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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 19 de Novembro 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.

No dia 13-11-2013, Mário Castro recebeu a visita de 
Nossa Senhora, na casa de Maísa, onde está hospedado, 
pois mora na Nicarágua. Passamos pela vida numa busca 
incessante por algo que nos satisfaça; uns fixam-se nos 
prazeres sensórios, na conquista de bens materiais, e têm 
aqueles levados a buscar um Deus idealizado nos moldes 
de uma teologia interesseira. Poucos são os que buscam a 
verdadeira vivência do amor a Deus. Jesus é a 
personificação do amor e está presente em todos os 
sacrários da terra e em nossos corações, naquilo que 
sentimos quando vemos alguém sofrendo e nos 
compadecemos dele, especialmente em relação àqueles 
que estão mais próximos de nós. Está também em nossa 
alegria, quando sentimos que fazemos algo que O agrada, 
e quando Ele nos vê gostar de Sua Mãe e de todos que 
gostam dela. Ter caridade para compreender os que não 
gostam de Jesus e de Sua Mãe; ter caridade para com 
todos; e quando assim procedermos, sentiremos cada vez 
mais a Sua proximidade, porque Ele é a alavanca nos 
nossos cérebros, que moverá e transformará o mundo 
pelo poder da fé. Apesar de vivermos no mundo um 
verdadeiro vale de lágrimas, quando sentimos essa 
energia contagiante do amor de Deus, podemos olhar o 
próximo e ver nele a imagem e semelhança desse mesmo 
Deus que habita em cada um de nós e também no infinito.

Marco Aurélio

Perdoar setenta vezes sete
Terça-feira, 17 de setembro de 1996

Meus amados filhos! 
Quero falar-lhes sobre o perdão. Se não 
tiverem, no coração, a semente do 
perdão, sempre pronta a fazer 
germinar, no íntimo das pessoas, a flor 
da caridade que produz a paz interior, 
não terão nunca a proximidade de 
Deus.
Deus é amor. Por isso, Deus perdoa e 
deseja que vocês façam o mesmo com 
seu próximo. Perdoar setenta vezes 
sete, perdoar sempre, é a regra áurea da 
felicidade em estar seguro com Deus.
O amor é a alavanca que moverá o 
mundo em direção à paz; e perdoar será 
sempre a base segura dessa alavanca.
Jesus amou a humanidade e deseja 
continuar amando-a infinitamente, e 
faz do perdão o caminho para que o Seu 
diálogo amoroso com o coração das 
pessoas aconteça até o final dos 
tempos.

Se não souberem perdoar, não saberão nunca avaliar a 
extensão do amor de Deus.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.             

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.238

Comentário: Maria insiste aqui na importância do perdão, como 
regra áurea da felicidade. Uma insistência que seria desnecessária, 
se trilhássemos o caminho do amor fraterno. Infelizmente, quantas 
vezes fazemos o contrário. Levados por sentimentos de amargor, de 
ressentimento e até de ódio e vingança, não conseguimos perdoar. O 
amor pode mover o mundo, pode repô-lo no rumo da felicidade. 
Utopia! – exclamarão muitos. Entretanto, para o Céu, esta continua 
sendo a lei da felicidade, a lei da paz e um indispensável requisito, 
para gozarmos da proximidade de Deus.

.

Mário Castro recebeu a 127ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

<asdf>
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Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. 
Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de 
impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não 
conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à 
frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando 
Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! 
Hoje eu devo ficar na tua casa”. Ele desceu depressa, e recebeu Jesus com 
alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi 
hospedar-se na casa de um pecador!” Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: 
“Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, 
vou devolver quatro vezes mais”.

Jesus lhe disse: “Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o 
Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido”.

Zaqueu viu e foi visto por Jesus - Lc 19,1-10  
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Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava Este Evangelho fala sobre a cura de um cego, feita por Jesus, e 
ali um homem rico chamado Zaqueu, era chefe dos cobradores depois entra no capítulo dezenove, mas trata-se de um assunto 
de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não o só. Jesus aproximava-se de Jericó, e havia um cego sentado à 
conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. beira do caminho. O cego não estava no caminho, mas à beira 

pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passar, perguntou o Correu então à frente e subiu numa figueira brava para ver 
que era. Informaram-no que Jesus de Nazaré estava passando. Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, 
Ele então começou a gritar: “Jesus, Filho de Davi, tem piedade levantou os olhos e disse: “Zaqueu, desce depressa, pois hoje 
de mim!” As pessoas que iam à frente mandaram que calasse a 

devo ficar em sua casa”. Zaqueu desceu depressa e o recebeu boca, mas ele gritava cada vez mais: “Filho de Davi, tem pena 
em sua casa com muita alegria. Todos que viram murmuravam, de mim!” Jesus parou e mandou que trouxessem o cego a Ele. 
dizendo: “Foi hospedar-se na casa de um pecador”. Zaqueu Quando chegou perto, Jesus perguntou-lhe: “Que queres que 

eu te faça?” Ele respondeu: “Senhor, que eu possa ver levantou-se e disse ao Senhor: “Senhor, vou dar a metade de 
novamente!” Ele, portanto, não era cego de nascença, pois meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, restituo-lhe o 
disse que queria 'ver de novo'. quádruplo. Jesus então lhe disse: “Hoje a salvação entrou nessa 
Jesus então lhe disse: “Vê de novo; tua fé te curou”. casa, pois esse homem também é descendente de Abraão,  pois 
Jesus não titubeou e disse: veja, você foi curado porque teve fé. o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido”.
Quer dizer que a fé abre os olhos. Então Zaqueu estava perdido? Zaqueu era filho de Abraão, 
No mesmo instante o homem começou a enxergar e, dando quer dizer, pertencia à família judaica e, ainda, descendente de 
glória a Deus, seguiu Jesus. Abraão segundo sua fé.
Jericó era uma cidade muito importante naquela época, onde Esta parte do Evangelho é dirigida ao clero e àquelas pessoas 
aconteciam as coisas, uma espécie de Rio de Janeiro, São intimamente ligadas ao clero; são os que fazem o que se chama 
Paulo; trocavam-se coisas vindas da Grécia, do Egito; era um de 'panelinha da igreja', muitas pessoas chegam e entram na 
comércio muito bom, uma cidade muito próspera. Ali havia igreja.
muitas vinhas, de onde saía o melhor vinho para Jerusalém, Então ele, que enxergava antes, passou a ficar cego. Cego pela 
pois Jericó era caminho para Jerusalém. soberba, cego por achar que sabia demais, cego por se achar 
Isso aconteceu antes que Jesus entrasse em Jerusalém, no mais esperto do que os outros, cego com aquele orgulho de 
caminho de Jericó. Jesus então tinha feito aquilo por uma subir no altar. Esse é o cego, quando entra na igreja a primeira
pessoa que não enxergava e passou a enxergar de novo.
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que precisamos ter medo, porque quem quer ver Jesus não 
precisa subir na figueira. Então Jesus, quando passou perto, 
falou: Zaqueu, desce daí, se você quer realmente me ver.

Por que achamos estranha esta história? Se era a multidão que 

estava atrapalhando Zaqueu, e se Jesus passou perto da 

figueira, então não haveria de ser a multidão a impedir-lhe de 

ver Jesus. Ele é que quis subir, pois Jesus passou pela figueira 

com tempo até de falar com ele. Hoje eu escutei alguém dizer 

que a multidão não impedia o homem de chegar! Não impedia, 

Jesus passou pela figueira, não havia multidão impedindo de 

ser visto, mas ele quis subir. É o que a gente faz. Tem gente que 

recebe um diploma de teologia, coloca-o debaixo do braço e 

sobe nas figueiras da vida: eu sou mais do que o Cristo, eu sei 

tudo. Aí então Jesus falou com ele: Zaqueu, desce daí, vem até 

aqui. Quando Zaqueu desceu e ficou diante de Jesus, o que 
 coisa que tem que falar é: Meu Deus, não me deixa ficar cego, aconteceu? Ele ficou de pé, ele era pequeno. Jesus deve ter dito 
eu via, agora quero ver de novo, quero enxergar as maravilhas para ele: que coisa feia, agora você está no lugar que merece, 
que o Senhor faz dentro da Igreja. Jesus então apela para uma está no mesmo nível que eu, e eu estou maior que você!
coisa: a fé – “Vê de novo; tua fé te curou” –. Quer dizer, aquele 

Jesus falou assim com Zaqueu: “Hoje devo ficar na tua casa”. homem que gritava para ver de novo, arrependeu-se de sua 
Jesus não falou que ia almoçar, jantar, tomar café… vai, que soberba e pediu a Deus: tenha misericórdia de mim, preciso ver 
vou ficar na tua casa. Isto significa que quando a gente de novo as maravilhas que estão dentro da tua Igreja. Jesus 

preparou, com a passagem anterior, para entrar no assunto de consegue descer das nossas figueiras, Jesus vem morar com a 
Zaqueu. Esse homem que era cego, Jesus deu aqui o gancho da gente. É a coisa mais interessante do mundo, ele cura nossa 
história para aquelas pessoas que estão na direção da Igreja: cegueira e vem morar conosco, porque é tudo em Jericó.
sacerdotes, diáconos, ministros da Eucaristia, pessoas que 

Então, naquele momento as pessoas que estão em volta tomam conta da sacristia. É sobretudo para essas pessoas que 
comentam: mas isso não pode, esse homem está na casa de um Jesus aqui se dirigiu. Jesus vem e entra na Igreja, entra em 
pecador! Eles confundem o emprego, confundem uma Jericó e dá de cara com um homem baixo e rico. A riqueza desse 

homem é porque ele era chefe dos cobradores de impostos? obrigação com o pecado. É isto que as pessoas que estão dentro 
Não, aquilo ali era uma coisa natural, não era pecado. Jesus não da Igreja fazem quando você toma uma atitude justa, uma 
falou se ele era pecador ou não. Ele era o chefe dos cobradores atitude na qual você crê. Muitas vezes as pessoas ficam assim: 
de impostos. 

eu sou ministro da Eucaristia da paróquia, eu sei muito bem, eu 
Então acontece uma coisa interessante: a figueira, naquela 

só faço o que o padre  quer, você não pode nem entrar aqui. 
época e região, conhecida por sicômoro – alguns falam figueira 

Você vira o pecador por aquilo que não pecou, olha só que 
brava – era muito usada nas vinhas, plantavam um pé de uva e 

pecado! As pessoas vão para o inferno por causa disso? Não, 
uma figueira. Por quê? Eles não estavam querendo comer o 

Jesus não condenou as pessoas. Jesus nem respondeu às 
figo, é que a figueira tinha o ramo muito forte, ela abre e serve 

pessoas, só falou assim: “Hoje eu devo ficar na tua casa”. Por 
de apoio para a uva, uma espécie de parreira. A figueira ficou 

quê? Porque aquele homem é um filho de Abraão, ou seja, é da 
sendo símbolo da prosperidade. A figueira brava dá figos duas 

descendência da Igreja, ele só estava mal direcionado. Jesus 
vezes no ano: primeiro entre janeiro a março, de abril a junho 

falou assim: “Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele 
ela seca, depois torna a dar. Abril, maio e junho é o período em 

também é um filho de Abraão”. Jesus termina esse Evangelho 
que as uvas estão abrindo, é quando então a figueira serve de 

com uma coisa muito simples: Eu vim para as pessoas que estão 
apoio para as uvas, depois ela dá figo novamente. Nesse apanhe 

precisando de mim, eu vim para aqueles que estão perdidos.
entre uma e outra colheita de uva, eles fazem uma massa 

Zaqueu estava perdido? Ele só queria ver Jesus, nada mais. Não 
interessante que tem antibiótico e é usada para curar muitas 

pediu a Jesus para que fosse à sua casa. Demonstrava 
coisas. A figueira é que sustentava a vinha. A vinha também não 

curiosidade. Só que a sua curiosidade estava além do Cristo, 
é uma figura que Deus usa para nos fala da Igreja? O que a 

teve que subir na figueira e ficar mais alto que o Cristo. Isto nós 
figueira faz? Sustenta a Igreja.

não podemos deixar acontecer. Quando eu lhes digo: sejam 
Zaqueu, que era muito pequeno, queria ver Jesus; aquela 

sábios no Evangelho, é tudo isso, façam com que Nossa 
multidão que estava na frente dele, sendo ele homem rico, 

Senhora apareça, mas não vocês.
chefe dos cobradores de impostos, não precisava subir na 

Vimos no Evangelho que somos servos inúteis, nós fizemos o 
figueira, poderia entrar no meio do povo e chegar lá na frente, o 

que tínhamos que fazer. Aí, então, Jesus vai morar em nossa 
povo ia abrir-lhe espaço, mas ele preferiu subir na figueira. É 

casa, quer dizer, vamos sentir Deus no coração, na 
isso que as pessoas que estão na frente da Igreja fazem: sobem 

tranquilidade. Mas sejamos fortes naquilo que sabemos – sem 
na figueira, porque querem ir além do Cristo: eu sou mais do 

subirmos na figueira. Ninguém aqui, para ver o Cristo, precisa 
que Jesus, eu conheço religião mais do que Jesus, eu sei falar 

subir em cima das outras pessoas, somos todos iguais, no 
mais que Jesus. São essas as pessoas que sobem na figueira. A 

mesmo nível, o único mais alto é Jesus Cristo, portanto, somos 
figueira é o suporte da Igreja e quer ir além; há as pessoas 

todos zaqueus.
soberbas, que têm a mania de espezinhar os outros, de querer 

(Evangelho extraído do livro O Código Jesus . p.174)
ser maior; são os zaqueus da vida subindo na figueira. É disso 
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constante, entretanto, tornam-se nervosas no interior, 
porque os sons dos grilos, das aves e de outros animais 
são produzidos contra o fundo do silêncio. No interior, 
também há menos conversas, porque, para interromper 
o silêncio, a gente tem de ter alguma coisa para dizer. 
Na cidade grande, as palavras fazem parte do ruído 
geral, dizemos qualquer coisa, para não deixar de falar, 
e o silêncio é sempre interrompido e interpretado como 
grosseria. 
Parece haver um receio de que se o ruído parar, o mundo 
vai acabar! Antes do nascimento da televisão, dava-se a 
noção de que as pessoas ouvem o rádio para terem 
certeza que estão na realidade vivas. Esta proposição 
opõe-se perfeitamente à velha dúvida: se uma árvore 
cai na floresta, fará algum ruído se não houver ninguém 
para ouvi-lo? Esta objeção pressupõe que o homem 
existe e indaga se o som pode existir sem pessoas para o 

 televisão, o rádio e esses equipamentos de som, que ouvir. Existe uma expressão para esta questão que 
vemos nas cidades, podem ser veículos de grandes anularia estas conjecturas, e temos o homem da cidade 
dramas, de músicas maravilhosas ou até mesmo de a perguntar: se não há ruído, como é que sei se 
palavras salvadoras mas quem pode duvidar de que, realmente existo? A solidão e o silêncio são os 
para a grande maioria das pessoas, estes inventos não caminhos para uma reflexão séria! Evitá-los é evitar as 
sejam mais que fontes de barulho? Eles, na verdade, condições necessárias para um exame de consciência 
não são entendidos, mas só percebidos pelo ouvido. O que torne a vida digna de ser vivida. É fugir também do 
homem moderno, que mora em cidade grande, que pode advir somente da orientação de uma vida para 
começa o dia com o som do despertador, depois, se realidades fundamentais, realidades que podem apenas 
tem carro, usa o rádio do carro, continua ouvindo introduzir-se quando se está tranqüilo e aberto a elas. 
música ambiente, enquanto recebe ligações do Dizem-me muitas vezes que as pessoas ligam a 
celular, entra em elevadores, e lá continua a televisão, ou mesmo o rádio, porque estão sós. O ruído 
musiquinha em seu ouvido, e o celular não para de é utilizado como um tônico para a solidão, é uma droga 
tocar. Depois do dia acabado, à tardinha, vai relaxar acústica, mas a solidão é uma ânsia por alguma coisa 
naturalmente com músicas gravadas, num bar, e acaba que não devia ser afogada no ruído. Se a gente 
o dia vendo novela em casa. Tem aqueles que nem tranqüilamente investiga a solidão, pode-se começar 
sabem que estão estressados, não conseguem dormir por perguntar: por que razão se está só, e para quê?
com o encerramento dos programas da televisão, A solidão permite-nos saber que realmente não estamos 
recorrem a outras fontes de ruído como, por exemplo, nada preparados para os nossos mais fundos desejos, 
liquidificador, radinhos de pilha etc. nem dos nossos amigos, da nossa família, nem para os 
O silêncio tornou-se um vácuo que o homem moderno nossos bens terrenos ou prazeres. Então, em quem 
abomina. Já não é normal ou bom em si próprio, é vamos descobrir o objeto do nosso mais profundo 
apenas compreendido como uma outra ausência de desejo? Em Deus! Esta é talvez a pergunta mais 
ruído. Antes do ruído havia sons – distintos do ruído importante que se pode fazer e que poderá ser 
porque os sons emergem do silêncio. O silêncio foi respondida somente com o silêncio que vem do 
colocado por Deus como pano de fundo dos sons. Os universo criado por Ele. 
moradores das cidades acordam com o ruído 

   Ouvir o Silêncio de Deus


