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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 15 de outubro de 2013. 

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.

No dia 14-10-2013, Antonia Emília recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora. Jesus não quis inaugurar uma nova 

religião, mas deliberou perpetuar a Sua presença entre nós 

através do milagre Eucarístico. Ele deu o pão da vida à Igreja 

nascente e deixou que decidíssemos como levar adiante este 

legado. Grandes embates entre as trevas e a luz se fariam tendo 

a Igreja como alvo central de Lúcifer, no intuito de fazer ruir 

toda a estrutura cristã e a Eucaristia fosse perdendo seu real 

significado no final dos tempos – o plano das trevas para 

transformar nossa fé na abominação da desolação predita pelo 

profeta Daniel. Vemos, hoje, um contingente enorme de 

pessoas se afastando da prática Eucarística, desiludidas com 

os dirigentes da Igreja, esquecendo-se que o Santíssimo 

Sacramento é o ponto central em que temos de focar nossa fé, 

deixando para Jesus o julgamento de seus escolhidos, porque a 

graça de Deus consiste em transformar nossos erros em 

perfeição; isto é muito significativo para entendermos o 

desenrolar da história. Existe uma correlação da Eucaristia 

com a segunda vinda de Jesus – o Mistério Eucarístico – 

marcando seu povo e os devotos de Sua doce e santa Mãe 

como símbolos da fé em Deus, e que este contingente estivesse 

sendo preparado para a grande tribulação que abaterá sobre a 

terra. O melhor é voltarmos, todos, para o milagre Eucarístico 

afim de não perdermos este fio condutor entre nós e o Criador.
Marco Aurélio

Como é grande a minha dor
Terça-feira, 29 de março de 1994

Meus filhos!
Esta semana lembra a dor e os tormentos de 

meu querido Jesus, e isto muito me 

entristece. Meu coração se enche de dor, 

quando passa por mim a lembrança daquela 

noite e o raiar da aurora mais angustiante dos 

meus dias na terra. Meu querido Jesus, que 

sob meus cuidados cresceu como um lírio 

imaculado, regado com muito carinho, é 

condenado como um criminoso. Meu Jesus, 

meu querido Jesus, entregue a toda sorte de 

ultrajes, indefeso, obediente à vontade do 

Pai Celeste. Depois de uma aflita procura, o 

horror inundou minha alma naquele 

encontro, quando vi meu Filho querido sob o 

peso da cruz, totalmente desfigurado, e Eu, 

indefesa, sem nada poder fazer para aliviar 

tanto sofrimento. Senti meu corpo 

desfalecer, ao ouvir o barulho dos cravos, rasgando Sua 

Divina carne com batidas ritmadas e torturantes e, ao ser 

erguido na cruz, meus olhos não podiam acreditar no que 

estavam presenciando. “Uma espada de dor transpassará seu 

coração!”, disse o velho Simeão. E naquele momento a 

profecia se cumpria e meu Coração, ferido e angustiado, não 

podia conter tanto sofrimento. Tudo está consumado! Sim, 

tudo foi consumado em meu Filho querido, conforme previam 

as Escrituras; e Eu, ao lado de Sua cruz, e depois em Sua 

glória, permaneço na eternidade. Caríssimos, meditem bem e 

reflitam sobre tudo isto. Façam-se dignos deste ato de 

misericórdia de Deus para conosco, entregando Seu único 

Filho como vítima inocente de todos os nossos pecados.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.93)

Antonia Emília recebeu a 122ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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                      Lavar a Alma (Lucas 11,37-41)

Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. 
Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse 
lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: “Vós, fariseus, limpais 
o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. 
Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola 
do que vós possuís e tudo ficará puro para vós”. 

Um programa de televisão nos Estados Unidos ressaltou 
um episódio pouco conhecido da vida de João Paulo II. Um 
sacerdote norte–americano, da Diocese de Nova York, 
dispusera-se a rezar numa das paróquias de Roma quando, 
ao entrar, encontrou-se com um mendigo. Depois de 
observá-lo atentamente percebeu que aquele era um 
contemporâneo seu, do seminário, que  recebeu o 
presbiterato no mesmo dia em que se ordenou. E agora 
mendigava pelas ruas. Que coisa estranha e estarrecedora.
O sacerdote, ao identificar-se e saudar o mendigo, veio a 
saber dos lábios dele como perdeu a sua fé e a sua vocação. 
Ficou profundamente estremecido.
No dia seguinte, aquele padre vindo de Nova York teve a 
oportunidade de participar da Missa privada do Papa, fato 

que lhe permitiu saudá-lo ao final da celebração. Ao chegar a sua vez, sentiu o impulso de ajoelhar-se diante do Santo 
Padre e pedir-lhe que rezasse por seu amigo, companheiro de seminário, e descreveu brevemente a situação em que ele 
se encontrava.
No dia seguinte, o padre americano recebeu do Vaticano o convite para jantar com o Papa, solicitando-lhe que levasse 
consigo o padre que mendigava pelas ruas. Ele conseguiu convencer o colega a ir e forneceu-lhe a roupa necessária 
para comparecer dignamente ao jantar.
No jantar, João Paulo II convidou o padre mendigo para se sentar na cadeira em que o Santo Papa costumava sentar-se. 
O podre homem resistiu ao máximo, mas o Papa fez absoluta questão. Depois do jantar, o Papa pediu para ficar a sós 
com ele e solicitou-lhe que escutasse a sua confissão. O homem, impressionado, respondeu-lhe que já não era 
sacerdote. O Papa retrucou com força “Sacerdos in aeternum” Uma vez sacerdote, sacerdote sempre. Mas eu não 
tenho licença ministerial para confessar… insistiu o mendigo. Eu sou o Bispo de Roma e essa licença está sendo-lhe 
concedida neste momento.
O homem escutou a confissão do Santo Padre e lhe pediu, por sua vez, que escutasse a sua própria confissão. Depois 
dela, chorou amargamente. Não parava de soluçar; João Paulo, comovido, também o abraçou com extremo carinho e o 
designou assistente do pároco da mesma paróquia onde estava mendigando. Hoje é um presbítero no sentido cabal da 
palavra.

Sacerdos in aeternum
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Jesus foi convidado para um jantar, por um fariseu. Fariseus, naquela época, eram cumpridores da lei, 
cumpriam-na ao pé da letra. Eles tinham uma preocupação muito grande com os mandamentos da lei, que 
obrigavam, dentre outras coisas, que as pessoas lavassem as mãos antes de uma refeição, como no jantar em 
que Jesus participava.
 Jesus, propositadamente, sentou-se à mesa sem lavar as mãos, porque queria chamar a atenção das pessoas 
para determinado ensinamento. O fariseu ficou horrorizado com seu procedimento, questionando como é que 
Jesus, que se diz um profeta e entendedor de todas as coisas de Deus, senta-se à mesa de jantar sem antes lavar 
as mãos. É claro que Jesus desejaria lavar as mãos, porém, agiu daquela forma para provocar o fariseu. Jesus 
não gostava dessas coisas criadas, articuladas, que escravizavam, porque, internamente, a pessoa, muitas 
vezes, faz o ato sem a perfeição de intenção e sentimentos, simplesmente para cumprir a lei. Jesus sabia disso 
e enfrenta o fariseu ao afirmar ser insensatez lavar por fora e deixar sujo por dentro.
Todos nós somos fariseus, temos uma preocupação enorme em lavar as coisas por fora, e, às vezes, o nosso 
coração está emperrado, está sujo de coisas com as quais tropeçamos em nosso dia-a-dia. Isto faz doer o 
Coração de Jesus.
Certa vez, começaram a me atacar para que eu me manifestasse quanto à maneira de se receber a Eucaristia: 
somente na boca ou poderia ser recebida também na mão. Aqueles fariseus começaram a me falar assim: 
“Mas você não se define?”. Eu acabei perguntando a Nossa Senhora, e ela me disse: “Quantas mãos limpas e 
bocas sujas, quantas mãos sujas e bocas limpas”, e chamou-os de hipócritas. Ela estava se reportando a esse 
momento no qual Jesus se sentou à mesa de um fariseu e mostrou a ele que, muitas vezes, nós deixamos a 
nossa casa limpinha para mostrar às pessoas, mas o nosso coração está falando outra coisa.
Jesus quer e exige que a primeira coisa seja aquele movimento do nosso coração. Muitas vezes nós não temos 
uma casa boa. Muitas vezes nós não temos um jeito de fazer as coisas. E, muitas vezes, nós temos tanta coisa e 
não fazemos. Nossa consciência grita para que possamos entender ou fazer algo, entretanto, damos desculpas 
e justificamos: “Ah, hoje, eu não posso, porque tenho um compromisso…”. Quer dizer, está lavando o copo e 
o prato pelo lado de fora. Se diz católico apostólico romano, frequenta momentos de oração, faz o que a Igreja 
quer, mas, naquele momento em que Deus exige uma argumentação lógica no espírito, a pessoa arruma uma 
desculpa. Todo mundo cai. Quem é que não cai nesta lógica que nós estamos enfrentando no mundo inteiro? 
Muitas vezes uma pessoa torna-se famosa por algo que fez, mas nem sempre é reconhecida por aquilo que – 
acertadamente – não fez. Então, a nossa lógica não tem aqueles copos e pratos muito limpos por dentro. E 
Jesus quer se sentar à mesa.
Há uma música que diz: “faremos refeição nós dois”. Nós devemos fazer refeição com Jesus, e a primeira 
coisa que Ele vai examinar é se os copos e os pratos estão sendo lavados por dentro. Jesus lê os nossos 
corações e permite e propõe uma faxina do espírito. O que vale é aquilo que Jesus está comandando. Nossa 
Senhora, a Imaculada, assim se manteve pela aceitação dos sofrimentos, por aceitar os comandos de Deus.
Me perguntaram, certa vez, qual é a função do meu pescoço. O meu pescoço serve para segurar a minha 
cabeça e abaixá-la quando for necessário. Nós temos que nos acostumar a lavar os nossos copos, os nossos 
serviços, primeiramente por dentro, começando a acreditar que Deus está morando no interior de cada um de 
nós, naquele vizinho, vizinha, naquela pessoa que está sentada ao nosso lado na igreja…
É uma limpeza de espírito que Deus nos impõe. Primeiro, lavar as coisas por dentro; depois, por fora. Porque 
a lavagem externa não leva ninguém ao Céu. O Céu é a aceitação da vontade de Deus, é a união com Deus, é o 
cumprimento exato do que Ele quer para cada um de nós. E o que Deus está querendo? Ele está querendo que 
nós sejamos felizes. Ele está nos dando uma lógica de espírito. Deus quer que sejamos sinceros, não 
preguemos mentira, não sejamos “políticos”. Não façamos deste mundo uma lógica que não podemos 
sustentar, com a qual não podemos fazer refeição. Vamos nos alimentar, vamos lavar a lógica do espírito, para 
que a lógica terrena, a lógica do dia-a-dia, seja sempre para nós um caminho seguro.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de Lourdes em 11-10-2011)
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separação da alma humana do espírito, que nada mais é (o 
espírito) que a semelhança aos espíritos angelicais, ela 
morre, ela desaparece, ela termina por falta do Criador. No 
Céu somente existirão almas/espíritos perfeitos; no 
Purgatório somente existem almas/espíritos em 
recuperação; e no Inferno somente almas/espíritos já 
definidos como desagradáveis a Deus. As leis do Purgatório 
determinam que na alma a ser julgada - no segundo - 
existam traços de recuperação; então Deus permite que isso 
seja efetuado. No Inferno não existe esta opção, no Céu 
também não, as determinações do Todo-Poderoso já estão 
definidas. 
- E a Senhora? 
- Sou plenamente humana e perfeita, sou alma e espírito 
perfeitos, porque o Todo-Poderoso assim quis. Minha 
situação já está definida na mente do Criador. Tenho a " 
liberdade fornecida por Ele para tentar resgatar muitas e 
muitas almas/espíritos. O meu triunfo será quando a  lacuna ( ... ) Em seguida, Nossa Senhora perguntou-me: 
no Céu for preenchida. Lembra-se quando lhe disse que - Deseja agora me falar alguma coisa?                                                              
meu triunfo está com você? Você, escolhido para anunciar -Não!-respondi.                                                                                  
a vinda do Senhor Jesus de retorno à terra, estabelecerá - Deseja que Eu fale das almas?                        
o limite entre a derrota de Lúcifer e o meu triunfo, e com Quando Ela me disse isto, fiquei inquieto, porque venho  
sua determinação em seguir-me assegurou-me a derrota nos últimos anos desenvolvendo uma tese sobre a 
de Lúcifer.imortalidade ou mortalidade da alma; mas, quando Ela me 
- Eu não vou falar disso com ninguém, a Senhora se disse sobre almas, Inferno, Purgatório, Céu ... fiquei muito 
importa?  - Faça como quiser, não desejo que seu espírito se confuso, pois como eu poderia continuar um assunto, sendo 
conturbe com minhas declarações; você não está que escutei da própria Mãe de Deus a palavra alma? Como 
plenamente preparado para isso, você está repleto de muitas as almas poderiam ser mortais, se Ela falava almas?! Ela me 
doutrinas para as quais não está preparado, este é o triunfo olhou e disse:                                            
passageiro de Lúcifer. É necessário que isso aconteça!! - Quando lhe falo almas, estou me referindo a criaturas 
- Por que isso me acontece? É por isso que essas coisas me criadas por Deus, e isso inclui nós seres humanos. Quando 
acontecem? falo almas, estou me referindo àquilo que Deus colocou em 
- Não acontece conforme determinam os fatos humanos, tudo. Se falo almas/espíritos humanos no Inferno, 
acontece conforme o que determina Aquele Que Tudo Purgatório, Céu, é porque lá elas existem e estão sob o 
Comanda, e Ele comanda esses procedimentos. Aja comando do Todo-Poderoso, como estão todas as almas que 
conforme determina sua consciência, assim acontece existem na Terra. No primeiro julgamento, que é a morte 
comigo e com tudo o que se move na terra. corporal, necessário para que haja o segundo, para que se 
- Como então fazer a vontade de Deus? efetue a vida eterna, está contido todo o sacrifício de Jesus 
- A vontade Divina se resume em obedecê-Lo, e nossa para restabelecer a Iacuna sobre os anjos caídos. Sobre o 
origem (em Adão e Eva) não estabeleceu este primeiro julgamento está contido o que chamamos de 
procedimento. Faça o que for necessário para agradá-Lo (a pecado original; este não tem perdão, porque estabeleceu 
Deus) naquilo que determina o relacionamento atual de uma desobediência' às leis e determinações do Todo-
vocês, aí então estabelecerá procedimentos para que seja Poderoso. Mas no segundo, que determina preencher a 
julgado conforme suas obras. lacuna levantada pelos espíritos caídos, aí está contida  a 
- Eu tenho mais algumas coisas, posso perguntar? condenação ou não da alma, Deus lhe dá a vida eterna ou a 
Mas Ela sumiu ... morte. Isto representa a separação eterna ou não do espírito; 
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a alma humana não pode existir se não está ligada ao                                                                                           Raymundo Lopes
espírito. Se 'Aquele Que Tudo Comanda' determina a 
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