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O SÍMBOLO QUE OS LEVARÁ À VITÓRIA
A Virgem Maria intercede em nosso favor e nos traz uma vigorosa 
arma contra a ação do Anticristo, que por todos os meios tenta tirar-
nos do convívio com o Criador.
Mas, que arma poderosa é essa e como isso chegou até nós? No dia 13 
de outubro de 1992, numa surpreendente aparição na Basílica de 
Lourdes, em Belo Horizonte, durante a celebração de Missa em 
homenagem a Nossa Senhora de Fátima, três Anjos entregaram à 
humanidade uma importante simbologia mariana, que recebeu da 
própria Mãe de Deus o nome de:

MEDALHA MISSIONÁRIA.
Eis o que disseram os Anjos, uníssonos, em voz alta e clara: "Nós 
somos os mensageiros da paz! Jesus quer purificar a Igreja e 
intensificar na América Latina, especialmente em seu país, a devoção 
ao Imaculado Coração de Maria. Preste atenção no que vê!" (…)
Em seguida vi um terceiro Anjo, que disse:
" Não ofendam mais a Jesus, para que a Igreja neste continente seja 
marcada com o sinal da paz, sem conflitos nem apostasias. Rezem e se 
refugiem na Sagrada Escritura, para que tudo isto se cumpra sem 
sofrimento. Os corações de Jesus e Maria permitiram que 
conhecessem regras eficazes e necessárias a uma Igreja forte e sem 
manchas. Trabalhem para que isto não se perca. Eu sou o Anjo da 
Paz!"
Depois ficou apenas o Anjo da Paz, que me disse:
" O que verá será o Símbolo que os levará à vitória. Quem o tiver 
consigo, com fé e confiança, será como a porta marcada com o sangue 
do cordeiro."
Vi, ainda, o desenrolar de toda uma cena, diante do altar-mor da 
Basílica, que mais tarde foi retratada na Medalha Missionária. Nesta 
cena, duas frases luminosas surgiram:

OS SERVOS DE MARIA TERÃO SEGURANÇA
POR FIM O MEU IMACULADO CORAÇÃO  TRIUNFARÁ!

E o Anjo falou: “ Este é o Símbolo com o qual este continente terá 
segurança!
Aos marcados com este sinal, as tentações do mal não terão sucesso! 
Faça com que todos o conheçam!”
No dia  2 de abril de 1993, no Colégio Monte Calvário, em Belo 
Horizonte, Nossa Senhora me disse, dentre outras coisas:

“ Minha proteção está assegurada a quem, com toda a confiança, rezar o Terço, 
jejuar, confessar, assistir à Missa e comungar nas primeiras sextas-feiras de cada 
mês, trazendo consigo o Símbolo com o qual você foi agraciado (a Medalha 
Missionária). (…) Vocês serão marcados com o sangue do cordeiro, para que não 
caiam em tentação. Eu assistirei a cada um que, com todo o coração, a divulgar. A 
serpente negra ficará acuada diante deste Símbolo!”

Medalha Missionária

OS SERVOS DE MARIA 
TERÃO SEGURANÇA

POR FIM O MEU 
IMACULADO

CORAÇÃO  TRIUNFARÁ!

Fulgens Corona 
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CARTA ENCÍCLICA - FULGENS CORONA DO SUMO PONTÍFICE 
PAPA PIO XII INDICAÇÃO DO ANO MARIANO

AOS VENERÁVEIS IRMÃOS PATRIARCAS, PRIMAZES, ARCEBISPOS, BISPOS E DEMAIS 
ORDINÁRIOS LOCAIS EM PAZ E COMUNHÃO COM A SÉ APOSTÓLICA

A refulgente coroa de glória com que a puríssima fronte da virgem Mãe de Deus foi 
cingida por Deus mais nos parece resplandecer se recordarmos o dia em que, há cem 

anos, nosso predecessor de feliz memória, Pio IX, rodeado de um imponente cortejo de 
cardeais e de bispos, declarou, proclamou e definiu solenemente com infalível autoridade 
"que a doutrina que defende que a beatíssima virgem Maria foi preservada de toda a man- 
cha do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção, por singular graça e 
privilégio de Deus onipotente e em atenção aos merecimentos de Jesus Cristo salvador do 
gênero humano, foi revelada por Deus e que, por isso, deve ser admitida com fé firme e 
constante por todos os fiéis.
A Igreja universal que, de há tanto tempo, esperava esta decisão pontifícia, recebeu-a com a 
maior alegria; e, despertada desta forma, a devoção dos fiéis para com a virgem Mãe de 
Deus, que faz florescer no mais alto grau os costumes dos cristãos, fortaleceu-se; surgiram  
igualmente,  com  grande  ardor, novos estudos em que apareceram na sua mais brilhante 
luz a dignidade e a santidade da Mãe de Deus.
Parece até que a mesma beatíssima virgem Maria quis confirmar de uma forma prodigiosa 
a determinação que o vigário do seu divino Filho tinha sancionado, com o aplauso da Igreja 
universal. Com efeito, não tinham ainda passado quatro anos, quando a virgem Mãe de 
Deus, com juvenil e inocente semblante, se apresentou, de vestido e manto cândidos e 
cingida com uma faixa azul, a uma inocente e simples menina, na gruta de Massabielle, 
próxima de uma povoação, nas faldas dos Pireneus; à inocente menina que insistentemente 
perguntava o seu nome, a celeste visão, levantando os olhos ao céu e com um suave sor- 
riso, responde: "Eu sou a Imaculada Conceição".
Assim o compreenderam, como é natural, os fiéis que afluíram de todas as partes do mundo 
em piedosas peregrinações à gruta de Lourdes, reavivaram a sua fé, intensificaram a sua 
piedade e procuraram conformar sua vida com os preceitos cristãos. Ali alcançaram, 
muitas vezes, milagres que suscitaram a admiração de todos e confirmaram a religião 
católica como única aprovada por Deus.
Assim o compreenderam de forma peculiar os romanos pontífices, que enriqueceram com 
privilégios espirituais e com benefícios da sua benevolência o maravilhoso templo que a 
piedade do clero e do povo aí levantou poucos anos depois…

Pio PP XII, Carta  enc. Fulgens corona anunciando a celebração  do Ano Mariano comemorativo do primeiro 
centenário da definição do dogma da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria.

Em 1900 havia no local uma Capela dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, 
pertencente à Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Em 1911 chegam a Belo Horizonte os Missionários Claretianos, que se encarregam da 
Capela.
Em três de maio de 1916 é lançada a pedra fundamental da igreja; e em 14 de outubro de 
1922, com a obra ainda inacabada, ela foi inaugurada com a celebração de sua primeira 
Missa, presidida pelo bispo Dom Cabral.
No dia dezenove de março de 1923 é criada a Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. 
Seu primeiro pároco foi o padre Sebastião Pujol.
De arquitetura neogótica, em primeiro de novembro de 1958 ela foi elevada à categoria 
de Basílica Menor.

CARTA ENCÍCLICA - FULGENS CORONA DO SUMO PONTÍFICE 
PAPA PIO XII INDICAÇÃO DO ANO MARIANO

AOS VENERÁVEIS IRMÃOS PATRIARCAS, PRIMAZES, ARCEBISPOS, BISPOS E DEMAIS 
ORDINÁRIOS LOCAIS EM PAZ E COMUNHÃO COM A SÉ APOSTÓLICA

 Lourdes em Belo Horizonte



1Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                    7

Parece estranho, mas o Carnaval é o primeiro rito de 
alegria preparando a morte e ressurreição de Jesus 

de Nazaré. Na Páscoa de 2014, fiz uma síntese sobre 
1um Sêder  Judaico e a Páscoa cristã, mostrando o 

2
mistério de ambos no íntimo dos agnósticos , 
porque foi com Paulo que isso voou para 
além das fronteiras judaico-cristãs.
Na visão, a ceia do Senhor Jesus 
iluminou ainda mais a ceia 
hebraica dos ázimos lembrando a 
saída do Egito.
Fazendo um paralelo entre Sêder e 

3
Páscoa, os cristãos ressignificam a 
Páscoa para a ressurreição de Jesus. 
Misturam-se desolação e festa, alegria e 
tristeza. O destino de Jesus abateu-se 
sobre os seguidores. Rejeitado pelo povo, 
excomungado pela religião judaica, 
abandonado por Deus, traído por um 
apóstolo, cercado por dois condenados, pois a 
cruz era suplício só para rebeldes 
contestadores do poder romano e chefes do 
templo, era a sentença: morre pregado na cruz. 
Nada a celebrar, tudo a esquecer, Ele ressuscita 
para a vida. Carrega consigo a morte para a 

eternidade, não a rejeita, leva as chagas símbolos 
da continuidade da cruz no corpo glorioso. A 
comunidade primitiva assimila o trauma da 
morte de Jesus à medida que o experimenta 

ressuscitado, vivo e Senhor de todas as coisas.

1. Sêder: refere-se ao jantar cerimonial judaico 
em que se recorda a história do Êxodo e a 

libertação do povo de Israel. 
2. Agnóstico vem do grego: a-gnostos, 
ou seja, não-conhecimento, aquele que 

não conhece. No entanto, o agnosticismo 
é a visão de que a razão humana é incapaz 

de prover fundamentos racionais suficientes 
para justificar tanto a crença de que Deus 
existe ou a crença de que Deus não existe.
3. Ressignificar: neurolinguística – o 

significado de todo acontecimento depende do 
filtro pelo qual o vemos. Quando mudamos o 
filtro, mudamos o significado do acontecimento, e 
a isso se chama ressignificar, ou seja, modificar o 
filtro pelo qual uma pessoa percebe os 
acontecimentos a fim de alterar o significado 

desse acontecimento. Quando o significado se 
modifica, as respostas e comportamentos da pessoa 

também se modificam.
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23 Anos de Obra Missionária
“Em Fátima falei a uma leiga, para os Papas, 

eles não acreditaram; agora, falo a um leigo, para os leigos.”

Na madrugada de 28 de janeiro de 1992, Raymundo Lopes acordou escutando 
alguém chamando-o. Levantou-se, foi até a sala e viu uma luz brilhante, azulada, 

do tamanho de uma pessoa. E dela saiu uma voz delicada e macia: 
“Raymundo, preciso falar com você”.
Era a Mãe de Jesus. Desejava nove encontros com Raymundo na igreja de São 
Sebastião (av. Augusto de Lima), a partir de 11 de fevereiro, nas terças-feiras, às 17 h. 
Perguntou-lhe depois se ofereceria a Deus os dias restantes de sua vida, tendo recebido 
dele um inequívoco SIM.
A esses nove encontros, sucederam-lhe outros incontáveis, contemplados também 
com as presenças dos anjos Gabriel, Raphael e Uriel, além da presença maior daquele 
que é o Senhor da Criação: Jesus. E destes diálogos formou-se um rico tesouro de 
ensinamentos, mas também um oportuno e grave alerta para os tempos que vivemos – 
precisamos estar preparados para o iminente retorno de Jesus.
E neste período, repleto de obstáculos e duras provações, sobrepujado pela  
perseverança, coragem, “fidelidade e amor pelas coisas do espírito”, Raymundo 
Lopes conquistou a confiança do Céu, deu à Doce e Serena Senhora a certeza do 
triunfo do seu Imaculado Coração e achou “preferência diante do Trono do Altíssimo”.

Missionários do Coração Imaculado

Carnaval



Marilda recebeu a 176ª 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 27 de janeiro de 2015 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita

Desejo provocar na terra um enorme despertar da fé
Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados! 
Tenho pedido constantemente que 
acreditem em Deus e tenham fé em Sua 
presença. A fé é a única porta que os 
levará ao contato com o Reino de Deus.
Jesus foi firme e objetivo, quando 
dissertou sobre a qualidade e a 
quantidade da fé. Se a tivermos, nem 
que seja numa ínfima parte do nosso 
coração, poderemos mostrar ao mundo 
grandes prodígios. Isso nos esclarece 
que, com fé, podemos mudar o 
comportamento humano e transformar 
a terra.
Meus queridos, a fé nos leva a servir a 
Deus incondicionalmente  e  a  
reconhecer nossa condição de servos. 
Ao entregarmos nosso espírito a Deus, 
imbuídos da plena vontade de apenas O 
servir, o entregaremos confiantes de 
que fizemos na terra o que nos foi 

estabelecido pelo amor divino: servir, servir…
Meus filhos, desejo provocar na terra um enorme 
despertar da fé, com minhas visitas e meus sinais, mas 
insisto que sirvam com o propósito de também suscitar 
em vocês o amor fraterno e a união em prol de um único 
ideal: paz, paz, paz … 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)

Comentário:

A Mãe de Deus nos pede fé, garantindo-nos que se a tivermos, por 

ínfima que seja, poderemos transformar a terra. Isto não é novidade, 

porque Jesus, na parábola da mostarda, deixou bem clara essa 

condição. Estamos diante de uma dura verdade: não temos fé. Esta 

nossa absoluta falta de fé está nos arrastando ao desamor e à 

iniqüidade e nos transformando em quase-irracionais. Maria quer 

despertar na humanidade o poder de acreditar e ter fé, e isto ela o faz 

através de suas aparições, sinais e mensagens. Ocorre-nos, então, 

uma reflexão até certo ponto audaciosa: é preferível abrir o coração 

ao sobrenatural que nos envolve, a trancá-lo no egoísmo 

materialista, onde nos arvoramos em donos da verdade, que somente 

nós imaginamos conhecer. Vamos ao menos tentar fazer o que ela 

tanto nos pede: colocar-nos na posição de servir, para construirmos 

paz, paz.

 

“Os recados, mensagens e visões são às vezes confusos, 

porque são provindos de uma fonte completamente adversa. 

As leis do Altíssimo são imutáveis, até a linguagem celeste 

se torna turva ao cotidiano de vocês.”

o dia 26/01/2015, Marilda de Figueiredo recebeu a visita Nde Nossa Senhora, imagem que representa Sua aparição 

em Lourdes; e o que isto significa? Para os leigos ficou a ideia 

de que Nossa Senhora apareceu à Bernadete e pediu aquilo que 

parece óbvio: que rezássemos o Rosário, construíssemos 

igrejas, escutássemos o Papa, enfim, fôssemos autênticos 

cristãos. Mas – a mensagem principal – não transmitiram ao 

mundo, como era da vontade de Nossa Senhora, preferiram 

escondê-la, como se isto fosse bastante para calar a Sua voz, e 

perdeu-se, assim, a oportunidade de um diálogo com o Céu: 

“Tudo que desligares na terra será desligado no Céu”. Mas 

como os caminhos de Deus não são os nossos, a própria Mãe 

de Jesus, numa tentativa, vem nos alertar do perigo da 

apostasia, o perigo de não acreditarmos mais na promessa de 

Jesus de que retornaria. Está tudo consumado, disse-nos a bela 

Senhora em diálogo recente com Raymundo Lopes. Agora, só 

nos resta a incumbência de propagarmos o que nos pede a Mãe 

de Jesus. Esta é a nossa missão, e tudo que fazemos nesta Obra 

Missionária se resume em uma única frase: “Vinde, Senhor 

Jesus!”

Marco Aurélio

Aviso

Comunicamos que nos dias 03 e 10 de 
fevereiro, dias da novena de Nossa Senhora 
de Lourdes, não teremos o Terço das 17 horas 
e não participaremos da Missa das 19 horas.
Retornaremos dia 17 de fevereiro, terça-feira 
de Carnaval.


