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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 21 de abril de 2015. 

Márcia Maria  recebeu a 184ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Desejo provocar na terra um enorme despertar da fé
Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados! 
Tenho pedido constantemente que acreditem em 

Deus e te-nham fé em Sua presença. A fé é a única 

porta que os levará ao contato com o Reino de 

Deus.

Jesus foi firme e objetivo, quando dissertou sobre 

a qualidade e a quantidade da fé. Se a tivermos, 

nem que seja numa ínfima parte do nosso coração, 

poderemos mostrar ao mundo grandes prodígios. 

Isso nos esclarece que, com fé, podemos mudar o 

comportamento humano e transformar a terra.

Meus queridos, a fé nos leva a servir a Deus 

incondicionalmente e a reconhecer nossa 

condição de servos. Ao entregarmos nosso espírito a Deus, 

imbuídos da plena vontade de apenas O servir, o entregaremos 

confiantes de que fizemos na terra o que nos foi estabelecido 

pelo amor divino: servir, servir…

Meus filhos, desejo provocar na terra um enorme despertar da 

fé, com minhas visitas e meus sinais, mas insisto que sirvam 

com o propósito de também suscitar em vocês o amor fraterno 

e a união em prol de um único ideal: paz, paz, paz … 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.183)

Comentário: A Mãe de Deus nos pede fé, garantindo-nos que se a 
tivermos, por ínfima que seja, poderemos transformar a terra. Isto não é 
novidade, porque Jesus, na parábola da mostarda, deixou bem clara essa 
condição. Estamos diante de uma dura verdade: não temos fé. Esta nossa 
absoluta falta de fé está nos arrastando ao desamor e à iniqüidade e nos 
transformando em quase-irracionais. Maria quer despertar na humanidade o 
poder de acreditar e ter fé, e isto ela o faz através de suas aparições, sinais e 
mensagens. Ocorre-nos, então, uma reflexão até certo ponto audaciosa: é 
preferível abrir o coração ao sobrenatural que nos envolve, a trancá-lo no 
egoísmo materialista, onde nos arvoramos em donos da verdade, que 
somente nós imaginamos conhecer. Vamos ao menos tentar fazer o que ela 
tanto nos pede: colocar-nos na posição de servir, para construirmos paz, paz. 

o dia 16/04/2015, Márcia Maria recebeu a visita de NNossa Senhora. A humanidade tem recebido do alto, 
principalmente vindo da Mãe de Jesus, um conjunto de 
instruções que visam a uma mudança interior, a fim de 
estarmos preparados para o intercâmbio com as fontes 
celestiais que se intensificam cada vez mais com a 
aproximação do retorno de Jesus. Alguns veem esta época 
como o fim da civilização, outros acham que não existe nada 
de anormal; não chegamos a um consenso, cada qual 
pensando da forma que melhor lhe convém. São séculos de 
uma teologia interesseira que visa tão-somente à dominação 
da massa desinformada, e quando a verdade começa a eclodir, 
instala-se a convulsão social, num conflito de gerações. 
Certamente que quando ultrapassamos os limites de 
segurança, Deus nos envia os sinais, como já acontecem, por 
exemplo, na natureza, no céu e principalmente os sinais que 
borbulham em nossas consciências, como se um alarme 
interior fosse acionado em todos nós para que nos 
despertemos, isto, sem falar dos alertas que Deus nos dá 
através dos profetas e mensageiros, mas... O indivíduo 
continua dormindo, imerso em seus sonhos da ilusão material 
e imerso numa profunda letargia espiritual. Tememos sair da 
zona de conforto proporcionada pelo reino deste mundo, e 
não nos interessamos em  questionar a maneira como a 
sociedade é conduzida de forma a escravizar-se cada vez mais 
aos bens terrenos, e acabamos por formar uma distorção 
cognitiva das coisas. Muitos irão lutar em favor do sistema 
vigente, temendo perdê-lo, pois é impossível servir a dois 
reinos. Nesse ínterim é bom sempre estarmos vigilantes ao 
que Nossa Senhora nos fala: que “a fé nos leva a servir a Deus 
incondicionalmente e a reconhecer nossa condição de 
servos”, e se o fizermos “Ele nos distinguirá, na mesma 
proporção, no Céu”.                                                       Marco Aurélio

<asd>
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Todo o Evangelho, tanto faz parábolas ou fatos, tem sempre uma moldura 
que é a Trindade. É a marca registrada do Evangelho. Os apóstolos 
provavelmente não sabiam disso. Eles, inspirados por Deus, foram 

escrevendo sem saber exatamente o que estavam fazendo. O importante era abrir o 
coração.
A oração é uma janela que Deus deixou, aberta, para nós. Quando deixamos aberta 
essa janela, conseguimos perceber toda aquela comunicação com Deus. Os 
apóstolos souberam muito bem abrir a janela para Deus e assimilaram todo o 
encanto do Evangelho.
Jesus, nessa passagem, falava do alimento do espírito. Ele queria dizer àquelas 
pessoas intelectualizadas e espiritualizadas da época e impregnadas pela razão: 
“Nem só de pão vive o homem”. Jesus falava uma coisa, eles entendiam outra. Eles 
falavam do pão, do maná que Moisés recebeu no deserto. Jesus explicava que o 
maná que veio do céu, Deus mandou para alimentar o estômago das pessoas. E, 
depois, Deus quis deixar o bom vinho por último, (Jo 3, 1 0), porque o bom vinho é 
o próprio Jesus. Ele era o alimento. Ele disse: “Quem come a minha carne e bebe o 
meu sangue tem a vida eterna”. Isto é, a minha carne tem que ser comida, o meu 
sangue tem que ser bebido. Deus permite que comamos e bebamos tudo aquilo que 
Jesus nos apresenta, no oferece. Era isso que Ele tentava explicar.

Este relato apresenta uma estrutura onde Jesus repete três vezes: “Ressuscitá-lo-ei no último dia”. Todas as três 
citações têm um significado e nelas está contida toda a síntese desse Evangelho.
A primeira citação: “Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia”, quer 
dizer, todo aquele que vê o Filho e acredita n`Ele faz a vontade do Pai, e a vontade de Deus é de que o plano da salvação 
nos coloque diante d'Ele, ressuscitados.
Portanto, a primeira condição é acreditar e ter fé. E quem suscita, cria, faz isso para as pessoas, é Deus Pai. A vontade 
do Pai é que está ali. E a vontade é que acreditemos em Jesus e Ele ressuscitar-nos-á no último dia. A primeira condição 
é ditada pelo próprio Pai, para que no último dia possamos voltar àquele corpo glorioso que perdemos.
A segunda citação: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia”. 
Este é o Filho. Ninguém pode vir a Mim (Jesus), se o Pai, antes condicionado à fé, não nos atrair. Se Ele não permitir 
que convertamos, não vamos nunca conhecer o Filho. Jesus, aqui, está falando d'Ele mesmo, a segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade: o Filho. “... e Eu o ressuscitarei no último dia”.
A terceira citação: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último 
dia.” Isto é o alimento do espírito. E é o Espírito Santo quem nos dá este discernimento. É a terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade quem nos dá o entendimento deste mistério.
Nesse relato, aparentemente confuso, Jesus dá a dica perfeita. Primeiro: tenham a fé, que é o Pai. Segundo: “somente 
pela conversão verdadeira, dada pelo Pai, é que conhecerá a mim, o Filho”. Terceiro: “Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.”, quer dizer, o Espírito Santo, o discernimento, 
a elevação do espírito; porque ninguém vai comer ou beber sangue de ninguém. É o discernimento do espírito.
O Evangelho não deve ser fragmentado para que não se perca uma coisa tão bonita onde Jesus dá a entender assim: 
tenham fé no Pai, que Ele atrairá vocês no Filho, para que o Espírito Santo os receba e Eu ressuscitá-los-ei no último 
dia.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes)

Pela Santíssima Trindade Alcançaremos a Ressurreição - (Jo 6,30-35)

aquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obras Nfazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: 'Pão do céu deu-lhes a comer'”.Jesus 
respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai 

que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”.Então pediram: 
“Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e 
quem crê em mim nunca mais terá sede”.

Comentário do Evangelho - (Jo 6,30-60)
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 “Sobre os ensinamentos de Jesus e a inspiração do Espírito Santo, a Igreja instituiu os Sacramentos.” São "sinais sensíveis e 
eficazes da graça [...] mediante os quais nos é concedida a vida divina". Através destes sinais, "Cristo age e comunica a graça, 
independentemente da santidade pessoal do ministro", embora "os frutos dos sacramentos dependam também das disposições 
de quem os recebe".
"Todos os sacramentos estão ordenados para a Eucaristia “como para o seu fim” (S. Tomás de Aquino)". Na Eucaristia, renova-
se o mistério pascal de Cristo, atualizando e renovando assim a salvação da humanidade.
Eles são considerados:
Ÿ sinais sagrados, porque exprimem uma realidade sagrada, espiritual;
Ÿ sinais eficazes, porque, além de simbolizarem um certo efeito, produzem-no realmente;
Ÿ sinais da graça, porque transmitem dons diversos da graça divina;
Ÿ sinais da fé, não somente porque supõem a fé em quem os recebe, mas porque nutrem, robustecem e exprimem a sua fé.
Os sete sacramentos marcam as várias fases importantes de vida cristã do crente, sendo divididos em três categorias:
Ÿ sacramentos da iniciação cristã (Batismo, Crisma e Eucaristia) que "lançam os alicerces da vida cristã: os fiéis, renascidos 
pelo Batismo, são fortalecidos pela Crisma (Confirmação) e alimentados pela Eucaristia";
Ÿ sacramentos da cura (Confissão e Unção dos Enfermos);
Ÿ sacramentos ao serviço da comunhão e da missão (Ordem e Matrimônio).
Estes sacramentos podem ser também agrupados em apenas duas categorias:
Ÿ os que imprimem permanentemente caráter e deixam uma marca indelével em quem o recebe, e que, por isso, só podem ser 
ministrados uma vez a cada crente, sendo eles o Batismo, a Crisma, o Matrimônio e a Ordem;
Ÿ os que podem ser ministrados reiteradamente: Confissão e Unção dos Enfermos.

Batismo, Crisma (ou Confirmação), Eucaristia, 
Confissão (ou Reconciliação), Unção dos Enfermos, Ordem e Matrimônio

 a confissão dos pecados a um sacerdote, que aplica a penitência para, uma vez cumprida, propiciar a reconciliação com 

ÉCristo. Por outras palavras, é o sacramento que dá ao cristão católico a oportunidade de reconhecer as suas faltas e, se delas 
estiver arrependido, ser perdoado por Deus. Portanto, o sacerdote ouve a confissão em nome de Deus e concede àquele fiel o 

Seu perdão.
A Igreja Católica considera o sacramento da Penitência um ato purificador, que deve ser praticado antes da Eucaristia, para que 
esta seja recebida com a alma limpa pelo perdão dos pecados. Mas, entende-se também que esse efeito purificador é salutar, 
sendo benéfico para o espírito cada vez que é praticado. Um dos mais rígidos deveres impostos ao sacerdote pela Igreja é o 
segredo da confissão.

Ouçamos o que nos diz Nossa Senhora sobre este sacramento:
 
Reconciliem-se com Deus e com a Igreja
Meus filhos amados!
Se vocês não procurarem a reconciliação com Deus, por meio da investidura dada por Jesus a seus Apóstolos e a todos ligados a 
eles pelo sagrado laço Sacerdotal, difícil será o diálogo com o Céu. Uma alma lavada pelo arrependimento e reconciliada com 
Deus e a sociedade, será uma alma em paz e serena com sua consciência.
O plano de Deus, para com vocês, é fazer do instrumento do perdão uma força poderosa contra a violência e o desamor. O perdão 
é o caminho da caridade e do amor fraterno.
Quem estiver separado de Deus, pelo pecado, somente através da reconciliação e do arrependimento das faltas confessas e 
absolvidas, a comunhão com Jesus será restabelecida.
Com minhas visitas, Eu peço a todos um coração convertido, pois terão, desta forma, a Misericórdia Divina.
Desejo todos vocês renovados em Cristo; portanto, é necessário que se reconciliem com a Igreja. Tudo o que estiver em 
comunhão com a Igreja de Cristo na terra será confirmado no Céu; e se isto for excluído, excluído será também pelo Altíssimo.
A clareza d'alma e a leveza de um espírito isento do pecado confundem poderosos e exaltam os simples.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.
  
Comentário: Nossa Senhora nos pede a reconciliação com Deus, isto é, que confessemos nossos pecados. Esse sacramento, hoje 
relegado ao comodismo, por escondermos dentro de nós mesmos nossas faltas e estarmos sempre procurando justificá-las, 
prejudica nosso diálogo com Deus, porque o Reino da Verdade não coaduna com a mentira.

Missionários do Coração Imaculado

Reconciliação ou Confissão
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Hoje deu-se um dos encontros mais lindos entre Jesus e eu.
Rezava diante do Sacrário, quando percebi uma força poderosa invadindo a Capela. Era como se algo imenso quisesse 
penetrar no pequeno recinto em que me encontrava. Algo crescia, crescia... Eu já não sabia como controlar a emoção. 
Mas não era assustador. Ao contrário, era bom estar ali, e me sentia protegido. Entretanto, me sentia literalmente 
“espremido” num canto, sem poder me mexer, devido ao enorme poder que, de repente, tomara conta da pequena 
Capela.
Depois desta experiência, ainda um pouco descontrolado emocionalmente, comecei a escutar o pulsar ritmado de um 
coração, que vinha de dentro do Sacrário. Era como se todo o altar tivesse tomado a forma de um corpo, e o Sacrário 
fosse o coração. 
Eu, maravilhado, olhava para aquela cena, sem conseguir conter a emoção que tomava conta de mim. Tinha uma 
certeza: Deus estava ali, naquele acanhado recinto, comigo. Eu estava com o meu Deus. Tive ímpeto de abrir o 
Sacrário e deixar livre o coração que ali pulsava, mas não tive coragem.
Eu não via forma alguma, mas sentia o enorme corpo ali presente. Todo o altar se transformara no grandioso corpo de 
Cristo, e o Sacrário era seu coração. Foi quando vi no altar uma espécie de cuia – pareceu-me uma vasilha de cerâmica, 
rasa – e ao lado dela uma espécie de pão. Assemelhava-se mais a um bolo.
Logo duas mãos fortes apanharam o pão, partindo-o em dois. Uma das partes ficou na mesa. A outra, as mesmas mãos 
tornaram a dividi-la em inúmeros pedaços e a jogá-los dentro da cuia. Nela havia um líquido vermelho escuro que, à 
primeira vista, lembrava vinho ou sangue. Percebi também que só alguns pedaços se embeberam do líquido vermelho 
e escuro. O resto permaneceu seco, apesar de estar dentro da cuia.
A metade do pão que permaneceu na mesa estava seca. Nisto, outra mão, pequena e feminina, apareceu e, num 
movimento rápido, virou sobre essa parte do pão tudo que havia dentro da cuia. Os pedaços que não tinham 
conseguido absorver o líquido vermelho rolaram e caíram no chão. Porém, os que haviam absorvido o líquido 
tornaram-se mais pesados, e permaneceram em cima da metade que ficara na mesa. Com o líquido retido, começaram 
lentamente a encharcar o grande pedaço de pão. Somente uma pequena parte permaneceu seca.
Eu então perguntei a quem ali estava, com a certeza absoluta de tratar-se de Jesus:
– Que é isto, Senhor?
A voz vinha das alturas, mas, ao mesmo tempo, era como se estivesse dentro da Capela:
– Isto é a minha Igreja!
– Como assim, Senhor?
– Pela força de minha humanização, dei à minha Igreja a metade do mundo, para que ela conquistasse a outra metade, 
pela difusão do Evangelho em toda a terra. Somente alguns assimilaram minhas palavras e respeitaram minha 
presença. Entretanto, a grande maioria não deu ouvidos à minha voz.
– E a outra mão, Senhor?
– Não conhece esta mão, Raymundo?
– Senhor, acho que conheço, mas não me atrevo a dizer.
– Por quê?
– Porque tenho medo de errar.
– Você tem convivido com esta mão a lhe acalentar e a lhe ensinar, e tem medo de reconhecê-la? Sua fé é tão fraca a 
ponto de necessitar ver o corpo inteiro, para identificar a mão que convive consigo e que o leva a mostrar ao mundo a 
minha presença?
– Senhor, desculpa-me, é a mão de Tua Mãe!
– Isto mesmo, é a mão que derramará o que resta de minha Igreja, sobre a outra metade do mundo, tentando salvá-la, 
pois aqueles a quem conferi esta tarefa não souberam fazê-la.
Comecei a sentir como se a Capela fosse se esvaziando. Era como se toda a energia que ali se encontrava começasse, 
de repente, a voltar para o local de onde viera.
Em poucos segundos, tudo voltou ao normal.

Raymundo Lopes
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