocuparmos no sentido de que Deus quis ser homem, e 
atualmente o ser humano deseja ser Deus. Não desejarmos nenhum cargo 
na Igreja a não ser o de Ministro Eucarístico, pois levar Jesus é uma de 
nossas metas. Estarmos presentes onde formos necessários, como 
missionários. O que nos importa é a vontade de Maria, que reflete a 
imperativa vontade de Deus.

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067 
www.shopmci.com.br
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