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No  dia 31-03-2014, Maria Amélia recebeu em seu lar a 
visita de Nossa Senhora. Vivemos, hoje, duas situações 
antagônicas: temos aqueles que não querem ouvir falar 
da volta de Jesus, porque estão muito comprometidos 
com as coisas do mundo e um evento dessa envergadura 
seria o fim de todos os planos de uma vida calcada na 
razão. Em contrapartida, temos aqueles ávidos por essa 
chegada do Cristo; são, estes, os cochos e os aleijados, 
que esperam à beira do caminho aquele que é a única 
solução para o problema da vida. Ele virá em seguida até 
que o tempo termine em 2036, por isso teremos ainda um 
pouco de tempo para refletir sobre o que estamos fazendo 
nesse planeta e como nos preparar para este momento. 
Muitos andam se perguntando: Eu não verei a chegada de 
Jesus, porque não estarei mais vivo nessas épocas. Isso é 
limitar o poder de Deus, afinal, onde Jesus se encontra? 
Em que Céus Ele reside? Para onde iremos? São 
perguntas feitas pelo limitado intelecto humano, baseado 
nos cinco sentidos, como se a Criação fosse baseada em 
meros parâmetros humanos. Ele está sendo esperado não 
somente na terra, mas também em todas estas dimensões 
do Universo manifestado que tangenciam a terra. O que é 
o Céu? Não sabemos, mas é uma meta a ser alcançada, 
porque Nossa Senhora declara que desce à terra para nos 
levar ao Céu, fazendo uma ponte segura entre a humano e 
o divino; isto é o mais importante.                                   

Marco Aurélio

 .

Maria Amélia  recebeu a 142ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 01 de abril 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

Estou atuante no seio da Igreja
Terça-feira, 12 de setembro de 1995

Caríssimos filhos!
Estou atuante no seio da Igreja, 
g u i a n d o - o s ,  a m p a r a d a  n a  
misericórdia de Deus, que insufla 
seu Divino Espírito sobre a vela da 
barca de Pedro, impedindo que a 
calmaria do pecado, da indolência e 
da preguiça sobre a prática de Seus 
preceitos, não a estagne nas águas 
paradas e fétidas destes tempos 
difíceis e confusos.
Eu lhes peço: não se esqueçam 
nunca dos ensinamentos da Igreja, 
eles provêm deste poder infinito; 
guardem sempre a ponderação e a 
prudência, não as percam de vista, 
elas serão a vida da alma de vocês.
Quando estiverem deitados, 
repousarão e não terão medo, o 
sono de vocês será tranqüilo e 
sereno.
Agarrem-se bem à disciplina, não a 
deixem nunca, porque ela é a força 
de vocês.

Meus filhos amados, observem isto. Eu lhes garanto: 
cami-nharão sem tropeçar. Eu os quero muito e desejo 
que sintam minha presença constante.
Quando orarem com sinceridade e confiança, Eu lhes 
asseguro, minhas mãos repousarão sobre suas cabeças, 
para que não caiam na tentação da dispersão e possam, 
num elo de amor, unir seus corações ao nosso Deus 
misericordioso.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.70)
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até Ti, mas sim que ele se mostre amável e pacífico. Não 
permitas que aqueles cujas faces mudam dificultem a minha 
ida até Ti. Não consintas que minha alma caia em mãos do 
diabo e não me confundas em Teu formidável tribunal.
Não permitas que as ondas deste rio de fogo, nas quais serão 
envolvidas todas as almas antes de ver a glória de Teu rosto, 
voltem-se furiosas contra mim. Ó Deus, que julgas a todos na 
Verdade e na Justiça, oxalá Tua misericórdia sirva-me agora 
de consolo, já que és a fonte de todos os bens e a Ti se deve 
toda a glória pela eternidade das eternidades! Amém.”
E em sua hora derradeira, entregue sua alma a Deus, uma 
multidão, ao saber, ali acode em massa dando sinais de luto 
até a nona hora, quando então Jesus a despede e em seguida 
derrama água sobre o corpo de José, unge-o com bálsamo e A noite de 19 de março, na Vila del Rey, notabilizou-se por 
dirige ao Pai, que está nos Céus, uma oração que havia um fato inédito: pela 1ª vez recordou-se ali a passagem do 
escrito antes de encarnar-se nas entranhas da Virgem Maria: esposo da Bela Senhora desta vida para a eternidade. Ao lado 
“Pus minhas mãos sobre o seu corpo e disse:de seu filho adotivo, nosso Salvador, ele conclui sua missão 
Não serás vítima do esquecimento. Que teus ouvidos não terrena, onde teve a grande graça de compor a Sagrada 
sofram corrupção. Que não falem de ti coisas vãs. Que não se Família, dar-lhe a forma tradicional: pai, mãe e filho, fazer-
perca no mundo a tua memória, mas que fiquem intactas, se seu provedor e cuidar do Filho de Deus e de sua Santa 
lembrando o teu nome, até o dia do convite dos dois mil anos. Mãe.
Que não envelheçam, querido pai, esses cabelos que tantas Reunido na Capela Magnificat, o Grupo Missionário, 
vezes acariciei com minhas mãos. E que a boa sorte esteja adensado por seus membros que vieram do sul do país, 
contigo. Aquele que se preocupar em levar uma oferenda ao experimentou momentos de êxtase diante da beleza e vigor 
teu santuário no dia de tua comemoração, eu o abençoarei da encenação, abrilhantada pelo Coral sob a direção de 
com afluxos de dons celestiais. Assim mesmo, a todo aquele Raymundo Lopes, que apresentava, ao enlevo do canto 
que der pão a um pobre em teu nome, não permitirei que se gregoriano, cada texto a ser exposto. São ricas narrativas 
veja agoniado pela necessidade de quaisquer bens deste desconhecidas do enorme contingente católico, por não 
mundo, durante todos os dias de sua vida.estarem inseridas nos textos canônicos, permanecendo 
Conceder-te-ei que possas convidar ao banquete dos mil confinadas nos Livros Apócrifos, esconjurados pela 
anos a todos aqueles que no dia de tua comemoração ponham incompreensão e preconceito de muitos. Mas é uma história 
um copo de vinho na mão das pessoas ali presentes. Hei de reconhecida e celebrada por nossos irmãos orientais 
dar-te de presente, enquanto vivam neste mundo, a todos os abrigados na Igreja Ortodoxa.
que se dediquem a escrever o livro da tua saída deste mundo e Aqueles que atenderam ao nosso convite, feito neste jornal 
a consignar todas as palavras que hoje saíram de minha boca. na semana que antecedeu à cerimônia, puderam reverenciar 
Quando abandonarem este mundo, farei com que desapareça José, o então humilde carpinteiro, hoje Patrono de nossa 
o livro no qual estão escritos seus pecados e que não sofram Igreja, percorrendo as sendas da fé.
nenhum tormento, além da inevitável morte e do abismo que Sabendo que sua morte se daria naquele ano José, comovido, 
existe entre vocês e meu Pai, para purificar toda a espécie de vai a Jerusalém, e no Templo do Senhor ora assim:
almas. Se acontecer que um pobre, não podendo fazer nada “Ó Deus, pai de toda misericórdia e Deus de toda carne, 
do que foi dito, ponha o nome de José em um de seus filhos Senhor da minha alma, do meu corpo e do meu espírito! Se é 
em tua honra, farei com que àquela geração não falte o pão, que já se cumpriram todos os dias da vida que me deste neste 
pois o teu nome habita ali de verdade.” mundo, rogo-te, Senhor Deus, que envies os arcanjos 
Ao dizer 'Amém', veio uma multidão de anjos; e Jesus Gabriel, Raphael e Uriel para que fiquem do meu lado, até 
mandou que dois deles estendessem um manto para que minha desditada alma saia do corpo sem dor nem 
depositar nele o corpo de seu pai José, para que o turbação. Porque a morte é para todos causa de dor e 
amortalhassem.turbação, quer se trate de um homem, de um animal 
E a emocionante representação termina com a bênção do doméstico ou selvagem, ou ainda de um verme ou um 
vinho e do pão de São José, distribuídos em seguida aos pássaro. Em uma palavra, é muito dolorosa para todas as 
presentes, que jubilantes se deleitavam com o agradável e criaturas que vivem sob o céu e que alentam um sopro de 
inconfundível perfume que contagiara o interior da Capela, espírito para suportar o transe de ver sua alma separada do 
sinal inequívoco da presença da Doce e Serena Senhora.corpo. Agora, meu Senhor, faz com que o Teu Anjo fique do 

lado da minha alma e do meu corpo e que esta recíproca 
Francisco Lembiseparação se consuma sem dor. Não permitas que aquele 

Anjo que me foi dado no dia em que saí de Teu seio volte seu 
rosto irado para mim ao longo deste caminho que empreendi 



Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das Ovelhas, uma piscina 
com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados — cegos, coxos e paralíticos.
De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, 
depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem, que estava 
doente havia trinta e oito anos.
Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: “Queres ficar curado?” O doente 
respondeu: “Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro 
entra na minha frente”. Jesus disse: “Levanta-te, pega tua cama e anda”. No mesmo instante, o homem ficou curado, 
pegou sua cama e começou a andar.
Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: “É sábado! Não te é 
permitido carregar tua cama”. Ele respondeu-lhes: “Aquele que me curou disse: 'Pega tua cama e anda'”. Então lhe 
perguntaram: “Quem é que te disse: 'Pega tua cama e anda'?” O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois 
Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar.
Mais tarde, Jesus encontrou o homem no Templo e lhe disse: “Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te 
aconteça coisa pior”. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os 
judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado.
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Cura do Paralítico - (Jo 5,1-16)

ninguém, quem cura é Deus, pela fé da pessoa."Por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a 
"Encontrava-se aí um certo homem, doente havia trinta e 

Jerusalém. Lá existe, junto à Porta das Ovelhas, uma 
oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava 

piscina chamada Bethsaida (casa de misericórdia), com 
assim há muito tempo, perguntou-lhe: 'Queres ficar 

cinco pórticos, sob os quais, deitados pelo chão, 
curado?'. O enfermo respondeu: 'Senhor, não tenho quem 

numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam 
me jogue na piscina, quando a água é agitada, ao chegar, 

esperando o movimento da água. Porque o Anjo do 
outro já desceu antes de mim.' Disse-lhe Jesus: 'Levanta-

Senhor descia, de vez em quando, à piscina e agitava a 
te, toma o teu leito e anda'. Imediatamente o homem ficou 

água; o primeiro que aí entrasse, depois que a água fora 
curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora, esse dia 

agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença."
era um sábado. Os Judeus, por isso, disseram ao homem 

Hoje os grandes teólogos estão preocupados em provar os 
curado: 'É sábado! Não te é permitido carregar teu leito'. 

milagres de Jesus. Querem saber se Ele fez milagre, ou 
Ele respondeu-lhes: 'Aquele que me curou, disse: 'Toma o 

não, se o Anjo desceu, ou não, a ponto de se esquecerem 
teu leito e anda '. Então lhe perguntaram: 'Quem é que te 

da essência daquilo que Jesus quis falar aos fariseus.
disse: 'Toma o teu leito e anda?'. Mas o homem curado 

A verdade é que não existia nenhum Anjo agitando aquela 
não sabia quem fora, pois Jesus afastara-se da multidão 

água. O quinto pórtico da piscina dava para um lugar por 
que se achava naquele lugar.

onde a água passava quando a maré subia, por isto a água 
Mais tarde, Jesus o encontrou no Templo e lhe disse: 'Eis 

da piscina se movimentava. Esta era a verdade e Jesus não 
que estás curado; não peques mais, para que não te suceda 

estava preocupado com aquilo, porque o que Ele sempre 
algo ainda pior!' O homem saiu e informou aos judeus que 

falou foi: "A tua fé te curou!"
fora Jesus quem o tinha curado.

Existem teólogos que dizem que a água borbulhava no 
Por isso os judeus perseguiam Jesus: porque fazia tais 

fundo da terra e era medicinal e quando soltava aquela 
coisas no sábado." Esses judeus eram os fariseus.

bolha, por motivos vulcânicos que não entendemos, 
Jesus viu a insistência daquele homem. A nossa vida é 

vinha com um ativo químico que realmente curava os 
assim. Vivemos de teimosos. O ser humano procura, 

enfermos.
tenta, peca, cai, levanta, passa por situações conflitantes, 

A fé ali era como a das pessoas curadas em Lourdes: 
por dificuldades. Esta é a nossa vida!

tomam banho na piscina e saem curadas. A água não cura 
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seu paladar e olfato e anda. Toma o seu leito, o seu 
caminho, e anda. Deixa as coisas para trás.
E a piscina tinha quatro pórticos mais um. O quinto 
pórtico dividia o quadrilátero em dois tanques, onde se 
juntava a água, usada depois no Templo. Ao lado 
desses dois reservatórios havia outros menores, 
ligados a um santuário pagão de curas.
O tato, sentido através do qual se percebe as sensações 
mecânicas, dolorosas, térmicas do contato, sem o qual 
é difícil caminhar, está no quinto pórtico. Este 
representa, portanto, o tato. É nada mais, nada menos 
do que aquilo que se tem em espírito e razão. Temos de 
caminhar na visão, na audição, no paladar, no olfato 
entre espírito e razão.
Quando Jesus tocou no assunto do tato, estava falando 
o seguinte: tome tudo isso e aprenda com o tato sobre a 
sua espiritualidade e a sua racionalidade. É assim que 
você precisa caminhar.
Jesus está nos dando uma aula de como devemos 
enfrentar o mundo. Não estamos aposentados de nada. 
Deus não nos aposenta. Ele está sempre nos dando 
trabalho; está sempre dizendo: "Toma o teu leito e 
anda". Toma esses sentidos que tem e anda! No tato, só 
depois que você caminhar é que saberá o que fazer. É 
em cima da sua racionalidade e da sua espiritualidade 

O evangelista mencionou o tempo de trinta e oito anos, que você saberá o que fazer.
porque esta era a idade racional para os fariseus, aquela em Pouco antes de Sua prisão, Jesus falou: "Cuidado com 
que se produz e dá uma finalidade à própria vida. A o fermento dos fariseus". Não vamos esperar que Deus 
obrigação do fariseu era tomar conta do Templo, das leis. faça por nós. Quando dizemos: entreguei a Deus, 
Aos trinta e oito anos ele se libertava disso. Poderia fazer entregamos coisa alguma. Deus não vai fazer a nossa 
qualquer outra coisa, mas já não teria maiores parte. Vamos tentar fazer o que é preciso, e deixemos 
responsabilidades diante da vida. Aposentava-se. Era a para Ele aquilo que não conseguirmos fazer. O nosso 
aposentadoria da lei. caminhar, consciente daquilo que a nossa 
Este homem, aposentado, esperando à beira da piscina racionalidade e espiritualidade podem nos 
somos nós, a humanidade esperando a graça de Deus chegar proporcionar, é que vai nos ajudar a fazer o que Deus 
para nos ajudar. espera de nós.
O leito, ou cama, mencionado era uma padiola, com uma Não fiquemos "trinta e oito anos" à beira da piscina, 
vara comprida de cada lado, usada para transporte, com esperando Deus nos "pegar no colo" e nos colocar lá 
quatro pernas. dentro. Não vamos esperar o anjo vir e movimentar a 
A questão do sábado é porque Jesus quis mexer com os água. Deus quer que andemos. O tato nos ensinará a 
fariseus, que brigaram com Ele não porque curou o homem, andar com a nossa racionalidade aliada à 
mas por o ter mandado pegar a cama e andar. Parece ser uma espiritualidade, usando os nossos sentidos. Fé e razão 
incoerência, mas não é. caminhando juntas. E assim dirigimos nossa vida, 
Vamos entender o seguinte: temos os sentidos da visão, conforme a vontade de Deus.
audição, paladar, olfato e o tato. A pessoa surda, muda, cega O entendimento do que é o tato é, portanto, muito 
ou que não sente cheiro consegue andar, mas se não tiver o simples. Basta sentir o que a vida nos oferece e, se 
tato fica difícil, terá muita dificuldade em andar. pedirmos a Deus para nos curar, Ele vai nos dizer: Quer 
A cama de quatro pernas, daquele homem, significava ser curado? Toma o seu leito e anda.
aquilo com o qual ele conseguia andar: ele tinha a visão, 
audição, paladar e olfato. Por isso Jesus lhe disse: "Levanta-

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.142)
te, toma o teu leito e anda!", quer dizer, toma, usa! Você acha 
que está fraco, que está aposentado por causa disso? Não,  
toma aquilo que você tem e anda, pois com a visão, o olfato, 
a audição e o paladar você pode andar!
Olha a astúcia de Jesus: Você toma a sua visão, sua audição, 


