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No dia 10-06-2013, Marília Azevêdo recebeu a visita de 
Nossa Senhora. Quando explicamos o motivo maior dessas 
visitas, que é o Anúncio do retorno de Jesus, muitos se 
assustam, pois, acostumados nós ao terrorismo da mídia 
maligna, logo achamos que se trata do fim do mundo e da 
vingança final de Deus contra a humanidade. Outros falam: 
“Ah! que nada, vocês estão exagerando, Deus não vai fazer 
nada não, Deus é bonzinho”. Não é nada disso! Nós cristãos 
estamos fazendo uma interpretação equivocada do assunto 
'Final dos Tempos' e do amor de Deus. O Final dos Tempos, 
como nos ensina Nossa Senhora, é o período que antecede a 
chegada de Jesus; é o momento das definições; ou estamos 
em Sua sintonia, ou estaremos excluídos de Sua presença, 
porque a terra viverá um novo período de um amor puro e 
desinteressado como nunca experimentamos, onde aqueles 
que não se encontravam aptos foram convidados, ou 
melhor, obrigados a se retirarem do Templo, isto é, da terra 
transformada pela transformação do homem. E isto se fará 
através de muitas lágrimas, porque negligenciamos os 
avisos e sinais dos tempos, e as dores serão na medida dos 
pecados de cada um. A bondade de Deus transcende em 
muito o que entendemos de bondade, o máximo que 
conseguimos assimilar de bondade é o amor de uma mãe 
por seu filho, e Deus criou as mães – criou Nossa Senhora; 
portanto, falar que Deus é bonzinho, tudo bem! mas 
também é justiça.

Marco Aurélio

Vocês dão ouvidos à voz do prazer 

e abafam o chamado do Céu
Terça-feira, 20 de dezembro de 1994

Meus amados filhos! 
Neste burburinho de ocupações 
supérfluas, em que está envolvida a 
humanidade, é difícil a prática da 
interiorização. Vocês dão ouvidos à 
voz do prazer e abafam o chamado do 
Céu, convidando-os a se santifi-
carem.
Já disse e repito que o motivo de 
minha presença no meio de vocês é 
levá-los à santidade, e isto será 
possível se, ao dialogarem com Deus, 
deixarem a linguagem da lógica e 
usarem a da fé.
Vocês lidam com a lógica para 
explicar o extraordinário! Isto 
dificulta sentir a presença de Deus, 

porque ela (a lógica) funciona como um circuito fechado 
dentro da mente de vocês, razão pela qual, desta forma, 
nunca poderão entender a linguagem do infinito.
A lógica serve muito bem para usos práticos de todos os 
tipos, mas não para uma realização pessoal mais 
profunda.
Para o conhecimento e a percepção daquilo que não se 
explica pela razão, o caminho é a fé e a interiorização.
É um caminho aberto a qualquer um; no entanto, é 
necessário querer segui-lo para que as portas do infinito 
se abram e conheçam o extraordinário.
Meus filhos, Eu desejo ser para vocês a intercessora neste 
diálogo com o Céu, porque os amo muito.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.150)

Marília Azevêdo recebeu a 105ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 11 de junho 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.

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

<asdf>
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Escolha dos Apóstolos e sua Missão - (Mt 10,7-13)

É Bom Saber! 
Que as visitas de Nossa Senhora às casas, são devidamente registradas em fotos e publicadas no 

site da Obra Missionária juntamente com a Mensagem de Nossa Senhora
 sorteada durante a visita pela pessoa que foi agraciada.

Visite o nosso site www.espacomissionario.com.br e, na página principal, vá ao menu lateral e clique em

 MÃE PEREGRINA. Lá você terá acesso a todas as visitas realizadas por Nossa Senhora.

Um padre amigo meu, que foi aluno de João Paulo I e que reside em Belo Horizonte, 
explicou-me o segredo da facilidade de comunicação do Papa do sorriso. Esse segredo da 
facilidade está nos meandros de uma pequena história. Quando João Paulo I era pároco, 
estando um dia celebrando missa, acercou-se do altar um homem maltrajado que, sem 
nenhum respeito, despropositadamente tentou, várias vezes, tomar-lhe o cálice. Alguns 
participantes da Missa procuraram, sem êxito, evitar. Era um homem forte, que conseguia 
defender-se facilmente. E eis que de repente o sacristão, colocando-se ao seu lado, 
sussurrou-lhe ao ouvido umas palavrinhas, e o homem, sorrindo, foi conduzido pelo braço 
até a sacristia. João Paulo ficou intrigado e, no final do Missa, perguntou ao sacristão: “Mas 
o que foi que você disse para que o obedecesse tão docilmente?”. Ele respondeu: “Disse-lhe 
que na sacristia tinha um garrafão cheio de vinho. Para mim era evidente que aquele homem 
era um beberrão e que a única coisa que queria era beber o vinho do cálice”. O futuro Papa 
não pôde aguentar-se de rir.

A moral que João Paulo I tirou do fato foi esta: “É preciso saber falar com carinho ao nosso interlocutor na sua própria 
linguagem e depois, pouco a pouco, trazê-lo suavemente ao nosso terreno”.

Entrar na dele e sair na nossa.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Em vosso 
caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'. Curai os 
doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os 
demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar! Não leveis ouro 
nem prata nem dinheiro nos vossos cintos; nem sacola para o 
caminho, nem duas túnicas nem sandálias nem bastão, porque o 
operário tem direito ao seu sustento.

 Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para 
saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. 
Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela 
a vossa paz; se ela não for digna, volte para vós a vossa paz”.
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não for digna, volte a vós a vossa paz.", nos mostra toda a ”Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, e 
coluna desse discurso. A casa é o nosso coração. Quando se 

passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que aproxima de coração para coração, deseja-se a paz. A paz da 
amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu imagem e semelhança de Deus, que nos foi dada de graça e de 
doze, aos quais deu o nome de apóstolos." graça devemos passá-la para frente. Agora, se o outro 
"Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de coração não está receptivo, a paz não se perde, porque a 
expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de imagem de Deus não se perde, ela volta para nós. A grande 
males e enfermidades." Este discurso de Jesus é narrado mensagem de Jesus aos nossos corações foi esta: 
por três evangelistas, exceto João. Ele foi dito em "…proclamai que o Reino dos Céus está próximo". O Reino 
Cafarnaum. Perto de um poço, Jesus sentou-se numa dos Céus é a misericórdia de Deus em nos criar e chamar ao 
pedra à sombra de urna árvore, com os discípulos à Sua Seu convívio. Não há coisa mais próxima de nós que este 
volta. Era o momento propício para passar-lhes um Reino. Se não aprendermos a expulsar nossos demônios, não 
"ecocardiograma", podemos assim dizer, de seus vamos encontrar o Reino de Deus, o palpitar desse coração. 
corações com a Igreja. A lista dos apóstolos existe em O coração é egoísta; bate para si próprio; não consegue 
quatro formas diferentes (Mt 10,2- 5; Mc 3,13-19; Lc dividir, desarmoniza-se com as coisas. A desarmonia de nora 
6,12-16; At 1,12-14). O primeiro nome é o mesmo em com sogra, de pai com filho, é a batida de um coração que 
todas elas: Simão, a quem Jesus impôs o nome de Pedro. sempre pergunta. E Jesus, nesse discurso, quer nos dizer que 
Judas Iscariotes, o traidor, figura sempre em último ali, naquela Igreja onde havia uma fagulha divina e duas 
lugar. Mateus começa relacionando dois irmãos: Pedro e traições, é o bater do coração de Sua Igreja em todos os 
André. Em seguida, cita Tiago e João seu irmão, filhos de séculos. O cerne da questão é o que dialogamos com o 
Zebedeu. Depois: Filipe e Bartolomeu (Natanael); Tomé coração das pessoas; o que entendemos como Reino de Deus 
e Mateus, o publicano (cobrador de impostos); Tiago, o perto de nós. Ele realmente está próximo e não vai acontecer 
filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas depois. A resposta a esta questão, nós a temos quando Jesus 
Iscariotes. Jesus dá aos apóstolos "autoridade de diz a Pilatos: "Meu reino não é deste mundo...". Quer dizer, o 
expulsar demônios e de curar toda a sorte de males e meu coração não é deste mundo, se fosse assim o Pai 
enfermidades", inclusive ao traidor que, como os mandaria os anjos do Céu pelejar para me salvar. Isto porque 
demais, recebeu a missão de evangelizar. Este discurso nem o Pai, por Sua própria vontade, interfere naquilo que 
de Jesus nos mostra o que é o palpitar do coração da temos dentro do coração: o livre-arbítrio. É um coração que 
Igreja. É a Igreja humana que tem no seu centro a Igreja manda em si próprio. Este discurso disseca o coração da 
divina, representada por João. Jesus teve o cuidado de Igreja. Por isso Ele não retira Judas. Estes foram aqueles que 
enumerar os apóstolos, começando com Simão (Pedro), o Mestre escolheu para evangelizar. Judas também. São estes 
que representa a Igreja humana. Mas no centro do joios que há no meio da gente, joios que Jesus mesmo disse 
coração da Igreja humana pulsa o coração da Igreja para não arrancar, deixar crescer, para que o trigo, também, 
divina. O discurso de Jesus é como um ecocardiograma não seja cortado. É necessário que este coração da Igreja 
da Igreja. Ele nos mostra o coração da Igreja. É aquilo caminhe junto a outros corações, a outras idéias, 
que o nosso coração fala. Nosso coração ama, duvida, questionamentos, porque somente assim conseguiremos 
nega, trai, às vezes entra em lugares que não deve. Jesus discernir entre o trigo e o joio, evitando assim que sejam 
nomeou Samaria que, naquela época, era algo fora do confundidos. Naquele momento, em Cafarnaum, Jesus 
contexto. Nosso coração nunca está em paz. Ele sempre achou de dizer que todos nós somos o coração da Igreja. Nós 
vem para nos dar a espada, sempre pergunta, nunca que perguntamos, mas não respondemos, brigamos, 
responde. Este coração nos mostra como agir: "Eu não dividimos, negamos, perdoamos; nós que caminhamos em 
vim trazer a paz, e sim a espada". Quer dizer, este águas de difícil navegação. Nós que pulsamos de certa 
coração que sempre pergunta, questiona, criando forma, que criamos situação de união ou divisão. É este o 
divisões nele mesmo, está sempre batendo de forma coração da Igreja de Jesus, tendo no cerne a Igreja divina. 
diferente. Hoje, vendo a Igreja de Cristo no mundo João está ali. João não falou sobre isto, porque sabia o seu 
inteiro, entendemos um pouco esse discurso. A divisão lugar. Se não conseguirmos exorcizar os nossos demônios, se 
na Igreja, a quantidade de seitas cristãs, diversidade de não formos auto-exorcistas por competência, se não 
opiniões, de posições dentro da própria Igreja. É o buscarmos o entendimento de como Cristo era inteligente, 
palpitar desse coração. Jesus, ao enviar os Apóstolos, não vamos encontrar o Reino de Deus.
recomendando-lhes: "Ao entrardes em uma casa, 
saudai-a. E, se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se (Explicação de Raymundo Lopes- Livro: Código Jesus- página 74)

Escolha dos Apóstolos e sua Missão
Mt 10, 1-42 ; Lc 6 , 12 -16
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(…) previsto que os papas nada fariam, com receio de nada 
– Senhora, o que quer de mim? acontecer e desacreditar a Igreja, mas a revelação é 
– Quero que transmita a todos o meu apelo para que rezem necessária. Os papas não acreditarão nas minhas 
pela Igreja. palavras, e quando acordarem será tarde demais. (…) as 
– A Senhora tem alguma coisa a falar? trombetas anunciando o retorno de Jesus já estão 
– O que tinha a falar, já o disse em Fátima (Portugal); tocando…

(Trecho extraído do livro O Terceiro Segredo A Vinda de Jesus,pág. 28/29)algumas coisas já aconteceram e outras ainda não 
aconteceram.

Oração– A Senhora poderia explicar melhor?
(…) O semblante de Nossa Senhora tornou-se sério, mas – Meu Filho está próximo a vir, isto Eu disse à pastora 
lindo, e continuou dizendo:Lúcia e pedi que guardasse segredo até sua hora oportuna, 
– Reze comigo, e peça a todos que façam desta maneira: para que fosse revelado ao Papa da época. A Igreja terá 
“Jesus, permite que eu firme na fé e, confiante na Tua que preparar o mundo para o retorno de Jesus, e somente 
volta amorosa e na intercessão do Imaculado Coração de ela tem o poder dessa revelação. (…) Estou lhe 
Maria, possa oferecer todos os meus dias para a transmitindo como disse à pastora Lúcia, mais uma vez: 
conversão dos pecadores.”O Céu já não suporta tanta violência e é dever de todos 

(Trecho extraído do livro O Terceiro Segredo – A Vinda de Jesus, pág. 35)trabalharem para a paz em todo o mundo. Já estava 

Quando o assunto envolve o interesse de sua Mãe terrana, Ele  O fenômeno do sol em Maria já está ocorrendo na Capela 
faz milagres!! Magnificat, dando início por volta das 7:15h e perdurando por 
Na Capela Magnificat, Ele não faz o sol girar, isso é pouco, volta de 20 minutos. Se desejar ver de perto essa maravilha, 
porque é o sol que protagoniza o milagre, Ele faz com que o não espere por muito tempo, porque o sol vai brilhar na 
astro rei queda-se em homenagem a Maria e lhe faz vênia, imagem somente por alguns dias. A Capela Magnificat vai 
iluminando-a durante 20 minutos. estar aberta durante esse período a partir da 7h. 
Milagre? Coisa natural? Sim, é um milagre porque nunca 
poderia supor que ao realizar a construção de um altar em 
honra à Maria, o sol viria  lhe prestar homenagem de rainha, 
tornando sua imagem luminosa.
É natural, porque o altar é natural; Deus quando deseja fazer 
valer seu poder, usa das coisas naturais, porque tudo o que Ele 
fez é bom.
Nos locais de peregrinações no mundo inteiro, Nova Lima 
desponta como o único local onde Maria se manifesta na 
presença de quantos estiverem lá.
É acessível, porque Maria é acessível; é natural, porque Maria 
é natural; é simples, porque Maria é simples; é um milagre, 
porque Deus lhe presta uma honra devida somente a mulher 
vestida de sol.
                                                                                               

Meu Filho está próximo a vir, isto Eu disse à pastora Lúcia


