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No dia 14-02-2013, Jair Graciano recebeu em sua casa a visita 

de Nossa Senhora, que um dia veio a este mundo para ser o 

anúncio da salvação. Pelos sinais dos tempos, evidentes, a 

Mulher está outra vez em trabalho de conceber. Devemos estar 

atentos ao nascimento de Jesus mais uma vez para derrota 

definitiva de Lúcifer. Pelos avisos do Céu, o Filho do Homem 

está novamente às portas. Somente Maria, com seu pleno 

conhecimento da sabedoria humana e tendo em mente o plano 

d'Aquele que tudo comanda, possibilitará, baixando-se ao 

nosso acanhado intelecto, o acesso da humanidade a esta fonte 

transbordante de amor. Mas Ela foi bem clara ao dizer que 

somente através da fé poderemos entrar em contato com o 

Reino de Deus. Acomodados e cansados pelas lides do dia-a-

dia, o homem se dá por vencido e deixa-se levar pelo turbilhão 

da vida moderna, criando uma barreira intransponível ao 

divino; isto não é viver, é um arrastar-se sobre a terra… É 

quando somos surpreendidos pelo amor da doce e serena 

Senhora pedindo para que deixemos Jesus nos visitar, somos 

encorajados a sair da inércia e agir, deixar para trás todo um 

mundo de efêmeras ilusões e adentrarmos num universo cheio 

do amor de Deus, fazendo da matéria não um fardo, mas uma 

ferramenta a nos auxiliar nessa busca às riquezas da 

Eternidade.

Marco Aurélio

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)

Jair Graciano  recebeu a 88ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 19 de fevereiro 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
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Oração e Perdão (Mt 6,7-15)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Quando orardes, não useis muitas palavras, como 
fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, 
pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso 
que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra 
como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, 
se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos 
perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós 
cometestes”.

Quem não tem competência, não se estabeleça – diz o ditado!!

Não aguentou a pressão das cartas de Maria Santíssima e, na 50ª carta, 
capitulou!!
Não se faz Papa, esta representação é prioridade do Espírito Santo, seja ele 
iníquo ou não, santo ou demônio, sempre deve ser uma preferência do 
Espírito. Vamos esperar Jesus até 2036, daqui para frente, de olho no 
Vaticano. Estamos na reta final e muita coisa pode acontecer, de olho nas 
decisões de Maria Santíssima. Ela está no comando e não serão papas a 
barrar o retorno do Mestre. Para quem não sabe, Raymundo Lopes, instruído 
por Nossa Senhora, tem mandado mensalmente, a partir de janeiro de 2009, 
carta ao Vaticano alertando o Papa para a necessidade premente de anunciar 
o retorno de Jesus. Até fevereiro de 2013, foram enviadas 50 cartas, e uma 
das maiores alegações de Maria Santíssima é que o que disse especialmente 
nas três aparições –Rue du Bac (Catarina Labouré), Lourdes (Bernadete) e 
Fátima (Irmã Lúcia) – tinha por principal objetivo conscientizar a 

humanidade de que a promessa de Jesus que retornaria foi deliberadamente escondida pelas autoridades eclesiásticas, levando o 
mundo a acreditar que Nossa Senhora é uma pessoa submissa a mentiras. Já foram enviadas 50 cartas de um total de 84, e como 
não poderia deixar de ser, a verdade prevaleceu. Bento XVI chamou Raymundo Lopes para uma conversa, em agosto de 2010, e 
deixou que o vidente conhecesse os escritos da Irmã Lúcia. Soubemos, então, ser ele (Raymundo – Daniel) o personagem da 
“Terceira parte do segredo” de Fátima e que o coração da Toda Santa venceria ao afastar da Terra o perigo do choque com o 
cometa Apophis, que se avizinhará do nosso planeta em 2036; e junto com esse anúncio teremos enfim contato com Jesus, 
cumprindo assim Sua promessa de que retornaria.
A Bela Senhora falou na Rue Du Bac, Lourdes, Fátima e em muitas outras sobre esse anúncio – não acreditaram e forjaram 
histórias em benefício do racional. O retorno de Jesus se concretizará pela capacidade plena do pensamento e “não através de 
meios comuns”, como imaginam aqueles que defendem a lógica dominante; e isto inclui a vida da Igreja humana fundada por 
Pedro. Estamos, então, no limiar da Igreja divina liderada por João (evangelista)?
Bento XVI permitiu a queima desses escritos (da pastora Lúcia), como se isso bastasse para estabelecer o rumo dos 
acontecimentos, conforme é o desejo da razão tão bem representada pelo 'príncipe deste mundo'.
“Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres”, são alegações de Yeshua (Lc 17,37); e a cena do enterro de João Paulo II foi 
um divisor de águas.
“Quem tem ouvidos, ouça!!”
Existe uma orquestra e sua maestrina fala no coração de Nova Lima, em Minas Gerais.
“O Brasil está sob a minha proteção especial” – vamos acreditar pelo menos nisto??
Essas palavras parecem prever a tragédia que brevemente acontecerá na Igreja.
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Neste Evangelho Jesus nos ensina a orar e nos explica como perdoar. Jesus 
passava noites em oração. Quando queria orar, afastava-se. Ele nos mostrou como 
falar com Deus, dando-nos o Pai-Nosso e dizendo: "Orai desta maneira".
Antes, Jesus falou sobre a oração dos hipócritas: "…eles gostam de fazer oração 
em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em 
verdade vos digo: já receberam a sua recompensa." As pessoas que agem desta 
forma estão enganando a si mesmas e têm a felicidade que criaram para si, 
perdendo aquela que receberiam de Deus.
Por isso, Jesus diz: "Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu 
Pai, em segredo, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará." Quando 
uma pessoa quer realmente conhecer o extraordinário, ela se fecha em seu quarto, 
que é o seu segredo, e ali fala com o Pai. Isto não significa que Jesus esteja 
condenando a prática da oração em grupo. Esta consiste em um ensaio para, 
depois, entrarmos em contacto com o extraordinário. Precisamos de uma 
experiência externa, para depois mergulharmos no nosso interior. Nesse 
momento é que fechamos as portas do nosso coração para o mundo, abrindo-o 
inteiramente para Deus. Assim é que devemos rezar o Pai-Nosso que Jesus nos 
ensinou; caso contrário, não entraremos na intimidade com Deus. Às vezes, 

achamos impossível praticar o que está no Pai-Nosso e criamos uma relação de não consigo: não consigo fazer a 
vontade de Deus; não consigo perdoar fulano; não consigo me livrar da tentação;… Jesus não nos deu uma receita de 
não consigo, ao contrário, Ele nos ensina como fechar o nosso coração para o mundo e abri-lo a Deus. Depois, Ele nos 
chama a atenção para um ponto importante dessa oração, o perdão, dizendo: "Porque, se perdoardes aos homens as 
suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará; mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos 
perdoará." Para entender esse perdão, as pessoas precisam perder a racionalidade da lei. Jesus não está falando 
daquele perdão superficial, quando alguém lhe faz mal e você diz simplesmente: Tudo bem, eu te perdôo. Este perdão 
não foi sincero, portanto, não existiu. Que perdão então é esse, do qual fala a oração? É o que se refere àquela atitude 
em que leva a pessoa a dobrar os joelhos e o espírito diante de Deus. Quando não se consegue agir desta maneira, cria-
se um ranço entre a espiritualidade e as próprias ações. Têm pessoas que se acham melhores do que as outras. Algumas 
pensam que são mais espiritualizadas porque rezam muito, conhecem a Bíblia, ajudam nas igrejas. Diante de Deus, se 
julgam melhores, são cheias de si, colocam-se numa posição de superioridade perante os demais mortais. Estas, 
dificilmente saberão praticar o verdadeiro perdão. Precisamos nos acostumar a perdoar as pessoas, aceitando-as como 
são, e pedir a Deus para que se convertam. Mas isto precisa ser feito com tranqüilidade no coração e confiança em 
Deus, que tudo vê. Se não agimos assim, não conseguimos perdoar e essa relação de perdão fica quebrada. O perdão 
de Deus se faz na medida do nosso perdão. Esquecemo-nos de que somos a imagem e semelhança de Deus. Se não 
percebemos entre nós essa igualdade, essa filiação, dificilmente saberemos perdoar. E algo dentro de nós estará nos 
questionando, até chegarmos ao entendimento. É como São Francisco de Assis dizia: "Por mais que eu tente, não 
consigo ser nada". Com essa postura, essa atitude determinada de se anular diante de Deus, ele entendeu o que 
realmente Jesus nos ensina na oração do Pai-Nosso. Muitos dizem que essa oração é linda. É, mas é também 
comprometedora! Jesus ali nos fala que se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Devemos, portanto, aprender a 
perdoar em espírito. O perdão verdadeiro é aquele que vem de dentro de nós, do nosso coração, sem alarde, mas com 
sinceridade. Você precisa se igualar a todos, quer na sua superioridade quer na sua ignorância. Tanto a pessoa que está 
lá embaixo, porque não conseguiu nada neste mundo, quanto a que muito tem, são a imagem e semelhança de Deus. 
Muitas vezes, ao lermos sobre a vida de São Francisco de Assis e de Santa Clara, deparamo-nos com suas fragilidades 
e pequenez. Mas, transportar-se para a vida deles ninguém se disporia. É muito bonito enquanto se está de fora, 
enquanto é filme e história, mas a realidade é outra. O fato de Deus não nos perdoar, porque não fomos capazes de 
perdoar o próximo, não significa, por si só, que seremos jogados no Inferno. Mas Deus vai nos falar: Olhe, vou lhe 
mostrar a sua vida, veja o que você fez com a minha imagem e semelhança lá na terra. O que fez com seu irmão? 
Vilipendiou a minha imagem. Terá então de aprender a conhecer isto aqui, na eternidade: é o temido Purgatório. 
Bendito seja Deus se formos colocados no Purgatório, porque de lá iremos para o Céu. Ir para o Inferno é difícil, por 
não ser esta a vontade de Deus. A misericórdia divina é muito grande, está sempre aberta ao perdão; mas para isto é 
necessário também que façamos a nossa parte.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.121)
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Em meio a uma tempestade, um raio cai – literalmente – sobre o Vaticano.Era 
o dia 11 de fevereiro de 2013, dia dedicado a Nossa Senhora de Lourdes: “O 
Santo Padre, o Papa Bento XVI, renunciou ao ministério de Bispo de Roma, 
Sucessor de São Pedro”.
O mundo desperta, atônito, com a notícia disseminada em minutos. “Uma 
complexa cadeia de televisão comandada pela mídia maligna, desejosa de 
fazer ruir toda a estrutura cristã”? “O negro dragão que ronda a cúpula de 
Pedro”? Ou o ribombar de um gesto de covardia diante de uma decisão que se 
impõe e que se contrapõe à lógica humana?
“O meu pedido não foi levado em conta, porque os Papas desse tempo se 
calaram, acreditando mais na eficácia da lógica do comportamento adotado 
pela Igreja humana, do que se entregarem à luta, comandados pelo Espírito 
Santo. Desprezaram a teologia mística e deram vazão à teologia da razão.” – 
lamenta a Bela e Santa Senhora.
Em sua renúncia, o Papa “afirmou que os desafios da Igreja contemporânea 
excediam suas forças". 
Não obstante o pesado e indubitável fardo de conduzir a Igreja, especialmente 
nestes tempos, não temos dúvida de que o preponderante nessa surpreendente 
e explosiva decisão de Bento XVI foi a questão do anúncio do retorno de 
Jesus. Sim, o Dever do Anúncio não acatado, não cumprido! Não teve 
coragem de fazê-lo, e preferiu passar a responsabilidade para outro, 
renunciando ao ministério que ele próprio buscou. 
Idade e saúde foram, a meu ver, pretexto. O exemplo de João Paulo II, ainda 

fresco em nossa memória, aí está para prová-lo. A tensão e clara perturbação que demonstrava ao receber as cartas mensais que 
lhe enviamos, instruídas pelo Céu e instando-o ao anúncio, é outra evidência. E o diálogo que ele teve com Raymundo Lopes, em 
17/08/2010, não deixa dúvida: 
“Raymundo – O Senhor irá fazer esse anúncio, conforme Lúcia escreveu?
Bento XVI – Não sei… não posso… não devo. – falou baixinho e inclinado para a frente. 
Raymundo – Por quê?
Bento XVI – Porque esse anúncio acarreta uma correspondência de valores e costumes cristãos, que poderá levar o mundo a uma 
situação de vigilância sob um aspecto que pode ainda durar anos. Muitas pessoas poderão interpretar erroneamente esse anúncio, 
e a Igreja será afetada. 
Raymundo – Afetada como? Com o retorno de Jesus?
Bento XVI – O retorno de Jesus se dará com o consentimento ou não da Igreja, mas o comportamento humano, diante desse 
anúncio, poderá ser interpretado pelo contingente católico, e outras Igrejas coirmãs, e manipulado pelo diabo, para que a fé se 
transforme no dragão do mal. Não desejo ser a pessoa dessa responsabilidade. 
(…)
Raymundo – Mas Nossa Senhora espera do senhor esta revelação!
Bento XVI – Espera? Ela não pode esperar, de um ser humano fraco, uma decisão tão forte dessas. Eu não posso e não farei um 
pronunciamento desse. – disse de pé e gesticulando muito. 
(…)
Raymundo – Perdoe-me, Santidade, mas isso não é fraqueza.
Bento XVI – O que é, então?
Raymundo – Covardia!”
A coragem à renúncia sobrepujou finalmente à do anúncio do retorno de Jesus. 
Agora, novos caminhos serão definidos pelo Céu, como está no diálogo. 
Aguardaremos, confiantes, enquanto nosso trabalho prossegue sob a égide da Mãe de Jesus.
“Farei brotar, em terras brasileiras, um homem assistido por mim, cujo nome lhe chamaremos Daniel, para anunciar aquilo 
que venho insistindo há vários séculos: o retorno de meu Filho, no tempo de vocês…”

Francisco Lembi

 


