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No dia 27/02/2014, Adilson Azzi recebeu em seu lar a visita de 

Nossa Senhora, que é sempre motivo de muita alegria, pois é 

chegada a hora em que tudo que está encoberto seja revelado, 

para que os cegos vejam e os surdos ouçam. Enfim… depois de 

uma longa viagem pelo tempo, percorremos as eras e chegamos 

ao fim de um grande ciclo de muitas lutas, muitas dores e 

também de muitas alegrias, aprendizados… O homem 

encontra-se na transição para sua maioridade espiritual, onde 

terá que discernir onde se encontra a nódoa do pecado, as 

armadilhas impostas pelo mal, as mentiras que o escravizam há 

séculos e séculos. Temos que redobrar nossa vigilância, porque 

existe um plano maligno em andamento, que consiste em: 

incutir na mente das pessoas que todos os fenômenos 

envolvendo aparições, como os de Nossa Senhora, anjos, 

santos etc., sejam tidos como criações da mente ou como 

manifestações diabólicos, desacreditando as manifestações do 

Céu; acobertar e deturpar todo e qualquer sinal de vida fora da 

terra e qualquer informação a respeito da transição para a nova 

era, que se iniciará com o retorno de Jesus à terra e suas 

consequências; fazer com que os cristãos desacreditem no 

valor das missas e dos pedidos pelas almas dos mortos e a real 

presença de Jesus nas hóstias consagradas, de forma que um 

contingente enorme de pessoas se afaste da Sagrada Comunhão 

pedida por Ele em Sua memória. Como vemos, o inimigo tem 

que ser conhecido para que possamos criar uma barreira sólida 

contra suas investidas; e é o que Nossa Senhora está sempre 

tentando nos mostrar, a fim de que estejamos preparados com 

as armas da fé e do discernimento, para sairmos vencedores 

nessa derradeira batalha do final dos tempos.

Adilson Azzi  recebeu a 139ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 11 de março 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

Honrar pai e mãe
Terça-feira, 05 de julho de 1994

Meus filhos amados!
A família, no plano de Deus, está 
fundamentada na continuidade da 
espécie humana, dentro dos princípios 
criados por Ele, para que sejamos 
estruturados e seguros do futuro.
O que for alheio a este plano levará, 
inevitavelmente, à desarmonia social e 
espiritual.
A caridade está implícita neste 
conceito, porque, ao honrarmos a 
quem devemos a vida, estamos 
respeitando Deus, que os investiu, 
para nosso bem, de toda a autoridade, e 
é desta forma que deve ser feita a 
vontade do Senhor nosso Pai.
Nesta relação social e neste elo de 
amor contém toda a estrutura familiar, 
ou seja, nossos descendentes e o 
próximo, que merece nossa atenção e 
nosso respeito, como membros da 

família universal. Entretanto, antes de qualquer vínculo à 
família, que seja seguir a Jesus um direito fundamental 
do cristão, em pertencer à família do Altíssimo.
A Pátria é nossa grande família; nela floresce nossa 
história; e o respeito às suas leis, quando elas não ferem 
às de Deus, devem ser observadas com atenção.
Meus filhos, toda a sociedade que não busca, à luz do 
Evangelho, respeitar o que vem de Deus, e que não 
valoriza o homem em sua essência, tornar-se-á 
materialista e ditadora. 
Eu os amo muito!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.110)
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Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Quando orardes, não useis 
muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por 
força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que 
precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que 
estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu Reino; seja feita a tua 
vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 
Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se 
vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está 
nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso 
Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes”.

Nesse dia dedicado a São José (19) a Obra Missionária 
realizará, na Capela Magnificat, às 20 horas, pela primeira 
vez, a Cerimônia da morte de São José.
Narrada por Jesus aos Apóstolos, os apócrifos nos contam 
essa história com beleza e riqueza de detalhes.
Foi apresentada no Egito, por volta do século IV: “Quando 
nosso Salvador contou a vida de José, o Carpinteiro, a nós, os 
Apóstolos, reunidos no Monte das Oliveiras, nós escrevemos 
suas palavras e depois guardamo-las na biblioteca de 
Jerusalém.” Nela, Jesus fala de Seus sentimentos, quando da 
aproximação da morte de José, avisado que foi pelos Arcanjos 
Gabriel, Raphael e Uriel. Conta como Maria foi dada em 
casamento a José, a idade que tinham, a fuga para o Egito, 
passagens de Sua infância e muitas outras coisas 
desconhecidas de nós católicos. Faz importante alusão ao 
Anticristo, cuja vinda “convulsionará todas as nações”.
Não deixem de participar dessa encenação preparada com 
muito carinho por Raymundo Lopes, que compilou toda a 
história num livreto, que será usado na cerimônia e que pode 
ser adquirido por quem desejar.
Vamos reverenciar José e deixar nossa mente viajar pelos 
caminhos da fé.   

Missionários do Coração Imaculado

O Pai Nosso (Mt 6,7-15)

Cerimônia da morte de São José
Capela Magnificat – Vila Del Rey

19 de março às 20 horas
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teus pecados. Você já pensou que coisa terrível isso! É Jesus, ao nos ensinar a orar, nos ensina a oração do Pai 
bom refletir na seguinte indagação: quando estiver 

Nosso. Nossa primeira percepção é de que Jesus está nos 
diante de Deus corre-se o risco de, achando que está 

ensinando a orar. Mas, se nós formos ler com mais acuidade, 
“com o rei na barriga”, Deus condená-lo, porque você 

mais atenção, se nós formos dar valor a toda aquela catequese 
não perdoou os pecados das pessoas, portanto, você fez 

do Cristo, veremos que Jesus está nos chamando a atenção 
com que nos Céu, também, não fossem perdoados esses 

para o livre arbítrio.
pecados. Logo, somos responsáveis pelos pecados das 

Nos versículos anteriores, Jesus diz que “tudo que ligares na 
pessoas, somos responsáveis por aquilo que fizemos na 

terra será ligado no Céu e tudo que desligares na terra será 
terra. Porque Deus, quando nos deu o livre arbítrio, em 

desligado no Céu”. Jesus nos chama a atenção, na oração do 
contrapartida nos exigiu que essa responsabilidade em 

Pai Nosso, para a seguinte idéia: se se perdoar aquelas 
usar essa lei do perdão fosse rígida.

pessoas que te tem ofendido, Deus vai perdoar os teus 
E, muitas vezes, nós não sabemos usar essas 

pecados. Se não perdoar aquelas pessoas que te tem ofendido, 
prerrogativas da lei. E isso é muito sério, meu Deus! E 

Deus não vai perdoar os teus pecados. Quer dizer, Jesus está 
isso nos leva à condições de servos inúteis. Por isso é 

nos chamando a atenção para o livre arbítrio, essa coisa 
necessário sempre lembrar que se deve querer ser um 

terrível que pesa sobre a nossa cabeça, que nos dá toda uma 
servo útil. Por que? Porque Deus não faz uma coisa para 

permissão para ser contra Deus, para ser contra a vontade de 
ser inútil.

Deus, para dizer “sim” na ora errada, para dizer “não” na ora 
Mas você pode conseguir ser inútil quando você não 

errada.
perdoa, quando você passa a julgar as pessoas, um 

Somente Deus sabe os nossos propósitos, somente Deus sabe 
julgamento que não é próprio teu, de autoridade tua. 

o que é bom para nós, e nós não confiamos na providência 
Então, Jesus nos chama a atenção, tudo que vocês 

divina! Então, hoje, nesta oração do Pai Nosso, o que fica 
ligarem na terra será ligado no Céu. Pode-se “ligar”, 

mais evidente, o que nos mostra, com tanta força, aquela 
julgar, um ladrão sem vergonha, um assassino, Deus vai 

característica da evangelização de Jesus, não é simplesmente 
responder sobre o teu julgamento, mas ele vai te cobrar 

rezar o Pai Nosso.
lá em cima. E se se desliga na terra, vai desligar lá em 

Quando rezarem o Pai Nosso, se vocês não perdoarem as 
cima.

ofensas dos semelhantes, Deus não vai perdoar a ofensa de 
A nossa intimidade com Deus, a nossa aliança com 

vocês. Agora, se vocês perdoarem, Deus vai perdoar as 
Deus, gira em torno dessa afirmativa de que somos 

ofensas de vocês. É a mesma coisa que Jesus disse 
criaturas responsáveis diante de Deus, somos criaturas 

anteriormente, tudo que ligares na terra será ligado no Céu e 
que Deus nos criou para respondê-Lo a respeito das 

tudo que desligares na terra será desligado no Céu. Quanta 
coisas do nosso dia-a-dia, do nosso perpétuo caminhar 

gente está ligando coisa que não deve, quanta gente está 
de criaturas de Deus.

desligando coisa que não deve. Você já pensou, desligar uma 
Deus nos cobra, a todo o momento, parece que não, mas 

coisa que não deve, você está desligando no Céu! Você está 
cobra. Deus não é essa misericórdia infinita de que tudo 

responsável, porque o Pai Nosso nos chama a atenção para a 
mundo fala, de “maria-vai-com-as-outras”, “seja o que 

responsabilidade diante de Deus.
Deus quiser”. Eu escuto muito isso: “Seja o que Deus 

Por isso não adianta só chamar a Deus de Papai. Porque 
quiser, mas eu estou fazendo a minha vontade!”.

quando nós temos a responsabilidade de chamar Deus de 
Então não é “Seja o que Deus quiser”. A misericórdia de 

Papai, de “Aba”, isso quer dizer que Deus quer a mesma 
Deus age juntamente com sua Lei.

intimidade conosco, ele quer participar do nosso dia-a-dia, 
Eu costumo falar a vocês, quando está chovendo na 

ele quer nos instruir em nosso dia-adia, e a primeira 
cabeça de vocês abra um guarda-chuva, não pede a Deus 

prerrogativa de Deus é o perdão. Deus não condena ninguém. 
para parar de chover não, porque, às vezes, a chuva é 

A primeira coisa que Deus exige de nós, porque é uma lei de 
necessária, essa quantidade de coisas que caem em 

Deus, é uma lei universal, é uma lei de todo o universo, é a lei 
nossas cabeças são necessárias. Abra o guarda-chuva 

baseada no perdão, porque nós somos criaturas, nós surgimos 
porque esse guarda-chuva é toda aquela proteção para 

da falta, nós
que você se identifique com a aliança de Deus, isso é 

vamos morrer na falta. Ninguém teria essa intimidade com 
muito importante.

Deus, de chamá-lo de Papai, se não fosse na bondade de 
Perdoem as faltas das pessoas. É muito mais fácil 

Deus, nessa justiça de Deus nos mostrando esse caminho do 
perdoar. Você já pensou o ato de “não perdoar”, a pessoa 

perdão, para poder termos essa condição de chamá-lo de 
carrega aquela carga toda de “não perdoar”, você já 

“Aba”, Papai.
pensou a carga daquilo ali? É terrível!

Na oração do Pai Nosso, Jesus está nos chamando a atenção 
sobre uma lei maior, que é o livre arbítrio. Se vocês não (Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site 
perdoarem os pecados das pessoas, Deus não vai perdoar os www.espacomissionario.com, 23/02/201 0)
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“O Apocalipse aproxima-se de sua fase final e soa, no raiar Vemos retratada aqui a história da Igreja até nossos dias – o 
deste novo milênio, a hora onde tudo nele contido será 

ouro, a prata e o bronze representando os 1.800 anos iniciais, 
cumprido.” (Vocês estão vivendo a era em que tudo é 

divididos em três períodos de 600 anos cada, do qual podemos 
permitido. Livro Uma voz que fala aos meus ouvidos, pág. 

formar o número 666 – “Lembra-se quando lhe ensinei que o 
170).

número de Jesus é seis (6) e que Lúcifer, mascarando-o, fez 
Na sucessão dos períodos, vemos uma queda dos metais que os 

criar na cabeça de vocês o 666, que na verdade representa Deus, 
representam: ouro, prata, bronze, ferro/barro – a decadência da 

Jesus e o Espírito Santo? O Anticristo é ele, que em sua soberba 
humanidade induzida por Lúcifer. Vejam o diálogo O 

deseja ser Deus!” (Código FOX - Padrão FOX2. Livro 
Anticristo (livro O Terceiro Segredo – A Vinda de Jesus, pág. 

Raymundo Lopes, Daniel: Uma Incógnita dos Finais dos 
132).

Tempos. pág. 37).
Em Daniel (2,44-45), vemos: “…o Deus do Céu levantará um 

Vimos também no diálogo O Anúncio do Juízo (livro O 
reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a 

Terceiro Segredo – A Vinda de Jesus, pág. 138) que esse tempo, 
outro povo. Esmagará e aniquilará todos esses reinos, enquanto 

chamado tempo do fim, começa com o batismo de Jesus (ano 
ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudeste ver na 

30 da era cristã: início de Sua vida pública e, portanto, do 
pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a 

cristianismo). Esses três períodos terminam, então, em 1830: 
tivesse tocado, e reduziu a pó o ouro, a prata, o bronze, o ferro e 

Catarina Labouré – 1ª tentativa de Nossa Senhora quanto ao 
o barro.” – Jesus é a rocha, Ele é essa pedra – Mateus 21,42: 

anúncio do retorno de Jesus. Foram 3 tentativas 'de leigo para a 
“Disse-lhes então Jesus: 'Nunca lestes nas Escrituras: A pedra 

Igreja': Catarina, Bernadete e Lúcia; seguidas de uma quarta 'de 
que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular'?”

leigo para leigo': Raymundo Lopes, que pode ser vista em 2 
Essa pedra vai atingir o Império do Anticristo, os pés da estátua, 

partes: dirigida à Igreja (cartas ao Vaticano) e aos leigos 
é ele que vai ser reduzido a pó. Reduzido a pó este império, 

(publicações levadas a público, palestras,sites).                               
começa o Reino de Cristo e este reino não passará a outro povo. 

Vemos ainda nesse diálogo: “…o tempo do fim, que teve seu 
– “Haverá mil anos de paz depois disso tudo; mas, antes, a 

ápice no dia da expiação, no ano da Terra de 1844, e terá seu 
Igreja sofrerá um duro golpe com o destronamento de um Papa 

término também num dia da expiação, que está por vir. A partir 
(Bento XVI ou Francisco).” (livro Raymundo Lopes – Daniel – 

do ano de 1844, iniciou-se a preparação para o retorno glorioso 
Uma Incógnita dos Finais dos Tempos, pág. 23). – “Vi então um 

do Senhor Jesus, e ele se realizará no fim deste tempo.”
Anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do Abismo e uma 

Após esses três períodos (ouro, prata e bronze) temos um 
grande corrente. Ele agarrou o Dragão, a antiga Serpente – que 

período menor, mas muito intenso: o do ferro/barro, no final do 
é o Diabo, Satanás –, acorrentou-o por mil anos e o atirou 

qual Jesus retornará (Daniel 7,7): “…eu vi um quarto animal, 
dentro do Abismo, fechando-o e lacrando-o com um selo para 

terrível, espantoso e extremamente forte: com enormes dentes 
que não seduzisse mais as nações até que os mil anos 

de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés tudo o 
estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por 

que restava. Muito diferente dos animais que o haviam 
pouco tempo.” (Ap 20,1-3). Essa pedra lançada nos pés da 

precedido, tinha este dez chifres.”
estátua representa a Batalha do Armagedom.

Vale lembrar aqui a visão que o Papa Leão XIII teve em 1891, 
“Um governo mundial, por volta de 2015, será caracterizado 

ao fazer sua ação de graças na Missa: “viu a terra ser invadida 
pelo emprego da justiça e pela retidão, porque será 

por nuvens sombrias de espíritos infernais, e ouviu uma 
restabelecida uma atmosfera de paz, de justiça, de prosperidade 

discórdia entre Jesus e Satanás, em que este exigia mais tempo 
e de amor provenientes de Deus. Esse governo divino será 

para destruir a Igreja; ao que o Senhor respondeu: 'Terás o 
colocado depois da derrota de todos os sistemas que vocês 

tempo que pedes, depois faremos as contas'. Isto levou o 
conhecem, e, embora de duração pequena, será a Palavra de 

Pontífice não só publicar a oração Pequeno Exorcismo, como 
Deus sobre todas as coisas, porque depois disso será o fim deste 

mandou que fosse rezada no final das celebrações eucarísticas, 
tempo. Tudo na terra será passado, porque somente Jesus 

prática mais tarde suprimida.”
permanecerá, munido de Glória e de Majestade.” (Profecias. 

Vivemos, portanto, um tempo subjugado por Lúcifer. Em 
Livro Raymundo Lopes – Daniel – Uma Incógnita dos Finais 

contrapartida, porém, contamos com uma forte presença da 
dos Tempos, pág. 14).

Mãe de Jesus manifestando-se no mundo, alertando-nos sobre 
Vejamos então o quanto está próximo a vinda de Jesus, pois o 

esse mal e exortando-nos à conversão, para que possamos 
cenário está sendo montado e logo a peça será encenada… 

receber Jesus “com as velas acesas”. Sua imagem aqui, nas três 
Temos que ficar atentos, sabermos reconhecer os sinais da 

cores, simboliza esta ação; e em seus pés este final dos tempos: 
vinda de Jesus Cristo e nos prepararmos para esse grande 

A MULHER CONTRA O DRAGÃO
 Segunda-feira, 02 de abril de 2007 – Vila Del Rey
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