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 “Quando os seguidores do Diabo estiverem vencidos, haverá 

condições de uma elevação espiritual da humanidade e o 

conhecimento dará um pulo enorme em todas as esferas. 

Quando as pessoas ficarem sob a proteção de Jesus, o poder 

do intelecto florescerá e dará frutos. Nesse período o mal será 

dominado, a justiça respeitada em todo o mundo.”

No dia 02/05/2014, Anaceli Azevedo recebeu em seu lar a 

visita de Nossa Senhora. Por hora a humanidade vive uma 

situação de jugo promovida pelas trevas. Todas estas 

tecnologias que floresceram nestas últimas décadas e que 

fazem a humanidade se orgulhar, não são nada diante do que 

está por vir quando estivermos em estreita sintonia com Jesus. 

Ele deixou que tivéssemos, nestes finais dos tempos, um 

pequeno vislumbre do que o poder do intelecto é capaz de 

produzir para o bem ou para o mal, porque Ele sabia que 

Lúcifer tomaria posse dessa riqueza, pois somos fracos devido 

ao pecado da desobediência; por isso “Deus limitou o nosso 

cérebro a uma pequena parte, ficando a outra como resposta a 

Seu retorno, que nada mais é do que o raciocínio pleno”. 

Quando isso se concretizar, conviveremos com o Céu, mas não 

este céu idealizado pelo pensamento religioso materialista; 

conviveremos com a Criação que habita todo o universo, 

estaremos em contato com a grande família universal; eles nos 

ensinarão e estaremos de posse do conhecimento e dons que 

vêm do alto. Este é o grande banquete do final dos tempos que 

Jesus prometeu realizar, “e nenhum daqueles que foram 

convidados participará do convívio do Criador”, porque 

estarão por demais engalanados pelo brilho deste mundo.      
Marco Aurélio

 .

Anaceli  Azevedo recebeu a 146ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 06 de maio 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

Pela soberana vontade de Deus, 

o mundo foi criado
Terça-feira, 22 de agosto de 1995

Meus filhos amados! 
Pela soberana vontade de Deus, o mundo foi 
criado. Por essa mesma soberana vontade e 
motivado pelo amor, Ele enviou a este 
mundo, corroído pelo pecado, Seu único 
Filho. Jesus por isso habitou na terra para 
fazer a vontade do Pai e dar testemunho desse 
amor.
Eis a razão por que ensino a vocês se 
deixarem levar pelo diálogo com o Espírito 
de Deus, através da oração. Orando, 
compreenderão ser a vontade do Pai 
soberana, e o amor, o reflexo de Sua presença 
na pessoa de Jesus.
Elevem comigo o espírito de encontro a 
Deus:

Meu Pai, que habitas o infinito, minha escuridão de 
espírito necessita da luz de Tua misericórdia, para achar o 
caminho que me conduzirá à Tua morada celeste. Faz-me 
tranqüilo como o regato de água cristalina, que corre 
refletindo Tua criação. Extasia meu intelecto com a Tua 
presença, para que todos percebam em mim a Tua grandeza 
e reconheçam, por isso, minha pequenez, diante de Tua 
sabedoria. Deixa-me entregue ao sabor da Tua vontade, 
para transformar minha existência num reflexo do amor e 
da confiança que nos dás, por seres nosso Pai que está no 
Céu. Senhor da Criação, forja na minha alma a Tua 
imagem e semelhança, pois desejo participar contigo da 
bem-aventurança, ao reconhecer-me como parte do 
Paraíso. Estende Tua santíssima mão até mim e tira-me da 
lama da iniqüidade, porque desejo amar-Te e adorar-Te 
sobre todas as coisas. Amém. 
Meus filhos, lembrem-se que Deus é amor, e somente 
através do amor será possível tê-lo no coração.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.178)

00



Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: “Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que 
obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: 'Pão do céu deu-lhes a comer'”.
Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É 
meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao 
mundo”.
Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim 
não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.

Pela Santíssima Trindade Alcançaremos a Ressurreição (Jo 3,7-15)
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Portanto, a primeira condição é acreditar e ter fé. E quem Todo o Evangelho, tanto faz parábolas ou fatos, tem 
suscita, cria, faz isso para as pessoas, é Deus Pai. A 

sempre uma moldura que é a Trindade. É a marca 
vontade do Pai é que está ali. E a vontade é que 

registrada do Evangelho. Os apóstolos provavelmente 
acreditemos em Jesus e Ele ressuscitar-nos-á no último 

não sabiam disso. Eles, inspirados por Deus, foram 
dia. A primeira condição é ditada pelo próprio Pai, para 

escrevendo sem saber exatamente o que estavam 
que no último dia possamos voltar àquele corpo glorioso 

fazendo. O importante era abrir o coração.
que perdemos.

 A oração é uma janela que Deus deixou, aberta, para nós. 
A segunda citação: “Ninguém pode vir a mim se o Pai 

Quando deixamos aberta essa janela, conseguimos 
que me enviou não o atrair; e eu o ressuscitarei no último 

perceber toda aquela comunicação com Deus. Os 
dia”. Este é o Filho. Ninguém pode vir a Mim (Jesus), se 

apóstolos souberam muito bem abrir a janela para Deus e 
o Pai, antes condicionado à fé, não nos atrair. Se Ele não 

assimilaram todo o encanto do Evangelho.
permitir que convertamos, não vamos nunca conhecer o 

Jesus, nessa passagem, falava do alimento do espírito. 
Filho. Jesus, aqui, está falando d'Ele mesmo, a segunda 

Ele queria dizer àquelas pessoas intelectualizadas e 
Pessoa da Santíssima Trindade: o Filho. “... e Eu o 

espiritualizadas da época e impregnadas pela razão: 
ressuscitarei no último dia”.

“Nem só de pão vive o homem”. Jesus falava uma coisa, 
A terceira citação: “Quem come a minha carne e bebe o 

eles entendiam outra. Eles falavam do pão, do maná que 
meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no 

Moisés recebeu no deserto. Jesus explicava que o maná 
último dia.” Isto é o alimento do espírito. E é o Espírito 

que veio do céu, Deus mandou para alimentar o 
Santo quem nos dá este discernimento. É a terceira 

estômago das pessoas. E, depois, Deus quis deixar o bom 
Pessoa da Santíssima Trindade quem nos dá o 

vinho por último, (Jo 3, 10), porque o bom vinho é o 
entendimento deste mistério.

próprio Jesus. Ele era o alimento. Ele disse: “Quem come 
Nesse relato, aparentemente confuso, Jesus dá a dica 

a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna”. 
perfeita. Primeiro: tenham a fé, que é o Pai. Segundo: 

Isto é, a minha carne tem que ser comida, o meu sangue 
“somente pela conversão verdadeira, dada pelo Pai, é que 

tem que ser bebido. Deus permite que comamos e 
conhecerá a mim, o Filho”. Terceiro: “Quem come a 

bebamos tudo aquilo que Jesus nos apresenta, no oferece. 
minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu 

Era isso que Ele tentava explicar.
o ressuscitarei no último dia.”, quer dizer, o Espírito 

Este relato apresenta uma estrutura onde Jesus repete três 
Santo, o discernimento, a elevação do espírito; porque 

vezes: “Ressuscitá-lo-ei no último dia”. Todas as três 
ninguém vai comer ou beber sangue de ninguém. É o 

citações têm um significado e nelas está contida toda a 
discernimento do espírito. 

síntese desse Evangelho.
O Evangelho não deve ser fragmentado para que não se 

A primeira citação: “Todo aquele que vê o Filho e nele 
perca uma coisa tão bonita onde Jesus dá a entender 

crê, tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia”, 
assim: tenham fé no Pai, que Ele atrairá vocês no Filho, 

quer dizer, todo aquele que vê o Filho e acredita n`Ele faz 
para que o Espírito Santo os receba e Eu ressuscitá-los-ei 

a vontade do Pai, e a vontade de Deus é de que o plano da 
no último dia.

salvação nos coloque diante d'Ele, ressuscitados. (Evangelho explicado por Raymundo Lopes)
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evidentemente que Ele forneceu a ela a confiança de guiá-Você tem mãe?
Lo.

É claro, não é? Quem não tem?
Você pode questionar ainda: -Mas, guiar Deus?

Todos nós temos, porque isso é uma lei básica da 
Vamos pensar, quando você necessita conquistar alguém, 

natureza, todos temos mãe.
você não abre mão de muita coisa para fornecer confiança 

Deus, o Criador de todas as mães, para se comunicar 
a essa pessoa?

conosco, achou o caminho da maternidade um bom 
Então! Deus deve ter fornecido àquela que escolheu para 

veículo porque sua idéia de criar mães era tão perfeita que 
ser a mãe, alguma coisa, não é verdade? Guiá-Lo não 

quis aproveitá-la para nascer entre nós.   
seria um pensamento lógico?

 Você pode dizer: “Mas, Deus nascer? Entre nós?”
Você está a caminho de ver um esplêndido trabalho de 

Porque não? Claro que Ele poderia “aparecer”, mas não 
uma mãe, ela deseja que conheça seu filho, porque ela 

seria natural, o chique é ter mãe!
tem orgulho Dele.

Você pode até pensar: “Não acredito nem em uma coisa 
Mas você pode me dizer:

nem em outra, isso tudo é uma balela”.
“Deixa de bobagem, o Evangelho foi escrito pelos 

Mas, se você não está pesando nisso, é porque você crê 
evangelistas sem nenhuma participação da mãe de Jesus!

que Jesus teve mãe! É mais que natural que ela seja, na 
É verdade, acredito, mas se Jesus teve mãe, mesmo que 

pior das hipóteses, uma mulher sem defeito não é?
ela não fizesse nada, influenciou suas palavras pelo 

Você pode pensar: “Mas, Jesus não é Deus?”
simples motivo de ter permitido que ele nascesse, porque 

No entanto, se você não está pensando nisso, é porque 
você está esquecendo de um detalhe, era mãe solteira.

você crê que Deus fez a coisa certa, escolhendo a dedo 
 Agora, Deus lhe passa o poder de escolha, está bem?

uma mãe.
Se Ele escolheu uma mãe para se comunicar conosco, 

minhas Mensagens. É necessário fornecer à Igreja uma Raymundo estava angustiado, devido a questionamentos 
ajuda urgente, e não gastar horas a fio, e energia, dissertando 

feitos por sacerdotes sobre a autenticidade e correção sobre se uma ou outra palavra seria o correto para explicar 
doutrinal da Medalha Missionária e das Mensagens que um texto. Somente o amor e a caridade, aliados à vontade em 
recebia da Virgem Maria. Foi quando então, antes de ditar- servir a Deus, com sinceridade, sem falsos conceitos, 
lhe a Mensagem de 22/11/1994, na Vila Del Rey, a Mãe de poderão separar o humano do divino, sobre tudo aquilo que 
Deus lhe disse: lhe está sendo revelado. Não adianta ter Deus somente no 
– Meu filho, seu coração se encontra terrivelmente pensamento, alicerçado na sabedoria terrena, é necessário 
angustiado esta noite, e isto muito me entristece. tê-lo também no coração.
 – Eu sei, mas estou muito confuso com tudo isto. – A Senhora está ofendida com isto que lhe estou dizendo?
    (Aqui Ela falou sobre a Medalha) – A dúvida não me ofende, porque quero que cresça 
– E quanto às Mensagens?... Há pessoas dizendo que contêm aproveitando estes questionamentos. Somente me 
erros de doutrina. Que faço, então, neste caso? entristeço quando vejo a humanidade fechando os olhos a 
– O bom conhecedor de vinho o escolhe pela aparência da tantas aberrações. Gostaria que meus filhos consagrados ao 
garrafa ou procura conhecer o conteúdo? sacerdócio, e aqueles que direcionaram suas vidas à 
– Acho que ele procura conhecer o conteúdo. pregação do Evangelho, zelassem e vigiassem mais sobre si 
– Um vinho bom colocado numa garrafa defeituosa, mas mesmos, para não caírem na tentação da distorção do que é 
forte para recebê-lo, atrapalha seu sabor? certo e do que é errado.
– Acho que não, desde que essa garrafa seja colocada em Dizendo isto, Ela completou:
local adequado e não se quebre. – Agora passemos à Mensagem desta noite.
– Diga a essas pessoas que não percam tempo com E com muita calma, ditou-lhe então a que foi titulada:
discussões inúteis e procurem conhecer o conteúdo de Senhor, seja feita a tua vontade!

O Chique é ter Mãe!
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Cheguei por volta das 15 horas para que pudesse dar Percebi, então, por um instante, que terminava a 
andamento a algumas providências, antes do início das Consagração. Toda a maravilha desta cena, aos meus olhos, 
solenidades. às vezes me fazia perder completamente a noção do tempo e 
Às 17:10 horas, com a Basílica de Lourdes repleta, a imagem do que externamente poderia estar acontecendo à minha 
de Nossa Senhora entrou pela porta principal com todos volta. A Basílica, naquele instante, parecia ter perdido todo 
cantando o hino A Treze de Maio. Logo após, dei início à o significado. Os anjos, de pé, afastaram-se para os lados e, 
recitação do Terço, como tenho feito nas terças-feiras. como que por encanto, desapareceram, ficando somente o 
Terminado, iniciou-se a Santa Missa com três sacerdotes no Anjo da Paz, que me disse, logo após: 
altar: padre Paulo César Araújo, da Paróquia do Belvedere, “O que verá será o símbolo que os levará à vitória. Quem o 
presidindo a celebração, padre Narciso e padre Geraldo tiver consigo, com fé e confiança, será como a porta 
concelebrando. marcada com o sangue do cordeiro!” 
Eu estava um pouco apreensivo, porque o Anjo me havia dito, Então, eu vi: 
no dia 22 de julho, que no final das 13 terças-feiras voltaria, e Uma enorme serpente negra agitava-se, como se estivesse 
hoje completava este prazo, mas, até aquele momento, nada acuada. Seus olhos, vermelhos como sangue, brilhavam, 
aconteceu que me chamasse a atenção; eu, porém, participava dando a impressão de estar presa, tentando soltar-se; sua 
da Santa Missa arrebatado por aquela bela manifestação de boca às vezes abria, deixando aparecer uma fina e comprida 
carinho por Nossa Senhora. língua, com dois dentes enormes; sua cabeça girava 
De repente, ao iniciar a consagração, aconteceu o seguinte: desordenadamente, olhando toda a cena; havia terror e ódio 
Eu me senti como que afastado daquela celebração; ficando em seu olhar, que às vezes se fixava em mim. E o Anjo me 
cada vez mais ausente. Ouvi, então, vinda do altar-mor, no disse: 
momento da Consagração, uma melodia desconhecida, “Não tenha medo! Os corações de Jesus e Maria são o seu 
extremamente agradável, era como centenas de pessoas refúgio.” 
cantando. Repentinamente, o altar-mor ficou iluminado com Em seguida, no espaço logo acima da serpente, começou a 
uma luz verde-azulada; ao lado do padre Narciso e do padre formar a letra “M”, com traços finos e brilhantes, dourados 
Geraldo, formaram as figuras de duas pessoas com túnicas como ouro polido. A parte inferior central do “M”, 
brancas exatamente iguais à túnica do anjo visto na formando uma ponta aguda, penetrou na serpente como 
madrugada de 22 de julho e na tarde do dia 2 de outubro. A uma lança, e ela se contorceu enraivecida. Desse “M” vi 
pessoa do padre Paulo César começou a brilhar com brotar um lírio de uma brancura extrema. O lírio começou a 
intensidade. Aí, eu os escutei dizendo uníssonos, em voz alta, brilhar e centenas de estrelinhas se formaram. Em dado 
clara e entoados: momento, todas elas emolduraram a cena, formando um 
“Nós somos os mensageiros da paz!” círculo, e uma frase luminosa surgiu em torno dele: 
A partir daquele instante, não me foi possível participar de Os servos de Maria terão segurança 
mais nada, a não ser da cena extraordinária que se desenrolava Logo a seguir, percebi que esta cena girava de mansinho 
ante meus olhos maravilhados. Eles continuaram, dizendo: deixando aparecer, aos poucos, o outro lado, como se fosse 
“Jesus quer purificar a Igreja e intensificar, na América uma cortina separando-os. Do outro lado, como um cristal 
Latina, especialmente em seu país, a devoção ao Imaculado vermelho, um coração pulsava e brilhava intensamente, e 
Coração de Maria. Preste atenção no que vê! uma frase dourada resplandecia embaixo: 
Eu via o padre Paulo César completamente transformado, Por fim o meu Coração Imaculado triunfará 
iluminado por uma luz azulada, a erguer a hóstia dizendo: E o Anjo falou: 
“Este é o meu Corpo...”. A hóstia brilhava como um cristal “Este é o símbolo com o qual este continente terá segurança! 
cintilante, irradiando luz em todas as direções. Em seguida, os Aos marcados com este sinal, as tentações do mal não terão 
dois Anjos prostraram e os escutei dizendo: sucesso! Faça com que todos o conheçam!” 
“Senhor, nós vos adoramos, bendizemos e pedimos perdão Dizendo isto, toda a cena desapareceu e pude perceber que 
pelos que não creem!” se iniciava a comunhão. Levantei-me, com dificuldade, 
Instantaneamente vi, ao lado da imagem de Nossa Senhora de para recebê-la e fazendo o possível para não deixar 
Fátima, que estava à direita do altar-mor, a figura de outro transparecer a minha perplexidade diante do que tinha 
Anjo, o mesmo que vira no dia 22 de julho. presenciado. Receava que, com a igreja lotada, qualquer 
Ele então me disse: manifestação minha a respeito pudesse causar tumulto. 
“Não ofendam mais a Jesus, para que a Igreja neste continente Resolvi, então, que depois da celebração viria ao escritório 
seja marcada com o sinal da paz, sem conflitos nem escrever o que vi, para não correr o risco de esquecer de 
apostasias! Rezem e se refugiem na sagrada Eucaristia, para nada, enquanto a cena estava clara em minha memória. 
que tudo isto se cumpra sem sofrimentos! Os corações de Que Jesus e Maria me ajudem, para que tudo que aqui 
Jesus e Maria permitiram que conhecessem regras eficazes e escrevi seja a expressão exata do que vi. 
necessárias a uma Igreja forte e sem manchas. Trabalhem para  
que isto não se perca! Eu sou o Anjo da Paz. Livro Diálogos com o Infinito, p.25


