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No dia 29-07-2013, Lúcia Helena recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora. Há uma voz clamando no 
deserto dos corações; os espíritos se agitam, as forças da 
natureza eclodem, o Universo se alegra; a terra se prepara 
para receber, mais uma vez, a visita do Irrepresentável. 
Não se sabe o dia nem a hora, nem Nossa Senhora o sabe, 
mas o tempo é este… há uma voz clamando no deserto… 
Limpai vossas roupas, sede humildes de caráter e perdoai 
as ofensas, e também dai um beijo em quem chorou… O 
tempo se esvai como a areia por entre os dedos; o tempo 
passa, tudo acaba, só o que de bom fizermos ao 
semelhante repercutirá para sempre no Universo sem 
fim. Há uma voz clamando no deserto… como uma 
formiga no topo do Himalaia, inexpressível aos olhos 
humanos; não, ninguém poderia imaginar! Mas, o que é a 
terra senão uma poeira perdida no cosmos e mesmo 
assim ser alvo de tanto amor? O que importa senão fazer a 
vontade de Deus? Conquistarmos um amor sincero, um 
amor desinteressado, que é o sentimento mais puro; esta 
será a meta para adquirirmos o porte do filho do homem 
novo, aquele que reinará na terra nesse futuro onde todos 
estarão em comunhão com o Cristo Jesus. E depois? 
Ah… depois, tudo na terra será passado, porque somente 
Jesus permanecerá, munido de Glória e Majestade.

Marco Aurélio

Abro a todos vocês o meu amor materno, para que 

construam a esperança
Terça-feira, 27 de dezembro de 1994

Meus filhos queridos!
O ano está findando, e um novo se 
aproxima no horizonte.
Agradeçamos ao Pai Celeste por ter criado 
o tempo que passa e a eternidade que não 
termina nunca.
As esperanças são renovadas, como as 
flores na primavera.
Agradeçamos a Ele pela esperança que 
todos os dias desperta em nós os 
sentimentos de fé, amor e caridade.
Eu desejo vê-los com os corações 
renovados em Cristo; portanto, é 
necessário que levem a sério meus 
conselhos e percebam os meus sinais.
Abro a todos vocês o meu amor materno, e 
os abençôo para que se coloquem à 
disposição de Deus.

Tenham confiança no Pai que está no Céu.
Construam em seus corações, a cada momento que passa, 
a esperança, para a glória do Seu nome.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.139)

Comentário: Nossa Senhora, com o coração aberto para 
nós, fala de paz e de esperança. Pede-nos para termos 
confiança em Deus, para construirmos a esperança em 
nossos corações. Nós, Missionários do Coração 
Imaculado, temos feito de tudo para levar a vocês o que 
pede Nossa Senhora: uma vivência com o Terço e com a 
Eucaristia. Desejamos a todos muita paz e muita 
confiança em Deus, que não nos abandona nunca.

Lúcia Helena recebeu a 111ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 30 de julho 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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Nada se pode amar se antes não se conhece, nos diz o princípio 
filosófico clássico; e um outro o completa, acrescentando – nada 
pode ser conhecido pela inteligência se antes não for captado pelos 
sentidos, pela percepção sensível. Aprender a perceber e a 
enxergar é a primeira exigência do amor, e Maria diz que é linda 
porque ama; então, todas essas palavras têm sentido nela.
Existem duas formas de se ver as coisas. É o que nos revela a 
parábola do samaritano: a Igreja humana, ao deparar-se com a 
humanidade ferida, passa ao largo, mas Maria Santíssima se 
compadece de nós. O olhar indiferente e frio, às vezes egoísta, da 
Igreja ocupadíssima com seus deveres religiosos e o olhar sensível 
de Maria Santíssima, considerada religiosamente marginalizada, 
indicam não apenas duas formas de percepção, mas dois modos 
substanciais de ser.

Reparemos que a Igreja escolhe precisamente a figura do Papa para estabelecer o contraste com Maria – é muito 
significativo.
Um Papa pode esconder detrás da condição oficialmente religiosa, caridosa, certa indiferença, certo autoritarismo ou 
uma frieza comodista acerca das aparições da Virgem. Isto deve ferir muito o coração imaculado de Nossa Senhora.
Não posso esconder, detrás de minha condição, a indiferença existente, não posso frustrar as legítimas expectativas 
dos que me rodeiam.
É por isso que Jesus nos ensinou, na parábola do samaritano, a começar a percorrer o itinerário do Seu amor e saber 
enxergar Maria no fundo de nossas vidas, olhá-la não apenas como uma pessoa isolada, números que integram 
quantitativamente uma massa de fiéis, mas distingui-la qualitativamente pelas características de nossas visões.
Abrir-se aos outros com palavras atenciosas, com sorriso de Maria, mas nunca traí-la naquilo que se pretende fazer ou 
anunciar. Os preconceitos às vezes nos impedem de ver Maria na sua verdadeira dimensão.
A nossa cabeça parece estar cheia de gavetas rotuladas, pelas quais vamos distribuindo as pessoas sobre as visões 
Marianas.
Não julguemos a Igreja segundo a categoria a que pertence, escreve Gheorgiu, que sofreu na pele o preconceituoso 
doutrinal da Igreja. A incredulidade é a mais bárbara e a mais diabólica das aberrações produzidas pela Igreja humana. 
Maria é um universo.

A Parábola do Joio ( )Mt 13,36-43

Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos 
aproximaram-se dele e disseram: “Explica-nos a parábola do joio!” Jesus 
respondeu: “Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o 
mundo. A boa semente são os que pertencem ao Reino. O joio são os que pertencem 
ao Maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. 
Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim 
também acontecerá no fim dos tempos: O Filho do Homem enviará os seus anjos e 
eles retirarão do seu Reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal; 
e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então 
os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça”.

                                            Incredulidade
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separar o joio do trigo fora do tempo, e nem o demônio. 
Ambos estavam fazendo a sua parte: semeando. Deus 
deseja que saibamos viver na busca do discernimento. 
Se o conseguirmos, estaremos preparados para a 
colheita. Jesus quis, pois, alertar para o seguinte: O 
Diabo está fazendo o mesmo que faço: semeando; se 
vocês souberem discernir o bem do mal e tiverem força 
para seguir o bem, no final, quando Deus vier julgar, e só 
Ele tem o poder de separar o bem do mal, vocês estarão 
preparados para participar do Reino do Pai. Jesus quis 
dar uma explicação bem clara para que a humanidade, 
através dos séculos, assimilasse aquela verdade. Ele 
poderia ter explicado outras parábolas, também, mas 
não o fez. E por que esta foi explicada com tanto 
detalhe? Porque, aqui, Deus nos propõe que sejamos 
astutos e inteligentes.
A colheita será uma só. Tanto se colhe bem o trigo como Jesus nos mostra o caminho da racionalidade e o da 
o joio; tanto se faz uso do trigo como do joio, embora espiritualidade. Ele nos conta várias parábolas. Quando 
tenham sentidos diametralmente opostos. O importante lhe perguntaram por que falava em parábolas, Ele 
é sabermos de que lado estamos nos posicionando. respondeu: "Porque a vós foi dado conhecer os mistérios 
Devemos passar por esta vida dialogando sempre com do Reino dos Céus, mas a eles não…". Estes são aqueles 
Deus, pedindo, procurando, exercendo a experiência do sobre os quais Isaías profetizou: "…eles ouviram de má 
discernimento, questionando-o: "Deus, eu não entendi! vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que 
O que está acontecendo? Me explica! Jesus, vamos vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam 
conversar? Hoje, quero te escutar."com o coração e se convertam e assim Eu os cure." Jesus 
Aqui aprendemos, também, como proceder num reino não queria jogar pérolas aos porcos. Não queria que 
que não é nosso, não é de Deus, mas que é tão forte, que aquela geração entendesse o que estava falando, pois 
matou o Filho de Deus. Jesus ressuscitou para mostrar eram revelações importantes demais para aquele povo 
que existe um reino mais poderoso. Mas, quando calcado na espera de um messias que não tinha nada a ver 
humanizado, sofreu todos os pendores deste mundo. com Ele. Nesta parábola, Ele fala como se a terra fosse um 
Não se cria um reino dentro de outro. Um tem de ser campo de trigo, no meio do qual nasce também o joio. E 
eliminado, para o outro existir. Por isso a Igreja nos explica que o joio precisava crescer junto com o trigo até a 
ensina a dizer: Vinde, Senhor Jesus!colheita, para depois ser retirado, evitando assim que, ao 
Jesus quer nos dizer: Tenham o discernimento para viver arrancar o joio, com ele fosse arrancado o trigo. Parece 
num reino que não é de Deus. Saibam passar por isto que os discípulos entenderam as parábolas, menos esta, 
com astúcia e sabedoria, para depois encontrarem, "de fácil interpretação". Por que não a entenderam? Será 
realmente, o Reino de Deus. Nesta vida terrena não o que não vislumbraram na pregação de Jesus uma ordem 
temos. Por isso pedimos: Venha a nós o vosso Reino! diferente? O que queriam, realmente, saber de Jesus sobre 
Deus quer que Seu Reino venha e substitua o que está o joio e o trigo? Já conheciam o trigo e o joio e a diferença 
aqui. Não se fortalece e nem se cria dois reinos no entre um e outro. O que eles queriam mesmo é que Jesus 
mesmo local. Sempre os alerto: dialoguem com Deus, manifestasse o que era, de fato, o discernimento. Aquele 
para que Ele possa lhes falar essas coisas. Para que era o momento do discernimento. Jesus aqui é muito 
tenham discernimento, tenham amor nas palavras, claro, quando diz: "O que semeia a boa semente é o Filho 
firmeza no momento de responder determinadas coisas, do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os 
como provocações e questionamentos em suas vidas.filhos do Reino. O joio são os filhos do Maligno. O 
Em nossas orações, devemos sempre pedir a Deus: inimigo que o semeou é o Diabo. A colheita é o fim do 
"Meu Deus, eu quero ter a capacidade de estar do teu mundo. Os ceifadores são os anjos."
lado, contado entre o trigo e não entre o joio.»Portanto, tanto Jesus como o Diabo são semeadores. Jesus 

semeia o bem, enquanto o Diabo semeia o mal. É como 
(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, dissesse: Se se pratica o bem, colhe-se o bem, se se pratica extraída do livro “Código Jesus”, p. 1 46-1 48)

o mal, colhe-se o mal. Era a grande proposta de Deus para 
a humanidade: o discernimento. Jesus não se propôs a 
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nada dentro de vocês fluirá, nada verão do sol a iluminá-los, 
porque uma densa e pesada atmosfera estará a envolvê-los. 
Isto se dará independente de credo ou cultura, porque o Deus 
Criador de todas as coisas assim o deseja. Serão três dias de 
completa escuridão na alma de vocês. Antes disso, porém, o 
grande sinal será dado pelo Altíssimo, levando-os a uma 
profunda e dolorosa reflexão sobre todos os pecados 
cometidos, para que possam, purificados, entender o porquê 
dessas trevas da alma, e saírem dela prontos para encontrarem 
e identificarem a verdadeira luz de Cristo Jesus, durante as 
trevas da alma. Assim Deus o quer, assim se dará! Entretanto, 
peço que não temam, porque estarei a guiá-los, pois este 
continente está sob minha proteção materna. Estejam 
preparados, porque esse dia, individualizado a cada um de 
vocês, somente Deus o sabe. Um quarto do seu planeta sentirá 
a força do Senhor. Depois, seu continente será a aurora de uma 
nova terra glorificada, com o Céu presente em todos os atos da 

(…) – O que a Senhora tem para me dizer? vida de vocês. E isto se dará independente do credo ou cultura 
– Vocês estão vivendo os momentos universais que tanto existentes na terra. Vocês mudarão a terra, porque estarão 
profetizou Daniel! mudados. Uma nova consciência tomará conta do mundo, 
– Senhora, … O que profetizou Daniel que estamos totalmente direcionada a Deus, sem a influência maléfica de 
vivendo? Satanás, porque o Sagrado Coração de Jesus e o meu 
– (…) Vocês estão passando por momentos de grande Imaculado Coração estarão triunfantes. Vocês tomarão 
expectativa, neste final de milênio, e como o mal está consciência do grande mal que Lúcifer fez à terra e ele, 
instalado no mundo, numa época em que tudo é permitido, desterrado do coração de vocês, será finalmente precipitado 
dão trela a Satanás, para que confunda suas mentes, e isto no Inferno, com todos os seus anjos. (…)
está acontecendo com minhas mensagens, nestes últimos – Senhora, me disseram que a Senhora e as profecias falam 
tempos. Este é o grande trunfo do demônio: colocar a que a Eucaristia será abolida, e que somente alguns sacerdotes 
confusão, para depois instalar o descrédito. Por isso, Jesus leais a Jesus continuarão celebrando as Missas. Onde se dará 
pediu para que dessem atenção a Daniel. (…) isso?
O que desejo de você é somente coragem para dizer, sem – Somente a Rússia, o seu país e uma ínfima parte da terra 
medo, com a maior firmeza possível, tudo que vou lhe serão o Sacrário do mundo. Isto Eu disse no ano da Terra de 
relatar. (…) 1917.(…)
Vejo aproximar-se no horizonte a grande nuvem da Deus quer mudar o homem, para depois mudar a terra, porque 
desolação, e toda a terra tremerá, pois o braço do Senhor, no dilúvio Deus mudou a terra para mudar o homem, e 
nosso Deus, baixará sobre o mundo para purificá-lo. prometeu que isto não mais aconteceria. Deus quer forjar, no 
– Quando acontecerá isto, Senhora? coração de cada um, um novo céu e uma nova terra. E isto 
– No seu tempo. Muito em breve o assento de Pedro estará a Deus fará, porque está escrito por Seus profetas; e isto se fará 
descoberto, quando então terão início todos esses por meio de muitas dores, porque o homem assim quis, ao 
acontecimentos. Vocês, católicos, verão dias terríveis escrever a sua história, deixando que a iniquidade, mais uma 
nascerem no horizonte. Por 1260 dias da Terra, estará aceso vez, tomasse conta da terra. A terra será mudada, porque o 
em Jerusalém o candelabro de duas velas, único pilar da homem será mudado. Jesus voltará, enfim, a viver entre 
defesa da fé na Igreja. O nome de Jesus não terá nenhum vocês, porque todos vocês O verão na glória do Altíssimo, 
valor na terra, as Missas serão substituídas por uma simples porque a glória do Altíssimo estará vivendo em vocês, isentos 
e simbólica representação da última Ceia, e uma terrível do pecado. 
apostasia tomará lugar de destaque no seio da Igreja. Cada 
um de vocês, durante três dias, sentirá dentro da alma a 
sensação do afastamento do Senhor. Durante esses dias, 

 (Texto extraído do livro O Terceiro Segredo pág. 67/70)

Final de Milênio II


