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Nissia Deusdará recebeu a 157ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 26 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

Entreguem-se a Deus, numa opção sem contestações
Terça-feira, 10 de maio de 1994

Filhos amados!
Dentro do meu Coração Imaculado 
reservo um cantinho cheio de amor 
para colocá-los, estando ou não em 
falta perante nosso Deus, que habita 
no infinito e em cada um de nós.
No meu Coração não existe 
distinção, porque o meu amor rompe 
todas as barreiras e é suficiente para 
todos vocês.
Desejo levá-los a Deus. Não posso 
ficar impassível, vendo-os afastados, 
entregues a artimanhas maléficas, 
cujo intuito é tirá-los do convívio 
com o Criador.
Meus filhos, Eu abracei por amor a 
causa da salvação e quero abrigá-los 
sob meu manto. Deixem-me ajudá-
los! Entreguem-se a Deus, numa 
opção sem contestações.
Acreditem que o Céu, a confiança em 
Deus e a observância de Suas Leis 
são o caminho do retorno à Luz do 
Pai; e a terra, com suas preocupações 

mundanas, a absorvê-los, é o inverso que os levará aos 
braços do domínio das trevas.
Eu sou Mãe e, como toda mãe, espero-os com meu 
Coração aberto para recebê-los no Céu, onde somente a 
felicidade ocupa lugar para adorar a Deus Criador.
Pouco é o tempo e muito o que fazer para que seja criada, 
na alma de cada um de vocês, uma barreira que impeça o 
avanço destruidor do demônio.
Não me desapontem no meu ato de amor pela 
humanidade!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

“Estás seguindo o caminho de minha Mãe!”

o dia 25-08-2014, Nissia Deusdará recebeu em seu Nlar a visita da imagem de Nossa Senhora. É uma 
imagem que levamos às casas representando um elo de 
amor entre Deus e a humanidade nesse grande 
pentecostes que se iniciará. Não se espera prodígios nem 
milagres, porque o sinal mais convincente, o verdadeiro 
milagre, é a espiritualização que Nossa Senhora promove 
em cada um, nessas visitas d'Ela, aqui e no mundo inteiro, 
impulsionando a fé para que possamos, nos novos 
tempos que se aproximam, servir a Deus em espírito a 
fim de que, através da descida do Espírito Santo no 
intelecto da criatura humana, possamos fazer, nessa era 
de paz e amor que se aproxima, maravilhas na matéria 
impulsionados pela fé. O Céu desce à terra para socorrê-
la e enchê-la de amor neste derradeiro momento em que a 
humanidade, entregue a artimanhas maléficas, segue os 
“deuses” idealizados pelos interesses mais sórdidos, que 
inevitavelmente nos afastam cada vez mais do convívio 
do Criador.  É o amor da Mãe de toda a humanidade que 
quer nos ver livres para que, cumprindo a vontade do 
Altíssimo nessa rápida lição na matéria, que é a vida na 
terra, possamos ir ao encontro da doce e serena Senhora, 
que nos espera com o Coração aberto para nos receber no 
Céu, onde somente a felicidade ocupa lugar para 
adorarmos a Deus Criador de todas as coisas.

Marco Aurélio
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ervir à comunidade por amor a Deus e ao próximo. Mais Ministro ama àqueles a quem se coloca a serviço, chegando, Sdo que uma honra, é uma entrega motivada pela fé, se necessário, a se sacrificar por eles.

sustentada pela esperança, alimentada pela caridade. Vencer a acomodação, saindo de si mesmo para ir ao 

O Ministro está a serviço porque escolheu imitar Jesus, o encontro do outro onde ele está. Quem serve não fica à 

servo por excelência. espera, mas procura, porque ama e quer ver o outro feliz. 

Renunciar a mim mesmo para dedicar-me à comunidade. O Ministro é como o pastor que não descansa enquanto não 

Toda escolha compromete. Ao ser enviado pela Igreja, optei encontra a ovelha que se perdeu. Corresponsabilizar-se pela 

por perder parte do meu tempo para que outros vivam ação evangelizadora da comunidade, participando de 

melhor. encontros, grupos de reflexão, reuniões, assembleias, 

O Ministro se sacrifica e se gasta em favor do outro, por retiros, celebrações. É ser responsável junto com os outros. 

amor. O Ministro sempre atua em comunidade.

Participar das atividades da comunidade, a começar pela Converter-se continuamente, abrindo o coração ao Senhor, 

Missa. A celebração eucarística dá sentido e significado para seja para amá-lo cada vez mais, seja para estar em condições 

as demais celebrações, bem como para o exercício do seu de melhor servir à comunidade. A conversão  é um processo, 

ministério. uma busca permanente. 

O Ministro prioriza a Missa dominical, participando dela O Ministro se renova todos os dias.

fielmente. Misturar a Sagrada Escritura e a vida transformando o dia-a-

Atuar em comunhão com o pároco e demais membros da dia num constante louvor a Deus e numa atitude 

comunidade. A divisão diminui a força do anúncio. perseverante de serviço à comunidade. A Bíblia ilumina a 

O Ministro tem consciência de que não evangeliza sozinho. vida de quem a acolhe. 

Promover a vida, dom de Deus em todas as circunstâncias. O Ministro reflete, ora e age fortalecido pela Palavra de 

Cristo vivo, presente na Eucaristia, veio para renovar a vida Deus.

e para se transformar em vida naqueles que o recebem com Dedicar-se de todo o coração à comunidade. Especialmente 

fé. a quem precisa de meus serviços, como os enfermos e 

O Ministro é sinal e presença da vida plena. anciãos. A dedicação ao outro exige renúncia, mas leva 

Acolher a todas as pessoas, com a mesma disposição com alegria a quem sofre com os desgastes próprios da vida. 

que Jesus as acolhia. Entre nós não há mais estranhos ou O Ministro é sensível às pessoas que o rodeiam e a elas 

estrangeiros; somos uma única família, e Deus é nosso Pai. serve. Iluminar a comunidade com a luz do Evangelho. Ao 

O Ministro não faz distinção de pessoas, colocando-se a exercer o ministério, torno-me referência para a 

serviço de todas. comunidade. O serviço que presto incentiva outros a 

Partilhar com a comunidade o que sou e tenho: minha fé, também se tornarem servidores. 

minhas convicções, meus conhecimentos, meu tempo, O Ministro evangeliza pelo serviço assumido e prestado 

minha experiência de vida. Ao doar-me, não empobreço; com responsabilidade.

antes, enriqueço-me no amor. Testemunhar no dia-a-dia a fé que professo, proclamo e 

O Ministro é uma pessoa que supera o egoísmo e opta pela celebro. A coerência de vida é sinal de autenticidade e de 

generosidade. Anunciar o Evangelho por palavras e pelo fidelidade a Deus.

testemunho de vida, especialmente no trabalho, na família,  O Ministro, ao fazer de sua vida e de seu ministério uma 

no lazer e nos serviços prestados à comunidade. É levar a coisa só, torna-se duplamente testemunha de sua pertença a 

pessoa e os ensinamentos de Jesus ao outro. Cristo.

O Ministro evangeliza em tempo integral. Ter e fazer de Jesus Cristo o centro de sua vida. É unir-se a 

Amar a todas as pessoas, sem esperar nada em troca. O amor ele na Palavra, na Eucaristia, no próximo. Na comunidade. É 

não escolhe a quem amar, e nem pede pagamento ou  viver dele e nele, acolhendo-o, colocando em prática os seus 

retribuição. ensinamentos. 

É pura gratuidade. Assim como é amado por Deus, o O Ministro é discípulo missionário de Jesus.
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Hipocrisia e Sinceridade - (Mt 23,23-26)

percebemos, na política, e de modo geral, no meio social, é uma esus estava irado. Jesus chamou os 
fraqueza da moral muito grande. Essas pessoas parecem, para fariseus de hipócritas. A pessoa que J
nós, como leais, honestas. Entretanto, são necessárias muitas usa da hipocrisia é terrível. Aqueles 
CPIs para poder mostrar a desonestidade que de certas pessoas. judeus e aqueles fariseus faziam coisas 
Isso ofende o Divino, ofende a Deus. Talvez, se Jesus fosse para parecer bonzinhos e bonitos e as 
falar hoje, ele falaria para muitas pessoas que estão ai no poder, pessoas acreditavam naquela hipocrisia. E Jesus falou: 
“fariseus hipócritas”, vocês estão lavando o copo por fora e por “Fariseus hipócritas, vocês limpam o copo por fora mas não 
dentro está sujo, vocês estão coando um mosquito mas estão limpam por dentro”, vocês “coam um mosquito mas engolem 
engolindo um camelo. Vocês são cegos guiando outros cegos. um camelo”. Somos levados a refletir como que nós 
Por que nós não acreditamos num poder político, no poder conseguimos irar Deus, como que nós conseguimos que Deus 
reinante? Porque nós estamos fraquejando diante da hipocrisia. perca a paciência conosco! A hipocrisia é uma coisa muito 
Nós estamos ficando cada vez mais fracos diante da hipocrisia, doente. A hipocrisia fere o coração do Divino. A hipocrisia fere 
nós estamos perdendo pela hipocrisia. Nós não sabemos mais o o coração das pessoas. Tantas pessoas fazem aquele aparato 
nosso norte. Nós não sabemos mais em quem crer. E uma coisa todo, acreditamos que são pessoas santas e imaculadas mas, 
que mais ofende a Deus, a coisa que mais ofende o Coração de por trás daquilo ali, a pessoa está filtrando um mosquito e 
Jesus, a coisa que mais ofende o Coração de Maria é quando engolindo um camelo. Está lavando o copo por fora mas, por 
nós partimos para aquela hipocrisia. E Deus, então, ira dentro, é túmulo caiado. É expressão de Jesus, túmulos 
conosco. Estamos numa época em que nós estamos perdidos, caiados, todo pintado de branco por fora mas, por dentro, está 
nós não sabemos a quem apoiar e a quem acreditar. Nossa cheio de imundices. Deus condena a hipocrisia. Nós devemos 
Senhora tem mostrado muito isso às pessoas. Até com as ser aquilo que somos. Por exemplo, quando nós nos expomos 
aparições de Nossa Senhora as pessoas usam da hipocrisia. Deus, muitas vezes, nos perdoa de um pedado grave. O cúmulo 
Falam coisas que Maria não falou. Ditam coisas que Nossa da hipocrisia é fazer aquela cara de bom, de bonito, e se armar 
Senhora não fez. Inventam coisas para uso próprio. Porque o de todo um aparato para apresentar-se como cumpridor de tudo 
que Nossa Senhora deseja é apenas nos mostrar que, se Jesus que Deus manda e, na verdade, por debaixo dos panos, a pessoa 
veio uma vez, através dela, Ele virá outra vez com a ajuda dela. não está fazendo nada daquilo, a pessoa não se apresenta à 
Nossa Senhora quer mostrar isso a todo mundo. Não sejamos visão do irmão, não se expõe à visão do semelhante que tem 
hipócritas diante do divino porque Deus ira conosco nestes condições de julgá-lo. Jesus fica irado e horrorizado de ver 
momentos. A hipocrisia nos faz perder o norte, perder os como é que, naquela época, aqueles que cuidavam da fé, 
valores, e ficamos sem saber onde estamos. São famílias aqueles que cuidavam da religião, aqueles que cuidavam do 
desagregadas que não sabem o que está acontecendo. Eu vejo caminho para encontrar Deus, estavam usando daquelas 
tantos mães e pais falarem comigo: “Eu não sei onde eu errei”. pessoas, usando de hipocrisia, estavam lavando o copo por fora 
O erro está na hipocrisia, nos estamos coando um mosquito mas, por dentro, o copo estava sujo. Eram túmulos caiados, por 
mas nós estamos engolindo camelos. Nós estamos lavando os fora tudo branquinho e por dentro uma imundice. Jesus, num 
copos por fora mas, por dentro, a gente não lava. Isso aí abrange momento de ira diz: “fariseus hipócritas”, vocês são cegos 
qualquer setor da sociedade porque é aí que Deus age. Deus age guiando outros cegos. A hipocrisia cega, a hipocrisia tira 
através de nós. Quando está chovendo na sua cabeça, não peça aquela visão da lógica. A lógica de Deus é que a gente seja 
a Deus para parar de chover, peça a Deus um guarda-chuva, concreto diante dele. É muito simples. Nossa Senhora sempre 
para você aguentar toda aquela tempestade de coisas ruins na nos mostra esse aparato da sinceridade. É tão bom quando a 
tua vida. Nossa Senhora está atenta em nós.pessoa é sincera. Quando a pessoa fala que acredita em Deus 

mas, no fundo, não está acreditando e está fazendo tudo aquilo 
(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,contrário às leis da moral de Deus, é um hipócrita. Hoje, o que 

realizada na Basílica de Lourdes em 250/08/2009)

aquele tempo, disse Jesus: “Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva-doce e do Ncominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós 

deveríeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres 

da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas, por dentro estais cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! 

Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo”.

Comentário do Evangelho
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