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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 21 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.

No dia 20/01/2014, Antônio Carlos recebeu em seu lar a 

visita de Nossa Senhora. Temos falado muito sobre estes 

trabalhos que a Mãe de Jesus vem implementando, através 

desta Obra Missionária, e sua importância para o futuro da 

humanidade. Fala-se muito na fé em Jesus, Maria, nos Anjos e 

Santos, mas sempre duvidamos de tudo e de todos, quando o 

momento exige o uso da fé para construir algo que seja 

realmente útil. Estas palavras que hora escrevo, são apenas 

simples divagações; não sabemos nada, mas às vezes, quando 

o Céu permite, somos levados pelo Santo Espírito a avançar 

um pouquinho além, sempre levando em conta a grande 

barreira da ignorância que nos separa das dimensões celestes, 

donde tudo se origina. Existe uma Confraria Celeste que 

comanda tudo no universo, sob a égide de Deus. E existe uma 

outra confraria, criada por Lúcifer, fazendo frente à Suprema 

Lei. No universo predomina o equilíbrio e, a essa força 

maléfica, é controlada a sua ação destruidora. Aqui, na 

longínqua terra, o mal impera, mas, num tempo determinado, 

também será controlada a sua ação. No entanto, existe uma lei 

maior que denominamos livre-arbítrio. Lúcifer não será 

destruído, mas expulso deste setor do universo e arrastará 

consigo, por lei de afinidade, aqueles que não dominaram o 

'Eu inferior' que o mal implantou na terra. Este é o maior 

perigo que a humanidade corre. O melhor a se fazer é não 

menosprezar e não fazer barreira ao trabalho de Nossa 

Senhora e, sim, ajudá-la, pois são coisas que não dominamos e 

somos muito pequenos para entendê-las, só sabemos que 

fazemos Parte de um 'Grande Plano da Criação'.

Marco Aurélio

A família não é mais o ponto de apoio à pessoa
Terça-feira, 20 de junho de 1995

Meus filhos amados! 
O surpreendente avanço do progresso, em 
defesa do bem-estar comum, está levando 
vocês a um consumismo desenfreado e 
totalmente desnecessário. A procura cada vez 
maior de uma eficiência no trabalho está 
levando vocês a uma ansiedade que os afasta 
de Deus. Esta angustiante situação está 
levando vocês a uma perda constante dos 
valores culturais e morais.  A família não é 
mais o ponto de apoio à pessoa. Meus filhos, 
esse não é o caminho escolhido por Deus para 
levá-los a uma vida feliz. Eu peço a vocês que 
se convertam e dêem fim a esse estado de 

coisas, o mais urgente possível, caso contrário, uma grande 
dor está prestes a atingir toda a terra. Se meus pedidos não 
forem atendidos, breve tudo que tenho predito se cumprirá, 
e então tardiamente perceberão que tudo isto é verdade.
Eu clamo a Deus por vocês. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

 (Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.168)

Comentário: Nossa Senhora não é “aquela Senhora” que pede conversão 

sem explicar os motivos. Na madrugada desta mensagem, Raymundo, 

surpreso, perguntou: 

– A Senhora sabe de tudo isso? 

Ela respondeu: 

– Você tem condições de enxergar o átomo?

– Claro que não! 

– O universo do seu conhecimento sobre as coisas que sabe é menor que o 

átomo, em comparação com o que sei; não fiquem surpresos quando tudo o 

que predisse no mundo inteiro começar a acontecer. A Virgem não deseja ser 

profetisa de desgraças, mas não necessitamos de provas para ver que este 

estado de coisas nos levará, inevitavelmente, a um caos social, breve.  

Antônio Carlos recebeu a 134ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Miroca
Mas… Miroca, erguendo os olhos negros
Como abismos do futuro, fitou no céu,
Olhar brilhante e puro,
E pediu:
 Papai! Desejo que peças a Deus
Que teça os meus vestidos no céu,
Como fazem as aranhas!
Como sabem fazer belos tecidos.
Papai, desejo que me digas quem é Deus.
 Deus, Miroca, é a arte do belo, é a harmonia
artística do som,
A teia do luar, a luz do céu profundo
E tudo quanto é grande e bom.
Ele é a noite e o dia,
O grande construtor, a sabedoria,

Aquele é Deus, papai? A água, o pão, a esmola que ninguém vê.
É o único juiz que condenaPerguntou Miroca
E que indultaMostrando o sol às portas da alvorada
Conhecendo a verdade.Ao sorrir da manhã.
 Então, se Deus é tudo, Não é, querida Miroca, mas Deus vem vindo aí para te 
Por quê, papai, Ele não fala comigo,buscar
Que não falo, não escuto e minha cabeça não me obedece?Trazendo o sol,
Papai sorri, e espinhos na alma, olhos molhados, diz:A luz de cada dia que tu ganhas.
Porque só desejou a ti, aos outros não quis.É ele quem rendilha
Encarcerou-lhe a alma com certeza eleitaA trama inabitável do teu nascer,
E mandou que sofresse, para te tornar perfeita.As rendas das aranhas… não há fio mais fino.

É, Miroca, Deus também tece os fios do teu destino,
Miryam estava morta, na Capela Magnificat.O caminho da tua vida que acaba,

Derruba um grande e ergue um pequenino.

Espigas Colhidas no Sábado - (Mc 2,23-28)

Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus 
discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então 
os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que eles fazem em dia de sábado 
o que não é permitido?” Jesus lhes disse: “Por acaso, nunca lestes o que 
Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e 
tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que 
Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu 
também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é 
permitido comer esses pães”. E acrescentou: “O sábado foi feito para o 
homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é 
senhor também do sábado”.
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Jesus conhecia bem a Torá, parte do Antigo Testamento. Ele 
usava, muitas vezes, da própria consideração da Torá para ensinar.

Os fariseus, como de resto os judeus, observavam rigorosamente 
a Torá. Praticavam tudo minuciosamente, fazendo daquilo uma 
norma que se tornava um senhor, e a pessoa escrava. Isto, no 
tempo de Jesus, tomava uma conotação política séria, porque toda 
a Judéia estava dominada pelo poder romano. Os judeus 
colocavam dificuldades na realização dos preceitos, com isso 
mostravam aos romanos que tinham uma Lei que não podia ser 

profanada, transgredida. Isto foi se evoluindo, entre os judeus, até a época de Jesus.

Os judeus se sentiam verdadeiros escravos dessas heranças espirituais. E Jesus estava ali para proclamar uma 
"boa nova". Não estava para abolir a Lei, mas para confirmá-la e glorificar o homem.

Usando das próprias palavras da Torá, Jesus justifica a atitude dos discípulos mencionando o episódio 
histórico, onde Davi e seus companheiros entraram no Templo e comeram dos pães da proposição.

Esse pão era sagrado, tinha, mais ou menos, o valor que tem para nós a Eucaristia. Ninguém podia se 
alimentar dele, a não ser os próprios sacerdotes.

No Templo havia castas: os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os discípulos. Os discípulos tornavam-se, mais 
tarde, sacerdotes e, dentre estes, um era escolhido para Sumo Sacerdote, algo como o Papa, hoje. Para que a 
Lei Judaica pudesse sobreviver, durante a ocupação romana, eles observavam isso rigorosamente.

Quando Jesus começou a falar, as pessoas eram mais escravas daqueles preceitos religiosos, que 
propriamente da ocupação romana. Por isso Ele foi contra aquela situação, de que no sábado não se podia 
fazer nada, nem colher uma espiga à beira da estrada. E, aproveitando o exemplo de Davi, que alimentou seus 
soldados com o pão da proposição, porque estavam com fome, Ele se proclama, naquele momento, igual a 
Deus, quer dizer, Filho de Deus. "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado."

Jesus não estava, assim, nos ensinando o desrespeito às leis constituídas. Ele disse em seguida: "O Filho do 
homem é senhor também do sábado." Isto mostra que o Mestre se coloca no mesmo nível de Deus, de ser 
Filho de Deus. E afirma que a subordinação da Lei do sábado ao homem, nos mostra que essa Lei desaparece 
sempre que ela servir de empecilho a um certo bem. Quer dizer: toda lei é boa, quando traz coisas boas ao 
homem. É ruim, quando traz coisas ruins. Se a lei é boa, ela é digna de ser respeitada; se ruim, é passível de 
desrespeito.

É isto que Jesus nos ensina. Ele nos dá esta liberdade de discernimento cristão. 
E, diante do Espírito Santo, já estava preparado o Pentecostes, para que o cristão 
pudesse contar com a extraordinária ajuda do Espírito Santo de Deus. Saber 
discernir se a lei está trazendo um bem comum, ou se está trazendo um mal, 
exige-se coisas muito maiores, que é a dignidade humana. E, também, o 
discernimento diante das coisas que Deus fez, para que possamos raciocinar, 
pensar.

Nesse momento, Jesus se coloca diante de Deus como verdadeiro Filho, 
questionando aquilo que era na verdade um espiritualismo exagerado, sem 
causa, atrapalhando o bom entendimento das coisas de Deus. Inclusive a Sua 
vinda ao mundo, através da humanidade de Jesus.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.86)
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Em minha Capela, eu rezava: Senhor Jesus, estou num dilema, porque as pessoas que não me conhecem, 
inclusive sacerdotes e bispos, insinuam que estou desobedecendo à Igreja. De repente, como se estivesse 
fisicamente presente, Jesus perguntou:
– Por quê?
– Porque eu insisto em falar a todos o que me diz Tua Mãe, e a rezar o Terço na basílica, todas as terças-feiras. 
Estou errado?
– Davi, quando teve fome, um sábado, o que fez?
– Não sei, Senhor!
– Você tem a Bíblia em casa. Vá buscá-la!
Subi imediatamente ao andar superior e apanhei a Bíblia. Voltei à Capela e logo Jesus falou:
– Abra-a.
– Abrir? Onde, Senhor?
– Apenas, abra-a. Eu lhe mostrarei!
Abri e vi que estava em Lucas. Meus olhos logo encontraram o capítulo 6.                                                         
E Jesus continuou:
– Leia!
Eu li onde se falava das espigas colhidas em dia de sábado:
“Não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tive-ram fome? Entrou na casa de Deus, tomou 
os pães da proposição, comeu-os e deu-os aos companheiros – esses pães dos quais só os sa-cerdotes podem 
comer.” E acrescentou: “O Filho do Homem é senhor do sábado!” (Lc 6,3-5).
– Viu agora o que fez Davi?
– Sim, Senhor. Comeu os pães do Templo e os repartiu com os seus companheiros, porque estavam com fome, 
e isto se deu num sábado.
– Que pães eram aqueles?
– Não sei, Senhor. Parece-me que eram pães especiais, reservados aos sacerdotes.
– Isto mesmo. Eu o coloquei no interior do Templo para comer deste pão e dar a todos os seus companheiros. 
Eu sou o pão descido do Céu, e também sou o dono do sábado. 
– Mas, Senhor, me deram um texto de São Paulo aos Romanos, dizendo que temos de obedecer a todas as 
autoridades constituídas, porque se assim o são, é porque foram constituídas por Deus. Como faço?
– O mesmo poder que conferiu autoridade aos homens lhe confere esta de falar das coisas do Céu. Paulo 
também lhe diz que ninguém poderá ser justificado diante de Mim só porque está investido de autoridade e 
atua em cima dela. A autoridade tem apenas o poder de alertar sua consciência daquilo que é pecado. Se sua 
consciência o acusa do pecado, isso é causa de desobediência. Se não, reparta entre todos o que lhe dá o Céu. 
Deixe que Eu julgue as obras e as autoridades de minha Igreja, e também a você.
– Pois não, Senhor. Coloco em Tuas mãos todos os meus atos e a minha consciência, para que os julgues.
– Eu sou a fonte de seus atos e o censor de sua consciência, e assim o farei.
– Obrigado, Senhor.

(Texto extraída do livro ‘‘O Terceiro Segredo - A Vinda de Jesus’’. p.171)

.

Eu sou o dono do sábado - 
04 de abril de 1996

Capela Magnificat – Vila del Rey 


