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Evandete Sales recebeu a 166ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 
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.

Número do sorteio______ do dia 28 de outubro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora  
Sorteada Durante a Visita

o  dia 27-10-2014, Evandete Sales recebeu em sua Ncasa a visita de Nossa Senhora que, estando conosco 
empenhando tudo nesta tarefa medianeira, faz chegar aos 
lares esses últimos apelos à conversão, para que um 
pequeno grupo possa recepcionar Jesus em seu iminente 
retorno ao nosso convívio. O amor está latente na 
humanidade; contido pelo reino deste mundo; os 
sentimentos mais nobres estão adormecidos pela nossa 
desobediência às leis de Deus. E temos que despertá-los 
urgente senão, como vamos reagir a esse amor muito 
maior que se manifestará a qualquer momento dentro de 
nós? Como vamos receber Jesus em Sua vinda, estando 
nós com as lâmpadas das virtudes apagadas? A vergonha 
das nossas omissões suportarão esse dia!? Com o nosso 
SIM numa entrega total à vontade de Deus, será possível 
reverter esse estado de letargia espiritual e possibilitar 
esse encontro. Se Nossa Senhora escolheu este lugar para 
passar suas últimas recomendações, é porque Ela espera 
que daqui saia todo este empenho, que tanto enfatiza, em 
prol do anúncio do retorno do Seu Filho. E, se fizermos 
uso de Suas palavras, servindo-nos delas como escudo 
contra o mal, poderemos mostrar a todos que Sua luta não 
foi em vão.

Marco Aurélio

Dêem-me oportunidade de lhes

provar o meu amor, dando-me o de vocês
Terça-feira, 16 de janeiro de 1996

Meus queridos e amados filhos! 
Que sobre a cabeça de vocês repouse o 
Espírito Santo de Deus, pois dele procede 
e procederá, nestes tempos, todo o 
discernimento para compreenderem a 
importância de minhas visitas, meus 
sinais e meus apelos à conversão.
Desta forma, o Espírito Santo os batizará, 
e conhecerão o meu amor para com 
vocês. E conhecerão também Jesus, 
aquele que se fez Cordeiro imolado, para 
tirar do mundo a mancha do pecado.
Sejam, pois, merecedores deste sacrifício 
e, através dele, encontrem o caminho da 
redenção.
Dêem-me oportunidade para lhes provar 
o meu amor, dando-me o de vocês. E, 

num filial abraço, Eu os levarei a Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.201)

Comentário: Nada, neste mundo, se compara à 
evangelização vinda de Maria. Nem os maiores conhecedores 
da teologia conseguem evangelizar como a grande Senhora. 
Quando Maria fala “que sobre a cabeça de vocês repouse o 
Espírito Santo de Deus”, quer dizer: sejam cheios da graça do 
discernimento, para entenderem que o Céu é uma realidade, 
para verem no cotidiano a presença de Deus, direcionando 
suas vidas. Ela deseja uma oportunidade para provar seu amor. 
Mas isto só será possível se lhe oferecermos nosso amor. 
Quando diz: “Eu os levarei a Deus”, afirma fortemente o que 
nenhuma pessoa, na terra, tem autoridade ou capacidade de 
afirmar, porque ela é a intermediária da graça. Nossa Senhora 
está se referindo a João 1, 29-34.
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Escolha dos Apóstolos e Sua Missão - (Lc 6,12-19)

Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus 
discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu 

irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; Judas, filho de 
Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam 
muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para 
ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A 
multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos.

Corria o ano de 1980 e eu estava na Itália a serviço da Fundação Torino já fazia um ano. 
Vivia em Florença. No Museu de Uffizi, numa manhã, entrou esbaforido um frade 

pedindo: “Façam-me uma Madre del Divino Amore, que Dios vos recompensará”.
Claro que tudo correu em tom de brincadeira, mas aquilo ficou em minha mente como 

uma ordem.
Eu estava hospedado num albergue pertencente aos Orionitas, e no jardim tinha uma 
imagem de Maria, em mármore, e no pedestal estava escrito Madre del Divino 

Amore.
Parei e fiquei olhando, e percebi que ela carregava um menino Jesus e, mais 
embaixo, em italiano, é claro, continuava: Maria carrega Jesus para dentro de 
nossa casa.
Resolvi, então, fazer uma imagem de Maria em argila, com mais ou menos 48 
centímetros de altura. Passava todos os dias pelo caminho da Madre del Divino 

Amore e fui percebendo os detalhes, e com eles apresentaria à direção meus dotes 
de escultor.

Estava comigo um indiano que viveu em Portugal e que falava português, e 
com ele estava meu único meio de comunicação. Ele me encorajava a esculpir, 
e eu transformando a  tarefa num caminho infrutífero: não ia conseguir.

Depois de mais ou menos um mês, ficou pronta a imagem. Não era cópia da 
outra, mas era a minha inspiração. A direção vaticinou: era uma cópia, não tinha 

valor como arte. Meu mundo, que pretendia pertencer à Europa, ruiu, minhas 
pretensões como estudante de arte ficaram reduzidas às traças. Meu amigo, sem 
que eu soubesse, tirou uma cópia e presenteou-me com uma imagem. Nunca mais 
a vi, apesar de que quando retornei ao Brasil, veio nas tralhas a dita 'cópia', como 
tinha resolvido a diretoria do museu.

Minhas tralhas, como eu mesmo as designava, ficaram armazenadas por muitos 
anos, porque não tinha como usá-las, quando em 1998 tive condições de verificá-las, 

mandando-as todas para um atelier em São João Del Rey.
Surpreso, verifiquei que o atelier estava negociando minha querida “amore” por este 
Brasil afora, de gesso, pintada e sem arte. Tiraram, sem minha autorização, cópias 

horríveis. Desolado, agi.
Resolvi que esta imagem, rejeitada pelos italianos, fosse a imagem da capelinha, e com 
ela Jesus entraria na casa de vocês. 
 Madre del Divino Amore, traga-nos Jesus!

Madre del Divino Amore



aqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, e passou Na noite inteira em oração a Deus. Depois que 
amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 
doze, aos quais deu o nome de apóstolos.
"Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de 
expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de 
males e enfermidades."
Este discurso de Jesus é narrado por três evangelistas, 
exceto João. Ele foi dito em Cafarnaum. Perto de um poço, 
Jesus sentou-se numa pedra à sombra de uma árvore, com 
os discípulos à Sua volta. Era o momento propício para 
passar-lhes um "ecocardiograma", podemos assim dizer, de 
seus corações com a Igreja.
A lista dos apóstolos existe em quatro formas diferentes (Mt 
10,2-5; Mc 3,13-19; Lc 6,12-16; At 1,12-14). O primeiro 
nome é o mesmo em todas elas: Simão, a quem Jesus impôs 
o nome de Pedro. Judas Iscariotes, o traidor, figura sempre 
em último lugar. Mateus começa relacionando dois irmãos: 
Pedro e André. Em seguida, cita Tiago e João seu irmão, 
filhos de Zebedeu. Depois: Filipe e Bartolomeu (Natanael); 
Tomé e Mateus, o publicano (cobrador de impostos); Tiago, 
o filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas 
Iscariotes.
Jesus dá aos apóstolos "autoridade de expulsar demônios e 
de curar toda a sorte de males e enfermidades", inclusive ao 
traidor que, como os demais, recebeu a missão de 
evangelizar.
Este discurso de Jesus nos mostra o que é o palpitar do 
coração da Igreja. É a Igreja humana que tem no seu centro a 
Igreja divina, representada por João. Jesus teve o cuidado 
de enumerar os apóstolos, começando com Simão (Pedro), 
que representa a Igreja humana. Mas no centro do coração 
da Igreja humana pulsa o coração da Igreja divina.
O discurso de Jesus é como um ecocardiograma da Igreja. 
Ele nos mostra o coração da Igreja. É aquilo que o nosso 
coração fala. Nosso coração ama, duvida, nega, trai, às 
vezes entra em lugares que não deve.
Jesus nomeou Samaria que, naquela época, era algo fora do 
contexto. Nosso coração nunca está em paz. Ele sempre 
vem para nos dar a espada, sempre pergunta, nunca 
responde. 
Este coração nos mostra como agir: "Eu não vim trazer a 
paz, e sim a espada". Quer dizer, este coração que sempre 
pergunta, questiona, criando divisões nele mesmo, está 
sempre batendo de forma diferente. Hoje, vendo a Igreja de 
Cristo no mundo inteiro, entendemos um pouco esse 
discurso. A divisão na Igreja, a quantidade de seitas cristãs, 
diversidade de opiniões, de posições dentro da própria 
Igreja. É o palpitar desse coração.
Jesus, ao enviar os Apóstolos, recomendando-lhes: "Ao 
entrardes em uma casa, saudai-a. E, se for digna, desça a 
vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa 
paz.", nos mostra toda a coluna desse discurso. A casa é o 

nosso coração. Quando se aproxima de coração para 
coração, deseja-se a paz. A paz da imagem e semelhança de 
Deus, que nos foi dada de graça e de graça devemos passá-la 
para frente. Agora, se o outro coração não está receptivo, a 
paz não se perde, porque a imagem de Deus não se perde, 
ela volta para nós.
A grande mensagem de Jesus aos nossos corações foi esta: 
"…proclamai que o Reino dos Céus está próximo". O Reino 
dos Céus é a misericórdia de Deus em nos criar e chamar ao 
Seu convívio. Não há coisa mais próxima de nós que este 
Reino. Se não aprendermos a expulsar nossos demônios, 
não vamos encontrar o Reino de Deus, o palpitar desse 
coração.
O coração é egoísta; bate para si próprio; não consegue 
dividir, desarmoniza-se com as coisas. A desarmonia de 
nora com sogra, de pai com filho, é a batida de um coração 
que sempre pergunta. E Jesus, nesse discurso, quer nos 
dizer que ali, naquela Igreja onde havia uma fagulha divina 
e duas traições, é o bater do coração de Sua Igreja em todos 
os séculos.
O cerne da questão é o que dialogamos com o coração das 
pessoas; o que entendemos como Reino de Deus perto de 
nós. Ele realmente está próximo e não vai acontecer depois. 
A resposta a esta questão, nós a temos quando Jesus diz a 
Pilatos: "Meu reino não é deste mundo...". Quer dizer, o 
meu coração não é deste mundo, se fosse assim o Pai 
mandaria os anjos do Céu pelejar para me salvar. Isto 
porque nem o Pai, por Sua própria vontade, interfere 
naquilo que temos dentro do coração: o livre-arbítrio. É um 
coração que manda em si próprio.
Este discurso disseca o coração da Igreja. Por isso Ele não 
retira Judas. Estes foram aqueles que o Mestre escolheu 
para evangelizar. Judas também. São estes joios que há no 
meio da gente, joios que Jesus mesmo disse para não 
arrancar, deixar crescer, para que o trigo, também, não seja 
cortado. É necessário que este coração da Igreja caminhe 
junto a outros corações, a outras ideias, questionamentos, 
porque somente assim conseguiremos discernir entre o 
trigo e o joio, evitando assim que sejam confundidos.
Naquele momento, em Cafarnaum, Jesus achou de dizer 
que todos nós somos o coração da Igreja. Nós que 
perguntamos, mas não respondemos, brigamos, dividimos, 
negamos, perdoamos; nós que caminhamos em águas de 
difícil navegação. Nós que pulsamos de certa forma, que 
criamos situação de união ou divisão. É este o coração da 
Igreja de Jesus, tendo no cerne a Igreja divina. João está ali. 
João não falou sobre isto, porque sabia o seu lugar.
Se não conseguirmos exorcizar os nossos demônios, se não 
formos auto-exorcistas por competência, se não buscarmos 
o entendimento de como Cristo era inteligente, não vamos 
encontrar o Reino de Deus.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,
extraído do livro “Código Jesus”, p. 74-76)
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ste dom é graça de Deus, e só com o nosso esforço Enão podemos fazer com que cresçam e se 
desenvolvam. Necessitam de uma ação direta do Espírito 
Santo, para podermos atuar dentro da virtude e perfeição 
cristã.
No Espírito Santo, reside o Amor Supremo entre o Pai e o 
Filho. Foi pelo Divino Espírito Santo que Deus se 
encarnou no seio de Maria Santíssima, trazendo Jesus ao 
mundo para nossa salvação. Peçamos à Maria, esposa, 
que interceda por nós junto a Deus concedendo-nos a 
graça de recebermos este divino dom, apesar de nossa 
indignidade, de nossa miséria. Nas Escrituras, o próprio 
Jesus quem nos recomenda: "Pedi e se vos dará. Buscai e 
achareis. Batei e vos será aberto" 
Fortaleza - Por essa virtude, Deus nos propicia a 
coragem necessária para enfrentarmos as tentações, 
vulnerabilidade diante das circunstâncias da vida e 
também firmeza de caráter nas perseguições e 
tribulações causadas por nosso testemunho cristão. 
Lembremo-nos que foi com muita coragem, com muito 
heroísmo, que os santos desprezaram as promessas, as 
blandícias e ameaças do mundo. Destes, muitos 
testemunharam a fé com o sacrifício da própria vida. O 
Espírito Santo lhes imprimiu o dom da Fortaleza e só isto 
explica a serenidade com que encontraram a morte! Que 
luta gloriosa não sustentaram! Agora gozam de perfeita 
paz, em união íntima com Jesus, de cuja glória 
participam. Também nós, havemos de combater 
diariamente para alcançar a coroa eterna. Vivemos num 
mundo cheio de perigos e tentações. A alma acha-se 
constantemente envolta nas tempestades de paixões 
revoltadas. Maus exemplos pululam e as inclinações do 
coração constantemente dirigem-se para o mal. Resistir a 
tudo isto requer em primeiro lugar muita oração, força de 
vontade e combate resoluto. Por esta virtude, a alma se 
fortalece para praticar toda a classe de atos heroicos, com 
invencível confiança em superar os maiores perigos e 
dificuldades com que nos deparamos diariamente. Nos 
ajuda a não cair nas tentações e ciladas do demônio.

 Como podemos nos fortalecer?
Vejamos algumas palavras da Mãe de Jesus a esse 
respeito:
“Meu Filho está disponível a vocês. Aproveitem esta 
graça!  Eu também estarei junto para fortalecê-los, mas 
somente através da oração isto é possível. Estou aqui e 
sempre estarei para que vocês, filhos queridos, tenham 
força e audácia para abraçar, com amor, a causa da justiça 
e da conversão sem limites. Quantos males podem ser 
evitados através da força propulsora do amor.
Inicia-se uma nova etapa, que deve ser encarada com 
otimismo cristão e acompanhada de muita oração. 
Somente deste modo arma-se e fortalece-se o espírito 
contra as fraquezas da matéria, e pode-se almejar 
construir algo de bom, alicerçado na obediência aos 
princípios básicos das Leis de Deus.
Esforcem-se a uma libertação de hábitos fúteis, para que 
Eu possa lhes proporcionar um maior contato com o Céu. 
Observem como Eu lhes dirijo através destas 
mensagens; encontrarão nelas o alimento bom e 
saudável para estarem fortes nesta tarefa.
Agarrem-se bem à disciplina, não a deixem nunca, 
porque ela é a força de vocês. Meus filhos amados, 
observem isto. Eu lhes garanto: caminharão sem 
tropeçar. Eu os quero muito e desejo que sintam minha 
presença constante.” 
Por que necessitamos da fortaleza?
“O Altíssimo permitiu minha Assunção ao Céu, para a 
glória do seu Nome na terra. Desejo que saibam disso, 
para que, fortificados, enfrentem a força satânica que 
assola a terra, para tirá-los do convívio da felicidade 
eterna.” 
A força vitalizadora de Deus
“Farei estabelecer em toda a terra uma grande corrente de 
espiritualidade. Para isto é necessário que peçam e 
recebam o Espírito Santo e, fortificados por Ele, possam 
fazer barreira à onda maligna da incredulidade que 
ameaça escravizar o mundo.”

A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições 
permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito.” (Catecismo da 
Igreja Católica – 1830 e 1831) 
“Os dons do Espírito Santo atuam em vocês de maneira diversa. Todos vocês os têm em grau menor 
ou maior. Façam uso destes dons. Desenvolva-os em prol da ajuda ao próximo. Agindo assim, 
estarão mostrando a todos a força vitalizadora de Deus que existe em cada um de vocês.” 
Os sete dons do Espírito Santo são: Sabedoria, Inteligência (ou Entendimento), Conselho, Fortaleza, 
Ciência, Piedade e Temor de Deus.

Hoje veremos sobre o dom da Fortaleza.


