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“Entretanto, no Brasil as raças se misturam; assim, 
no seu país, tudo tenderá a entrar no equilíbrio. É o 

aviso do fim. Neste aviso final, tudo é acelerado, 
porque esse fenômeno é o processo do fim.”

No dia 13/01/2014, Nilce Lacerda recebeu em seu lar a 
visita de Nossa Senhora. Entramos no quarto ano desse 
trabalho com a primeira visita de 2014. O processo 
acelerado com que os fatos se sucedem é notório; o tempo 
parece sofrer uma estranha alteração, que os relógios não 
podem captar porque esse fenômeno se processa na esfera 
psicoespiritual – origem de todos os fenômenos materiais –, 
onde esta grandeza (tempo) segue outros parâmetros. E, por 
amor aos eleitos, ele está sendo abreviado, pois as trevas 
estão a ponto de dominar praticamente toda a terra, numa 
ameaça perigosa à vida no planeta; por isso estamos no final 
dos tempos e esse fenômeno será marcado por um curto 
período. Assim sendo, o Brasil se desponta como a aurora 
da nova civilização – a civilização do espírito, que 
substituirá a esta, calcada na razão e agonizante de bons 
princípios. Aqui as raças se misturam, isto é: as raças e as 
castas religiosas se dissolvem, preparando, na longa noite 
dos séculos e através de muitas dores, uma individualidade 
mais homogênea e equilibrada, com grande potencial a se 
credenciarem, estes, como verdadeiros apóstolos do Cristo, 
passaporte indispensável para entrada nesse novo mundo 
que demarcará o projeto da Mãe de Jesus, a fim de que a 
terra tenha um só rebanho para um só Pastor. 

Marco Aurélio

Somente em Deus 

repousa a nossa alma
Terça-feira, 21 de março de 1995

Meus filhos queridos! 
Somente em Deus repousa a nossa alma e 
somente dele provém a salvação. Ele é o 
nosso rochedo e a nossa fortaleza. 
Portanto, muito cuidado, meus filhos, com 
os que permanecem na mentira. Eles 
bendizem o Senhor com a boca, mas o 
amaldiçoam com o coração.
Eu digo que a própria língua os levará à 
ruína.
Por isso, Eu peço incessantemente ao Pai, 
que habita no infinito, que tenha piedade da 
human idade  e  a  abençoe .  Faça  
resplandecer sobre todos a luz de Sua 

presença, para que o mundo possa conhecer Seus 
caminhos.
Se meus pedidos forem atendidos, conhecerão a força da 
verdade, e a terra inteira cantará a justiça de Deus Todo-
poderoso.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

  (Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.154)

Comentário: Maria nos mostra aqui o valor da vida alicerçada na 

verdade. Ela salmodia a grandeza de Deus, o Deus que habita no 

infinito, comparando-o a um rochedo onde se assenta a nossa 

fortaleza. Ela é veemente ao afirmar que a nossa língua nos levará à 

ruína, e termina dizendo que, se os seus pedidos forem atendidos, 

teremos o Céu na terra. Serão esses pedidos impossíveis de serem 

atendidos? Será que estamos num túnel estreito e sem volta, 

construído através de nossa história, com nossos erros e misérias? 

Esta mensagem é curta nas palavras, mas extensa no conteúdo. 

Façamos um exame de consciência.

Nilce Larceda recebeu a 133ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 14 de janeiro de 2014. 

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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Falem com Autoridade como Jesus falava - (Mc 1,21-28)

Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na 
sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, 
pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então 
na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: “Que queres de 
nós, Jesus nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o santo de 
Deus”. Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” Então o espírito mau sacudiu o 
homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito 
espantados e perguntavam uns aos outros: “O que é isso? Um ensinamento novo, 
dado com autoridade: ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem!” 
E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia.

São Marcos nos conta que Jesus pregava num sábado e 
falava com autoridade. Havia uma pessoa que escutava 
Jesus e tinha um espírito imundo. Jesus fala assim: “Cala-
te, saia dele”. Então, aquele homem começou a tremer e o 
espirito.                                         
Durante esses dois mil anos de catequese e 
evangelização, é nos apresentada a autoridade de Jesus 
de conhecer a situação daquele homem. Afirma-se que 
aquele homem não tinha espírito ruim, mas estava com a 
doença da epilepsia. Essa lógica não é divina. Assim 
como a lógica de tantos teólogos que não acreditam que o 
mar se abriu para Moisés. Na verdade, o mar abriu sim, e 
o milagre mesmo foi o fato de ter sido aberto naquele 

momento em que os judeus precisavam passar.
Jesus demonstra que, quando lidamos com a autoridade que vem dele, o primeiro a nos mandar calar é o 
diabo. E Jesus falava com autoridade, toda a autoridade vem de Deus.
Outras formas de autoridade, no mundo, são secundárias, são um papel de responsabilidade. Se você lida bem 
com essa autoridade, Deus vai atendê-lo bem. Se você lida mal com essa autoridade, Deus vai atendê-lo mal. 
Há uma promessa de Jesus que fala assim: “Tudo aquilo que ligares na terra, será ligado no céu e tudo que 
desligares na terra, será desligado no céu”. E isto não se aplica somente a padres, aplica-se a todos. Quantas 
coisas desligamos na terra e é desligado no céu, e iremos responder por isso: Deus nos recebe por aquilo que 
ligamos e desligamos.
Essa autoridade de Jesus é um abraço afetuoso de Deus. Pode até ser que aquele homem era doente, mas deu 
um ataque na hora certa e Jesus mandou-o calar na hora certa. Será que Deus precisa de um teatro desses para 
colocar no Novo Testamento? Eu acho que não!
Os espíritos imundos são esses que contestam a autoridade de Deus. É esse que conhece a autoridade de Deus: 
“viestes aqui para nos destruir, eu sei quem tu és, você é o Filho de Deus”.

(Continua na próxima página)

.
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O demônio conhece quando tem uma autoridade. Mas se nós estamos imbuídos daquele momento férreo de 
enfrentar essa lógica de contestar Jesus, nós vamos falar como Jesus, “Cala-te”.
Porque o demônio quer destruir a todos nós. O demônio quer que nós nos calemos. O demônio não quer que 
nós falemos. O demônio quer que nós vivamos numa particularidade que não é, nem de longe, aquela que 
Deus deseja de nós. 
Deus quer que a gente fale com autoridade. E, para falar com autoridade, somente escutando a voz de Deus, 
somente estando em consonância com a voz de Deus. Somente procurando entender o que Deus precisa de 
nós.
A força de Deus deve estar em nosso cotidiano: antes de sair de casa, passo na Capela, chegando perto do 
Sacrário, e falo assim: “Senhor, estou aqui, se o Senhor precisar de mim, sabe onde me encontrar”.
Essa autoridade de Deus tem de brotar de dentro para fora, ninguém dá o que não tem. Quando se percebe que, 
em alguém, existe alguma coisa de Deus, a esse é dado falar com autoridade. E Jesus falava com autoridade 
porque ele era a autoridade. Ele sabia o que que ele estava falando. Ele falava em parábolas para que séculos e 
séculos pudessem entender o que ele estava querendo deixar para a posteridade. Falar com autoridade é 
conhecer, é ter amizade com aquele centro da autoridade, é conviver com aquele centro da autoridade. Não 
adianta ser teólogo, não adianta ser uma pessoa sábia, uma pessoa culta, se não se tem intimidade com Deus 
que é a autoridade.
São Marcos deixa este recado: “Falem com autoridade, como Jesus falava”. Procurar entender Deus não é 
decorar o Evangelho. Falar com autoridade é procurar entender qual o recado de Deus nestes dois mil anos de 
evangelização. Jesus nos passa essa autoridade com a maior facilidade do mundo, não em meios acadêmicos, 
ou seminários, ou em cursos de teologia que se vai adquirir essa autoridade. Adquire-se essa autoridade 
somente escutando a Deus e falando com Deus. Neste momento, Deus vai falar com autoridade através de 
vocês. E vocês podem ter certeza, o demônio vai estar sempre no pé de vocês falando assim: “Eu sei quem tu 
és, eu sei muito bem, você veio para nos destruir”.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes,
realizada em janeiro de 201 0, na Basílica de Lourdes,

extraída do site www.espacomissionario.com.br)

Quão maravilhoso seria o mundo se pelo menos metade dos mais de 400 mil padres católicos pensasse e 
agisse da forma como este texto sintetiza. Como não adianta chorar sobre leite derramado, vamos rezar para 
que não fique pior.

O artigo trata do tema ainda candente – mas já morrendo – da questão da tal de “pedofilia” no clero. De fato 
temos aqui um artifício diabólico, arquitetado pela mídia de satã, porque na realidade o problema gravíssimo 
neste caso não é a pedofilia, ou a efebofilia, mas sim o homossexualismo.

Ora, se eles publicamente usassem a palavra “homossexualismo” para acusar os padres, estariam 
condenando também os milhões de homossexuais não sacerdotes, ou seriam dois pesos e duas medidas. 
Assim fazem o mundo enfurecer-se contra a Igreja e os padres, enquanto os bandidos de satanás continuam 
livres para seu desvario, sua loucura.

Somente Lúcifer teria uma ideia tão maligna.

Assim, no artigo que segue, esse sacerdote coloca em síntese tudo aquilo que nós temos alertado através dos 
anos. Parece que ele acompanha nossas publicações. Leia, pois vale a pena! Daí pode-se traçar um parâmetro 
de como seria o mundo e a verdadeira Igreja de sempre. 

Um texto precioso de um sacerdote
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ou 14 anos já sabe o que é certo e errado, que se dirá Nestes últimos dias a Igreja de Nosso Senhor Jesus 
de um homem de 19 anos! Além do mais não vi Cristo tem sido, mais uma vez, vítima do 
nenhuma cara de insatisfação, por parte do jovem em sensacionalismo midiático. Sabemos que escândalos 
questão, no vídeo que assisti, quando ele estava em existem e, infelizmente, dentro da Santa Igreja 
suas práticas com o sacerdote. inclusive. Mas isso não deveria ser novidade para 
Coitadinhos dos adolescentes de hoje! São tão ninguém, uma vez que o próprio Nosso Senhor 
inocentes! Ser virgem hoje é cafona! E essas declarou no Evangelho: “Ai do mundo, por causa dos 
“pulseirinhas da amizade” coloridas? Uma graça, escândalos! Eles são inevitáveis, mas ai do homem 
não é? Mas quando arrebentadas dão o direito àquele que os causa!” (Mt 18,7). A pedofilia é, deveras, uma 
que a arrebentou a fazer diversas coisas. Cada cor vergonha! É um pecado que brada aos céus além de 
corresponde a uma ação que vai desde um selinho ou crime. Violar ou violentar uma criatura tão pura 
uma passada de mão a sexo oral! Quanta inocência! como uma criança é um absurdo! 
Afinal, isso é que é cultura! É isso que eles estão Mas já que a palavra em voga é CONDENAÇÃO, é 
aprendendo na escola. Até porque, se não aqui que eu também condeno essa sociedade 
aprenderem a matemática ou a química, não tem moderna por HIPOCRISIA. Vestir seus filhinhos 
problema algum: o governo garante a eles a como pequenos adultos não seria também uma forma 
aprovação automática! E eles serão nossos médicos, de violar a inocência pueril? Permitir que eles 
engenheiros, psicólogos de amanhã. Quem sabe um assistam a determinados programas como as novelas 
deles não vire presidente, não é mesmo, do horário “nobre” ou o BBB (que torna os que o 
companheiro leitor?assistem Bestiais, Boçais e Baldados…) não seria 
Mas, voltando ao problema da crise na Igreja, também uma forma de violar a inocência? 
qualquer pessoa sensata sabe que tal crise nem de Menininhas altamente pintadas, usando esmaltes e 
longe está relacionada à pedofilia. Ou será que a vestidinhos ousados… crianças falando palavrões e 
pedofilia é MONOPÓLIO da Igreja Católica? gírias obscenas.
Culpam o celibato. E os senhores e senhoras, chefes As crianças de hoje sabem letras de músicas (se é que 
de família, com filhos, que não são celibatários, ou se pode chamar aquilo de música) que só de pensar 
seja, que praticam sexo e que cometem a pedofilia? sinto vergonha. E os pais? Riem e acham 
Seria isso também culpa do celibato e da Igreja? E os engraçadinho. Incentivam. Os que incentivam tal 
turistas internacionais que compram pacotes de tipo de comportamento, que deturpa e degrada a 
viagem para o Nordeste brasileiro, com jovens pureza da infância, são os mesmos hipócritas que 
menores já inclusas no seu pacote de férias, amanhã querem acusar e condenar o Papa pelos erros 
alimentando assim o turismo sexual, isso também é dos outros! Se a sociedade está do jeito que está, 
culpa da Igreja? Mas a mídia explora esses casos? lembremo-nos: fomos NÓS que a fizemos assim!
Ah… não! Atacar a Igreja dá mais ibope, aumenta a Hoje um(a) jovem de 12, 13 anos tem mais malícia 
audiência e vende mais jornais e revistas.que eu! Ai minha santa infância! Como eu dancei ao 
 Não creio que o problema da Igreja e do clero hoje som de “Balão Mágico”! Aos 12 anos eu ainda jurava 
seja com a pedofi l ia ,  mas sim com o que Papai Noel e Coelhinho da Páscoa existiam; eu 
homossexualismo. Aqui esbarramos mais uma vez discutia e brigava feio com quem afirmasse o 
na HIPOCRISIA da sociedade hodierna. Vivemos contrário. Aos 15 anos eu ainda sentava no chão, 
n u m a  s o c i e d a d e  q u e  f a z  a p o l o g i a  a o  depois do colégio, para montar Lego! E como eu 
homossexualismo; que ensina aos nossos jovens, gostava de ver o Jaspion[1] na TV Manchete! Eles 
desde cedo, que ser “gay” é normal; numa sociedade hoje sabem de muito mais coisas que eu nessa idade.
onde, se o reitor de um seminário expulsar o Não estou aqui defendendo nem encobertando erros 
candidato ao sacerdócio (seminarista) por ser como o do Monsenhor de Arapiraca, mas daí aquele 
homossexual, ele pode ser preso! Numa sociedade jovem de 19 anos de idade dizer que sentia nojo de 
que ostenta seu orgulho “gay” em paradas. estar na cama do sacerdote é um pouco demais. 

Tenha paciência! Em primeiro lugar alguém com 13 
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Não é irônico que a sociedade que defende o crianças acorriam ao bom sacerdote, para pedir a 
homossexualismo, seja a mesma sociedade que quer bênção e ganhar um santinho ou uma balinha. Não 
condenar um padre por ser homossexual? Não faço que a veste mude o caráter de ninguém, mas como ele 
aqui nenhuma apologia ao homossexualismo estava OBRIGADO a usar aquele roupão preto em 
eclesiástico, só quero levantar o seguinte TEMPO INTEGRAL, creio que isso o obrigava a 
questionamento: que moral tem essa sociedade pensar duas vezes antes de se comportar 
INÍQUA para condenar um padre que tenha uma levianamente ou frequentar determinados lugares. 
fraqueza ou uma inclinação dessa natureza? Mas alguém achou que um padre de batina ficava 
 É engraçado. Dizem por aí: “o padre é um homem “muito distante do povo”. O padre precisava ser mais 
comum, como qualquer outro”. Pois é, só que acessível, para que as pessoas sentissem que o padre 
quando ele faz as coisas que um “homem comum” é humano como elas. EIS O RESULTADO: o padre 
faz, logo os hipócritas de plantão se erguem moderno retirou a batina e deixou aflorar a 
ardilosamente prontos para condená-lo. humanidade: com isso ele se aproximou dos fiéis. 
 O mundo perdeu a fé! Bem disse Jesus: “Mas, Alguns levaram ao pé da letra e se aproximaram 
quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé demais, se é que me faço entender. Os padres 
sobre a terra?” (Lc 18,8). Desde quando o sacerdote modernos saem para boates, bares, shows… fumam, 
era tratado como um homem comum? Em parte isso bebem… Por que a SOCIEDADE HIPÓCRITA 
é culpa da própria Igreja! Jesus fundou a Igreja e a reclama do que está acontecendo? Não foi ela mesma 
deixou no meio do mundo, não para ela se conformar que pediu que os padres fossem mais “acessíveis”?
ao mundo (“Não vos conformeis com este mundo” – Tá aí! Estão todos acessíveis! Até eu tirei a minha 
Rm 12,2), mas para Evangelizá-lo, ensiná-lo, batina. Acharam que eu parecia muito arrogante e 
orientá-lo. Numa tentativa de “dialogar” com o antiquado usando minha batina preta e meu barrete. 
mundo em constante mudança, o que a Igreja ganhou “Ninguém mais usa isso, você vai ser o único 
com isso? A Igreja cedeu e cedeu muito para se diferente no meio dos padres”, me disseram. Sofri 
aproximar do mundo moderno. Escancarou as portas deboches, comentários depreciativos, perseguição e 
e deixou a mundanização entrar. E o mundo cedeu o até ameaça de não ser ordenado padre por causa da 
que para a Igreja? Nada! Absolutamente nada! minha batina e do meu gosto pela Missa Tradicional 
 Diziam que a Missa em Latim afastava o povo. Um em Latim. Usar batina e rezar em latim não pode. 
padre de costas, rezando numa língua que ninguém Mas frequentar lugares impróprios para sacerdotes, 
sabe; isso precisava mudar, pois afastava o povo da ser pedófilo ou homossexual ou, quem sabe, comprar 
Igreja. Ironicamente os jovens de hoje cantam em u m  i m ó v e l  d e  2  M i l h õ e s  d e  R e a i s ,  
inglês, desenham 'mangás'[2] e tatuam letras desnecessariamente, desfalcando o caixa da 
japonesas e sei lá mais o que pelo corpo, e não têm Arquidiocese, isso pode? Irônico, não? Fui chamado 
problema nenhum com isso. Mas, coitadinhos! Eles de louco por usar uma batina. Quem está louco 
têm problemas em aprender o Latim e o Canto agora? 
Gregoriano. Realmente é muito mais difícil dizer a Muita coisa mudou… o mundo mudou… a Igreja 
Salve Regina (Salve-Rainha) do que listar todas as mudou! O respeito ao Sagrado era impecável. As 
'digievoluções' dos Digimons[3] ou quantos tipos de senhoras de saias comportadas e véus. Os senhores 
Zords[4] diferentes têm os Power Rangers[5]. usavam ternos ou roupas sociais para a Missa. Hoje 
 Mudaram a Missa para atrair mais fiéis. Ganhamos o elas se despem cada vez mais e eles vão de havaianas 
que com isso? Uma evasão tremenda! O Mundo era e bermudas para a Missa. A desculpa é o calor. Só o 
Católico. Agora há uma proliferação de seitas povo sente calor, não é mesmo? O padre tem que 
diferentes a cada dia que passa. O padre agora tem estar coberto com todos os paramentos e celebrar 
que sambar no altar, porque Missa boa é a Missa que assim mesmo, mas o povo, coitado, sente calor. O 
é animada. E a Missa, em muitos lugares, virou espírito de sacrifício, de mortificação morreu. Hoje 
forró!O Sacerdote usava sua batina. Ao longe já se todos querem o bem-estar!

 sabia: vem o padre aí! Um missionário de Deus. As 
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Oferecer a Deus o cansaço, o calor, ou qualquer Jesus também foi judeu, e nem por isso somos 
incômodo em espírito de sacrifício e renúncia? “Ah, judeus. Isso é falsa humildade! Demagogia! Muitos 
isso é coisa da idade média!”, é o que dizem. Por isso que falam essa frase ensaiada e pronta: “Jesus foi 
vivemos num mundo DOENTE! Essa sociedade está simples”, são os primeiros a terem o carro do ano e a 
na UTI! Vivemos num mundo de almas tíbias! Não viajarem todo ano para a Europa. E os que não fazem 
são capazes de nenhum tipo de mortificação! Por isso só não o fazem porque não têm condições, pois 
isso até a Missa tem que se tornar agradável ao se um dia tiverem farão o mesmo.
público, como se fosse um espetáculo de circo.  Ou seja, para SI o melhor, mas pra Deus o que for 
Quando isso acontece, Deus deixa de ser o centro da m a i s  s i m p l e s .  A l i t u r g i a  D E V E  s e r  
liturgia e o homem assume esse lugar: “o homem é ESPLENDOROSA SIM, porque é feita para o Rei 
deus para o homem” (Ludwig Feuerbach[6]). dos Reis! Tem que se usar sedas e brocados mesmo! 
 E o silêncio e o respeito pelas coisas sagradas, por Tem que se usar ouro, sim! Os melhores incensos 
onde andam? A Igreja, hoje, transformou-se num também! É uma manifestação de fé. Tratar a liturgia 
clube social. Um local de encontro semanal para se de qualquer maneira passa para os outros (quem não 
“colocar as fofocas em dia”, tomar conta da vida é cristão) uma imagem de desleixo, mostra que nem 
alheia, ou qualquer outra atividade, menos para sequer acreditamos no que celebramos. Aliás, será 
rezar. Duvido que se ouvia um “pio” sequer no que os cristãos de hoje – o clero inclusive – acredita 
interior de uma Igreja antigamente. Hoje parece uma mesmo no que celebra?
feira. É um falatório interminável dentro dos nossos  Enfim, adianta agora reclamar do que está 
templos, antes e depois das Missas. acontecendo na Igreja e no mundo? Ou será que 
 Alguém sabe de cor os cantos antigos? Uma pensamos que a “crise da Igreja” começou agora, 
ladainha? Todos os católicos de hoje sabem rezar um com os casos de pedofilia? A crise já existe há muito 
terço de cor ou a oração do Ângelus? Não! Mas o que tempo! Ela foi instaurada nos anos 60 e fomos nós 
aconteceu no capítulo da novela de ontem, sabem na (Igreja) que a alimentamos. Agora sofremos as 
ponta da língua. consequências. Com razão o Papa Paulo VI afirmou: 
 A Eucaristia, o Corpo, Sangue, Alma e Divindade de “Por alguma brecha a fumaça de Satanás entrou no 
Nosso Senhor eram tratados com dignidade. O templo de Deus. […] Acreditava-se que, depois do 
Sacrário ficava no centro da Igreja, no altar. Hoje Concílio, viria um dia de sol para a história da Igreja. 
Jesus foi retirado para uma capela lateral. Sua Em vez disso, veio um dia de nuvens, de tempestade, 
presença no centro das igrejas impedia o povo de de escuridão, de busca, de incerteza. Pregamos o 
conversar. Era preciso colocar Deus numa capela ecumenismo, e nos distanciamos sempre mais dos 
lateral, para dar mais espaço para o homem. Claro, é outros. Procuramos cavar abismos em vez de aterrá-
mais fácil retirar o Sacrário do que educar, los. Como aconteceu isso? Confiamo-vos um Nosso 
catequizar, doutrinar. Pensamento: houve a intervenção de um poder 
A comunhão era recebida de joelhos. Por motivos adverso. Seu nome é o Diabo”  (Paulo VI, Discurso 
óbvios! Diante de Deus, a melhor atitude é a de em 29 de junho de 1972) 
adoração. No Antigo Testamento, ao simples som do  [1] Seriado Japonês famoso nos anos 80.
nome de Deus, os israelitas já se prostravam com o [2] 'Cartoons' (desenhos) típicos do Japão.
rosto em terra. Nós, que temos a presença do próprio [3] Desenho animado Japonês, sucesso entre os 
Deus Vivo, na Eucaristia, o recebemos de pé, e pior: jovens.
nas mãos! [4] São robôs gigantes, utilizados para batalhas num 
O zelo pelas coisas de Deus era impressionante. seriado Estadunidense famoso.
Numa época considerada “atrasada”, como a Idade [5] Seriado Estadunidense popular entre as crianças 
Média, por exemplo, foram construídas maravilhas e os adolescentes.
de templos, como Chartres ou Notre Dame. Hoje, [6] Filósofo Alemão, 1804-1872. 
com toda nossa tecnologia, arquitetura e engenharia  
se fazem igrejas cada vez mais feias. O mesmo vale Pe. Leonardo Holtz Peixoto
para os paramentos, que passaram dos brocados e 
rendados ao liso-sem-graça; até os vasos sagrados 
sofreram perdas: os cálices modernos são os mais 
feios possíveis. Por que essa derrocada na arte 
litúrgica? 
A desculpa é a mesma sempre: “Jesus foi simples, 
então temos que fazer coisas simples”. Bobagem! 
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A Cerimônia da Bênção de São Bento é realizada todas as terças-feiras das 19:30h às 21:00h, na Capela 
Theotókos (extenção da casa de Antônio Ageu e de sua esposa Maria do Carmo). Inicialmente, invocamos a 
presença dos Anjinhos Gabriel, Uriel e Raphael - os três Arcanjos enviados por Deus para proteger e instruir o 
Grupo Missionário. Com a exposição do Santíssimo Sacramento, pedimos a Deus que abençoe as velas 
oferecidas a Nossa Senhora, das águas que serão usadas na bênção e as que serão levadas para casa. Logo em 
seguida, pedimos a Deus a presença de Nossa Senhora  para dar início à Bênção de São Bento. 
No ato da Bênção, cada pessoa é submetida ao processo de purificação individualmente, e, evocando 
incessantemente a oração própria para isso, através das águas que são usadas para molhar a face, da vela que  
a pessoa segura; através da imposição das mãos dos integrantes da cerimônia, das estolas que são usada em 
todo o processo e, por último, bebe-se um pouco da água que foi previamente abençoada. Tudo isso 
coordenado por São Bento e os anjinhos Gabriel, Raphael e Uriel, sob o olhar d'Aquele que tudo comanda, e 
de sua Mãe terrena.
Depois que todos passam por este processo, a pessoa escolhida para oferecer a vela a Nossa Senhora dirigi-se 
a Ela e, oferecendo a vela aos Seus pés faz as orações de agradecimento a Deus e em especial pela intenção do 
presidente da Cerimônia. Por fim, agradecemos a Deus por permitir a presença de Nossa Senhora, de São 
Bento e dos Arcanjos Gabriel, Uriel e Raphael naquele local.
Todo este aparato foi especiamente e minunciosamente elaborado por Nossa Senhora para que ‘nossas vestes 
estejam limpas’ quando o Mestre passar. Este ato de purificação através da Bênção de São Bento, não 
acontece do dia para a noite - é uma cura que se processa em doses homeopáticas, por isso é preciso 
perseverança  e muita vontade de servir ao Céu; o nosso tempo não é o tempo do Senhor.

"Estás seguindo o caminho de minha Mãe"

Endereço: R. Ribeiro Junqueira, 160 - Mangabeiras - Belo Horizonte - MG Tel. (31) 32254688.

Capela Theotókos 
Cerimônia da Bênção de São Bento

Exposição do Santíssimo Sacramento Altar de Nossa Senhora

Bênção de São BentoAltar da Capela Theotókos

Bênção de São Bento
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Ÿ Terço na Basílica de Lourdes  -  Toda terça-feira, às 17h.

Ÿ Adoração ao Santíssimo Sacramento (com a Bênção de 
São Bento) - Toda terça-feira, às 19h30min, na Capela 
Theotókos¹.

Ÿ Missa na Capela Magnificat²  - Todo domingo, às 17h.

Ÿ Venha rezar o Rosário no dia 25 de cada mês, às 12h, com 
Raymundo Lopes e os Missionários do Coração Imaculado, na 
Capela Magnificat² .

¹Capela Theotókos - Rua Ribeiro Junqueira, 160, Mangabeiras, Belo 
Horizonte.
²Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 1051,  Condomínio 
Vila Del Rey, Nova Lima.

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o Pagseguro.

Medalha Missionária

Promoção Especial

Na compra acima de 20 Medalhas 
Missionária, você ganha um 
desconto de 33%.

De: R$ 1,50 

Por: R$ 1,00

Mãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta Basílica para te prestar uma 
homenagem e honrar teu Filho Jesus. Deixamos nossas casas, nossas 
obrigações terrenas, deixamos tudo porque, neste momento, teu Filho e tu 
são o que há de mais importante.
Passamos nossos dedos sobre o terço que recomendaste e, durante essa 
repetitiva oração, lembramos de nossos parentes já falecidos, de nossos 
doentes, porque acreditamos que tua disponibilidade em nos ouvir faz com 
que Deus te permita ser a Medianeira de todas as graças que, por meio das 
invocações do teu santo nome, alcançamos.
Nossas fraquezas fazem, também, eco a nossos pedidos porque, 
reconhecendo-nos como incapazes, seremos fortes no Céu como tu mesma 
ensinaste a todos os que miravam teu rosto. Protege nosso terço, faça dele 
um caminho seguro para as Missas que acontecem depois porque, 
participando delas, com a lembrança das Ave-Marias dirigidas a ti, temos a 
certeza de que nosso pensamento não dispersará e nem nossa mente viajará 
por caminhos mundanos.
Protege este local onde nos reunimos nas terças-feiras, não permita que o 
mal ronde estas paredes e que, dentro delas, possamos encontrar refúgio na 
Sagrada Eucaristia. Faz valer o poder de tuas virtudes para que, fazendo 
ponte nelas, possamos entender quão grande é a misericórdia de Deus em 
nossas vidas. Mãe do Belo Amor, desejamos honrar teu santo nome e 
queremos ser dignos de teus favores celestiais, por isso estamos aqui, a teus 
pés, implorando proteção. Amém!


