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“São teólogos e autoridades eclesiásticas, levados pelos 
caminhos da razão, exortando-os à inércia a esses 
sinais. Vocês, com isso, estão se tornando surdos aos 
avisos e cegos aos sinais vindos do Céu. A humanidade 
avança, numa louca corrida, de encontro ao abismo do 
materialismo.”
No dia 17/03/2014, Márcia Maria recebeu em seu lar a visita 

de Nossa Senhora – um simples gesto… insignificante aos 

olhos do mundo; mas, o que se passa nas dimensões do 

espírito? Quem poderá vislumbrar este grande plano do 

retorno de Jesus à terra reclamando o elo perdido no paraíso? 

Certamente, este acontecimento deixará os corruptos do 

espírito, aqueles que detêm um relativo poder e o domínio, 

desorientados. Somente a vinda do Cristo poderá nos libertar 

desses grilhões que nos prendem, cada vez mais, aos caminhos 

obscuros do materialismo – verdadeiro plano diabólico de 

dominação em massa das mentes escravizadas pela ignorância 

das coisas do Céu. Imaginem uma grande barragem em um 

grande rio – um rio onde todas as formas de vida surgiram e 

evoluem – e a humanidade tentando navegar nesse rio. Então, 

Ele virá ao encontro desta humanidade como um fluxo retido, 

impelido pelo Espírito d'Aquele que tudo comanda, destruindo 

as barreiras que nos impedem de avançar até as nascentes 

desse misterioso rio onde tudo começou – nossa origem, que é 

Deus. É uma longa viagem, que somente pode ser feita através 

da barca da fé e da energia do amor que impulsiona esta barca.

Marco Aurélio

Márcia Maria  recebeu a 140ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 18 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

Sou plenamente humana e perfeita
Terça-feira, 01 de novembro de 1994

Meus amados filhos!
Deus quis que entendêssemos Sua 
existência por meio da criação e, por 
Sua vontade, tanto nos amou, que nos 
cr iou para sermos humanos,  
plenamente perfeitos e participantes 
de Sua proximidade.
Ser plenamente perfeito é, pois, o 
sentido de toda a existência humana. 
Desgraçadamente, a mancha da 
desobediência destruiu todo o 
significado da vida.
Meus filhos queridos, a amplitude do 
amor de Deus, em resgatar a 
humanidade das garras do pecado, foi 
tão grande que, por Sua graça, sou 
plenamente humana e perfeita para 
lhes dar Jesus. Este resgate foi 
possível pela força da fé em dizer SIM 
à Sua vontade.
A reconstrução espiri tual da 
humanidade, para que sejam 

plenamente humanos e perfeitos, não será uma ilusão se 
acreditarem e se conscientizarem de que, para Ele, isto é 
possível. Basta que a Sua vontade prevaleça em cada um 
de vocês, sem restrições.
Que o Espírito Santo os ilumine, ao lerem o que estou 
ditando, porque aqui está contida a peça chave de todo o 
entendimento do humano com o Divino.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.131)
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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

Mensagem de Nossa Senhora
Terça-feira, 15 de março de 1994

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

19 de março às 20 horas

Meus filhos amados!
Nestes poucos dias que restam da Quaresma, Eu suplico a vocês: prestem atenção no que lhes falo.
Fiquem um pouco à parte dos prazeres mundanos, desliguem as televisões e façam jejum das notícias deste mundo, 
para que Eu possa atuar no coração de vocês, desimpedida da dispersão que essas coisas proporcionam.
Tirem este tempo da quaresma para meditarem sobre a Cruz.
Eu quero dar a vocês muitas graças e Jesus também, por isso Eu peço: unam-se a Ele.
 Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Comentário: Nossa Senhora nos pede, nesta mensagem, que façamos jejum de televisão e notícias que nos afastam 
de Deus. Vamos fazer o possível para atendê-la, transformando este período quaresmal numa oportunidade para uma 
tomada de consciência, que nos norteie a um caminho seguro para o crescimento espiritual de nossas famílias. Os 
missionários desejam que todos escutem e vivam estas mensagens, para que Nossa Senhora possa atuar no coração 
de cada um.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.90)



Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: “Os mestres da Lei e os fariseus têm autoridade 
para interpretar a Lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações! Pois 
eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão 
dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo.
Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos 
braços, e põem na roupa longas franjas.
Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças 
públicas e de serem chamados de Mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de Mestre, pois um só é vosso Mestre e 
todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis 
que vos chamem de guias, pois um só é vosso Guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. 
Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado”.
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quando se faz pelo espírito da vaidade e da soberba.Mateus conta aqui uma história curiosa. Se observarmos, 
Jesus observou isto muito bem. Ele sabia que naquela 

veremos nas entrelinhas uma crítica de Jesus ao poder reinante do sinagoga acontecia a mesma coisa. E alertou aos Apóstolos: 
espírito do mundo. Ele começou a pregar completamente vocês devem entender a Lei e cumpri-la, mas não imitem 
diferente do que se vivia. Não estava preocupado com o poder esses homens, "pois dizem o que não fazem"; impõem a 
político dominante. Uma única vez que tentaram colocá-lo à vocês coisas que eles mesmos não cumprem, fardos que não 
prova numa difícil situação política, Ele respondeu: "Hipócritas! carregam, porque não agüentam. Isto é hipocrisia. E termina 
(…) dizendo uma coisa desconcertante, para a época, ao olhar 
Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." É um dos judeus. Os mestres das sinagogas ensinavam: Se eu 
ensinamento para todos, mas também uma advertência àqueles tenho este copo é porque tenho a graça de Deus. Se o tenho 
que detêm o poder neste mundo. cheio d’água é porque estou repleto da graça de Deus. Se 
Jesus fala em cátedra de Moisés, a doutrina tradicional que tenho o copo, água e posso bebê-la, estou plenamente na 
receberam de Moisés, chamada Lei Mosaica, contida na Torá, que graça de Deus.
ainda trazia o que falaram os profetas, Abraão e outros grandes Eles faziam uma divisão. Queriam convencer as pessoas de 
patriarcas. que estavam bem, eram ricos, cheios de franjas e frases da 
Dominados pelos romanos, os judeus, sem muita alternativa, Torá na testa e nas roupas, finas por sinal, porque estavam 
tomaram uma posição de fazer valer aquelas tradições. Mas, ao cheios da graça de Deus. Aqueles que não pudessem fazer 
longo do tempo, a elas foram acrescentadas interpretações isto, é porque não tinham a graça de Deus. Esta era a 
pessoais a impor tanta coisa, que eles mesmos não podiam mentalidade da época. Faziam isto também para se 
cumprir. justificar, pois tinham vergonha de sair à rua muito chiques.
Aqueles mestres faziam questão de assim serem chamados. Isto E Jesus vem com uma proposta contrária a tudo isso: 
fazia com que se sentissem mais poderosos. Quem não os "Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se 
chamava de Mestre (em hebraico: Rabi) estava perdido. humilhar será exaltado."
Quantas vezes vemos um padre novo, meio tímido, e à medida Hoje, entendemos essa máxima do Evangelho, mas naquela 
que a comunidade coloca muita coisa à sua disposição, que o época isto foi de difícil compreensão: ter de se humilhar 
bajula demais, ele vai se transformando… se vê poderoso, para ser exaltado?…
transfere para dentro da Igreja aquele espírito pomposo que Se somos pobres diante dos homens, seremos ricos diante de 
impõe obrigações e sacrifícios aos paroquianos, como quase Deus.
condição para que o tenham. Se suas celebrações são levadas pelo Essa pobreza é um dom de Deus.
Espírito de Deus, trata-se de uma pessoa espiritualizada que 
revela um demasiado zelo. (Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, 
Percebe-se, porém, quando uma cerimônia é assim realizada e extraído do livro "Código Jesus", pág.111 )

Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado  
(Mt 23,1-12)
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Através da internet temos visto uma enxurrada de desigualdade. Deus é, antes de tudo, amor e caridade.”¹
declarações ditas do Papa Francisco, algumas veiculadas “Não se esmoreçam diante da indiferença comandada por 
também por revistas, jornais e TVs, outras, porém, interesses mundanos e de uma distorcida teologia 
circunscritas à rede mundial de computadores. Esta requer interesseira, direcionada pura e unicamente a fazer a 
especial cuidado, pois nela se coloca o que quiser: não vontade dos homens, perdendo seu precioso tempo em 
possui 'filtro' de conteúdo e nem de procedência. batalhas sociais que poderiam ser resolvidas vivendo-se o 
A doutrina católica sendo rediscutida? A fidelidade aos Evangelho.”²
preceitos da Igreja sendo posta à prova? Uma “distorcida 

Francisco Lembiteologia interesseira” chamada à baila?
“Assustado” diante dessas publicações, um amigo me 
pergunta, via e-mail: “Será???”

1.     Livro Uma voz que fala aos meus ouvidos, p. 59;E eu lhe respondo:
2.     Livro O Terceiro Segredo – A Vinda de Jesus, p. 65.Prezado Amigo,
 Entendo o seu temor, aliás compartilhado por inúmeros 
Notas:católicos. Minha posição nisto é de atenção, ao invés de 
a) “A teologia da libertação nunca foi um fenômeno unitário, sobressalto, na expectativa de que o Papa esteja realmente 
mas sim caracterizado por correntes também muito imbuído do verdadeiro espírito franciscano, que lhe 
diversificadas entre si. Dentro dessa diversidade, existe uma inspirou o nome, como disse quando de sua eleição. O tempo 
teologia da libertação argentina, compartilhada pelo cardeal 

breve nos dirá. Várias e constantes declarações atribuídas a 
Bergoglio, hoje Papa Francisco, que, 'como a teologia da 

ele são polêmicas e algumas delas, mais que isso, 
libertação, utiliza o método 'ver-julgar-agir', liga práxis 

preocupantes. histórica e reflexão teológica, e recorre à mediação das ciências 
Agora, quanto a um ingrediente que está fermentando essa sociais e humanas. Porém, privilegia uma análise histórico-
massa, a Teologia da Libertação, quero dizer que a vejo, na cultural em vez de uma análise socioestrutural de tipo marxista' 
sua essência, como algo divino, pois a entendo focada na (Scannone, La teologia di Francesco, in Il Regno, Attualità 
libertação integral do homem: de suas misérias espirituais e 6/2013, p. 128).”;
materiais. b) “O Cardeal Müller (Prefeito da Congregação para a Doutrina 
Contudo, me parece, essa nobre inspiração se viu depois da Fé – nomeado em 2012, por Bento XVI) indica a finalidade 
tomada por uma formulação que prioriza o social, deixando de ambas as intervenções da Congregação: 'Elas se propõem a 
a reboque o espiritual, invertendo assim o processo, e, preservar as 'teologias da libertação' de se tornarem ideologias, 
engajada numa militância obstinada por conquistas sociais – perdendo assim o seu caráter de teologia' (p. 182). A segunda, 

em particular, reconhece que, por sua natureza, o Evangelho 'é contaminada pela ideologia marxista e nutrindo 
mensagem de liberdade e libertação' (n. 1), embora a liberdade especialmente um anseio mundano –, cria por consequência 
cristã não equivalha a anarquia e nunca é sem vínculos, uma mentalidade materialista que a distancia cada vez mais 
enquanto a missão libertadora da Igreja deve fugir de todo tipo da busca pelas coisas do Céu: a matéria sobrepondo-se ao 
de violência (cf. n. 62). A instrução Libertatis conscientia espírito; o humano antepondo-se ao divino.
também identifica os conteúdos positivos das novas Por outro lado, sem justiça não há paz. As desigualdades 
abordagens elaboradas pela teologia da libertação, mostrando a aumentam num ritmo célere (no mundo) – as pesquisas o 
sua fecundidade. Deve-se lembrar que, no mesmo ano, 1986, dizem – e isto, sabemos, não é de Deus.
em uma carta à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil do Vejamos algumas palavras de Nossa Senhora ao Raymundo 
dia 9 de abril (a instrução vaticana traz a data de 22 de março), Lopes, contextualizadas aqui, que dão bem a medida de um 
João Paulo II afirmou que, 'na medida em que se empenha por 

lado e de outro:
encontrar aquelas respostas justas (…), a teologia da libertação 

“Jesus quer continuar nascendo incessantemente entre 
é não só oportuna mas útil e necessária'”;

vocês. Abram seus corações e façam dele tabernáculo dos c) Palavras de Nossa Senhora ao Cardeal Bergoglio: “Tens um 
ensinamentos evangélicos. Quantos irmãos sem moradia, prazo restrito (para anunciar o retorno de Jesus), faze-o e 
multidões famintas, mães desamparadas com olhar fixo na verás, num futuro próximo, o que almejas da Igreja na 
incerteza, famílias desagregadas da sociedade, vivendo à terra”.
margem do mínimo necessário à sobrevivência. Deus não é 

Papa Francisco
O que almejas da Igreja na terra?


