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Hélio Reis recebeu a 154ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 05 de agosto 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 deseja entrar em 

triunfo no íntimo do homem
Terça-feira, 02 de abril de 1996

Meus amados! 
Aproxima-se o dia em que Aquele que 
comanda com suave jugo estará entre vocês, 
e desejará achar o coração do homem aberto 
para recebê-lo.
Bendito seja Jesus que vem a nós, 
realizando, em sua plenitude, a vontade do 
Pai que está no Céu.
Venho à terra para lhes mostrar Jesus e toda a 
sua Obra Redentora, realizada através do 
amor, da paz e da justiça.
Jesus deseja entrar em triunfo no íntimo do 
homem. Para que isto aconteça, abram 
caminho à paz interior, dando vazão aos 
pensamentos e ações sob Seu comando.
Se souberem receber Jesus, reconhecendo-o 

como o eco da voz de Deus na terra, terão, na eternidade, a 
felicidade de ouvir a do Criador de todas as coisas.
Eu os quero à beira do caminho, quando Jesus passar em 
Sua glória. Esta é pois a razão porque tanto os exorto a 
viverem mi-nhas mensagens.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.213)

Comentário: Maria nos quer à beira do caminho, presenciando a passagem 

de Jesus em sua glória. Que significa isto? Significa que temos, com 

urgência, de nos posicionamos em relação ao que acontece, neste polêmico 

final de milênio, encontrando primeiramente o caminho. Inicia a mensagem 

alertando: “Aquele que comanda com suave jugo” está prestes a chegar. Não 

sejamos fatalistas nem fundamentalistas, mas apenas coerentes. E se não 

quisermos usar do divino para não caírmos no fanatismo, recorramos então à 

razão, e ela nos dará a resposta. Precisamos, com urgência, reconhecer a voz 

de Jesus na terra, para podermos ouvir a de Deus. Urge uma providência, 

para não ficarmos surdos.

o  dia 04-08-2014, Hélio Reis recebeu em sua casa a Nvisita de Nossa Senhora, que está preparando para a 

humanidade um grande encontro com Jesus. E para que isto 

aconteça com nossa plena consciência, deveremos fazer boas 

obras, viver o Evangelho, reforçar nossas vidas na Eucaristia, 

cultivar a paz. Se assim fizermos, seremos poupados de muitos 

sofrimentos e nosso país será um oásis de paz neste milênio 

que se inicia. “O Brasil está sob a minha proteção”, proclamou 

a doce e serena Senhora; mas, mesmo assim, devemos rezar 

muito para que a paz seja mantida, até que se consume o 

período de grandes transformações que se desponta no 

horizonte. É como se a terra estivesse pronta para dar à luz; 

muitas dores, enjoos, náuseas e convulsões a farão estremecer; 

mas depois vem a recompensa: o homem novo irá nascer e, em 

plena sintonia com o Cristo, construirão juntos o caminho de 

uma nova humanidade redimida sem a presença maléfica de 

Lúcifer, que será desterrado definitivamente dos nossos 

corações permitindo, assim, um grande progresso espiritual. 

Depois desse doloroso parto, a terra será mudada, porque o 

homem estará mudado. Antes Deus mudou a terra para depois 

mudar o homem; agora Deus quer mudar o homem para que a 

terra seja mudada. Que todos estejamos em pleno acordo e 

possamos dizer sem rancor: Seja feita a Vossa vontade em 

mim, Senhor!
Marco Aurélio

“Estás seguindo o caminho de minha Mãe!”
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ram três horas da manhã do dia 24 de fevereiro de 2004. Eu havia perdido o sono e não conseguia dormir. Da janela Edo meu quarto eu via a Capela de minha residência, iluminada pela tênue luz das velas acesas ao Santíssimo 
Sacramento. Eu pensava num pedido que me fizera um missionário, para que lhe fornecesse algo que falasse sobre as 
sete dores de Nossa Senhora. 
Como fazer isso, se percebo sem dificuldade, pela vivência destes últimos 12 anos, que Maria Santíssima não teve sete, 
mas setenta vezes sete dores? E por todas elas, tenho certeza, Ela nos perdoou as amarguras que causamos ao seu 
espírito puro e sem mancha. 
Resolvi descer à Capela. A noite estava bonita e sem chuva. Entrei. À luz das velas, rezei ajoelhado diante do Sacrário: 
Senhor bom Deus, fizemos sofrer tua santa e doce Mãe; e acredito que até hoje, a todo momento, repetimos este gesto 
infame, devido aos nossos pecados de desobediência, soberba e tantos outros difíceis de enumerar, que lançamos 
contra teu santo Nome. Desculpa-me por estar aqui pensando nestas coisas, mas minha fraqueza humana está curiosa 
quanto a essas dores enfrentadas por tua Mãe Santíssima. Mais uma vez, desculpa-me! Eu tinha deixado a porta da 
Capela semi-aberta para não entrar vento, pois a noite estava um pouco fria. De joelhos, como estava, ouvi a porta abrir. 
Levantei-me rapidamente pensando ser o Danielzinho que estivesse entrando. Não era ele, era o garoto que sempre me 
visita. Estava de branco (roupa normal) e pezinhos descalços. 
Curiosamente ele me disse, com voz calma: 
– Posso entrar? 
– Claro que pode! Não sei porque me pergunta isso, se entra a sai desta casa da maneira que entende. Entre! 
Ele entrou, assentou na primeira cadeira à esquerda do altar, e ficou com o rostinho fixo no Sacrário, sem dizer nada. 
Fiquei admirando a beleza daquela criança, por alguns instantes, e depois lhe perguntei: 
– O que deseja desta vez? Fiz alguma coisa errada? 
Ele levantou, subiu no degrau perto do altar e me disse: 
– A doce Senhora, com a permissão do Bom Deus, me manda até você, para lhe dizer alguma coisa sobre o que está 
tirando o seu sono. 
– As dores que Ela sentiu no coração, devido à quantidade de coisas ruins que lhe aconteceram enquanto Ela aqui 
viveu? 
– foram muitas, mas existiram algumas que deixaram o coração da doce Senhora ferido durante toda sua vida terrena.
– Quais? – perguntei. 
A essas alturas, eu já estava assentado numa outra cadeira, ao lado do menino. 
– O sofrimento da doce Senhora iniciou quando lhe afastaram dos pais, para ir viver no Templo. Sua alma de criança 
custou um bom tempo para aceitar isso, e essa cena nunca se apagou do seu suave e puro semblante. 
Mais tarde, uma segunda separação a esperava: faleceram seus pais, e Ela se sentiu insegura e sem amparo, apesar de 
saber que Deus a assistia.  
A doce Senhora tinha entregado a Deus sua castidade; e ser prometida a um varão em casamento, fez com que, mais 
uma vez, seu espírito se conturbasse. 
Interrompi: 
– Meu Deus, coitada de Nossa Senhora, Ela deve ter sofrido muito com isso. 
O menino balançou a cabeça, confirmando o que eu dizia. 
– A doce Senhora, por obra do Todo-Poderoso, se transforma no receptáculo de Jesus e, apesar de sua virgindade 
intocada, Ela se vê grávida. Isto a deixou exultante de alegria, mas causou graves questionamentos em José e em suas 
famílias. A Senhora sofreu muito por causa disso! 
Mais tarde, a saída inesperada para o Egito agitou mais uma vez o espírito calmo de Maria, e Ela chorou. 
Quando soube que Herodes tinha tido a infeliz idéia de eliminar tantos inocentes, para se livrar de Jesus, Maria ficou 
dias e dias numa profunda tristeza.
Naquela grande festa em Jerusalém, o desencontro com José desencadeou a perda de Jesus; a noite desceu no espírito 
da Bem-Aventurada, e ela também chorou aflita. 
Tempos depois, a doce e amada Esposa tem que se despedir do esposo, porque o Senhor bom Deus chama José à 
eternidade. Maria sofreu com paciência a viuvez. 
Mas sabemos que o que mais conturbou o espírito santo da amada Senhora foi ver Jesus dependurado na cruz. 
Foi sua mais cruenta dor, difícil de ser relatada.
A separação causada pela ida do Senhor Jesus ao Céu e a espera do encontro definitivo na eternidade, põem fim por 
definitivo às dores terrenas da doce e serena Senhora. 

(Continua na próxima página)
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Depois ele ficou me olhando, e eu então lhe disse: 
– Tiveram outras, que eu sei!
– Tiveram. E há muitas outras dores; mas, para que possa meditar como amar cada vez mais a doce Senhora, pense 
nestas que lhe passo. 
– Posso lhe perguntar Uma coisa que me deixa curioso? 
– Pode, pergunte! - ele respondeu, com firmeza. 
– Os anjos tomam conta de nós, sempre, a todo momento? 
– Quando vocês pedem isso com o coração contrito ao Senhor bom Deus, ele não nega a ninguém essa ajuda. 
– Como se faz isso? - perguntei. 
– Rezando ao Senhor bom Deus. 
– Me ensine como fazer isso. 
– É simples, veja. 
Ele se ajoelhou diante do Sacrário, abaixou a cabeça, e com a voz firme e pausada rezou a seguinte oração: 

enhor bom Deus, força insuperável criadora do 
infinito, minha alma tem necessidade de vivenciar Tua Spresença na terra, porque sinto-me fraco e sem forças 

para entender teus desígnios. Teus Anjos, desde o meu 
nascimento, me rodeiam e se esforçam para que eu entenda, 
cada vez mais, que tua vontade criadora deseja me ver feliz. 
Agora eu desejo, do fundo do meu coração, que esse contato 
se realize plenamente. 
Estou com minha alma prostrada a teus pés santíssimos, com 
a cabeça baixa e totalmente entregue à tua vigilância 
paterna. 
Faz, Senhor que tua força me envolva, através de teus Anjos, 

e me forneça proteção contra as ciladas do demônio. Que o perfume das criaturas, criadas segundo tua vontade e fiéis 
a teu amor; possa desvanecer por completo o inóspito caminho em que me encontro. 
Senhor; minha alma deseja ser transformada em instrumento de tua presença; e sei que através dos Anjos que me 
rodeiam dia e noite isto pode ser realizado. 
Amor que se fez carne um dia no seio virginal de Maria, meu coração se acha pronto para ser totalmente invadido, 
através dos teus Anjos, pela força de teu Espírito, para que sejam dissipadas todas as dúvidas; seja dissipado todo o 
desentendimento; seja dissipado todo o desamor; seja desmoronada a coluna do ódio, da inveja e da desavença. 
Senhor, que teus Anjos me assistam e me transformem numa alma limpa, para entender e fazer tua vontade na terra. 
Amém. 
Viu, é simples, peça desta forma que os Anjos do Senhor bom Deus estarão sempre por perto! A manhã está chegando, 
tenho que ir. 
Eu então o interrompi novamente, dizendo: 
- Espere! Como vou me lembrar disto e desta oração ao Senhor bom Deus? 
- Está gravado em seu cérebro, até que escreva. Faça isso! 
Dizendo isto, ele se dirigiu à porta, desceu a rampa da Capela, pelo lado direito, e desapareceu no portão de saída da 
casa. 

Raymundo Lopes
Vila DeI Rey, 24 de fevereiro de 2004

lguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém dirigiram-se a Jesus perguntando: “Por que os teus discípulos desobedecem à Atradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer!” Jesus chamou a multidão e disse: “Escutai e 

compreendei. O que torna alguém impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é que o torna impuro”. Então os 

discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: 'Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras?' Jesus 

respondeu:'Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai celeste será arrancada. Deixai-os! São cegos guiando cegos. Ora, se um 

cego guia outro cego, os dois cairão no buraco.' 

Jesus e a tradição dos judeus. (Mt 15,1-2.10-14)
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ãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta Basílica para te prestar uma homenagem e honrar teu Filho Jesus. MDeixamos nossas casas, nossas obrigações terrenas, deixamos tudo porque, neste momento, teu Filho e tu são o 
mais importante.
Passamos nossos dedos sobre o terço que recomendaste e, durante essa repetitiva oração, lembramos de nossos 
parentes já falecidos, de nossos doentes, porque acreditamos que tua disponibilidade em nos ouvir faz com que Deus te 
permita ser a Medianeira de todas as graças que, por meio das invocações do teu santo nome, alcançamos. 
Nossas fraquezas fazem, também, eco a nossos pedidos porque, reconhecendo-nos como incapazes, seremos fortes no 
céu como tu mesma ensinaste a todos os que miravam teu rosto. Protege nosso terço, faça dele um caminho seguro para 
as Missas que acontecem depois, porque participando delas com a lembrança das Ave-Marias dirigidas a ti, temos a 
certeza de que nosso pensamento não dispersará e nem nossa mente viajará por caminhos mundanos.
Protege este local onde nos reunimos nas terças-feiras, não permita que o mal ronde estas paredes e que, dentro delas, 
possamos encontrar refúgio na Sagrada Eucaristia. Faz valer o poder de tuas virtudes para que, fazendo ponte nelas, 
possamos entender quão grande é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Mãe do Belo Amor, desejamos honrar teu 
santo nome e queremos ser dignos de teus favores celestiais, por isso estamos aqui, a teus pés, implorando proteção. 
Amém!

Promoção Especial 
De R$ 350,00 - Por R$ 320,00

Réplica Perfeita de Nossa Senhora Aparecida

Descrição do Produto: 

Ÿ Imagem feita em resina 
Ÿ Manto bordado e aveludado
Ÿ Presilha dourada
Ÿ Coroa dourada com Strass
Ÿ Um DVD com a história da criação da imagem
Ÿ Altura 36cm

Departamento de vendas:

Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no 
cartão de crédito conforme o 
Pagseguro.

Tenha em casa uma cópia da Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, igual a que o Papa João Paulo II, recebeu em mãos de 

Raymundo Lopes

Oração para entrada da imagem de Nossa Senhora de Lourdes


