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No dia 16-09-2013, Ana Maria recebeu a visita de Nossa 

Senhora. Ninguém viu Deus! Ele opera através de Seu 
Filho Jesus, e de Jesus à sua Mãe, Nossa Senhora, e seus 
mensageiros, os anjos, que, seguindo esta hierarquia 
celeste, se dirigem aos profetas, os quais, de tempos em 
tempos, aparecem como sinal de que está para acontecer 
algo muito importante, ou como alerta de que as coisas 
não estão indo conforme as Leis de Deus. Foram 
incontáveis profetas; uns foram imortalizados na Bíblia e 
outros ficaram no anonimato, mas todos eles seguiram 
um caminho árduo e foram instrumentos afinados 
ressoando com o pensamento d'Aquele que tudo 
comanda. Eles foram cruelmente perseguidos por serem 
um incômodo àqueles contrários a Jesus; mas, no final, 
Nosso Senhor sempre vinha em socorro ao seu povo 
massacrado pelo poder reinante, salvando-o das mãos 
inimigas. Assim chegamos aos nossos dias e, mais uma 
vez, o Céu se manifesta numa intensidade nunca vista, 
desde a descida de Jesus à matéria, dando sinais de que 
algo muito grave está para acontecer na terra; mas, pela 
fidelidade do profeta à Nossa Senhora, Ela pôde afirmar: 
“Por fim o meu Coração Imaculado triunfará”.

Marco Aurélio

Ressuscitem com Cristo Jesus pela água batismal
Terça-feira, 04 de outubro de 1994

Meus caros e amados filhos!
No sacramento da iniciação cristã, Eu 
acentuo: o Batismo é o sinal com o qual o 
Espírito Santo nos marca para a vida 
eterna.
Na esperança da ressurreição, sejam 
então, todos vocês, mergulhados no 
banho da restauração e saiam dele 
renovados no Espírito de Deus.
Meus filhos, batizados, vocês serão 
iluminados com a verdadeira luz que 
vem do Altíssimo. Eu os quero no 
rebanho de Jesus; portanto, tornem-se 
cristãos pelo Batismo e participem da 
graça que leva à efusão do Espírito 
Santo.
Ressuscitem, todos vocês, com Cristo 

Jesus, pela água batismal e levem a esta água todas as 
crianças, para que nasçam de novo, libertadas das garras 
do príncipe deste mundo.
Jesus, ao permitir a si mesmo o batismo, deu à 
descendência de seus representantes a missão de batizar 
a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Deixem renovadas no coração de vocês as promessas do 
Batismo, fonte da vida em Cristo, e, purificados por ela, 
vocês se tornarão templos do Espírito Santo.
Este Sacramento é o nascimento para uma vida 
totalmente renovada em Cristo Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.127)

Comentário: A Virgem nos lembra o valor da iniciação cristã do Batismo: a água 
que nos lava dos pecados. Ela nos pede que renovemos nossas promessas e levemos às 
águas batismais nossas crianças, fruto do amor entre as famílias. Numa época tão 
materializante, iniciar nossas vidas em Cristo é uma graça que não podemos negar a 
nossos filhos.

Ana Maria recebeu a 118ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 17 de setembro 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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O bom senso humano, convertido em critério missionário, não faz 
muitas exigências, para não ser taxado de intransigente. Pensamos 
excessivamente no que dirão, deixando-nos dominar pelo respeito 
humano com receio de perder a fama de arejado, eclético, 
moderno, progressista. Já não se cogita a generosidade da cruz. Já 
nos parece um desperdício inútil esse derrame de amor que se 
chama abnegação. Já não há disponibilidade total, mas cálculo da 
nossa maneira de obedecer ou de servir. Aparece, 
imperceptivelmente, uma tendência: ironizar as coisas de Deus e 
considerar pieguice sentimental o fervor vivido por alguns 
missionários ou pessoas que nos rodeiam.
Fica patente uma falta de hierarquia de valores, não se ordena o 

tempo de acordo com as exigências da Obra Missionária, pelas reais necessidades da vida espiritual e 
material dos nossos companheiros, mas pelo gosto pessoal, pelo que promove, é mais agradável ou 
economicamente mais rentável.
Em termos práticos, manifesta-se um naturalismo religioso que nos inclina a dar um excessivo valor às coisas 
que comumente são estimadas: nível econômico, conforto, honras, promoções, prazeres, prestígio, sucesso e 
eficiência; e deixa-se em segundo plano os valores nitidamente missionários, como o desprendimento, o 
espírito de serviço e de sacrifício em benefício dos outros, a humildade, a discrição e vida de oração.

Bom Senso

Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo 
(Lc 7,11-17)

aquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. 
Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando 
chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho 
único; e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a 
acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com 
ela e lhe disse: “Não chores!” Aproximou-se, tocou o caixão, e 
os que o carregavam pararam. Então, Jesus disse: “Jovem, eu te 
ordeno, levanta-te!” O que estava morto sentou-se e começou a 
falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito 
medo e glorificavam a Deus, dizendo: “Um grande profeta 
apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo”. E a notícia 
do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza.

N
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Movido de Compaixão

Jesus era altamente sensível ao sofrimento humano. Não lhe passava 
despercebida nenhuma situação de dor e angústia. Sua sensibilidade era 
ainda mais aguçada quando se tratava de pessoa cuja condição social a 
tornava vulnerável, vítima da exploração e da marginalização. 
Todo o seu ministério foi pontilhado de experiências de compaixão. O 
episódio às portas da cidadezinha de Naim é um bom exemplo disto. Aí 
ele se deparou com uma cena dramática: o enterro do filho único de uma 
viúva. A situação daquela mulher era de total desamparo: viúva e sem 
outro filho para ampará-la. Via-se abandonada à própria sorte. Seu futuro, 
pois, era incerto. 
Sem esperar ser solicitado, Jesus tomou a iniciativa de devolver a 

esperança ao coração daquela mulher, pois teve compaixão dela. Não se limitou, porém, a simples palavras de 
consolação. Ressuscitou-lhe o filho que era levado para a sepultura. 
Assim, ela, bem como seu filho, passaram por um processo de revivificação. Marcada pela morte do esposo e 
do filho único, ela já não tinha, sem dúvida, mais motivos para viver. Sua vida teria sido uma contínua espera 
da morte. O gesto misericordioso de Jesus reacendeu-lhe a chama da vida. Valia a pena continuar viver!

Aniversário de 20 anos da oração
 do Pai-Nosso da Esperança

Os Missionários do Coração Imaculado estão comemorando, amanhã, 20 anos da oração do Pai-Nosso da 
Esperança, que foi passada a Raymundo Lopes por Jesus e Maria na igreja de Santo Antônio, no distrito de 
Monsenhor João Alexandre (MG), local conhecido por Cachoeira. É uma linda e profunda oração composta 
do Pai-Nosso, dos mistérios do Rosário e de um apelo ao Pai, invocando-lhe o Espírito Santo sobre a Igreja. A 
oração encontra-se no folder dos TRÊS SELOS que acompanha este jornal.  

Terminando de ditar esta oração a Raymundo, Jesus falou:

“A Igreja necessita de ajuda urgente! Desejo que rezem desta forma, tanto 
quanto puderem, para que os sacramentos e preceitos sejam conservados e a 
Eucaristia continue a ser o alimento que Eu lhes dei, como única forma de 
minha presença entre vocês. (…) Estou com vocês através da Eucaristia, não 
duvidem disto! Através de meus sacerdotes, estarei com vocês até o final dos 
tempos. A Eucaristia tem de ser preservada, para o bem da Igreja.”
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falar?Nesta manhã, recebi um telefonema de um missionário 
– Não. Ele se fez papa!

me pedindo ajuda, porque não estava bem. 
– Então não foi Deus?

Imediatamente, pedi a outro missionário que me 
– Deus permitiu que isto acontecesse. E por meio dele é 

acompanhasse à casa dele, e de lá o levamos a um 
plano para que essa trama diabólica, da omissão sobre 

hospital. À tarde, ele recebeu alta e o levamos para minha 
minhas aparições na Rue de Bac (Paris), Lourdes (França) 

residência, para que não ficasse sozinho em sua casa. 
e Fátima (Portugal) tenham um curso onde vocês serão 

Depois, fui para o SIM.
beneficiados.

Voltei, por volta das 21 horas. Assim que todos se 
– Por quê, Senhora?

recolheram, entrei na Capela para rezar e pedir a Deus por 
– Porque o retorno de Jesus está próximo e está decidido 

ele. Rezava o Terço, quando uma aragem perfumada 
pelo Céu que isso seja conhecido por vocês. Se a Igreja 

passou por mim. Fiquei atento e procurei andar na Capela, 
não o proclamar, os meios serão outros.

para ver e sentir o que estava acontecendo. Logo vi surgir 
– Como assim?

sobre o piso uma nuvem, que se dirigiu à cadeira onde a 
– Pelos meios através dos quais vocês foram 

doce e serena Senhora falara comigo antes da viagem a 
programados: pelos meios racionais.

Roma. Fiquei observando-a, quando surgiu na cadeira um 
– Não entendi!

vulto, que percebi ser de Nossa Senhora, pois isto já havia 
– Entenderá, quando isso se iniciar. Muito obrigada por 

acontecido anteriormente. Aproximei-me e perguntei:
sua coragem.

– A Senhora deseja falar comigo?
Agora espere pelos caminhos ditados por Deus, que não 

– Sim, desejo.
são os nossos.

– De que se trata, Senhora, fiz alguma coisa que lhe 
– Obrigado, Senhora, estou sempre à sua disposição!

desagradasse?
– Eu sei!

– Não, tudo correu bem!
Dizendo isto, sumiu.

– Então, por que a Senhora retorna a este lugar?
(Diálogo extraída do livro ‘‘Uma Incógnita dos Finais das Tempos’. p.197 e 198)– Seu amigo está bem, não se preocupe!

– Então, do que se trata?
– Muitas coisas são levadas a não ter um seguimento 
correto, porque vocês são programados pelo materialismo 
a dar valor somente àquilo que satisfaz aos olhos da 
matéria, deixando para trás a visão do espírito.
– Não estou entendendo, Senhora.
– Fiz com que chegasse ao Papa, porque isto está nos 
planos de Jesus.
– Eu sei, e fiz tudo direitinho, conforme a Senhora 
mandou.
– As pessoas ficarão surpresas, porque encontrou com o 
Papa, não é?
– Sim, este encontro foi muito interessante.
– E comigo?
– Todos ficam surpresos, também!
– Não ficam não, venho até você por uma graça especial 
de Deus, e isto é muito mais importante do que um 
encontro com um cardeal que se fez Papa.
– Deus fez ele Papa, não é isto que a Senhora deseja me 

O retorno de Jesus está próximo Se a Igreja não o proclamar, os meios serão outros
Vila del Rey – Capela Magnificat – Segunda-feira, 1º de outubro de 2007


