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Wilson Eustáquio recebeu a 167ª 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 04 de novembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora  
Sorteada Durante a Visita

o dia 31/10/2014, Wilson Eustáquio recebeu em sua Ncasa a visita de Nossa Senhora. Um homem 
distanciado de sua verdadeira origem se acha em plena 
liberdade de pensamento, mas é um cativo em sua própria 
ignorância sobre as coisas de Deus, pois é condicionado a 
acreditar e a fazer aquilo que o reino deste mundo impõe. 
Instalam-se ideias cristalizadas que não o deixam se 
espiritualizar. Não é de se estranhar essa insistência de 
Nossa Senhora no empenho do anúncio do retorno de Jesus, 
pois a humanidade ultrapassou o ponto de tolerância e a 
única forma de libertá-la desse processo de autoaniquilação 
é com a vinda do Cristo, que restabelecerá o fluxo natural da 
verdade que liberta. No passado, acreditava-se que a terra 
era plana; e ai de quem discordasse! Hoje essa ideia é 
ridícula. Desde o início da era cristã pregava-se que o 
homem era o centro do universo; no entanto, nas 
instituições que detêm e manipulam a informação, há 
muito, já se têm a certeza que a vida não se restringe ao 
nosso limitado campo de atuação; ensinamentos estes 
contidos na Bíblia mas que, ainda, são um tabu a ser 
superado pelos leigos, degredados filhos de Eva! É melhor 
estarmos preparados, porque existe uma sequência de 
eventos que foge ao domínio da Igreja humana, que 
antecede a chegada de Jesus, e é de responsabilidade de 
cada um buscar a verdade, ou haverá consequências 
desastrosas se o indivíduo não estiver preparado, com a 
mente aberta, isto é, bem instruída pelos ensinamentos do 
Evangelho, agora, reforçados pelos ensinamentos da doce e 
serena Senhora.

Marco Aurélio

Amem-se, para que Eu possa

 colocá-los ao lado do Pai Eterno
Terça-feira, 03 de outubro de 1995

Meus amados filhos! 
Administrar os bens terrenos em 
prol da justiça torna-se, para o 
homem, um dever perante Deus, 
o Senhor desses bens.
Não somos donos da terra!
Deus quer que façamos essa 
administração, levados pelo 
amor ao próximo. Deus quer 
também que  a  façamos,  
confiantes em Seus enviados, 
que nos alertam da necessidade 
de agir pela caridade e não pela 
avareza e pela soberba.
Ele conhece nosso interior e 
sabe que, quando damos 
ouvidos aos prazeres do mundo, 
não escutamos Seus profetas.
D e u s  c o n h e c e  o  p o d e r  
materializante com o qual 
estamos envolvidos, razão pela 
qual deseja que o conheçamos, 
movidos pela espiritualidade e 
da plena consciência de que o 
que temos não é nosso, e se nos 
coube administrar esses bens, 
temos que fazê-lo na justiça e na 
retidão.
Meus filhos queridos, não os 

quero separados de mim pelo abismo do pecado. Amem-
se, para que Eu possa colocá-los ao lado do eterno Pai.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.184)
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Panaghia Kapulu - Morada da Bela Senhora

O Grande Banquete - (Lc 14,15 -24)

Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus:
- Felizes os que irão sentar-se à mesa no Reino de Deus! 

Então Jesus lhe disse: 
- Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer 
aos convidados: "Venham, que tudo já está pronto!" 
- Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: "Comprei um sítio e tenho de dar 
uma olhada nele. Peço que me desculpe." 
- Outro disse: "Comprei cinco juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe." 
- E outro disse: "Acabei de casar e por isso não posso ir." 
- O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: "Vá depressa pelas ruas e pelos becos 
da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." 
- Mais tarde o empregado disse: "Patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar." 
- Aí o patrão respondeu: "Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de 
que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar!" 

Não é somente uma Capela, é também a Morada da Senhora!! 
Claro que Myriam não morou neste local, mas aqui Ela confiou 

que pode falar sem reservas.
Todos a conhecem como Capela Magnificat, entretanto, poucos a 
conhecem como a morada espiritual de Maria.
Claro que a precisão pastoral a coloca como inquilina das sete 
colinas, mas quem  pede asilo espiritual é Ela, nós só podemos aceitar 
ou não.
Aqui Maria fala, dá opinião, resolve, fornece conselho, mas como 
uma boa judia, não agride, não ameaça. Fica calada frente a 
incongruências, e fala diante daquilo que pode resolver, usando aulas 
sábias do que reconhecemos como caminho e verdade.

Acreditar? Mas que manufatura mais antiga. Ousamos perceber os atos que daqui saem e usar a lógica; é tudo muito 
simples, aliás, como tudo que procede de Deus é simples.
"Posso usar daqui para fornecer a verdade", Ela falou-me há tempos 
atrás.
A verdade não tem barreiras quando a mentira faz fronteiras. E isto 
Ela sabe, e sabe muito bem como usá-la.
"A América está sob meu controle", apaziguou Ela algum dia. Mas o 
controle que Ela fornece somente encontramos no pensamento 
interior desta morada, como se diz em grego: Panaghia Kapulu.
Vamos proteger os dogmas, as doutrinas, mas que a verdade seja dita, 
machuque a quem se achar incomodado, porque Maria achou uma 
ponte onde pode, sem interferência, usar sua personalidade de mãe 
para nos ensinar a caminhar, como fez com Jesus. Encontraremos a 
cruz, mas, "Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem".

Capela Magnificat - Nova Lima - Brasil

Casa de Nossa Senhora
Éfeso - Turquia 
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Jesus jantava, num sábado, na casa de um fariseu notável, 
onde fizera um milagre e contara uma parábola, quando 

um dos convidados lhe disse: "Feliz aquele que tomar 
refeição no Reino de Deus!" Para os judeus, tomar refeição 
significava conviver, participar pessoalmente.
Foi como se ele tivesse dito a Jesus: Feliz é aquele que 
convive com o Senhor! Jesus responde contando uma 
história que, à primeira vista, nos parece sem sentido.
"Um homem deu um grande jantar e convidou a muitos. À 
hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: 
'Vinde, está tudo pronto.'" Quer dizer, primeiro ele 
convidou; depois de pronto o jantar, mandou avisar aos 
convidados. Os judeus, antes de fazer uma festa, faziam 
uma sindicância, dizendo: Vou dar um banquete e estou 
convidando vocês para comparecerem. Primeiro fazia o 
convite, para depois chamar os convidados. Então, houve 
primeiro um convite. O que isto quer dizer?… Este é o cerne 
da questão. 
Ao criar o mundo, Deus fez o firmamento, a terra e tudo que 
nela existe. E convidou para participar de Seu convívio o 
homem. Soprando sobre ele, deu-lhe vida. Este foi o 
primeiro convite de Deus ao homem.
Não nos esqueçamos de que Jesus respondia àquilo que o 
convidado dissera: "Feliz aquele que tomar refeição no 
Reino de Deus!"
Deus cria tudo e convida o homem a participar. Esse 
banquete que Deus nos oferece é a participação em Sua 
criação, o convívio com Ele nessa casa. É o homem no seu 
corpo glorioso. É isto, o homem foi criado por Deus para 
conviver com Ele, para tomar com Ele a refeição.
E o que acontece? O homem recusa, priorizando as suas 
coisas. Por este pecado de soberba, perde as prerrogativas 
deste convite.
A primeira desculpa do homem: "Comprei um terreno e 
preciso vêlo", deu mais importância à posse da terra - e 
perde a sua imortalidade.
Depois, a segunda desculpa: "Comprei cinco juntas de bois 
e vou experimentá-las." O homem norteia o seu pensamento 
pelos cinco sentidos da matéria - e perde assim o elo com 
Deus.
Finalmente, a terceira desculpa: "Casei-me, e por esta razão 
não posso ir." Casou-se com os seus sentimentos - e perde a 
companhia de Deus.
Vejamos agora como tudo isto é interessante. Deus fez um 
convite ao homem para "o grande banquete da criação". E o 
homem o perdeu por três desculpas injustificáveis, que o 
levaram a perder seus privilégios: perdeu a imortalidade, 
pela posse da terra; perdeu a ligação com Deus, por atrelar o 
pensamento aos sentidos da matéria; perdeu a companhia de 
Deus, por se entregar aos sentimentos humanos como forma 
de vida.
Por isso a resposta do homem "atraiu sobre si o 
descontentamento do Senhor". Mas pela Sua grande 
misericórdia, Ele convida Sua criação para retornar à casa. 
É o primeiro convite que faz depois do pecado da 

desobediência. Deus fala com a Sua criação, com os anjos, 
com tudo: "Vai depressa pelas praças e ruas da cidade, e 
introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." 
¹Deus se referia ao homem que pecou, este homem enfermo 
de tanta ignorância, cujas desculpas revelam seus desvios 
pelos escuros e tortuosos meandros do materialismo.
Deus ainda assim busca este homem. Ele age como 
dissesse: Vou lhe oferecer este banquete. A casa está pronta, 
preparei tudo e quero que o coxo, o mudo, o surdo 
participem deste banquete, pela minha misericórdia. Os 
empregados foram e trouxeram-lhe todos estes, todos nós, 
cheios de problemas diante dele.
Mas os empregados dizem ao Senhor: "Senhor, o que 
mandaste já foi feito, e ainda há lugar." A misericórdia de 
Deus é tão grande que, com toda a humanidade participando 
dela, ainda sobra lugar. Então o Senhor diz: "Vai pelos 
caminhos e trilhas² e obriga as pessoas a entrarem, para que 
a minha casa fique repleta." Quer dizer, vai por todo 
caminho que Eu fiz, busca toda a minha criação, traz tudo de 
volta para cá. Eu quero que, no sentido material das coisas, 
todos participem do meu banquete. Isto é, além do homem, 
dos animais, das árvores, das pedras, tudo participe da 
minha criação, do meu banquete.
"Deus quis que entendêssemos Sua existência por meio da 
criação."
Para o primeiro convite, depois do pecado, Deus não 
obrigou, porque o racionalismo humano teve o 
discernimento suficiente: os enfermos foram por si 
mesmos. Mas, para aquilo que não é humano, que não 
pensa, não tem a racionalidade humana (o segundo 
convite), Deus obrigou, ao dizer: "Vai pelos caminhos e 
trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa 
fique repleta."
Hoje entendemos como criação de Deus o Seu grande 
banquete. É o homem racional, com todos os problemas e 
tudo que está à sua volta: todo o firmamento, todo que está 
na terra: animais, vegetais, minerais.
 
1 "Nos escritos de Qumrã, estes enfermos eram excluídos 
do combate escatológico e do banquete que o seguiria." 
(Bíblia de Jerusalém, edição 1981)
"Escatológico: relativo à escatologia: doutrina das coisas 
que devem acontecer no fim dos tempos; teol. doutrina que 
trata do destino final do homem e do mundo; pode 
apresentar-se em discurso profético ou em contexto 
apocalíptico."
(dicionário Houaiss)

2 "Caminhos e trilhas: após 'as praças e ruas da cidade' do v. 
21, 'os caminhos e trilhas' do v. 23 parecem ser fora da 
cidade; lá se aglomeram duas categorias diferentes: de uma 
parte, os pobres e os 'impuros' em Israel; de outra parte, os 
pagãos."

(Evangelho extraído do livro O Código Jesus . p.174)
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O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria 
eterna de Deus, Criador de todas as coisas, que distribui seus dons 

conforme seus desígnios. Para alcançarmos a vida eterna devemos nos aliar a 
uma vida santa, de perfeito acordo com os mandamentos da lei de Deus e da 
Igreja. Nisto reside a verdadeira sabedoria. Permite-nos perceber, intuir, 
experimentar e saborear as coisas divinas, para poder julgá-las retamente, sem 
olhar as coisas apenas de um ponto de vista, mas sim de maneira integral.É esta 
larga visão que faz as pessoas sábias, e é neste sentido que nos pode ajudar o 
dom da Sabedoria.É o oposto à estreiteza de espírito.

O que nos conduz à sabedoria?
Vejamos algumas palavras da Mãe de Deus a esse respeito:
“Procurem, com sabedoria, sentir a presença de Deus em toda a criação; se 
estiverem com o coração aberto a este propósito, verão que Ele se mostra em 
tudo o que nos rodeia; e sobre tudo o que é inacessível a nossos olhos, pela fé, 
Sua existência se confirma.

A maior sabedoria está na humildade em aceitar, prontamente, os desígnios divinos. Não façam barreiras 
neste propósito. Sejam tranquilos e transparentes, para que a força vivificadora do Espírito Santo resida em 
cada um de vocês.
O maior dos sábios é aquele que reconhece, em primeiro lugar, sua pequenez diante de tanta sabedoria, 
provinda do Espírito de Deus sobre os homens, nos conduzindo segundo Sua vontade e, humildemente, se 
deixa levar por ela. Muitos são os que conhecem a Palavra de Deus, poucos são os sábios.”

“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. Os sete dons do Espírito Santo são: 
Sabedoria, Inteligência (ou Entendimento), Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus. Em 
plenitude, pertencem a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os 
recebem. Tornam os fiéis dóceis na obediência às inspirações divinas.” (Catecismo da Igreja Católica – 
1830 e 1831) 
O que estes dons significam para nós?
Os dons do Espírito Santo são qualidades especiais que nós recebemos no Batismo, e no sacramento da 
Confirmação (ou Crisma) nós recebemos um “crescimento e aprofundamento da graça batismal”, como nos 
diz o Catecismo da Igreja Católica, ao tratar dos efeitos da Confirmação: “Ressalta desta celebração que o 
efeito do sacramento da Confirmação é a efusão plena do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos 
apóstolos no dia de Pentecostes.” (CIC 1302 e 1303). Por isso se diz que a Confirmação é o sacramento do 
Espírito Santo.
Por que Deus dá os seus dons ao seu povo?
Os dons do Espírito Santo não são concedidos às pessoas apenas para sua felicidade pessoal no contexto da 
Economia Divina. Eles são concedidos para o bem da sua comunidade, para o bem de toda a Igreja e para o 
bem do mundo inteiro – para ajudar a construir o Corpo Místico de Cristo e o tornar santo. 
Os dons do Espírito Santo tornam o Povo de Deus capaz de viver como Jesus viveu, e “dá-nos uma força 
especial para difundir e defender a fé, pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, e 
para nunca nos envergonharmos da Cruz”.
Como nos vêm estes dons?
Os dons do Espírito Santonão brotam de baixo para cima, jamais serão alcançados por esforço próprio. Vêm 
do alto e fluem através do Espírito Santo, que rege a Igreja de Deus sobre a terra, e são distribuídos conforme 
Seus desígnios. Se temos talentos, deles não nos devemos orgulhar, porque de Deus é que os recebemos. Se 
o mundo nos admira, bate aplausos aos nossos trabalhos, a Deus é que pertence esta glória, a Deus, que é o 
doador de todos os bens. Todo o saber vem de Deus.

Hoje veremos sobre o dom da Sabedoria.


