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No dia 25-03-2013, Marli Machado recebeu em sua casa 
a visita de Nossa Senhora, que vem prenunciando o 
importante papel do Brasil na passagem para os novos 
tempos – “Brasil, preparai-vos, o dia da Mesa Divina 
está pronto. Limpai vossas roupas, sede humildes de 
caráter e perdoai as ofensas, e também dai um beijo em 
quem chorou. Atendei a quem tem sofrido, porque, se o 
país fizer isso, com muita certeza terão a aurora azul, o 
estanque do racionalismo vermelho e a luz amarela do 
Espírito de Deus se fará presente”. Apesar das 
dificuldades que passamos neste país, devemos estar 
confiantes e felizes por sermos aquele povo escolhido 
para o grande anúncio da vinda de Jesus. É, sem dúvida, a 
mais importante missão dirigida a uma nação – não 
podemos decepcionar o Céu, não teremos, tão cedo, 
oportunidade como esta em estar sendo instrumento nas 
mãos de Jesus e de sua doce e santa Mãe para esta tarefa. 
E se nos fizermos dignos, poderemos, um dia, vivenciar o 
que Jesus deseja e falou a Raymundo: “... Desejo realizar 
o que me pede minha Mãe, para que o seu país seja a 
minha morada, e este continente celeiro espiritual para 
toda a humanidade, no milênio que se aproxima”. 

Marco Aurélio

Eu lhes garanto: escutem-me 

e terão Jesus
Terça-feira, 23 de agosto de 1994

Filhos amados!
Minhas visitas não teriam sentido se 
não fossem acompanhadas de palavras 
de esperança.
Eu sou a Mensageira da Esperança, e 
meus constantes alertas e sinais são 
meu apelo premente à conversão, e para 
que acreditem e reconheçam a primazia 
de Deus em todos os atos e 
direcionamentos da humanidade.
Estou em campo de batalha, lutando ao 
lado de vocês para que vençam e 
reconquistem o lugar que, por direito de 
herança Divina, lhes pertence.

Me sinto no dever de comandá-los, porque conheço a 
força do inimigo e sei como derrotá-lo, se deixarem que 
Eu os conduza nesta peleja.
Leiam e recapitulem o que lhes passei sobre as Leis de 
Deus, porque lá contém todo um direcionamento que os 
levará à presença de Deus.
Eu lhes garanto: escutem-me e terão Jesus.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.117)

Comentário: Nossa querida Mãezinha, nesta 
mensagem, nos dá o exemplo da esperança em Cristo e 
nos promete Jesus, se nos colocarmos nas mãos de Deus, 
sem contestações. O que ela nos passou sobre as Leis de 
Deus é importante e temos que levar em conta, se 
quisermos vencer as forças do inimigo nesta batalha. Sob 
seu comando, Ela nos promete Jesus.

Marli Machado recebeu a 93ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 26 de março 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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Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e 
testemunhou: “Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará”. Desconcertados, 
os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um 
deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal 
para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se 
sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: “Senhor, quem é?” Jesus respondeu: “É aquele a quem 
eu der o pedaço de pão passado no molho”. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a 
Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, satanás entrou em Judas. Então 
Jesus lhe disse: “O que tens a fazer, executa-o depressa”. Nenhum dos presentes 
compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam 
que Jesus lhe queria dizer: “Compra o que precisamos para a festa” ou que desse alguma coisa 

aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse 
Jesus: “Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também 
Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me 
procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: 'Para onde eu vou, vós não podeis ir'”. Simão Pedro 
perguntou: “Senhor, para onde vais?” Jesus respondeu-lhe: “Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me 
seguirás mais tarde”. Pedro disse: “Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti!” 
Respondeu Jesus: “Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas 
negado três vezes”.

Se fôssemos fundo em nossas reflexões, chegaríamos facilmente a uma clara 
conclusão: a oração é algo indispensável a todo ser humano. Necessitamos de Deus 
como necessitamos de ar, de alimentação, de água, e nos sentimos asfixiados, 
famintos, sedentos quando de alguma maneira não O temos conosco.
Mergulhando em Deus, estamos mergulhando nos nossos mais profundos anseios, ao 
encontrá-lo de verdade, encontramos uma paz e uma alegria tão profundas que 
desejaríamos ficar assim confundidos com Ele para sempre.
Quando não há oração, nós nos sentimos inquietos como um animal sequioso quando 
não encontra a fonte de água límpida que procura.
É por isso que no mundo não há paz.
Tudo isso nós procuramos ignorar, andamos à procura da felicidade e pretendemos 
descobri-la no amor meramente humano, no prazer, na satisfação das nossas ambições 
de poder, de domínio, de exaltação, e ali não encontramos nada.
Desconhecemos que a fonte da felicidade está no mais profundo do nosso ser, porque 

Deus está mais dentro de nós do que nós mesmos. A oração é o canal para se chegar a essa fonte .
Deus é tudo, o homem deve convencer-se de que Ele é tudo. Se compreendermos isso, não nos sentiremos 
insatisfeitos, inquietos e angustiados ou inseguros e deprimidos.
Toda a sabedoria, toda a pedagogia humana consistem em ensinar esta verdade tão simples e tão ignorada. Na oração 
encontramos Deus, e tendo Deus, temos tudo.
Se isto que acabo de dizer é válido para todos nós, muito mais para quem diz que fala com Nossa Senhora, pois Ela foi 
escolhida e consagrada porque seu princípio maior é Deus.

A oração é o mergulho

Judas - (Jo 13,21-33.36-38)
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Sangue; por isso Satanás entrou nele. Se Jesus tivesse 
molhado o pão no vinho, estaria dando a Judas o 
significado do Seu Sangue, e assim Satanás não entraria 
nele, pois sobre o sangue de Jesus ele não tem poder. 
Tanto o vinho como o sangue simbolizam a vida. Desta 
forma, Judas não entregaria Jesus, que por sua vez não 
redimiria a humanidade, e assim não seria glorificado. 
Jesus teria de ser entregue, para ser glorificado na cruz. 
Ele mesmo disse: "O Filho do Homem é agora 
glorificado e Deus foi glorificado nele."
Observamos que Judas estava perto do Cristo, 
participando da ceia, ao lado da Igreja humana e da 
Igreja divina, mas presente também estava Satanás, que 
aguardava o momento certo para entrar nele. Nisso 
vemos a sua força. Ele está no meio de nós, em nossa 

esus perturbou-se interiormente e declarou: 'Em mente.
verdade vos digo: um de vós me entregará.'" Precisamos estar sempre vigilantes, não podemos nos 
Neste Evangelho em que Jesus anuncia a traição de iludir, o diabo age nas pessoas sem que percebam, 
Judas1 , temos a oportunidade de observar que a mesmo estando próximas de Jesus.
força do Diabo é enorme e, apesar disso, Tudo isto faz parte do plano de Deus para a salvação da 
menosprezamos essa força. Ele só não tem poder humanidade. E como Deus sabe da presença do 
diante do sangue de Cristo. Vamos compreender demônio na terra, contou com a sua participação, para 
melhor isto. que Jesus fosse entregue por Judas e glorificado na cruz, 
A última ceia estava próxima, tudo que haveria de redimindo a humanidade.
acontecer estava em andamento. Aquilo que iria Vimos a seguir que Pedro, a Igreja humana, aquela que 
produzir o milagre do pão e do vinho já estava questiona Jesus com insistência, torna a perguntar: 
preparado. Ao lado de Jesus estavam a Igreja divina, "Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a 
representada por João, e a Igreja humana, minha vida por ti! Jesus lhe responde: 'Darás a tua vida 
representada por Pedro. por mim? Em verdade te digo: antes que o galo cante, 
"Estava à mesa, ao lado de Jesus, o discípulo que amanhã tu me negarás.'" O próprio Jesus alerta a Igreja 
Jesus amava. Simão Pedro acenou para dizer-lhe: humana, por saber que ela o negaria. Isto, para nos 
'Pergunta-lhe de quem é que Ele fala.' Reclinando-se mostrar que essa Igreja que questiona, que argumenta, 
esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, que procura a Igreja divina para interceder por ela junto 
interrogou-o: 'Quem é, Senhor?'" Vimos que a Igreja a Jesus é santa mas também pecadora.
humana pede à Igreja divina para perguntar a Jesus, Aprendemos aqui valiosas lições com Jesus. Quando 
isto porque ela fica sempre em dúvida diante do Ele embebeu o pão no molho e não no vinho, dava a 
Cristo, diante de Sua humanidade. É ela que Judas uma comunhão consigo sem o sentido da graça, 
questiona, que fala, que procura a razão de tudo, que que é o Seu Sangue. O corpo sem o sangue não tem vida. 
pede ajuda à Igreja divina, que possui aquele fio Isto, porém, não tem relação com a prática da Igreja em 
condutor entre a Igreja humana e Jesus. distribuir a Eucaristia em uma só espécie: a Hóstia 
Jesus ,  en tão ,  r e sponde  de  uma fo rma  consagrada. Esta comunhão é plena, e tornase mais 
impressionante. Poucos conseguem perceber o que plena nas duas espécies: pão e vinho.
existe por trás daquela resposta: "É aquele a quem Eu 
der o pão que vou emudecer no molho.
Tendo embebido o pão, Ele o toma e dá a Judas 

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído 
Iscariotes, filho de Simão. Logo que ele o engoliu, 

do Livro "Código Jesus", p. 1 97-1 98)
Satanás entrou nele".
Jesus quis de fato dizer: É aquele a quem Eu der o 
pão molhado no molho e não no vinho.
E entregou a Judas apenas o seu Corpo e não o seu 
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Via Sacra

É um penoso raciocínio sobre as ultimas 
horas do nazareno.
Lê essa história idealizada por 
Raymundo Lopes é entrar fundo na 
história de Jesus, e sofre com ele o 
julgamento e a condenação. 

De: R$ 3,00
 Por: R$ 2,60

Meus filhos!
Esta semana lembra a dor e os tormentos de meu querido Jesus, e isto muito me 
entristece. Meu coração se enche de dor, quando passa por mim a lembrança 
daquela noite e o raiar da aurora mais angustiante dos meus dias na terra.
Meu querido Jesus, que sob meus cuidados cresceu como um lírio imaculado, 
regado com muito carinho, é condenado como um criminoso.
Meu Jesus, meu querido Jesus, entregue a toda sorte de ultrajes, indefeso, 
obediente à vontade do Pai Celeste.
Depois de uma aflita procura, o horror inundou minha alma naquele encontro, 
quando vi meu Filho querido sob o peso da cruz, totalmente desfigurado, e Eu, 
indefesa, sem nada poder fazer para aliviar tanto sofrimento.
Senti meu corpo desfalecer, ao ouvir o barulho dos cravos, rasgando Sua Divina 
carne com batidas ritmadas e torturantes e, ao ser erguido na cruz, meus olhos não 
podiam acreditar no que estavam presenciando.
“Uma espada de dor transpassará seu coração!”, disse o velho Simeão. E naquele 

momento a profecia se cumpria e meu Coração, ferido e angustiado, não podia conter tanto sofrimento.
Tudo está consumado! Sim, tudo foi consumado em meu Filho querido, conforme previam as Escrituras; e Eu, ao lado 
de Sua cruz, e depois em Sua glória, permaneço na eternidade.
Caríssimos, meditem bem e reflitam sobre tudo isto. Façam-se dignos deste ato de misericórdia de Deus para conosco, 
entregando Seu único Filho como vítima inocente de todos os nossos pecados.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Raymundo Lopes é transportado no espaço e no tempo e 
vivencia toda a História da Salvação – Da anunciação do 
Arcanjo Gabriel à jovem Maria à Coroação de Nossa 
Senhora nos Céus. Tivemos o cuidado de gravar num CD 
o próprio Raymundo Lopes narrando esta impressionante 
experiência mística, que fará você mergulhar na mais 
profunda reflexão a respeito dessa história que mudaria o 
panorama do mundo para sempre – O Verbo se fez carne e 
habitou entre nós através de Maria; ensinou-nos o “Amai-
vos uns aos outros com Eu vos amei” e, por fim, entrega-
se ao holocausto da Cruz, ressuscitando três dias depois, 
mostrando para todos o verdadeiro poder sobre este 
mundo. Quando Raymundo Lopes perguntou à Mãe de 
Jesus o que lhe acontecera naquele dia, Ela respondeu-
lhe: “Você, pela graça de Deus e a interferência direta de 
Jesus, vivenciou, por instantes, momentos cruciais do 
caminho ao Calvário. Isto lhe dará sensibilidade na 
oração”.


