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Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo
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No dia 07/12/2015, Daniel José recebeu a visita da imagem 
de Nossa Senhora de Lourdes, difundindo, entre as famílias, 
o acervo espiritual doado pelo Céu para que possamos, num 
exercício constante e crescente, estar plenamente cônscios 
das implicações a respeito desse período tão especial, do 
qual somos partícipes, chamado de 'final dos tempos'. Na 
composição dessa estrutura de tomada de consciência, 
Nossa Senhora nos passa os três selos, assim chamados por 
Ela, e que compõem toda a Sua Obra para o século. Disso, 
devemos fazer uso. São eles: Medalha Missionária; um 
escudo de proteção especial – “Quem o tiver consigo, com 
fé e confiança, será como a porta marcada com o sangue do 
cordeiro.”; nele uma serpente foi rabiscada como aviso às 
forças contrárias a Yeshua de que a manipulação e 
deturpação das informações passadas por Nossa Senhora, 
em aparições pelo mundo, terão um fim; as verdades 
subtraídas ao leigo chegarão, enfim, ao domínio público, 
mostrando para todos onde se encontram mistificações e 
mentiras seculares. Terço da Divina Chama – “uma 
exaltação ao Espírito Santo”, pedindo-lhe que nos dê força e 
entendimento: dois dons importantíssimos nestes tempos 
difíceis e confusos; força para enfrentarmos a fúria causada 
pela apostasia; entendimento que faz compreender para 
desejar ser mais um vínculo aos desígnios do Alto. Pai-
Nosso da Esperança – uma oração “em prol da Igreja”, 
pedindo ao Pai que envie o Santo Espírito ao seio da Igreja, 
afim de que seus dirigentes estejam com os ouvidos atentos 
aos sinais dos tempos e se sintam tocados pela misericórdia 
de Deus, para que tomem consciência de que é preciso 
preparar o mundo para esta chegada iminente do Cristo. É o 
pouco que cada um pode doar, certo de que as forças 
celestes estão atuando em cada lar visitado. “Muitos são os 
que necessitam de ajuda, mas a graça de Deus é suficiente 
para todos”.                                                                     

Marco Aurélio

Deixem reviver em vocês a prudência 
e a inteligência com Deus

Terça-feira, 29 de abril de 1994

Caríssimos!
É necessário que vocês tomem 
conhecimento de onde reside a 
prudência e a inteligência a fim de 
que, somadas, saibam onde 
encontrar a felicidade e a paz 
interior.
Meus filhos, estas virtudes, 
colocadas a serviço de Deus, os 
levarão a conviverem com o 
discernimento, na solução dos 
pro-blemas que os afligem.
P e l o  u s o  d a  p r u d ê n c i a ,  
enfrentarão com esperança o 
caminho nevoento que os conduz 
ao futuro.
Fazendo uso do intelecto, cairá a 
névoa que embaça os olhos de 
vocês ao mirarem o mal que os 
envolve e a seus filhos, podendo, 
desta forma, guiá-los à luz de 
Cristo.
Tenho pedido muito, neste 
p e r í o d o  q u e  s u c e d e u  à  
comemoração da vitória de meu 
Filho contra a morte, resgatando-

os ao Pai Celeste, que ressuscitem valores como o 
amor, a honestidade e a justiça.
Hoje, exorto-os a deixarem reviver em vocês a 
prudência e a inteligência com Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.97)

Comentário: Nossa Senhora volta a insistir no assunto 
pascal, pedindo que deixemos ressuscitar valores há muito 
esquecidos e abandonados. A Virgem Maria deixa claro que a 
inteligência tem que ser usada com prudência, para 
alcançarmos a paz de espírito e a felicidade. Prestemos 
atenção nestas palavras, pois aí está a chave da porta que nos 
levará a uma geração intelectualizada em Deus, com vistas às 
coisas do Céu.

Daniel José recebeu a 215ª 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 08 de dezembro de 2015. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita



Pedir a Deus (Lc 1,26-38)

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, 
prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era 
Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!” Maria ficou 

perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: “Não 
tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o 
nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele 
reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”. Maria perguntou ao anjo: “Como 
acontecerá isso se eu não conheço homem algum?” o anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te 
cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua 
parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada 
é impossível”. Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo 
retirou-se.

Comentário do Eangelho

Nossa Senhora não pediu a Deus para ser a mãe de 
Jesus, não pedia esta graça. Por isso é que ao 
anúncio do anjo Gabriel Ela duvidou, dizendo: 

"Como se fará isso, se não conheço homem algum?". 
Zacarias também ouviu do anjo Gabriel: "Não tenhas 
medo, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Izabel, 
tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de 
João. (…) Zacarias perguntou ao anjo: 'De que modo 
saberei disso? Pois sou velho e minha esposa é de idade 
avançada.'" Ele pediu a graça e duvidou, ao ser atendido.
Nossa Senhora teve dúvida, como Zacarias. A Ela o anjo 
disse: "Não tenhas medo, Maria!

Encontraste graça junto de Deus." A Zacarias o anjo 
dissera: "Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia 
em que isso acontecer, visto que não creste em minhas 
palavras, que se cumprirão no tempo oportuno." Ambos 
duvidaram. Ela, porém, foi exaltada: "O Espírito Santo 
virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua 
sombra…" e "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é 
o fruto do teu ventre!" Enquanto Zacarias foi punido. O 
que, então, aconteceu? Ela glorificada e ele mudo, até o 
nascimento de seu filho?
Aconteceu que Zacarias pediu. A pessoa deve ser 
responsável por aquilo que pede, pois se torna o canal 
daquela graça. Com Maria foi diferente, não havia 
pleiteado a maternidade divina. Ela já não estava mais no 
Templo. Prometida em casamento a José, provavelmente 
estivesse cuidando de suas obrigações, ficando surpresa 
com a visita do Anjo. Por isso a Ela foi permitida a 
dúvida.
Zacarias havia entrado no Santuário do Senhor, onde 
Deus falava. Lá, provavelmente, tivera feito seu pedido. 
Neste caso, a responsabilidade perante Deus se configura 
no pedido que se dispõe diante dele. Zacarias pediu e 
Deus escutou sua prece. O Anjo, o mesmo que lhe falou, 
disse a Maria:
"Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo". Aqui foi de 
Deus para Maria, enquanto lá foi de Zacarias para Deus. 
Por isso é preciso saber pedir. E, se atendido, deve-se 
acreditar, para que não ocorra como a Zacarias até a 
consumação da graça. Aí está a responsabilidade diante 
de Deus, quando se pede a Ele algo. Nossa Senhora é 
cheia de graça pela pura vontade de Deus. Era uma 
predestinada. E Zacarias recebeu a graça que pediu, 
apesar de ter duvidado.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro 
Código Jesus, páginas 45-46)
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Miryam   

Quando o apóstolo João foi a Éfeso, ele levou 
Miryam, a mãe de Yeshua. 
Olhando da cruz, Yeshua disse a Miryam: "Mulher, 
eis o seu filho!"
E disse a João: "Eis a sua mãe!"
E daquela hora em diante, o discípulo João tomou-a 
para sua casa. 
Dizem que Miryam morreu, dizem que Ela foi levada 
diretamente para o Céu. Independente do modo que 
deixou a terra, o último lugar onde Ela foi vista viva 
foi em Éfeso. 
Até aí consta da história. Depois que Paulo e João 
pregaram em Éfeso, o culto à Diana mergulhou de 
vez.
Éfeso tornou-se o centro mundial do cristianismo.
Daí em diante, Miryam não teria mais uso da máscara 
da Diana.
Mas, a tarefa de Satanás permaneceu: cegar as 
pessoas e mantê-las em trevas espirituais.
Então, será que a Rainha dos Céus começou a se 
perguntar: se não fui bem-sucedida em impedir o 
cristianismo de fora, que talvez houvesse meio de 
impedir que pessoas do lado de dentro não fossem 
salvas?
Mas, como?
Nessas alturas, Miryam está no Céu com o seu Filho. 
Seria possível fabricar uma Miryam dentro do 
cristianismo, que pudesse ser capacitada pelos Céus a 
fazer milagres e aparecer, e então atrair adoração em 
igrejas cristãs, que deveria ser dada somente a 
Yeshua?
Assim, haveria uma maneira de transferir o poder que 
recebia uma vez pela deusa, à Miryam, aí mesmo na 
cidade de Éfeso. Se as pessoas não podem adorar a 
Diana, podem louvar a Miryam! 
Eu quero ser bem entendido por todos, para distinguir 
entre a Miryam que pintam a mãe de Yeshua e a 
Miryam que recebe orações e pedidos de intercessão. 
A Miryam verdadeira é abençoada entre as mulheres, 
como o anjo Gabriel declarou.
Nunca teve e nunca terá outra mulher igual. Porque 
Deus assim a agraciou, também precisamos honrá-la.
Ela está hoje no Céu com seu Filho. A Bíblia não dá 
detalhes do que Ela estaria fazendo, mas eu posso crer 
que Ela ficaria horrorizada com o que pintam aqui na 
terra, na sua tarefa de Satanás, para manter as pessoas 
cegas a Yeshua e ao Seu amor.

Raymundo Lopes


