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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

NOTA: Hoje  não haverá sorteio da visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, devido às festas de fim de ano.
O sorteio retornará no dia 6 de janeiro de 2015, como habitualmente é feito, no final do Terço.
Ressaltamos, porém, que o Terço será normalmente rezado nesses dias, como sempre ocorre nas terças-feiras, às 17 horas, 
sucedido da Missa.                                                                                 .
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Mensagem de Nossa Senhora  

Farei deste país uma fábrica de esperança

Terça-feira, 28 de dezembro de 1993

ilhos queridos e amados do meu Coração FImaculado!Esta é a última vez que me dirijo a vocês 
neste ano que finda e desejo plantar, no coração de cada um, 
uma semente de esperança com meu amor maternal.
Surge uma nova aurora e sobre o que já lhes ensinei ainda 
me prostro diante do Senhor, em favor de todos vocês, 
mesmo daqueles que desconhecem Jesus e Sua doutrina, ou 
daqueles que, enveredados pelos caminhos do pecado, 
sentem-se atolados na lama da desesperança. Rezem 
comigo por esta terra que nasceu sob a sombra da cruz de 
Cristo:
“Do fundo do abismo pedimos, Senhor, escuta as nossas 
preces! Que Teus ouvidos estejam atentos à nossa voz 
suplicante. Junto do Senhor, encontraremos o perdão pelos 
nossos pecados, por isso Te respeitamos e Te adoramos. As 
nossas almas esperam no Senhor, como aquele que aguarda 
o alvorecer de um novo dia. Através de Tua misericórdia, ó 
Senhor, perdoa a nossa terra de todos os seus pecados e dá-
nos filhos dignos do país que nos deste como moradia. 
Obrigado, Senhor, por mais este ato misericordioso de Tua 
atenção.”
Se meus pedidos para oração e conversão forem atendidos, 
farei deste país uma fábrica de esperança, e de vocês e seus 
descendentes, operários a serviço do amor, da justiça e da 
caridade.
Nada do que peço é impossível, basta apenas crer que, além 
dos interesses materiais que envolvem o dia-a-dia de cada 
um de vocês, existe um poder mais atuante sobre esses 
interesses, independente da vontade humana. Entrem em 
sintonia com esse poder misericordioso de Deus, 
compreendendo-o através das palavras do Evangelho, e 
terão em mãos o necessário para transformar este país numa 
nação digna da frase e das cores que simbolizam a bandeira 
de vocês.
Estou feliz por estarem aqui, e obrigada por terem atendido 
ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.77)

ãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta MBasílica para te prestar uma homenagem e 
honrar teu Filho Jesus. Deixamos 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!
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Nesta noite eu rezava na Capela, sentado na poltrona 
onde o Anjo e Nossa Senhora sentaram. Estava 
intrigado com a imagem de Jesus crucificado 
vertendo óleo, já há quase 20 dias. Comecei 
queixando:  
Senhor Jesus, como podes fazer isto? Esta imagem, 
que eu mesmo fiz de barro, não poderia verter óleo. 
Isto que acontece não é natural. Por que ages desta 
forma, quando sabes que isto transtorna o meu 
espírito? 
Sabes que existem mistificações com imagens de 
Tua Mãe Santíssima. Receio que as pessoas possam 
ver nisso sinais enganosos. Por favor, Senhor Jesus, 
não me deixes nesta agonia, onde Teu silêncio dói 
como um abandono. O que Te fiz que não Te 
agradou?... 
De repente, comecei a perceber uma coisa estranha: 
sentia-me leve, a Capela parecia expandir-se, 
crescer. Eu subia, subia… Vi o céu estrelado… e lá 
embaixo a Capela… o chão de cristal. No meio, o 
Sacrário reluzia. E um vento frio mas confortante 
começava a roçar meu rosto. Fiquei extasiado vendo 
tudo aquilo. Depois fui sugado por uma força
estranha e colocado de pé diante do crucifixo. E a voz 
de Jesus se fez ouvir: 
– Você quer saber por que faço isso? 
– Sim, quero, Senhor Jesus, porque o meu espírito 
está inquieto. 
– Busque papel e como possa escrever, que ditarei o 
porquê. 
– Onde, Senhor Jesus, a esta hora? É quase meia-
noite! 
– Não faça do meu pedido uma tolice, vá e traga papel 
e algo com que possa escrever!
Saí da Capela, me dirigi à mesa do computador, 
apanhei o material e voltei. Jesus começou então a 
ditar uma série de considerações. De vez em quando 
me pedia para mudar de folha, e perguntava: 

– Está cansado? 
– Não, Senhor Jesus! 
– Então reze a oração que ensinei a vocês. 
Eu rezava o Pai-Nosso e Ele continuava. Fez isto no 
final de cada uma das cinco folhas que enchi. Eis suas 
considerações: 
Esta imagem verte óleo: 
Por minha Igreja, que definha por falta de fé;
Por minha Igreja, que comanda com interesses 
pessoais e se junta a um ecumenismo também 
interesseiro;
Por minha Igreja, que se afunda na lama da 
incredulidade eucarística;
Por minha Igreja, que deixa ordenar sacerdotes 
homossexuais, quando esta verdade está clara diante 
dos bispos responsáveis;
Por minha Igreja, que produz conventos e mosteiros 
que são antros de perversão, ao invés de serem 
celeiros espirituais;
Por minha Igreja, que admite maçons em suas 
fileiras;
Por minha Igreja, que mistifica;
Por minha Igreja, que é crucificada quando defende a 
justiça e a caridade;
Por minha Igreja, que maltrata seus sacerdotes 
velhos e fracos, fiéis à Sua tradição;
Por minha Igreja, que maltrata seus consagrados e 
consagradas fracos e velhos, fiéis à sua tradição.
 Esta imagem verte óleo: 
Diante da incredulidade;
Diante da infidelidade;
Diante de uma tecnologia massacrante, que faz do 
homem um escravo das coisas terrenas;
Diante do ódio crescente na Terra;
Diante dos casamentos desfeitos, levados pela 
intolerância;
Diante da prática da feitiçaria;
Diante dos roubos;



Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                       3

Diante dos assassinatos;
Diante da falta de pudor;
Diante do desespero provocado pela falta de 
confiança no Pai que está no Céu, que os leva ao 
suicídio. 
Esta imagem verte óleo: 
Devido à mentira que maltrata o próximo;
Devido ao abuso de poder;
Devido à falta de coragem em defender a Igreja e 
seus dogmas;
Devido aos planos diabólicos para destruir, ao invés 
de construir para o bem;
Devido à omissão diante das desigualdades sociais;
Devido aos desmandos diante da natureza criada 
pelo Pai;
Devido à falta de tolerância diante dos idosos;
Devido à falta de estrutura social da juventude;
Devido à omissão diante do crescimento das seitas;
Devido à Aids, que definha o ser humano. 
Esta imagem verte óleo: 
Pelo sacrifício dos inocentes;
Pelo sacrifício da velhice desamparada;
Pelo sacrifício das ideias renovadoras, calcadas no 
Evangelho;
Pelo sacrifício das ideias voltadas para uma 
sociedade justa;
Pelo sacrifício daqueles que se colocam em campo, 
mesmo sabendo que são minoria;
Pelo sacrifício dos povos dominados pelo ódio;
Pelo sacrifício da honestidade diante da 
desonestidade;
Pelo sacrifício da palavra justa diante da palavra 
injusta; Pelo sacrifício dos iluminados pelo Espírito 
Santo; Pelo sacrifício daqueles que amam. 
Esta imagem verte óleo: 
Por causa da iniquidade entre vocês;
Por causa da falta de amor entre vocês;
Por causa da falta de caridade entre vocês;

Por causa da distorção de minhas palavras entre 
vocês;
Por causa da falta de honestidade entre vocês;
Por causa das guerras entre vocês;
Por causa da falta de união entre vocês;
Por causa da falta de paciência entre vocês;
Por causa do aborto entre vocês;
Por causa da eutanásia entre vocês.
Depois Ele terminou dizendo: 
– Aí está o porquê esta imagem de barro verte óleo, e 
você acha isto sobrenatural! Eu lhe digo: 
sobrenatural é o que vocês fazem quando 
transformam a casa do meu Pai num antro de 
perdição e iniquidade. Vocês estão transformando o 
mundo num templo comandado pelo Diabo. Isto é 
sobrenatural aos olhos do espírito. No Céu, isto é 
sobrenatural!
– Desculpa-me, Senhor Jesus. Sinto-me 
envergonhado diante de Tua presença. Perdoa minha 
ignorância diante destas coisas e meu julgamento 
injusto diante de Tuas considerações. Farei tudo para 
aprender contigo o que é sobrenatural diante da 
matéria e sobrenatural diante do espírito. 
– Sabe, então, que está errado?
 – Sei. Só não entendo como vens a mim, se estou tão 
inseguro e cheio de erros. 
– Não venho para os sãos, venho para os doentes. 
– O Senhor irá repetir o que aconteceu com esta 
imagem? 
– Repetirei tanto quanto for necessário, para que 
compreendam que se vocês calam diante das coisas 
que não são naturais diante do Pai que está no Céu, 
farei com que as pedras falem. 
– Obrigado, Senhor Jesus!
 Ao falar isto, fui literalmente puxado de volta para a 
cadeira onde estava sentado, com as folhas de papel 
na mão, onde escrevi as considerações de Jesus. 

Fonte: Livro Diálogos com o Infinito, p.205
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Hoje falaremos sobre o 2º Mandamento: 
Não usar o santo nome de Deus em vão

Me causa muito desgosto quando presencio como o nome do Altíssimo 
toma uma conotação vulgar entre muitos de vocês, atualmente, e isto é 

muito grave. Não necessito fazer alusão ao falar em vão o nome do Senhor, 
porque esta prática, perigosa e desprovida da responsabilidade do que é invocá-
lo, já se tornou comum.
Quero acentuar o comportamento de alguns que arrastam multidões, através de 
sórdidas mentiras em proveito próprio, isto é um pecado sem precedente e 
computado no Céu como um pesado ônus a ser pago pela humanidade.
Se houver respeito pelo nome de Deus e o que lhe diz respeito, como ato 
contínuo, haverá o respeito fraterno, e é oportuno lembrar que, por Sua vontade, 
fomos criados à Sua imagem e semelhança. Isto coloca, portanto, a todo 

instante, em nossa mente, a responsabilidade deste elo estabelecido entre o Criador e a criatura.
Meus queridos, no respeito ao nome de Deus e às coisas do Céu está incluso o respeito ao próximo, não deixando, em 
hipótese alguma, que a mesquinhez de nossos atos vilipendie a imagem e a semelhança que em nós foi criada.
O nome do Senhor é santo. Façam vênia ao pronunciá-lo e usá-lo, para que não seja objeto da condenação de vocês!
NOTA: Nossa Senhora nos fala sobre o segundo mandamento e como usamos, sem pensar, o nome de Deus. 
Observemos o alerta da Santíssima Virgem, para que saibamos usar das coisas do Céu com respeito e maturidade.
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“Desde Santo Agostinho, os 'dez mandamentos' têm um lugar preponderante na catequese. Eles enunciam as 
exigências do amor de Deus e do próximo. Os três primeiros se referem mais ao amor de Deus, e os outros sete ao 
amor do próximo. Eles revelam, em seu conteúdo primordial, obrigações graves. Ninguém pode dispensar-se 
deles. Os dez mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano.” (Catecismo da Igreja Católica - 
2065, 2067 e 2072)
 
O Dez Mandamentos são:
Amar a Deus sobre todas as coisas – Não usar o santo nome de Deus em vão –  Guardar o Dia do Senhor (Guardar 
domingos e festas de guarda) – Honrar Pai e Mãe – Não Matar – Não pecar contra a castidade – Não Roubar – Não 
levantar falso testemunho – Não desejar a mulher do próximo – Não cobiçar os bens alheios.
 
“Lei natural é a Lei de Deus escrita no coração do homem (Rm 2,14-15). É a voz de nossa consciência. É universal 
e imutável. Abrange a todos, em todas as épocas. Resume-se em fazer o bem e evitar o mal. Antes de qualquer 
ação, a consciência nos exorta ao bem ou nos adverte do mal e, de acordo com nossa atitude, aquela voz nos louva 
ou nos repreende. Pode, no entanto, acontecer que, pelo hábito de não ser ouvida, a consciência se embruteça e, 
então, será cada vez mais difícil ouvi-la. O homem embrutecido torna-se surdo à voz de Deus. Ao contrário, o que 
tem delicadeza de consciência é atento à sua voz.” (MLGO)

Nossa Senhora nos fala sobre os Dez Mandamentos: 
“Se vocês quiserem mudanças em suas vidas, rezem e peçam a Deus para que isso aconteça, e sigam os Seus 
Mandamentos. A essência do que aqui expresso, se resume nestas poucas palavras: quem ama a Deus, 
observa os Seus Mandamentos, vive sereno e confiante em Sua providência.”


