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No dia 26-08-2013, Anaceli Azevedo recebeu em seu lar a 

visita de Nossa Senhora. Nestes momentos de intercâmbio do 

Céu com a terra, de quando em quando, nos vemos sacudidos 

por novas ideias, novos modos de percepção, como poderosos 

detonadores psíquicos nos libertando de velhos conceitos e 

viciações que, como uma cortina de densa fumaça, impedem 

que a luz de Deus adentre em nossos corações. É a oração 

sincera que desencadeia todo este processo de transformação, 

iniciando a reforma íntima, rumo à construção de um novo 

mundo baseado no amor fraterno para que, juntos, possamos 

aprender que é curando as feridas alheias que as nossas se 

cicatrizam. “Do zumbir dos insetos à música das estrelas, nos 

chega aos ouvidos a melodia do universo, que nada mais é que 

o eco do Teu divino faça-se”. Olhamos para o alto e o que 

percebemos: apenas o silêncio dominando a vastidão do 

espaço; devemos desenvolver os ouvidos do espírito para 

captarmos a melodia celeste no silêncio da matéria. Vamos 

aprender a ver, nas pequenas coisas que nos rodeiam, a 

linguagem do espírito! A beleza musical está no silêncio do 

intervalo de cada nota; a sombra contrasta com a luz criando a 

visão das formas; o elétron, em sua dança graciosa, estabiliza o 

átomo permitindo a criação do Universo visível, e todos, em 

harmonia, produzem a perfeição. Tudo isso impulsionado pelo 

amor, que é a energia primordial que movimenta todo o 

Universo. Deus se mostra com simplicidade em tudo, do micro 

ao macrocosmos, bastando apenas desenvolvermos a 

sensibilidade para percebê-lo.
Marco Aurélio

Meu Jesus, ainda hoje, fala a vocês
Terça-feira, 31 de janeiro de 1995

Meus filhos!
Meu querido Jesus falou a todos os 
pecadores, de todas as raças e nações, e 
sobre todos mandou, em abundância, 
os dons do Espírito Santo.
Ele habitou com vocês na terra, nesse 
tabernáculo da carne, e deu testemunho 
de Sua divindade a todas as classes de 
homens.
Meu Jesus, ainda hoje, fala a vocês por 
intermédio de Suas palavras provi-
dencialmente escritas e guardadas nos 
Evangelhos, para que as possam ouvir 
sempre.
Por isso é necessário que conheçam o 
Evangelho, porque nele Jesus nos 
deixou a idéia mais inteligível e nítida 

que Deus quer que tenhamos dele.
Caríssimos, os Evangelhos são a rocha onde está 
plantada a Igreja de Cristo, onde nascem as águas vivas 
da salvação, que correm para a vida eterna.
Os ensinamentos de Jesus, nos Evangelhos, estão ao 
alcance de todos os corações humildes, que queiram 
aprender Suas preciosas lições.
Eu lhes digo que, bebendo desta água viva, o Espírito 
Santo os levará aos pés de Deus, por meio do meu filho 
Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.147)

Comentário: A Santa Mãe de Deus nos chama a atenção para que conheçamos os 
ensinamentos de Jesus, através de Suas palavras no Evangelho, que são sempre atuais. 
Ela nos diz também que Jesus, habitando no tabernáculo da carne, isto é, Sua 
encarnação, deu testemunho de Sua divindade. A Santíssima Virgem chama a Igreja 
de Cristo de “fonte de água viva”, e termina nos afirmando que esta água, por obra do 
Espírito Santo, nos levará aos pés de Deus, através de Jesus.

Anaceli Azevedo recebeu a 115ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 27 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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As mudanças devem refletir as necessidades maiores dos 
1

cristãos. É essencial que haja uma abordagem visionária , um 
salto para adiante em direção a tempos brandos, mais justos, 
melhores. Devem ser providenciadas as necessidades das 
pessoas desde as mais básicas às mais elevadas, espiritual e 
criativamente. Um novo papa não deve considerar como 
melhorar ainda mais o quinhão de seguimentos da cristandade, 
mas sim estar preparado para mudanças radicais e atitudes em 
benefício do soerguimento da fé católica. A felicidade e o bem-
estar do cristão em geral devem ser o efeito tangível da 
mudança. Se tais medidas, conforme forem tomadas, não 
alcançarem este alto padrão, é porque o egoísmo, a cegueira e a 
falta de fé estão em ação, algo contrário às exigências divinas. 
Se o novo programa de ação e sua implementação não 
mudarem substancialmente as questões, para melhor análise, a 

estrutura assim como o programa de ação, pois eles completam um ao outro, ambos fracassarão.
Só uma política de ação permitindo que nós católicos sintamos a diferença em nossas vidas diárias, melhor amparadas, 
com mais liberdade, mais oportunidades criativas, menos restrições, padrões mais elevados em tudo, poderá ser 
considerada correta.

2 O corolário disto é que um novo programa deve estar preparado para anunciar o que mais questiona a cristandade: o 
retorno de Jesus; porque isso implica num tipo de fé corajosa, suas práticas e sistema, a fim de refletirem um conjunto 
de valores mais integral e inteligente.
Daí porque cristãos possuindo uma qualidade de pensamento claro e penetrante podem realmente conseguir sentir no 
espírito esta mudança.

1-   Visionária: que tem ideias grandiosas ou acredita em ideais.
2-   Corolário: consequência natural; dedução.

Uma mudança de um papa: uma mudança de líder.

Hipocrisia e Sinceridade
(Mt 23,23-26)

Naquele tempo, disse Jesus: “Ai de vós, mestres da lei e fariseus 
hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva-doce e do cominho e 
deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a 
misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto sem, contudo, 
deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o 
camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo 
e o prato por fora, mas, por dentro estais cheios de roubo e cobiça. Fariseu 
cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique 
limpo”.



Essas pessoas parecem, para nós, como leais, honestas. Jesus estava irado. Jesus chamou os fariseus de 
Entretanto, são necessárias muitas CPIs para poder hipócritas. A pessoa que usa da hipocrisia é terrível. 
mostrar a desonestidade que de certas pessoas. Isso Aqueles judeus e aqueles fariseus faziam coisas para 
ofende o Divino, ofende a Deus. Talvez, se Jesus fosse parecer bonzinhos e bonitos e as pessoas acreditavam 
falar hoje, ele falaria para muitas pessoas que estão ai naquela hipocrisia.
no poder, “fariseus hipócritas”, vocês estão lavando o E Jesus falou: “Fariseus hipócritas, vocês limpam o 
copo por fora e por dentro está sujo, vocês estão coando copo por fora mas não limpam por dentro”, vocês 
um mosquito mas estão engolindo um camelo. Vocês “coam um mosquito mas engolem um camelo”.
são cegos guiando outros cegos. Somos levados a refletir como que nós conseguimos 
Por que nós não acreditamos num poder político, no irar Deus, como que nós conseguimos que Deus perca a 
poder reinante? Porque nós estamos fraquejando diante paciência conosco! A hipocrisia é uma coisa muito 
da hipocrisia. Nós estamos ficando cada vez mais doente. A hipocrisia fere o coração do Divino. A 
fracos diante da hipocrisia, nós estamos perdendo pela hipocrisia fere o coração das pessoas.
hipocrisia. Nós não sabemos mais o nosso norte. Nós Tantas pessoas fazem aquele aparato todo, acreditamos 
não sabemos mais em quem crer. E uma coisa que mais que são pessoas santas e imaculadas mas, por trás 
ofende a Deus, a coisa que mais ofende o Coração de daquilo ali, a pessoa está filtrando um mosquito e 
Jesus, a coisa que mais ofende o Coração de Maria é engolindo um camelo. Está lavando o copo por fora 
quando nós partimos para aquela hipocrisia. E Deus, mas, por dentro, é túmulo caiado. É expressão de Jesus, 
então, ira conosco. Estamos numa época em que nós túmulos caiados, todo pintado de branco por fora mas, 
estamos perdidos, nós não sabemos a quem apoiar e a por dentro, está cheio de imundices.
quem acreditar.Deus condena a hipocrisia. Nós devemos ser aquilo que 
Nossa Senhora tem mostrado muito isso às pessoas. Até somos. Por exemplo, quando nós nos expomos Deus, 
com as aparições de Nossa Senhora as pessoas usam da muitas vezes, nos perdoa de um pedado grave. O 
hipocrisia. Falam coisas que Maria não falou. Ditam cúmulo da hipocrisia é fazer aquela cara de bom, de 
coisas que Nossa Senhora não fez. Inventam coisas bonito, e se armar de todo um aparato para apresentar-
para uso próprio. Porque o que Nossa Senhora deseja é se como cumpridor de tudo que Deus manda e, na 
apenas nos mostrar que, se Jesus veio uma vez, através verdade, por debaixo dos panos, a pessoa não está 
dela, Ele virá outra vez com a ajuda dela. Nossa fazendo nada daquilo, a pessoa não se apresenta à visão 
Senhora quer mostrar isso a todo mundo. Não sejamos do irmão, não se expõe à visão do semelhante que tem 
hipócritas diante do divino porque Deus ira conosco condições de julgá-lo.
nestes momentos.Jesus fica irado e horrorizado de ver como é que, 
A hipocrisia nos faz perder o norte, perder os valores, e naquela época, aqueles que cuidavam da fé, aqueles 
ficamos sem saber onde estamos. São famílias que cuidavam da religião, aqueles que cuidavam do 
desagregadas que não sabem o que está acontecendo. caminho para encontrar Deus, estavam usando 
Eu vejo tantos mães e pais falarem comigo: “Eu não sei daquelas pessoas, usando de hipocrisia, estavam 
onde eu errei”. O erro está na hipocrisia, nos estamos lavando o copo por fora mas, por dentro, o copo estava 
coando um mosquito mas nós estamos engolindo sujo. Eram túmulos caiados, por fora tudo branquinho e 
camelos. Nós estamos lavando os copos por fora mas, por dentro uma imundice. Jesus, num momento de ira 
por dentro, a gente não lava.diz: “fariseus hipócritas”, vocês são cegos guiando 
Isso aí abrange qualquer setor da sociedade porque é aí outros cegos. A hipocrisia cega, a hipocrisia tira aquela 
que Deus age. Deus age através de nós. visão da lógica. A lógica de Deus é que a gente seja 
Quando está chovendo na sua cabeça, não peça a Deus concreto diante dele. É muito simples. Nossa Senhora 
para parar de chover, peça a Deus um guarda-chuva, sempre nos mostra esse aparato da sinceridade. 
para você aguentar toda aquela tempestade de coisas É tão bom quando a pessoa é sincera. Quando a pessoa 
ruins na tua vida. Nossa Senhora está atenta em nós.fala que acredita em Deus mas, no fundo, não está 

acreditando e está fazendo tudo aquilo contrário às leis 
(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopesda moral de Deus, é um hipócrita.

realizada na Basílica de Lourdes em 250/08/2009)Hoje, o que percebemos, na política, e de modo geral, 
no meio social, é uma fraqueza da moral muito grande. 
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a eternidade, se seguirem meus conselhos. Fixos na A Virgem Maria me fala também em sonhos. A Obra 
Providência Divina, vocês e todos os Missionários poderão, 

Missionária que Ela nos entregou é por demais grandiosa, pela força da oração, fazer o que estou fazendo: salvar almas e 
talvez por isso vários são os meios que utiliza para seus entregá-las a Jesus. 
contatos. Meus filhos, o que lhes estou ensinando está determinado por 
Tive um sonho que, por enigmático que pareça, para mim se Deus para salvar almas. É muito importante tudo que lhes 
tornou claro em seu conteúdo e, portanto, de fácil passo. Não deixem que problemas terrenos os afastem do 
compreensão. caminho.
Eu conversava com alguns missionários sobre a Obra Começamos então a fazer o que Nossa Senhora pedira e, para 
Missionária, quando vi Nossa Senhora aproximar-se. Mal surpresa nossa, as pessoas se acalmavam. Num dado 
conseguindo disfarçar minha surpresa, falei-lhes que Ela momento, percebemos que a nossa pele se cobria de manchas 
estava chegando. Que estaria querendo Ela?… Foi quando a escuras. 
ouvi dizer: – Que é isto? Por que estamos todos manchados? – perguntei-
– Meus filhos, venham comigo, necessito de vocês! lhe.
Prontamente a acompanhamos até a beira de um precipício – São os pecados com os quais Jesus é tão ofendido lá 
para nós desconhecido. E Ela voltou a falar: embaixo. Mas não se preocupe, isto passa. – disse, com um 
– Vejam, meus filhos, o que está acontecendo no fundo deste sorriso. 
abismo. Eu então lhe ponderei que era gente demais e que não 
Olhamos para baixo e vimos: dava a impressão que a terra conseguiríamos dar conta de todos. 
estava sendo devastada por maremotos gigantescos. Ela apontou para aquele ponto e falou: 
Terremotos a sacudiam com violência, enquanto fortes ventos – Muitos são os que necessitam de ajuda, mas a graça de Deus 
arrastavam casas e arrasavam cidades. As pessoas gritavam é suficiente para todos.
desesperadas e corriam em busca de abrigo, sem encontrá-lo. Logo apareceram centenas de pessoas que, aproximando-se 
Cidades inteiras afundavam, enquanto outras, que estavam no de nós, faziam a mesma coisa. Olhamos para Ela: estava 
fundo, emergiam. E o pânico tomava conta de tudo. sorrindo ao nos ver atarefados em passar as mãos pelas 
Ela continuou: cabeças das pessoas. E, com ar satisfeito, afastou-se em 
– Venham comigo, porque necessito que me ajudem. direção ao ponto luminoso, para onde se dirigiam os que 
Levou-nos então a um local que me pareceu ser uma cascata, chegavam daquela tribulação. Acordei impressionado e 
mas não era água. Era como se fosse uma cascata de purpurina passei imediatamente para o papel o sonho que tive.
dourada. E as pessoas desesperadas que tínhamos visto lá Comentário:
embaixo, atravessavam a cascata e continuavam com o Neste sonho, Nossa Senhora revela acontecimentos 
semblante assustado, agitadas. Mas era suficiente que Nossa apocalípticos próximos. Sua preocupação se revela sobretudo 
Senhora passasse a mão por suas cabeças para que, como por na alienação das pessoas diante do que está para acontecer. 
encanto, se acalmassem e saíssem caminhando por onde Por isso nos mostra a graça de Deus jorrando (a cascata de 
estávamos, com o olhar fixo e confiante num ponto luminoso. purpurina dourada) sobre a humanidade que, não a 
Eu, vendo aquelas pessoas adquirirem um semblante sereno percebendo, continua agitada e assustada.
depois de tocadas por Maria, perguntei a Ela: Nesse momento, Ela precisa da nossa ajuda, traduzida pela 
– O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Por que ação, oração e confiança na Providência Divina. Assim 
antes se mostravam agitadas, e agora estão calmas, depois que conseguiremos fazer o que Ela faz: “Salvar almas e entregá-
a Senhora colocou a mão sobre elas? las a Jesus”. Mas, para isto é preciso que estejamos 
– Essas pessoas – respondeu-me – são as mesmas que vocês desapegados das coisas terrenas e com o olhar voltado para a 
viram lá embaixo, e Deus quer que as recebamos aqui. A terra eternidade.
está passando por um período de grandes transformações, e a Como Ela diz, sua “Obra está incluída nos planos de Deus 
minha Obra está incluída nos planos de Deus para ajudar essas para ajudar as pessoas”. Por isso, devemos empenhar-nos na 
pessoas. Façam o mesmo que estou fazendo, com o divulgação de suas mensagens, a fim de que as pessoas, 
pensamento voltado para Deus, para que a graça do Espírito tocadas por suas palavras, busquem a conversão enquanto é 
Santo, contida em vocês, possa ajudar essas pessoas e levá-las tempo. Conversão que significa mudança de vida: dos vícios 
a Jesus. para as virtudes; do pecado para a graça; enfim, do mal para o 
– Mas eu não estou entendendo nada. Nós já morremos ou bem. 
estamos vivos? – perguntei-lhe.
– Vocês estarão mortos para as coisas terrenas, mas vivos para 


