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No dia 09-09-2013, Nílcia Lacerda recebeu em seu lar a 

visita de Nossa Senhora. Nesta Obra redentora, em que a Mãe 

de Jesus se encontra no trabalho para definir os caminhos 

atuais que antecedem a vinda de Jesus, são muitos os que 

querem ajudá-la e não sabem como. Ela sabe como assistir a 

cada um; e o modo de como isso é feito, nem sequer 

imaginamos – não temos acesso a ele – mas, ao longo da vida, 

percebemos Sua intercessão. No entanto, sabemos o que tem 

de ser feito, que é aquilo que Ela nos pede, pois está tudo 

devidamente registrado por seu mensageiro (Raymundo 

Lopes) e disponível ao público. Uns preferem ajudá-la no 

silêncio da oração, outros usam seus dons no ensino da 

Catequese Missionária; há também aqueles que ajudam na 

parte administrativa, financeira, distribuição da Eucaristia a 

enfermos, etc…, além dos que têm a ousadia de sair falando e 

divulgando o material da Obra Missionária aos quatro cantos, 

sem medo de serem ridicularizados, na certeza de estarem 

fazendo o que deseja Nossa Senhora. Devemos ter em mente 

que somos o pelotão de frente desse exército, aqui na terra; 

somos o batalhão da limpeza que, unidos a Nossa Senhora, 

preparamos o caminho para Jesus passar. Como vemos, os 

modos de ajudá-la são muitos, bastando para isso a 

disponibilidade que em cada um deve aflorar naturalmente. 

Cada gesto de um missionário, por mais insignificante que 

possa parecer, quando feito com a sinceridade de um coração 

contrito e unido aos sagrados corações de Jesus e de Sua doce e 

santa Mãe, pode mudar todo o panorama terrestre. Já 

pensaram nisso!?
Marco Aurélio

No tempo certo, tudo que está encoberto 

será colocado à vista de todos
Terça-feira, 25 de junho de 1996

Meus queridos e amados filhos!
Não tenham medo, diante de tanta 
confusão instalada pelo Diabo, para 
levá-los a desistir de participarem do 
plano de Deus em salvá-los, através de 
minhas mensagens e sinais. 
No tempo certo, tudo que está encoberto 
será colocado à vista de todos, para que 
reconheçam onde está a mistificação.
Vocês valem muito para Deus. Para 
todos aqueles que, com coragem e 
perseverança, afirmarem publicamente 
que aderem à minha Obra Missionária na 
terra, Eu os mediarei no Céu. 
Tenham paciência e fé, porque nada 
acontece na terra sem que Deus o 
permita no Céu.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.226)

Comentário: Deus escreve certo por linhas tortas, e nosso maior tesouro é 
quando descobrimos que somos essa linha torta de Deus.
Esta mensagem de Maria Santíssima, por incrível que possa parecer, ficou 
“esquecida” e não foi divulgada no livro que as publicou.
Fizemos o possível para difundir aos “quatro ventos” as palavras de Maria 
em Belo Horizonte, com moderação, às vezes escondendo sua origem para 
evitar confrontos desnecessários. 
Reconhecemos ter sido uma tática eficaz, mas agora os ventos são ou-tros e 
temos que enfrentar a tempestade reinante. Não podemos mais ficar 
escondidos, temos que ter a coragem de nos confrontar com essa violência e 
incredulidade que nos rodeia, usando nossa maior arma: 
as palavras de Nossa Senhora entre nós.
A Mãe do Senhor Jesus providenciou este “esquecimento” para nos dar 
liberdade de agirmos com cautela e moderação. Agora temos que afirmar 
publicamente nossa posição e ter coragem de ser e declarar: somos 
Missionários do Coração Imaculado. 
“No tempo certo - disse ela - tudo que está encoberto será colocado à vista de 
todos, para que reconheçam onde está a mistificação.”

Nílcia Lacerda recebeu a 117ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 10 de setembro 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

<asdf>
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Há uma qualidade que hoje, mais que nunca, se exige de um 
Missionário do Coração Imaculado: é a autenticidade. Ciência 
pouca ou muita, mas autêntica; disponibilidade generosa ou 
acanhada, mas real e sacrificada.
No mundo descontraído e simples que nos rodeia, a 
pomposidade, o formalismo, a burocracia, as atitudes 
protocolares, as meias verdades num missionário são 
detestáveis.
Um ser humano reto, um ser humano coerente, muito mais 
quando elevado a cargos maiores dentro da Igreja, está feito de 
uma peça só, é sólido, maciço. A sinceridade leva-o a olhar a 
verdade de frente, sem fugir do confronto com ela, a evitar 
qualquer teatralidade, fingimento ou mudança de opinião por 
motivos interesseiros, a viver o compromisso e a coragem 

pessoal sem diluir as suas responsabilidades na massa, sem buscar o amparo e o refúgio na mediocridade coletiva, 
a afastar-se de qualquer tentativa que conduza à justificação dos seus erros com desculpas ou falsas teorias, a 
chamar as coisas pelo seu nome, distanciando-se das ironias e das frases de duplo sentido.
O missionário é um outro Cristo, sem perceber colocamos diante da nossa atenção a admirável figura do Senhor. 
Tudo n'Ele era: sim, sim, e não, não. Quando ele dizia: “Eu sou” ou “Eu não sou”, todos ficavam persuadidos pela 
verdade dessa afirmação. Porque não era a boca que falava, o que falava era a vida, uma vida que ficava 
comprometida pela Sua palavra.
Quando o tribunal que o julga pergunta-lhe: “Tu és o Filho de Deus?”, e Ele responde: “Vós o dizeis. Eu sou!”, 
sabia que estava selando com essas palavras a Sua sentença de morte. A verdade custou-lhe a vida. Cumprir com o 
seu dever custou-lhe a vida. Isto é verdadeiramente autenticidade.

Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda 
em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 
doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem 
impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e 
Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, 
chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que 
se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num 
lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande 
multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e 
Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E 
aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram 
curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma 
força saía dele e curava a todos.

Escolha dos Apóstolos e Sua Missão - (Lc 6, 12-19)

Autenticidade
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de coração para coração, deseja-se a paz. A paz da Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, e passou a 
imagem e semelhança de Deus, que nos foi dada de graça noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, 
e de graça devemos passá-la para frente. Agora, se o outro chamou os discípulos e dentre eles escolheu doze, aos 
coração não está receptivo, a paz não se perde, porque a quais deu o nome de apóstolos. "Chamou os doze 
imagem de Deus não se perde, ela volta para nós.discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos 
A grande mensagem de Jesus aos nossos corações foi 

imundos e de curar toda a sorte de males e enfermidades." 
esta: "…proclamai que o Reino dos Céus está próximo". 

Este discurso de Jesus é narrado por três evangelistas, 
O Reino dos Céus é a misericórdia de Deus em nos criar e 

exceto João. Ele foi dito em Cafarnaum. Perto de um chamar ao Seu convívio. Não há coisa mais próxima de 
poço, Jesus sentou-se numa pedra à sombra de uma nós que este Reino. Se não aprendermos a expulsar nossos 
árvore, com os discípulos à Sua volta. Era o momento demônios, não vamos encontrar o Reino de Deus, o 
propício para passar-lhes um "ecocardiograma", palpitar desse coração. O coração é egoísta; bate para si 
podemos assim dizer, de seus corações com a Igreja. próprio; não consegue dividir, desarmoniza-se com as 
A lista dos apóstolos existe em quatro formas diferentes coisas. A desarmonia de nora com sogra, de pai com filho, 
(Mt 10,2-5; Mc 3,13-19; Lc 6,12-16; At 1,12-14). O é a batida de um coração que sempre pergunta. E Jesus, 
primeiro nome é o mesmo em todas elas: Simão, a quem nesse discurso, quer nos dizer que ali, naquela Igreja onde 
Jesus impôs o nome de Pedro. Judas Iscariotes, o traidor, havia uma fagulha divina e duas traições, é o bater do 
figura sempre em último lugar. Mateus começa coração de Sua Igreja em todos os séculos. O cerne da 
relacionando dois irmãos: Pedro e André. Em seguida, questão é o que dialogamos com o coração das pessoas; o 
cita Tiago e João seu irmão, filhos de Zebedeu. Depois: que entendemos como Reino de Deus perto de nós. Ele 
Filipe e Bartolomeu (Natanael); Tomé e Mateus, o realmente está próximo e não vai acontecer depois. A 
publicano (cobrador de impostos); Tiago, o filho de resposta a esta questão, nós a temos quando Jesus diz a 
Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes. Jesus Pilatos: "Meu reino não é deste mundo...". Quer dizer, o 
dá aos apóstolos "autoridade de expulsar demônios e de meu coração não é deste mundo, se fosse assim o Pai 
curar toda a sorte de males e enfermidades", inclusive ao mandaria os anjos do Céu pelejar para me salvar. Isto 
traidor que, como os demais, recebeu a missão de porque nem o Pai, por Sua própria vontade, interfere 
evangelizar. Este discurso de Jesus nos mostra o que é o naquilo que temos dentro do coração: o livre-arbítrio. É 
palpitar do coração da Igreja. É a Igreja humana que tem um coração que manda em si próprio. Este discurso 
no seu centro a Igreja divina, representada por João. Jesus disseca o coração da Igreja. Por isso Ele não retira Judas. 
teve o cuidado de enumerar os apóstolos, começando com Estes foram aqueles que o Mestre escolheu para 
Simão (Pedro), que representa a Igreja humana. Mas no evangelizar. Judas também. São estes joios que há no 
centro do coração da Igreja humana pulsa o coração da meio da gente, joios que Jesus mesmo disse para não 
Igreja divina. O discurso de Jesus é como um arrancar, deixar crescer, para que o trigo, também, não 
ecocardiograma da Igreja. Ele nos mostra o coração da seja cortado. É necessário que este coração da Igreja 
Igreja. É aquilo que o nosso coração fala. Nosso coração caminhe junto a outros corações, a outras ideias, 
ama, duvida, nega, trai, às vezes entra em lugares que não questionamentos, porque somente assim conseguiremos 
deve. Jesus nomeou Samaria que, naquela época, era algo discernir entre o trigo e o joio, evitando assim que sejam 
fora do contexto. Nosso coração nunca está em paz. Ele confundidos. Naquele momento, em Cafarnaum, Jesus 
sempre vem para nos dar a espada, sempre pergunta, achou de dizer que todos nós somos o coração da Igreja. 
nunca responde. Este coração nos mostra como agir: "Eu Nós que perguntamos, mas não respondemos, brigamos, 
não vim trazer a paz, e sim a espada". Quer dizer, este dividimos, negamos, perdoamos; nós que caminhamos 
coração que sempre pergunta, questiona, criando divisões em águas de difícil navegação. Nós que pulsamos de certa 
nele mesmo, está sempre batendo de forma diferente. forma, que criamos situação de união ou divisão. É este o 
Hoje, vendo a Igreja de Cristo no mundo inteiro, coração da Igreja de Jesus, tendo no cerne a Igreja divina. 
entendemos um pouco esse discurso. A divisão na Igreja, João está ali. João não falou sobre isto, porque sabia o seu 
a quantidade de seitas cristãs, diversidade de opiniões, de lugar. Se não conseguirmos exorcizar os nossos 
posições dentro da própria Igreja. É o palpitar desse demônios, se não formos auto-exorcistas por 
coração. Jesus, ao enviar os Apóstolos, recomendando- competência, se não buscarmos o entendimento de como 
lhes: "Ao entrardes em uma casa, saudai-a. E, se for Cristo era inteligente, não vamos encontrar o Reino de 
digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte Deus.
a vós a vossa paz.", nos mostra toda a coluna desse (Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,

extraído do livro “Código Jesus”, p. 74-76)discurso. A casa é o nosso coração. Quando se aproxima 
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Aconteceu então uma coisa estranha. O homem de branco, 
que estava de costas para a multidão, começou a tirar 
pequenos pedaços do corpo do homem de olhos brilhantes, 
que dominava a cena, colocando-os em potes de barro e 
entregando-os às pessoas confinadas no cubículo, para que 
os distribuíssem à multidão. Entretanto, apesar de serem 
retirados dele esses pedaços, seu corpo não diminuía; ao 
contrário, de cada pedaço que saía brotavam dois, e assim 
sua estatura só fazia crescer e seu olhar tornava-se cada vez 
mais brilhante.
As pessoas designadas para distribuir os pedaços do corpo 
entravam no meio daquela multidão comprimida com uma 
facilidade impressionante, e assim todos recebiam sua 
porção. À medida que cada um consumia a sua, olhava para 
a nuvem brilhante e gritava com força: “Estou entendendo 
agora!” A mulher, que continuava de cabeça baixa, me disse: 
“ E s c r e v a  l o g o  p e l a  m a n h ã  o  q u e  v i u ! ”

Esta noite tive um sonho intrigante. Estava num local árido 
e sem limites, parecendo um deserto, porém cheio de gente 18 de agosto de 2005 – Quinta-feira
que, de tão juntas, não se distinguia o sexo, pois se via 
apenas as cabeças das pessoas, e todas elas sem cabelos. No Hoje, passados 6 anos, tive um novo e estranho sonho 
meio desse mar de cabeças sobressaía uma grande mesa, relacionado à mesma cena. Mas desta vez tive a 
feita de ossos humanos. Diante dela sentava um homem oportunidade de ver, no mesmo 
altivo, forte, olhos de um azul brilhante, cabelos negros à calendário, a data completa: quinta-feira, 18 de agosto de 
altura dos ombros, sem barba, túnica também de um azul 2005.
brilhante. E o “menino” (Anjo) que sempre me visita, no sonho me 
À sua esquerda vi sentada uma mulher de cabeça baixa, cujo disse:
rosto não consegui distinguir. Parecia rezar. À direita, quase – Daniel, você não está entendendo? Veja o que sonhou no 
à sua frente, de pé, estava um homem de cabelos longos, dia 4 de julho de 1999, e entenderá.
túnica branca brilhante como o sol da manhã. De costas para – Mas o que é isso? – perguntei.
a multidão, parecia estar com toda a atenção voltada para o Ele respondeu:
homem do centro. – Inicia-se nesta data um período para a Obra Missionária.
Acima deles pairava uma nuvem, de onde saía uma energia Acordei e, pensando sobre o sonho, lembrei que no dia 18, 
que tudo dominava. Por trás, percebi uma página enorme de quinta-feira, o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, 
calendário, com as palavras: AGOSTO e QUINTA-FEIRA, pela primeira vez atendendo pleito nosso, nomeara um 
mas não se conseguia ler o dia do mês e nem o ano. Diretor Espiritual para os Missionários do Coração 
Começaram a aproximar-se da mesa muitas pessoas com Imaculado e concedera licença para conservarem o 
vestes de tom amarronzado. Todas ostentavam na cabeça Santíssimo Sacramento em sua Capela Sede, “sob a 
algum adereço: chapéu, mitra, lenço, coroa, faixa etc. E esse responsabilidade do Diretor Espiritual”, numa atitude de 
homem, no centro da mesa, ia tirando aqueles adereços e acolhimento e observação desta Obra Missionária, visando 
jogando-os longe. Essas pessoas permaneciam de pé, à sua aprovação futura. É o início de um diálogo com a 
apertadas num cubículo. Percebi que isso se dava pela força Igreja. Só agora, então, pude entender aquele sonho.
desprendida da nuvem que pairava no alto, pois essas 
pessoas não desejavam de forma alguma aproximar-se umas 

(Diálogo extraída do livro ‘‘O Terceiro Segredo’’. p.87 e 88)das outras.

Agosto – Quinta-feira
04 de julho de 1999 - Vila del Rey


