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Marlene Soares recebeu a 172ª 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 09 de dezembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora  
Sorteada Durante a Visita

Lembrem-se sempre que estou ao lado de vocês
Terça-feira, 30 de maio de 1995

Meus amados filhos! 
Eu abençôo a todos os que, lendo 
minhas mensagens, acreditam que 
Eu as ditei, sem nunca me terem 
visto ditá-las.
Eu abençôo aqueles que escutam os 
meus conselhos, acolhem os meus 
sinais, e os colocam como parte 
integrante do plano de Deus em suas 
vidas. Lembrem-se sempre que 
estou ao lado de vocês, participando 
de seus problemas, de suas alegrias e 
de todos os acontecimentos. Eu 
tenho por vocês um amor impossível 
de ser medido pela razão. Meus 
filhos queridos, gritem a todos 
pulmões a fé em Jesus, porque 
ninguém lhes poderá impor silêncio. 
Portanto, coragem diante da 
incerteza, porque Eu lhes trago 
Jesus, que é a personificação da 
certeza em Deus.
Obrigada por terem atendido a Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.164)

Comentário: A Virgem nos passa aqui uma idéia clara, da qual 

necessitamos ter certeza diante de tantas incertezas apresentadas por nossos 

problemas. Garante-nos que participa desses problemas. Vejam bem, ela usa 

o verbo “participar”. Isto quer dizer que a vontade de Deus tem de ser 

respeitada e acatada. A Virgem acata a vontade de Deus e nos passa isto com 

muito amor e carinho, exortando-nos a ter confiança. E incita-nos a não ter 

medo de gritar a plenos pulmões a fé em Jesus, porque ninguém poderá calar 

a nossa voz. Nossa Senhora nos ama com um amor impossível de ser medido 

pela razão. Isto é reconfortante e precisamos ter confiança.

o dia 05-12-2014, Marlene Soares recebeu em Nsua casa a visita de Nossa Senhora. Fazendo-nos 
receptáculos dessas visitas implica, naturalmente, 
crer em estar sendo instrumento da Mãe de Jesus para 
um nobre trabalho, de importância incalculável, que 
influenciará não só o nosso círculo de ação, como 
também toda a humanidade, se assim continuarmos 
sob a égide de Maria – detentora desses caminhos 
insondáveis. E, se para muitos parece loucura crer em 
uma aparição que não condiz com os padrões que a 
racionalidade exige; para outros, é tão óbvio crer, que 
a aceitação torna-se naturalmente um estado de 
espírito – é que o Espírito de Deus sopra onde quer, 
quando quer e como quer – não está sob controle 
humano. Neste intercâmbio recíproco entre a doce 
Senhora e alguns de seus queridos degredados Filhos 
de Eva, escolhidos para esta tarefa de ajudar 
Raymundo a anunciar, que finalmente chegamos 
naqueles tempos previstos pelos profetas acerca do 
retorno de Jesus; estaremos ligando na terra um 
importante canal de comunicação com as forças 
Celestes, num grandioso pentecostes que culminará 
no mais breve contato com os novos Céus e a nova 
Terra.

Marco Aurélio
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Disse Jesus aos discípulos: "Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, 
não deixa ele as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em 

verdade vos digo, terá maior alegria nela do que nas noventa e nove que não se extraviaram. Assim também, 
não é da vontade do vosso Pai, que está nos Céus, que um destes pequeninos se perca."

Comentário do Evangelho

Este Evangelho nos fala da unidade de Deus e em Deus. O Deus 
único, Aquele que é, que era e que há de ser, e de Sua criação. 

Isto porque o número 100 é o número inteiro por excelência, como 
o número 1. E assim era considerado pelos judeus. Isso nos 
proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro (um - cada 
pessoa). É como o macrocosmo e o microcosmo, Deus e o homem. 
Devem preservar uma unidade e harmonia intrínsecas e 
extrínsecas, em três dimensões: consigo mesmo, com os demais e 
com Deus.
Entendemos, portanto, que o número 100 representa um todo e, se 
alguma coisa desse todo se separa, significa que algo foi desfeito 
ou modificado. Cada um de nós foi criado por Deus como uma 
unidade completa, não independente, mas compondo um 
conjunto. Se algum de nós ou alguma parte de nós se afasta, a 
unidade em Deus e em nós fica prejudicada ou mutilada. Jesus 
ainda fala: "E se a encontrar, sentirá mais júbilo nela do que nas 
noventa e nove que não se desgarraram".
Com isso Ele nos exorta a não quebrarmos nossa unidade pessoal, 
global e em Deus. Devemos estar em harmonia completa nestas 
três dimensões.
Se uma ovelha se extravia, as outras noventa e nove ficarão 
prejudicadas, assim como a perda de um órgão mutila o corpo. 

Precisamos manter essa unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as noventa e nove serão salvas, mas 
haverá maior alegria se for mantida a unidade.
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a 
imagem e semelhança de Deus único, completo, cem. Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, Deus 
se entristece. Por isso torna-se tão importante o retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela 
máxima: "O médico vai ao doente, não ao são", nos lembra a parábola do filho pródigo, recebido com festa, 
e a importância de levarmos a Palavra aos afastados. A ação missionária deve ser direcionada sobretudo aos 
desgarrados.
Esse retorno é uma das coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos retornar para alguma coisa ligada 
a Deus, reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar 
à Unidade em Deus e nela permanecer.
Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no 
Paraíso". Ali ele encontrou aquela centésima ovelha que estava extraviada; naquele momento, restabeleceu 
aquela unidade rompida.
Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes mas, depois, aquela centésima ovelha volta a ele com 
toda força e retoma a Unidade em Deus.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.127)

A Unidade em Deus (Mt 18,12-14)
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O Advento é marcado pela atitude de espera vigilante, 

a fim de captar todo os sinais que Yeshua vai nos revelando.

A Bela e Serena Senhora fortalece a esperança, assume a história 
de maneira diferente, luta para por fim a uma cultura de morte e 

proclama com atos e palavras que a vida é mais forte.
De domingo a domingo faz crescer em nós, na comunidade, no 
universo inteiro a certeza de que a luz de Yeshua¹ brilha nas trevas e 
que Ele nos ama a tal ponto que se fez gente como nós. E assim o dom 
vai crescendo em nós e nos tornando capazes de ir ao encontro das 
outras pessoas, de esparramar no mundo a solidariedade, a 
esperança, a justiça e a paz.
Com certeza, utilizando a coroa do Advento nas comunidades, com 
toda a dimensão simbólica que ela contém, será um sinal que nos 
ajudará a enxergar e a experienciar mais profundamente todo o 
sentido do retorno de Yeshua, que se configura estar próximo.
Entre os símbolos no ciclo do Natal, a coroa do Advento, que contém 
uma linguagem de silêncio, mas que fala forte através do círculo, da 
luz, das cores, dos gestos correspondentes, é feita de folhas verdes e 
nela se colocam quatro velas. Surgiu na Alemanha, no século 
dezenove, mais exatamente nas regiões evangélicas situadas ao 
norte.
Os colonos, para comemorarem a chegada do Natal, a noite mais fria 

do ano, acendiam fogueiras e sentavam-se ao redor. Mais tarde, não podendo acendê-las dentro de casa, 
tiveram a ideia de tecer uma coroa de ramos de abeto, uma espécie de pinheiro, enfeitando-a com flores e 
velas.
No inverno rigoroso dos países frios todas as árvores perdem suas folhas, somente os pinheiros resistem, 
sendo desta forma um sinal de que a natureza não morreu totalmente.
No início do século vinte, os católicos adotaram o costume de colocar a coroa nas suas igrejas. No Brasil o uso 
certamente provém dos missionários que vieram da Alemanha, de brasileiros que, tendo conhecido o uso da 
coroa na Europa, a introduziram nas comunidades.
Sem começo e sem fim a circularidade está ligada à perfeição, o redondo cria harmonia, junta, une, lembra 
ainda, para nós que somos integrantes de um mundo circular onde o processo do universo e da vida é cíclico, o 
círculo do ano, do tempo, da história, sempre marcado pela presença d'Aquele que tudo comanda, que é  
Deus. 
Nos países do norte da Europa, durante o inverno, as noites são mais longas que os dias e a luz do Sol brilha 
pouquíssimo, quando não fica totalmente escondido pelas nuvens, por isso lâmpadas e velas são 
indispensáveis e muito apreciadas, mesmo para nós que somos cumulados com a luz do Sol – a claridades de 
Yeshua vai aumentando até a grande festa da luz que O proclama como Salvador, o Sol do nosso Deus que nos 
visita, que arma Sua tenda entre nós. Quanto à cor das velas, normalmente é usada a vermelha, que em quase 
todas as partes do mundo tem o significado do amor.
No Brasil somos marcados profundamente pelas culturas indígena e afro, onde o brilho das cores, da dança da 
harmonia com o universo, está presente de uma maneira esplendorosa e reveste as celebrações. Desta forma 
temos o costume de utilizar na coroa velas coloridas, uma de cada cor.
É sinal de vida, nem tudo está morto, há esperança; mesmo nos países tropicais, quando tudo está seco, 
sedento, com a chuva a vida brota, tudo fica verde: a esperança dos frutos que anuncia a vida.
1. Yeshua: Jesus, em hebraico.
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Hoje veremos sobre dom do Temor de Deus

“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 David. 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) 

Nossa Senhora nos fala sobre os dons do Espírito Santo:
“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.”
“Rezo por vocês, meus queridos mensageiros da verdade, para que façam dos dons do Espírito Santo um escudo 
protetor contra as ciladas e investidas do demônio.” 

Este é um dom do Espírito Santo que concede à pessoa sentimento de 
profundo respeito e obediência a Deus. Temor de ofender, de fazer alguma 

coisa que entristeça o Pai. Assim, mais facilmente se reconhece o perigo do erro 
e do pecado, bem como a vantagem do bem e do cumprimento do dever.Teme-se 
por amor, e este amor nos faz cautelosos e nos dá equilíbrio.
Teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de 
coração. Como nos diz as Escritura, devemos buscar em primeiro lugar o reino 
de Deus, e o resto nos será dado por acréscimo. O mundo muitas vezes sufoca e 
obscurece o coração. Todas as vezes que transigências fizemos às tentações, 
com certeza desprezamos a Deus Nosso Senhor. Quantas vezes preferimos a 
causa dos bens miseráveis deste mundo e esquecemo-nos de Deus!? Quantas 
vezes tememos mais a justiça dos homens do que a justiça de Deus!? Santo 
Anastácio a este respeito dizia: “A quem devo temer mais, a um homem mortal 
ou a Deus, por quem foram criadas todas as coisas?” Não esqueçamos de que 
estamos sempre na presença de Deus, portanto, devemos pedir ao Espírito Santo 
a graça de estarmos em sintonia diária com os preceitos do Criador. 

Por este divino dom, torna-se Deus a pessoa mais importante em nossa vida, onde a alma docemente afasta-se do erro 
pelo temor em ofendê-lo com o pecado.
O Temor de Deus é um grande dom, pois leva o homem a fazer tudo para não perder a graça de Deus, o Seu amor e a 
Sua presença. Por isso, o Temor de Deus é o princípio da sabedoria, como diz o salmo.

A Bela e Serena Senhora nos fala:
“A maior graça contida no carinho de Deus para com a humanidade provém do Espírito Santo. Somente através d'Ele 
é possível entender as coisas do Céu e os constantes sinais de Deus para com os homens. Rogo então a Deus, Pai da 
Glória, que conceda a vocês o Espírito Santo da Sabedoria e da Revelação, para bem o conhecerem. A brutalidade, a 
violência e o desamor afastam este entendimento. A misericórdia Divina não aceita como os homens fazem uso destes 
artifícios demoníacos e ignoram o amor Divino.”
“Somente Deus é poder, e é bom que reconheçam isto em suas vidas, para bem administrarem os bens terrenos, que 
por Sua vontade lhes foram entregues. Obedecendo a este princípio básico, reconhecerão a supremacia de Deus 
sobre as coisas da terra. Poderão, então, criar uma sociedade justa, estruturada e bem fundamentada no amor ao 
próximo.”
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