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No dia 19-08-2013, Eduardo Carreira recebeu a visita de 

Nossa Senhora, que está nos preparando para um dos mais 

importantes momentos da história, em que discerniremos se 

queremos estar à direita ou à esquerda do Cristo – é a hora das 

definições; o final do ano letivo; o final do curso; o final dos 

tempos –. Enquanto a maioria, surda aos avisos do Céu, não se 

dá conta, muitos daqueles que dormem no solo poeirento se 

despertarão… e os que souberem discernir resplandecerão 

como o esplendor do firmamento… Em todos os momentos de 

crise, Jesus se fez presente – na verdade, Ele nunca nos 

abandonou –, mas a visão calcada na matéria jamais permitiu 

que o homem reconhecesse a supremacia divina, que domina a 

história. Por isso, hoje, vemos uma terra agonizante e sendo 

ameaçada pelo mau emprego da desintegração atômica. 

Estamos brincando com o mundo, e Aquele que tudo comanda 

desaprova nossa atitude;“Deus irá intervir, mostrando o 

caminho certo. Entretanto, isto se dará entre dores e muitas 

lágrimas.” Conclui-se que pouco aprendemos dos 

ensinamentos do Evangelho, e toda aquela riqueza mística da 

Igreja primitiva cede lugar à racionalidade, que é incapaz de 

explicar o espiritual. Nessa louca corrida ao encontro do 

materialismo, a humanidade traça o seu destino, até que 

cheguem aqueles dias da prestação de contas; aí teremos que 

pagar centil por centil. Certamente muitos se lamentarão, 

dizendo: Agora é tarde! Bem que o Céu tentou nos alertar, mas 

não quisemos nem saber…

.
Marco Aurélio

Reconciliem-se com Deus e com a Igreja
Terça-feira, 30 de agosto de 1994

Meus filhos amados!
S e  v o c ê s  n ã o  p r o c u r a r e m  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 
p e c a d o ,  s o m e n t e  a t r a v é s  d a  
reconciliação e do arrependimento das 
faltas confessas e absolvidas, a 
c o m u n h ã o  c o m  J e s u s  s e r á  
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, confunde poderosos e exalta o simples.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.121)

Eduardo Carreira recebeu a 114ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 20 de agosto 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
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 São Bernardo, no De Consideratione, escrito a convite do Papa 
Eugênio III (1.145-1.153), diz ao Sumo Pontífice: “Temo que no 
meio das tuas ocupações, que são muitas, tua alma se torne árida. Por 
isso, é mais prudente que te subtraias a tais ocupações, em tempo, em 
vez de seres arrastado por elas, aos poucos, para onde não queres ir, 
isto é, para a dureza de coração. Eis para onde poderiam levar-te 
estas malditas ocupações, se te entregares totalmente a elas sem 
deixar nada para o teu relacionamento com Deus e a Virgem Maria.”
Jesus nos ensinou que se pode fazer da oração a própria urdidura, o 
pano de fundo  contínuo do próprio dia-a-dia, é possível rezar 
incessantemente sem desfalecer.

João Paulo II, na Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, que dá as orientações fundamentais para o início do 
terceiro milênio, fala também que para se conseguir a santidade, para a qual estão chamados todos os batizados, e de 
modo geral quem comanda a Igreja, é necessário um cristianismo que se destaque antes de mais nada na arte da oração. 
A Jornada Mundial da Juventude foi uma semana de oração pessoal e comunitária mais intensa? A oração, como bem 
sabemos, não se pode dar por suposta, é necessário aprender a rezar, voltando sempre de novo a conhecer esta arte dos 
próprios lábios de Jesus, como os primeiros discípulos: “Senhor, ensina-nos a orar”.
Nós, missionários, devemos nos tornar autênticas escolas de oração, onde o encontro com Jesus não se exprima apenas 
em espetáculos grandiosos, mas também em ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afetos da alma, 
até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado.
Seria errado pensar que o comum dos cristãos pudesse contentar-se com uma oração superficial incapaz de encher a 
sua vida. Sobretudo perante as numerosas provas que o mundo atual põe à fé, eles seriam não apenas cristãos 
medíocres, mas cristãos em perigo; com sua fé cada vez mais debilitada, correriam o risco de acabar descendo ao 
fascínio deste sucedâneo, aceitando propostas alternativas e acomodando-se até a formas extravagantes de 
superstição.
Por isso é preciso que a educação para a oração se torne, de qualquer modo, um ponto qualificativo da Jornada Mundial 
da Juventude, em todo o mundo.

Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: “Em verdade vos digo, dificilmente um 
rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco 
de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus”. Ouvindo isso, os discípulos 
ficaram muito espantados e perguntaram: “Então, quem pode ser salvo?” Jesus olhou 
para eles e disse: “Para os homens isso é impossível”. Pedro tomou a palavra e disse a 
Jesus: “Vê! Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus 
respondeu: “Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do homem 
se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos 
em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado 
casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem 
vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros 
serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros”.

Senhor, ensina-nos a orar

É Difícil um Rico entrar no Reino dos Céus - (Mt 19,23-30)



seguimos. O que é que vamos receber?". Pedro, levado pela Este Evangelho é mais conhecido justamente por falar que é 
razão, ficou em dúvida; foi como dissesse: Se os escribas e os 

difícil um rico entrar no Reino dos Céus. Precisamos entender fariseus, homens da Lei, falam que a graça está ligada ao bem-
que riqueza é esta da qual Jesus está falando, pois vivemos num estar, e nós, que largamos tudo para seguir Jesus, vamos ganhar 
mundo da matéria, onde conhecemos o que vemos, pegamos, o quê? Afinal, ficamos em desacordo com a Lei que 

aprendemos na sinagoga! Pedro, incitado pela razão, ficou sentimos. Um mundo comandado pela razão que nos incita a 
entre o que Jesus ensinava e o que sabia. determinadas situações, como segregações raciais, sociais, 
"Às vezes o que você aprende entra em conflito com o que religiosas… e a divisões de bens.
sabe." Jesus responde falando de um assunto que requer muita A vontade de Deus não é esta. Ele nos criou para que todos 
interioridade, ao qual Pedro está ligado; mas, dentro de um fôssemos iguais perante Ele e aos outros. Mas nós vivemos 
conceito normal, está completamente desligado.num reino que pertence ao príncipe deste mundo, aquele que 
Jesus poderia ter dado a Pedro uma aula de teologia, mas como Deus precipitou na terra. Portanto, somos "inquilinos" desse 
quer nos levar ao conhecimento das coisas pela interioridade, senhor, e, como vivemos em seu reino, somos induzidos a agir 
Ele fala: "E todo aquele que tenha deixado casas ou irmãos ou conforme suas regras. Daí tanta desigualdade, tanto desamor 
irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos, ou terras, por causa do sobre a face da terra. Mas Deus permite nossa convivência com 
meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna". Será isto. Quando sabemos administrar nossos bens materiais, 
possível que Deus encarnado está nos aconselhando a muitas vezes pensamos que Deus está nos fazendo um bem, 
largarmos tudo e sairmos por aí…? Não é isto! Temos de dando-nos riqueza. Deus, porém, não dá riqueza material a 
entender a interioridade do Verbo encarnado, para ninguém, apenas permite que seja conquistada. Não devemos 
compreendermos o verdadeiro sentido de Suas palavras.pensar que existem pessoas ricas por simples dádiva de Deus. 
Existe o risco da distorção levada pela razão. E é o que vemos Ele nos dá graças, nos oferece a Sua salvação e não dinheiro. 
aqui, pois Jesus está dizendo que o importante é outra coisa. O Esses bens com os quais convivemos são produtos da razão, 
pai, a mãe, os irmãos… enfim, a família representa para nós um das divisões sociais e da má distribuição de renda, promovidas 
laço precioso, "é o ponto de apoio à pessoa"; precisamos disto!pelo príncipe deste mundo. Portanto, possuindo muitos bens, 
Deus, porém, está falando que cada um de nós é um projeto Seu para alcançarmos a salvação, temos de saber administrá-los.
e que somos responsáveis pela alma que nos deu. Quando uma riqueza é usada para o bem, consegue-se 
Primeiramente, temos responsabilidade sobre a nossa alma, desvencilhar do poder do demônio, pois podemos com ela 
não somos um projeto isolado. Depois, precisamos nos suprir necessidades de nossos irmãos. No entanto, não é desta 
desprender do parentesco carnal, para entendermos a riqueza material que Jesus nos fala aqui. Ele sabe que a forma 
interioridade do Verbo encarnado. Seguir Jesus não significa como lidamos com isso é própria da vida terrena, mas com a 
largar, literalmente, nossa família, não é isto, afinal, sabemos Sua permissão, num reino que não é Seu. Que riqueza, então, é 
que Jesus dá a ela uma elevada importância. Deus não nos esta da qual Jesus está falando? Para saber, precisamos 
pediria para constituirmos uma família e depois abandoná-la. conhecer, um pouco, a época em que Jesus viveu na terra. Os 
Jesus não está nos pedindo isto. Ele está falando daquilo sobre judeus achavam que a graça de Deus estava intimamente 
o qual temos responsabilidade individual: nossa alma.relacionada com a saúde e os bens materiais. O “pater familias” 
Jesus termina dizendo que queremos conquistar graus na nossa (na época eles tinham várias esposas) sentia-se bem com toda a 
espiritualidade. Mas nos adverte que ela é conforme o Seu família reunida em sua casa, possuindo muito dinheiro, terras, 
conceito, não o nosso. Muitos que agora pensam ser os rebanho, vinhas,… e isto o fazia acreditar que estava na graça 
primeiros, serão os últimos. Não devemos confiar na de Deus. A saúde e o êxito nesta vida era para eles sinal 
espiritualidade formulada pela razão, por não ser fidedigna.inequívoco das bençãos divinas; enquanto aquele que nada 
Às vezes a pessoa se julga muito espiritualizada, merecedora tinha, estava sem a graça de Deus. Era esta a concepção da 
do Céu, e acaba sendo a última a alcançá-lo. Têm também época, uma distorção da verdade.
aquelas que, quando morrem, todos pensam terem ido direto O rico, do qual Jesus nos fala, não entrará no Reino dos Céus, 
para o Céu, mas que acabam ficando tempos no Purgatório. Isto porque a graça de Deus não está ligada ao dinheiro, a 
acontece por esta espiritualidade proposta pela razão.conquistas terrenas. Por isso Jesus fala que é mais fácil um 
Sejamos espiritualizados, mas deixando que Deus proclame o camelo passar no fundo de uma agulha, que um rico entrar no  
nosso lugar, pois podemos não ser o primeiro, mas o último; Céu. Jesus se refere à riqueza distorcida da graça de Deus.
enquanto muitos dos que pensam ser os últimos, serão os Por isso, se não soubermos entender a interioridade do Verbo (e 
primeiros. O caminho que nos leva ao Céu está ligado à o demônio quer muito que não a entendamos), faremos estas 
interioridade ditada pela razão unida à fé, portanto, em sintonia confusões e pensaremos simplesmente que rico vai para o 
com as coisas do espírito, e não pela razão auto-suficiente, que Inferno. Em seguida, Jesus muda de assunto e passa a falar com 
inevitavelmente caminhará na contramão do divino. os apóstolos sobre a salvação. E quem pergunta é a Igreja 
  humana, representada por Pedro, nosso primeiro Papa, aquele 

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes,a quem Jesus dissera: "Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei 
extraído do livro “Código Jesus”, p. 118-120)

a minha Igreja (...)." Pedro, que deveria ser protótipo, exemplo 
de uma Igreja humana e divina, põe de lado a Igreja divina e 
fala pela Igreja humana, dizendo: "Eis que deixamos tudo e te 
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(…) 
– Nos abomináveis dias que se aproximam, a luxúria e a 
soberba tomarão conta da terra, numa proporção 
assustadora. Os demônios estarão em toda parte, como 
hoje estão em seu país (era uma terça-feira de carnaval). 
Somente aqueles que perseverarem na fé com 
discernimento, não se deixando enganar por esses 
demônios em pele de cordeiro, terão diante de si o 
caminho ditado por Jesus para encontrarem a Luz de 
Deus. O progresso está tomando o caminho da 
construção de um futuro calcado na razão, que 
inexoravelmente esbarrará no abismo do materialismo, 
portanto, sem continuidade. Breve, muito breve, a 
ciência estará impotente diante da barreira do 
inexplicável. Então o caos se instalará. No início, o 

homem pecou pela soberba, induzido pelo Diabo, procurando as respostas das coisas pelo caminho da razão. Agora a 
humanidade procura ávida o conhecimento, seguindo o mesmo caminho. Deus irá intervir, mostrando o caminho 
certo. Entretanto, isto se dará entre dores e muitas lágrimas. O bafo fétido de uma terceira e derradeira guerra está a 
caminho, e somente as orações e a conscientização da Igreja, depositária real da fé, poderão atenuar a concretização 
desse conflito universal. 
– Como pode ela  fazer isto? Somente rezando?
– Não. Fazendo germinar em seu seio a semente do desprendimento sobre as coisas da matéria, e colocando em prática 
o Evangelho.
– Mas a Senhora não irá nos ajudar?
– Determinado por Deus, devo protegê-los. Entretanto, necessito alertá-los que de nada adiantará minha mediação, se 
não encontrar entre vocês receptividade às minhas mensagens. (…)
Pedi a Jesus que fizesse um milagre para que todos acreditassem. Ele olhou para mim e para toda aquela gente e disse:
– Se confiarem em minha Mãe Santíssima, Eu os protegerei das dores e da apostasia que se aproximam. Diga isto a 
todos.
– Jesus, por favor, como faço agora com a Igreja que me ataca, me taxando de esquizofrênico, desequilibrado, ladrão? 
Senhor, tens algo a dizer à Tua Igreja, que possa ser útil, para que ela compreenda que estás verdadeiramente vivo, 
como estou Te vendo?
– O que Eu tinha a dizer à minha Igreja, já está escrito. Que eles então sigam as minhas palavras e deem mais atenção ao 
divino, que reconhecerão com mais facilidade a minha presença. O Céu não lhe pede que os convença, mas que apenas 
fale. Entretanto, peço a todos que não critiquem a minha Igreja, conforme minha Mãe tantas vezes lhe ensinou e 
orientou. Ao invés disso, procurem todos ficar com o olhar fixo na Igreja celeste, onde habita o Espírito Santo, e 
procurem ajudar o quanto puderem a Igreja humana. Não se preocupe com o que falam de você, não procure o 
reconhecimento na terra, una-se ao Céu. É isto que importa.
(…) Depois que Jesus falou estas palavras, perguntei a Maria Santíssima: 
– E os missionários, como devo agir agora com eles? 
– Jesus e Eu o estaremos assistindo. Quanto ao Grupo, deverão todos viver as minhas mensagens, fazendo o possível 
para que sejam divulgadas, em toda a América Latina. Isto é urgente, porque o tempo determinado por Deus está se 
esgotando.
– Senhor Jesus, estarás conosco nos ajudando?
– Eu nunca os abandonei. Entretanto, se seguirem o que minha Mãe lhes ensinou, sentirão minha presença. Você, 
particularmente, terá minhas visitas, para que não esmoreça em sua missão. Desejo que defenda a Eucaristia. 

Final de Milênio III


