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No dia 05-08-2013, Maria Perpétua recebeu a visita de Nossa 

Senhora, que trás palavras de esperança – alimento espiritual 

para todos que guardam os ensinamentos de Deus e mantêm 

em seus corações o desejo do mais breve encontro, prometido 

por Jesus àqueles que se mantivessem firmes no desejo de 

fazer na terra aquilo que fosse de Sua vontade. Passados dois 

milênios, Jesus enfatiza que dará a mão a todos que O 

reconhecerem e caminharem ao Seu encontro, independente 

de credo ou cultura, consolando os aflitos e advertindo aqueles 

contrários ao Seu desejo, que, fechados em seus 

egocentrismos, esquecem que o caminho da santidade requer 

muito amor, exteriorizado na simplicidade, humildade e 

pureza. Jesus tem planos para os piores, porque os melhores 

estão aí, por toda parte, abusando do livre-arbítrio, em seus 

sucessos materiais, a serviço do reino deste mundo. São os que 

usam os dons emprestados do Santo Espírito para se 

locupletarem, buscando somente os bens terrenos, 

esquecendo-se que o afastamento às leis divinas nos arrastam 

para um ciclo de violência e sofrimentos indefiníveis, 

trazendo sobre esta geração o afastamento do Senhor. Porém, 

o tempo está se esgotando para dar início a outro, onde aqueles 

que abandonaram a rebelião terão a oportunidade de trabalhar 

seus dons a serviço da coletividade, sem a interferência 

maléfica de Lúcifer, porque ele não mais achará terreno no 

coração do homem renovado e voltado inteiramente ao 

convívio das coisas de Deus.
Marco Aurélio

Sejam o meu eco na terra
Terça-feira, 27 de junho de 1994

Meus filhos amados! 
Neste século marcado pelo ateísmo, o 
silêncio e o recolhimento na oração 
formam uma arma poderosa contra as 
investidas do mal.
No silêncio, onde Deus fala no coração 
de cada um de vocês, desejo que vigiem 
e orem; fiquem alerta para que o 
demônio não os domine.
Meus filhos, sejam fortes e decididos, 
continuem a ser no mundo os 
divulgadores de minhas mensagens, 
com muita força e dedicação.
Mostrem a todos tudo que lhes forneço e 
não temam, porque estarei diante de 
vocês e serei o escudo que os protegerá 
contra todas as artimanhas de Satanás 
para desacreditá-los.

Eu darei a todos forças suficientes para vencerem as 
provações. 
Sejam o meu eco na terra.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.139)

Comentário: A Virgem declara explicitamente que estamos 

vivendo um século marcado pelo ateísmo. Se retrocedermos na 

história, veremos que ela está coberta de razão. Nunca estivemos tão 

afastados de Deus, e o antídoto para este mal encontra-se no silêncio 

da oração e no recolhimento. Deus nos fala quando estamos 

dispostos a escutá-lo, e isto somente se processa longe da corrida 

louca do nosso dia-a-dia no burburinho das cidades. Ser o eco de 

Maria na terra é ser também o eco do Céu, porque ela é a 

intermediária das graças, a co-redentora, a Mãe de Deus. Não 

temam, falem de Maria, ela é o nosso escudo.

Maria Perpétua recebeu a 112ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 06 de agosto 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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Quando a Igreja elabora um calendário litúrgico, ela o faz diz que serei o pai desta grande Aliança, como isto 
de forma racional, combinando as leituras. Mas o Espírito acontecerá? O que devo fazer, para que se realize 
de Deus atua nesta escolha. Se não acreditarmos em Sua conforme a vossa vontade? "Deus lhe disse: Traz-me 
presença na Igreja, duvidaremos de muita coisa. A Igreja uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um 
preparou, neste caso, os versículos 5 a 12 e 17 a 18 do cordeiro de três anos, uma rola e um pombinho." Deus 
capítulo 15 do Gênesis. Vejamos como o Espírito Santo não pediu estas coisas simplesmente para sacrifícios. 
funcionou: a Igreja fez esta escolha para combinar com o Ele usou do velho rito de aliança, tomando três animais 
Evangelho. Selecionou os vv. 5 a 12, saltou os vv. 13 a 16 de quatro pernas, com três anos de idade cada um, para 
e finalizou com os vv. 17 a 18; e escolheu o Evangelho de dizer: Farei contigo uma Aliança em nome do Pai, do 
Lucas (9,28-36): A Transfiguração. Isto nos faz crer que Filho e do Espírito Santo. Os três animais somavam doze 
realmente Deus direciona as coisas da Igreja. Vejamos, pernas, número que representa: a totalidade do que lhe 
agora, a relação entre os dois. Deus nos mostra, neste dava ao estabelecer a Aliança (vv. 18 a 20); as tribos de 
contexto, a Sua grande Aliança com o homem, que Israel (seu povo); os apóstolos de Cristo, fundamentos 
termina no momento em que Jesus se revela em Sua de Sua Igreja. Deus pediu a Abraão: Traz a Igreja, para 
natureza divina, ou seja, na transfiguração. No Gênesis, ser amparada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A rola 
vemos: "O Senhor conduziu Abraão para fora e disse: e a pombinha, que também foram pedidas, têm dois pés 
'Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes cada, totalizando quatro pés, simbolizando os quatro 
contar'". É como dissesse: Sai de ti mesmo, esquece as evangelhos da Igreja que surgiria da nova Aliança. Não 
tuas coisas interiores, o teu racionalismo, o teu cotidiano, foram sacrificadas, porque sua hora ainda não havia 
as tuas dificuldades; vê a minha criação. Se não chegado. Podemos ainda dizer que a rola representava 
conseguimos nos desvencilhar do nosso racionalismo, Eva e a pombinha Nossa Senhora. Eva errou pela 
das nossas preocupações mundanas, não entenderemos a desobediência e foi punida, enquanto Nossa Senhora 
criação de Deus. "…e acrecentou: 'Assim será a tua aceitou pela obediência e ganhou o Céu. Representavam 
posteridade.'" Deus não se referia à quantidade de filhos também a lei e a profecia. Eva ligada à lei, pois 
que Abraão teria, à sua prole ou a uma raça. Como já foi desobedeceu a uma lei de Deus, Nossa Senhora 
dito: "não só à descendência segundo a Lei, mas obedeceu e é a grande profetisa dos últimos tempos. 
sobretudo à descendência segundo a fé de Abraão, que é o "Abraão tomou todos esses animais, partiu-os pelo meio 
pai de todos nós." A nossa religião nasceu de Abraão, e colocou suas metades uma defronte da outra; mas não 
surgiu de sua aliança com Deus, prefigurada em Noé (Gn cortou as aves." Isto significa a divisão que temos entre o 
6,18; 9,9-17), restabelecida com todo o povo através de humano e o divino. De um lado da Igreja está o humano, 
Moisés (Ex 19,1 +), "na esperança da 'nova aliança' do outro o divino. Deus conduzia tudo aquilo inspirando 
concluída na plenitude dos tempos (Mt 26,28 +; Hb 9,15 Abraão a fazer o que tinha de fazer. Ali, naquela ação de 
+): 'Cristo sela a nova Aliança pelo seu Sangue." Deus Abraão, estavam a Igreja humana e a divina, uma 
mostra a Abraão que dele viria a grande religião da nova defronte da outra. "As aves rapineiras desceram sobre os 
Aliança, esta é a descendência da qual Deus lhe fala; cadáveres, mas Abraão as enxotou."Aqui temos a 
portanto, "uma descendência que tem mais a ver com o profecia do caminhar das Igrejas humana e divina, as 
espírito do que com a carne e, por esta característica, ela aves de rapina, isto é, as maldades que caminham com a 
prefigura a descendência dos cristãos." "Abraão creu em humanidade atacariam as duas Igrejas, mas a herança de 
Deus, e lhe foi tido em conta de justiça."1 Isto quer dizer Abraão, ponto central no qual acreditamos até hoje, 
que Abraão teve certeza, naquele momento, que seria o espantaria estas coisas ruins. "Quando o sol ia se pôr, (no 
canal de algo grandioso, o que tomou como a Justiça de final dos tempos), veio um profundo sono a Abraão, e eis 
Deus. E Deus lhe disse: "Eu sou o Senhor que te fez sair de que foi tomado de grande pavor, uma espessa 
Ur dos caldeus, para te dar esta terra como herança." Deus escuridão." É o que nós temos hoje. No final dos tempos, 
não se referia apenas a uma porção de terra, a uma área dormindo em berço esplêndido, mas sempre com a 
para Abraão se fixar com os seus. Ele não viria somente expectativa de que algo vai acontecer. Foi isto que 
para isto. Queria também dizer: Eu te tirei da escravidão aconteceu com Abraão. Ele caiu naquele sono com 
de ti mesmo, da escuridão do teu eu, para te colocar numa medo do final dos tempos, porque algo temeroso ia 
terra prometida, e fazer contigo uma grande aliança; serás acontecer. "Quando o sol se pôs e estenderam-se as 
o pai da religião que colocarei no mundo. "Abraão trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de 
respondeu: 'Meu Senhor Deus, como saberei que hei de fogo passaram entre os animais divididos." Quer dizer, 
possuí-la?'" Abraão não questionou Deus, pediu-lhe o quando baixar sobre o homem as trevas, em que a 
seguimento da Aliança. Quis assim dizer: Se o Senhor me esperança se desvanecer, surgirá um braseiro fumegante 
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e uma tocha de fogo. É aí que Jesus vem passar entre a nas três etapas de 600 anos cada. "Ainda falava (Pedro) 
Igreja humana e a Igreja divina. Por que passou entre os quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra; 
animais divididos? Porque aquele fogo abrasador de e ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se 
Jesus vai unir as duas, vai acabar com a ferida, vai atemorizaram." Isto é o que vemos hoje: uma densa 
cauterizá-la, eliminando-lhes o mal que as divide. nuvem cobre toda a Igreja. Nós estamos dentro dessa 
"Naquele dia o Senhor estabeleceu uma aliança com nuvem do final dos tempos. Já não sabemos o que Jesus 
Abraão nestes termos: 'À tua posteridade darei esta terra, deseja de nós. A nuvem turva nossa vista, encobre o 
do Rio do Egito até o Grande Rio, o Eufrates…'" São nosso intelecto, tomando conta de nossa razão. A fé 
citados aqui doze elementos: a terra e onze povos. desvanece. No auge da travessia dessa espessa nuvem 
Quando Jesus realizar o seguimento de unir, para estaremos atemorizados. "Da nuvem, porém, veio uma 
entendermos o que são as duas Igrejas, compreenderemos voz dizendo: 'Este é o meu Filho muito amado; ouvi-o 
o que tem na mente de Deus. O que é a grande aliança de sempre.'" Nós temos esperança que desta nuvem de 
Deus para conosco. A terra a que se refere, do Rio do Egito incredulidade, onde nos vemos perdidos, sem saber o 
ao Grande Rio, o Eufrates, é o entendimento limitado que que falamos, venha esta voz de Deus, a nos dizer: "Este é 
hoje temos da religião católica. Vamos caminhar mais um o meu Filho escolhido. Escutem-no!" É a grande Aliança 
pouco na compreensão destes ensinamentos, com a de Deus que se completa, aquela que foi anunciada 
leitura de Lucas 9,28-36. "Jesus, tomando consigo a desde Abraão. "Ao ressoar esta voz, Jesus ficou 
Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar." Tomou a sozinho." Isto nos fala da cruz. Jesus crucificado tinha 
Pedro, a Igreja humana, e a João, a Igreja divina, com o fio diante de si apenas Nossa Senhora. João estava ali por 
condutor entre elas, Tiago, e subiu a montanha para orar. causa dela, com quem se preocupou. Os outros apóstolos 
Isto é, se elevaram em oração as duas Igrejas. "Enquanto não tiveram coragem de estar lá. João sabia o que 
orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes aconteceria com Jesus, mas nada podia fazer. Jesus 
tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que dois estava sozinho porque a Mãe e o Filho são um só, era um 
homens conversavam com Ele: eram Moisés e Elias." sofrimento só. É como se Nossa Senhora estivesse 
Vimos acima que as duas aves de Abraão simbolizavam também na cruz com Jesus, naquele momento. Era a 
Eva e Nossa Senhora, a Lei e a Profecia. E aqui, em Lucas, solidão do Filho e da Mãe. João apenas presenciava. "Os 
temos Moisés, a Lei, e Elias, a Profecia. Novamente, estas discípulos mantiveram silêncio e, naqueles dias, a 
figuras se repetem. "…(Moisés e Elias) aparecendo ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto." 
envoltos em glória, falavam de Sua partida (morte de Vimos, portanto, uma ligação entre o Gênesis, que é o 
Jesus) que iria se cumprir em Jerusalém." Isto aconteceria início, e a Transfiguração, que é praticamente o final, 
porque a aliança de Deus com os homens se consumaria pois logo depois veio sua crucificação e morte. Deus nos 
na cruz. Era disso que falavam. Com certeza, se mostra, por último, a ligação daquilo que teve início no
reportavam à aliança de Deus com Abraão, que se Gênesis, com Abraão, e se consumou na cruz, com 
completaria na cruz: a religião católica, com seu Jesus: a fundamentação da religião, a grande Aliança de 
fundamento em Abraão, nasce da cruz. "Pedro e os Deus com o homem. São Paulo fala (Fl 3,18): "Pois há 
companheiros estavam com muito sono." Isto é, a Igreja, muitos dos quais muitas vezes eu vos disse e agora 
sonolenta, não percebe as verdades em torno de si mesma. repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo: seu 
"Ao despertarem, viram a Sua glória (de Jesus) e os dois fim é a destruição…". Quer dizer, inimigos da Aliança. 
homens que estavam com Ele." A Igreja desperta desse São Paulo entendeu e falou isto há dois mil anos atrás. Se 
sono que paira sobre si, e vê Jesus na glória, com a Lei e a estivesse aqui, hoje, vendo a incredulidade que impera 
Profecia ao Seu lado. Moisés e Elias, Eva e Nossa na Igreja, certamente choraria muito mais. Ao falarmos 
Senhora. "E quando estes iam se afastando, Pedro disse a da Transfiguração de Jesus, devemos ir ao Gênesis 
Jesus: 'Mestre, é bom estarmos aqui; façamos pois três (15,5-12.17-18), onde Deus estabelece com Abraão uma 
tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.'" aliança para a salvação da humanidade, que se completa 
Pedro, a Igreja humana, aquela que erra, cai e levanta, com Jesus. Assim poderemos explicar por que somos 
disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Lógico, é católicos: porque cremos numa Aliança que vem do 
como pensamos, pois o nosso racionalismo se compraz ao começo. Abraão ofereceu a Deus um sacrifício que se 
abrigo da graça de Deus, e prefere ignorar, às vezes, o que estendeu até Jesus, que por sua vez o eternizou na cruz, 
Deus tem para nos falar. É o racionalismo da Igreja. deixando-nos como garantia a Igreja divina e a Igreja 
"Façamos pois três tendas…". Quantos e quais foram os humana. 1 "A fé de Abraão é a confiança numa promessa 
animais que Deus pediu a Abraão? Três: uma novilha, humanamente irrealizável. Deus lhe reconhece o mérito 
uma cabra e um cordeiro, animais que possuem quatro deste ato (cf. Dt 24,13; Sl 106,31), coloca-o na conta de 
pernas. A Igreja humana propõe a Jesus a mesma coisa, só Sua justiça, sendo 'justo' o homem cuja retidão e 
que na figura da tenda. As tendas judaicas têm quatro submissão o tornam agradável a Deus. Paulo utiliza o 
pernas. Isto significa que a Igreja humana não sabia o que texto para provar que a justificação depende da fé e não 
propunha; enquanto Moisés e Elias discutiam com Jesus das obras da Lei: mas a fé de Abraão guia a sua conduta, 
sobre toda aquela descendência de Abraão, a Igreja é princípio de ação, e Tiago pode invocar o mesmo texto 
dormia. É o que se vê até hoje. As coisas acontecendo em para condenar a fé 'morta', sem as obras da fé."
nossa volta e nós, sonolentos, sem percebê-las. Com isso, 
demos oportunidade ao Mal de agir, realizando seu plano 

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, 
extraída do livro “Código Jesus”, p. 28-33)
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nada dentro de vocês fluirá, nada verão do sol a iluminá-los, 
porque uma densa e pesada atmosfera estará a envolvê-los. 
Isto se dará independente de credo ou cultura, porque o Deus 
Criador de todas as coisas assim o deseja. Serão três dias de 
completa escuridão na alma de vocês. Antes disso, porém, o 
grande sinal será dado pelo Altíssimo, levando-os a uma 
profunda e dolorosa reflexão sobre todos os pecados 
cometidos, para que possam, purificados, entender o porquê 
dessas trevas da alma, e saírem dela prontos para encontrarem 
e identificarem a verdadeira luz de Cristo Jesus, durante as 
trevas da alma. Assim Deus o quer, assim se dará! Entretanto, 
peço que não temam, porque estarei a guiá-los, pois este 
continente está sob minha proteção materna. Estejam 
preparados, porque esse dia, individualizado a cada um de 
vocês, somente Deus o sabe. Um quarto do seu planeta sentirá 
a força do Senhor. Depois, seu continente será a aurora de uma 
nova terra glorificada, com o Céu presente em todos os atos da 

(…) – O que a Senhora tem para me dizer? vida de vocês. E isto se dará independente do credo ou cultura 
– Vocês estão vivendo os momentos universais que tanto existentes na terra. Vocês mudarão a terra, porque estarão 
profetizou Daniel! mudados. Uma nova consciência tomará conta do mundo, 
– Senhora, … O que profetizou Daniel que estamos totalmente direcionada a Deus, sem a influência maléfica de 
vivendo? Satanás, porque o Sagrado Coração de Jesus e o meu 
– (…) Vocês estão passando por momentos de grande Imaculado Coração estarão triunfantes. Vocês tomarão 
expectativa, neste final de milênio, e como o mal está consciência do grande mal que Lúcifer fez à terra e ele, 
instalado no mundo, numa época em que tudo é permitido, desterrado do coração de vocês, será finalmente precipitado 
dão trela a Satanás, para que confunda suas mentes, e isto no Inferno, com todos os seus anjos. (…)
está acontecendo com minhas mensagens, nestes últimos – Senhora, me disseram que a Senhora e as profecias falam 
tempos. Este é o grande trunfo do demônio: colocar a que a Eucaristia será abolida, e que somente alguns sacerdotes 
confusão, para depois instalar o descrédito. Por isso, Jesus leais a Jesus continuarão celebrando as Missas. Onde se dará 
pediu para que dessem atenção a Daniel. (…) isso?
O que desejo de você é somente coragem para dizer, sem – Somente a Rússia, o seu país e uma ínfima parte da terra 
medo, com a maior firmeza possível, tudo que vou lhe serão o Sacrário do mundo. Isto Eu disse no ano da Terra de 
relatar. (…) 1917.(…)
Vejo aproximar-se no horizonte a grande nuvem da Deus quer mudar o homem, para depois mudar a terra, porque 
desolação, e toda a terra tremerá, pois o braço do Senhor, no dilúvio Deus mudou a terra para mudar o homem, e 
nosso Deus, baixará sobre o mundo para purificá-lo. prometeu que isto não mais aconteceria. Deus quer forjar, no 
– Quando acontecerá isto, Senhora? coração de cada um, um novo céu e uma nova terra. E isto 
– No seu tempo. Muito em breve o assento de Pedro estará a Deus fará, porque está escrito por Seus profetas; e isto se fará 
descoberto, quando então terão início todos esses por meio de muitas dores, porque o homem assim quis, ao 
acontecimentos. Vocês, católicos, verão dias terríveis escrever a sua história, deixando que a iniquidade, mais uma 
nascerem no horizonte. Por 1260 dias da Terra, estará aceso vez, tomasse conta da terra. A terra será mudada, porque o 
em Jerusalém o candelabro de duas velas, único pilar da homem será mudado. Jesus voltará, enfim, a viver entre 
defesa da fé na Igreja. O nome de Jesus não terá nenhum vocês, porque todos vocês O verão na glória do Altíssimo, 
valor na terra, as Missas serão substituídas por uma simples porque a glória do Altíssimo estará vivendo em vocês, isentos 
e simbólica representação da última Ceia, e uma terrível do pecado. 
apostasia tomará lugar de destaque no seio da Igreja. Cada 
um de vocês, durante três dias, sentirá dentro da alma a 
sensação do afastamento do Senhor. Durante esses dias, 

 (Texto extraído do livro O Terceiro Segredo pág. 67/70)

Final de Milênio II


