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Giselda Maria recebeu a 149ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 27 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

Jesus está vivo e operante no pão e no vinho
Terça-feira, 16 de maio de 1995

Meus filhos amados! 
Jesus está vivo e operante no Pão e no Vinho, 
transubstanciados pelas celebrações 
eucarísticas em todas as Missas da Terra.
Se vocês tiverem a fé necessária e desejarem 
agir com todo o poder conferido por Jesus, 
não faltarão argumentos teológicos para 
afirmar Sua presença real na Eucaristia.
Ajam, e Ele se encarregará de provar esta 
verdade com milagres e prodígios.
Meus filhos, Eu afirmo que, agindo com fé e 
coragem em proclamar ao mundo que Jesus é 
uma realidade no meio de vocês nas 
celebrações da Eucaristia, elas se tornarão 
fonte inesgotável de sinais de Sua presença 

curadora do corpo e da alma, em todo o mundo. 
Não tenham medo e verão renascer, em grande profusão 
uma Igreja como era no princípio, repleta de graças pela 
ação vivificadora do Espírito Santo. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.162)

Comentário: Nossa Senhora tem-nos afirmado continuamente a 

realidade de Jesus no meio de nós, transubstanciado na Eucaristia. É 

o máximo milagre da Terra e, na maioria das vezes, não nos damos 

conta disso. Até da própria Igreja nos chegam exemplos de 

incredulidade sacerdotal a respeito da presença real de Jesus nas 

espécies eucarísticas. Se Jesus quis nos dar Sua presença contínua 

até o final dos tempos, concluímos que essa incredulidade deve 

ofendê-lo profundamente. Nossa Senhora afirma também que, se 

tivermos fé e agirmos com mais coragem, presenciaremos milagres 

e prodígios nas celebrações eucarísticas, porque o mesmo Jesus que 

os operava há 2000 anos, quer repeti-los. Basta invocá-lo com amor 

e confiança.

o dia 26-05-2014, Giselda Maria recebeu em sua Ncasa a visita de Nossa Senhora. Jesus não quis 
inaugurar uma nova religião, mas deliberou perpetuar a 
Sua presença entre nós através do milagre Eucarístico. 
Ele deu o pão da vida à Igreja nascente e deixou que 
decidíssemos como levar adiante este legado. Grandes 
embates entre as trevas e a luz se fariam tendo a Igreja 
como alvo central de Lúcifer, no intuito de fazer ruir toda 
a estrutura cristã e a Eucaristia fosse perdendo seu real 
significado no final dos tempos – o plano das trevas para 
transformar nossa fé na abominação da desolação predita 
pelo profeta Daniel. Vemos, hoje, um contingente 
enorme de pessoas se afastando da prática Eucarística, 
desiludidas com os dirigentes da Igreja, esquecendo-se 
que o Santíssimo Sacramento é o ponto central em que 
temos de focar nossa fé, deixando para Jesus o 
julgamento de seus escolhidos, porque a graça de Deus 
consiste em transformar nossos erros em perfeição; isto é 
muito significativo para entendermos o desenrolar da 
história. Existe uma correlação da Eucaristia com a 
segunda vinda de Jesus – o Mistério Eucarístico – 
marcando seu povo e os devotos de Sua doce e santa Mãe 
como símbolos da fé em Deus, e que este contingente 
estivesse sendo preparado para a grande tribulação que 
abaterá sobre a terra. O melhor é voltarmos, todos, para o 
milagre Eucarístico afim de não perdermos este fio 
condutor entre nós e o Criador.                                        .

Marco Aurélio
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Aviso
Comunicamos a todos que participam deste nosso Terço na Basílica de Lourdes, dirigido pelo Sr. 

Raymundo Lopes, que nos dias 17/06, 24/06 e 08/07, não teremos o Terço, devido à realização de jogos da 
Copa do Mundo em Belo Horizonte.

Missionários do Coração Imaculado

aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Agora, parto para Naquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: 'Para onde vais?' 
Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, 
eu vos digo a verdade: É bom para vós que eu parta; se eu não for, não virá até 
vós o Defensor; mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei. E quando vier, ele 
demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento: 
o pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, 
de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste 
mundo já está condenado”.

A Vinda do Espírito Santo - (Jo 16, 5-11)
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Eucaristia
 

uando uma pessoa toma a comunhão indignamente, deixa de ser abençoada Qpara ser amaldiçoada, pois come e bebe juízo para si mesma, uma vez que está 
sendo ré do Corpo e do Sangue de Cristo, ou seja, tomando o lugar do próprio 
culpado no julgamento feito por Deus na morte de Jesus. Esta é a verdadeira razão 
pela qual muitos que se dizem católicos praticantes são fracos espiritualmente e 
jamais conseguem crescer na graça de Jesus e sua Igreja, pois se mantêm rebeldes à 
sua palavra e indignamente participam da comunhão.
Não são poucos os doentes e os que já morreram por considerarem levianamente a 
comunhão, bem como o seu Sangue. Aqui encontramos a razão pela qual tantas 
pessoas há anos conhecem Jesus exatamente conforme a Bíblia o apresenta e, no 
entanto, continuam se arrastando espiritualmente, dando péssimos testemunhos de 
Jesus em suas vidas.
A comunhão não é uma cerimônia da qual se possa participar com o espírito leviano 
ou de brincadeira. Antes, é algo muito sério e verdadeiro que requer de seus 
participantes os corações cheios de alegria e gozo por terem o alto privilégio de se 
sentarem à mesa com Jesus, comerem de sua Carne e beberem do seu Sangue, em 
memória de toda a Sua vida, morte e ressurreição.
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 Evangelho de João não faz parte dos sinóticos1. Mateus, tudo o que Eu lhes disse. Por isso o povo do Antigo Testamento 
Marcos e Lucas seguem um raciocínio até muito lógico, não tinha uma idéia clara do que é pecado e o que é de Deus.O

enquanto João é mais místico e segue uma linha diferente, Deus parou de falar, para que o homem pudesse ser julgado 
apresentado-nos um Jesus mais divino, místico e oculto. quanto às conseqüências do pecado original. O Verbo 
Este Evangelho tem uma beleza muito grande, embora seu encarnado precisava voltar ao Pai, para que o julgamento 
anúncio não fosse novidade, pois naquela época já havia um divino descesse sobre a humanidade. 
espírito crítico em relação a certas coisas do Antigo Depois de toda uma tradição religiosa, Jesus fala do espírito da 
Testamento. O que Jesus aqui falou, João Batista já pessoa e não da razão, aquela que está repleta da Lei. No tempo 
proclamava, e antes dele outros também o fizeram. No entanto, de Jesus os judeus só sabiam falar da Lei, que por sinal fora 
estas palavras de Jesus ecoaram diferente, por terem sido ditas adulterada no curso do tempo.
pelo próprio Verbo encarnado. Jesus disse: "Agora, porém, vou para Aquele que me enviou e 
O início e o fim deste texto são a sua moldura: "Não vos disse nenhum de vós me pergunta: Para onde vais?" Esta é a grande 
isso desde o começo porque estava convosco." e "Tenho ainda interrogação da humanidade. Porque o discernimento implica 
muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender." em saber a origem e o destino das coisas. Esta interpelação de 
Tirando-os, perde-se a idéia desta revelação. É como se Jesus ecoa pelos séculos dos séculos: O espírito de vocês não 
cortasse o princípio e o final de uma música, mutilar-se-ia a questiona para onde volta o Verbo encarnado? Essa pergunta 
melodia. (Para onde o Senhor vai?) é importante. Jesus quer que 
Jesus está aqui falando do pecado original. Tendo Deus saibamos, no espírito, qual o destino do homem, que é o Seu 
concluído o primeiro ciclo de Sua criação, surgiu o pecado. E destino. Para isso o Verbo se encarnou, tornou-se humano e 
quem pecou primeiro foi o anjo, o homem ainda estava no voltou para o Pai, a fim de que consigo estivesse também o 
Plano de Deus. Foi, portanto, o 'espírito puro', aquela estrutura homem, com o qual estabeleceu uma "nova e eterna aliança".
angélica acima do homem. E a partir daí a criação tomou outro Isto só poderia acontecer se o 'Auxiliador', o Espírito de Deus 
rumo, atingindo o homem, que sucedeu ao anjo. Sabemos que viesse para a humanidade. Se Jesus tivesse permanecido entre 
Lúcifer, anjo decaído, induziu Eva e Adão ao pecado e, por nós, humanizado, não teríamos o Espírito do julgamento. Nem 
conseqüência, à perda do Paraíso. mesmo o demônio estaria julgado; e ele sabia disso, por sua 
Podemos perceber, no Antigo Testamento, que Deus guiava o soberba, aquela que obsta-culava a continuidade do Plano de 
homem quase diretamente, fazendo-se muito presente: falou Deus. Se o demônio tivesse perseguido Jesus no espírito, ele 
com Adão, instruiu Noé, fez aliança com Abraão, com Moisés, não só teria deixado de contribuir para a Sua crucificação, 
libertando seu povo da escravidão do Egito e conduzindo-o como procuraria impedi-la, evitando com isso que a 
pelo deserto… Isto para citar apenas alguns exemplos. Sua humanidade fosse resgatada na cruz, mantendo-a assim cativa 
presença era forte e determinante. Falou com o homem muito na Mansão dos Mortos, subtraída ao Criador, interrompendo o 
mais que Nossa Senhora tem falado nestes dois mil anos. plano Divino. Mas, perseguindo Jesus no Seu corpo humanado, 
Mas, por que Deus falava tanto? Porque antes da encarnação do errou mais uma vez, agora devolvendo a Deus o homem que 
Verbo o homem não tinha consciência plena do pecado, aquela Lhe arrancara das mãos ao induzi-lo ao primeiro pecado, em 
que vem do espírito. Já os anjos têm o "conhecimento e virtudes Adão.
infusos" (havidos por natureza). Por isso o pecado deles fora A soberba cega a pessoa; ela não consegue ir além da razão. É 
punido severamente, com sua expulsão do Céu e exclusão do como um circuito fechado. Imaginemos essa soberba no divino 
convívio com Deus; enquanto o homem foi contemplado com a que existiu naquele "anjo". E todos nós, enquanto nesta vida 
misericórdia divina: a presença de Deus no curso de sua terrena, somos inquilinos do demônio, porque ele está aqui, é o 
história, a redenção, a possibilidade de retorno ao Seu Príncipe deste mundo.
convívio. Jesus, ao pronunciar "Tudo está consumado", abriu ao mesmo 
E o Verbo se encarnou, para que o homem e o demônio fossem tempo o Inferno e o Céu, para que, no julgamento, o espírito 
julgados. A partir do nascimento de Jesus, começa todo o fosse elevado ao Céu ou precipitado no Inferno, conforme o seu 
julgamento. Ele viveu, morreu e no momento em que diz, na merecimento.
cruz: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito" e "Tudo está Esta parte do Evangelho nos fala, portanto, sobre o 
consumado", confirmou o Inferno, destinado aos ímpios, e discernimento humano. Tudo isto que vivemos depois de 
abriu as portas do Céu aos justos que aguardavam, na "mansão Cristo, até o Seu retorno final.
dos mortos", a redenção que viria com o Messias. A 
humanidade hoje pode ser julgada, bem como o demônio; este, 1 Sinóticos: designação que se dá aos três primeiros evangelhos 
aliás, já está julgado. Julgamentos que só Deus pode e é capaz (Mateus, Marcos e Lucas), assim chamados porque permitem 
de fazer. uma vista de conjunto. Apresentam grande semelhança quanto 
A partir daquele momento, Jesus nos mostrava o que é aos fatos narrados.
discernimento. Ele diz: "…é de vosso interesse que Eu parta 

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes,(para o Pai), pois, se Eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas, 
 extraído do livro “Código Jesus”, p. 194-196)

se Eu for, enviá-lo-ei a vós." É como dissesse: Eu indo ao Pai, o 
Espírito Santo, Aquele que auxilia o discernimento, virá sobre 
vocês. Mas se Eu não for, Ele não virá para ajudá-los a entender 
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ia 12 de outubro o Francisco Lembi foi passar o dia comunicação mais ampla, e essas notícias chegam depressa Dcomigo, em minha residência, na Vila del Rey. Depois ao conhecimento público. Me desculpe, mas não vejo nisso 
do almoço eu, Geny e Francisco fomos passear no córrego sinais de um Deus desaprovando a humanidade. 
que passa no fundo do quintal. Ele é muito bonito, corre por – Como você acha que isso poderia ser feito? 
entre paisagens ricas em detalhes, com lindas samambaias, – Deus se mostrando a todos e falando diretamente! 
flores, pássaros… – Já imaginou isso acontecendo? 
Quis mostrar ao Francisco o local exato onde costumo sentar – Francamente, não. 
para admirar a natureza e onde o menino (Anjo) me falou – Então, por que se deixa levar por situações que não 
pela última vez, mostrando-se como um pequenino pássaro conhece, e se as conhece não dá a devida importância? 
azul. – Pode me dar um exemplo do que conheço como sinais de 
Em dado momento uma borboleta azul passou voando perto Deus? 
de nós. O primeiro a notar foi o Francisco. Em seguida ela – Jesus foi o sinal concreto de Deus para com a humanidade. 
sumiu no meio da mata. Mais adiante voltou, voou por mais E vocês creram nele? 
tempo e bem próxima, passando algumas vezes por entre – Não. Ao contrário, o crucificamos! 
nós e pousando perto de mim. Eu percebi que era o menino – Então, por que acha que agora Deus deva falar com vocês, 
querendo me chamar atenção. Inicialmente procurei nada diretamente? 
falar. Tentei pegá-la, mas ela saiu voando. Foi quando – Tá bom, só falei, não falo mais. Me desculpe. 
comentei: É o menino, é o menino! Na volta, já quase – Preste atenção: a doce Senhora já o alertou sobre muitas 
terminando o passeio, ela surgiu uma terceira vez, coisas que acontecerão precedendo a volta de Jesus, e tudo 
rapidamente. Deparamos também com um pequenino está acontecendo conforme alertou. Agora, você tem apenas 
pássaro: canarinho do campo, que cantava pulando de galho de formularizar isso como informação pública. 
em galho, sem se assustar com nossa presença tão próxima. – Você está falando do livro? 
Depois do passeio, quando conversávamos na varanda de – Do livro e de muitas outras coisas que a doce Senhora lhe 
minha residência, a borboleta passou voando em frente à pediu. Sua obrigação é somente tornar público. Só isto! 
Capela. E o Francisco exclamou: “Olha lá a borboleta, de  – Acho que isto não vai adiantar nada. Como eu, com um 
novo! Não será o Anjo?” Eu disse: hoje ele deve aparecer pequeno livro no Brasil, em Belo Horizonte, posso mudar a 
aqui. opinião de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, 
À noite, lá pelas nove horas, fui à Capela rezar o Terço. Ao de raças e línguas diferentes? 
entrar, vi que o menino estava sentado me esperando. Ele – Daniel, Daniel, já o alertei: não chame sobre si o 
vestia um moletom azul, quase marinho. Com os pezinhos descontentamento do Senhor Deus, e nem coloque a doce 
descalços e as perninhas balançando no ar, brincava com Senhora como um simples instrumento de uma revelação a 
uma bolinha azul, jogando-a no chão, ela rebatia e voltava você sem importância e sem continuidade! 
para a sua mão. Fiquei atrás dele, reparando como brincava e – Não desejo de forma alguma ofender a Deus ou a Nossa 
se divertia. Senhora, mas imagine o meu lado: é difícil acreditar que isto 
De repente, parece que ele ficou um pouco maior, pois suas possa dar resultado. 
perninhas já encostavam no chão, pôs-se de pé, virou para – Eu não imagino nada, somente Deus e a doce Senhora 
mim e disse: podem imaginar o andamento das coisas. E elas devem ser 
– Vocês brincam com o mundo, e o Senhor Deus desaprova feitas assim. Ele começou então a jogar a bolinha no chão, 
isto! fazendo-a repicar. 
– O que você está fazendo aqui? Você era aquela borboleta E eu disse: 
que voava em volta de mim, hoje à tarde? – Por que você faz isso? 
– Sim. Era eu mesmo! No mesmo instante, apareceu no ar uma mão na qual ele 
– Por que então não apareceu ao Francisco e Geny? colocou a bolinha. Essa mão levou a bolinha até o rosto do 
– Porque tenho ordens para vir até você, somente você. Cristo crucificado, que tenho na entrada da Capela, e uma 
– Eu não brinco com o mundo! lágrima saiu do rosto de Cristo caindo na bolinha. O menino 
– Tem observado os sinais da natureza, que nada mais são do então disse: 
que os sinais do Senhor Deus? – Jerusalém, Jerusalém! 
 – Tenho visto muitas catástrofes que assustam, mas acho Eu fiquei boquiaberto com a cena. Fechei os olhos por 
que são caprichos da natureza, sempre aconteceram e alguns instantes, e quando o abri o menino tinha ido embora. 
acontecem a todo instante. A diferença é que hoje temos uma 
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