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No dia 14/04/2014, Maria da Penha recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora que, por um ato de amor incondicional 

à humanidade, desce dos Céus e se manifesta nos subplanos da 

matéria, fazendo-se perceptível aos nossos escassos sentidos 

através de abalizados mensageiros que, de tempos em tempos, 

aparecem como a nos alertar de que o Céu está atento aos 

nossos desmandos e que a vida é uma constante além das 

barreiras da morte. Nestes dias, lembramos o ápice do 

sacrifício de um Deus que quis visitar a terra e nos mostrar que 

a salvação é possível. Jesus entregou-se ao holocausto da 

matéria e, sem vacilar, carregou sobre si o peso de nossos 

pecados. O Filho do Altíssimo é cravado no madeiro, ficando 

como advertência para todos os séculos de que nós, humanos, 

teremos que compreender o sentido da cruz (a raiz da matéria 

que nos liga ao universo do espírito) e carregá-la até o calvário 

de nossa existência, para que estejamos aptos a receber d'Ele a 

purificação e que possamos, assim, passar a um novo patamar 

da evolução do espírito no planeta Terra. Meditar sobre esta 

atitude de Jesus não é uma simples recordação da história da 

salvação, mas é sentir o pensamento d'Aquele que tudo 

comanda – o Absoluto se mostra através do Filho; o Filho cria a 

vida e o universo das formas, tornando-se acessível aos 

homens através da Mãe, para depois aparecer crucificado nos 

ergástulos da matéria. Esta é a misericórdia de Deus, que 

sempre criou e que nunca deixou Sua criação desamparada e 

quer que a vida seja abundante e feliz na terra como em todo o 

universo, mesmo que para isso Ele tenha que descer e sofrer 

num mundo dominado pelas trevas.             
Marco Aurélio

 .

Maria da Penha  recebeu a 144ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 22 de abril de 2014. 

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

Tome cada um a sua cruz
Terça-feira, 12 de setembro de 1995

Meus filhos! 
Jesus  disse  àqueles  que 
desejaram segui-lo: “Tome cada 
um a sua cruz, antes de iniciar 
esta empreitada”. Isto quer dizer 
que, no ato de seguir Jesus, 
encontraremos inevitavelmente, 
neste caminho, momentos 
difíceis no cumprimento da 
palavra empenhada. 
A maioria de vocês deseja seguir 
Jesus, mas não quer admitir a 
cruz nesse contexto, e então, 
quando se inicia o sofrimento e a 
humilhação, simplesmente 
cancelam esse compromisso. 
Meus filhos, comportando-se 
dessa forma, estarão ignorando 
aquilo que Ele nos disse, que 
seríamos perseguidos. 
A maior prova do amor de Jesus 
para conosco foi a cruz, e para 
nós a maior prova de amor para 
com Ele é fazer a Sua vontade, 
mesmo que, freqüentemente, o 
resultado dessa escolha seja a 
cruz. 

Aquele que deseja construir algo em Cristo, elabore antes 
um orçamento. 
Caso contrário, poderá ver frustrado seu projeto de vida, 
pois somente obterá êxito se, numa opção sincera e 
calculada, segui-lo sem restrições.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.181)
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Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. 
Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, 
então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o 
corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: 
“Mulher, por que choras?” Ela respondeu: ”Levaram o meu Senhor e 
não sei onde o colocaram”. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e 
viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: 
“Mulher, por que choras? A quem procuras?” Pensando que era o 
jardineiro, Maria disse: “Senhor, se foste tu que o levaste dize-me 
onde o colocaste, e eu o irei buscar”.
Então Jesus disse: “Maria!” Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: 
“Rabuni” (que quer dizer: Mestre). Jesus disse: “Não me segures. 
Ainda não subi para junto de meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: 
subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. 
Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: “Eu vi o Senhor!”, 
e contou o que Jesus lhe tinha dito.

Ressurreição (Jo 20,11-18)
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pois este é que lhe dá referência, que lhe serve de A Igreja divina, a Igreja humana e a humanidade 
paradigma. Ela chora por sentir-se órfã, perdida. Não 

pecadora se interagem.
disse que Jesus estava morto, mas que "levaram o meu 

Este Evangelho refere-se às aparições de Jesus aos 
Senhor", levaram o divino.

discípulos, depois de Sua morte na cruz. Contudo, vamos 
"Dizendo isto, voltou-se e viu Jesus em pé, mas não o 

retroceder ao v. 11 para entendermos melhor como se deu 
reconheceu."

o diálogo de Jesus com a humanidade pecadora, 
Quer dizer, a humanidade pecadora, retroagindo no 

personificada por Maria Madalena.
tempo, viu mas não reconheceu ali Jesus em sua 

"Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. 
divindade. E Jesus repete a pergunta dos dois Anjos: 

Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois 
"Mulher, por que choras?" E faz uma segunda pergunta:

anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo 
"Quem procuras?" Este é um diálogo claro de Jesus com 

de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés."
a humanidade pecadora.

Maria ficou à porta do túmulo, isto é, não entrou na 
"Pensando ser ele o jardineiro, ela lhe diz: 'Senhor, se 

intimidade da morte de Jesus, ficou de fora chorando e 
foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei 

viu, embora sem entender, dentro do túmulo aquilo que 
buscar.'" Esta é uma das coisas mais importantes deste 

era divino (o Anjo à cabeceira) e humano (o Anjo aos 
Evangelho. É o ponto chave dos versículos 11 ao 16. A 

pés), a representação de Jesus em Sua dupla natureza: a 
humanidade pecadora, aqui, pergunta a Deus. É como 

divina e a humana. Nesta dupla natureza estão também as 
dissesse: Se foste tu que o levaste de mim, ó Deus, fala-

duas Igrejas.
me onde está, que vou buscá-lo. Veja que interessante, a 

E elas fazem a primeira pergunta a Maria: "Mulher, por 
humanidade pecadora não havia reconhecido o Cristo. 

que choras?" É como dissessem: Ó humanidade 
Estava diante de uma situação real em que Cristo, 

pecadora, por que choras? Olhas a minha humanidade, 
humanizado, traz dentro de si o que chamamos de divino. 

mas vês minha divindade. Como não entendera, ela 
Mas quem falava agora era o divino e o humano 

respondeu: "Levaram o meu Senhor, e não sei onde o 
glorificado, que se mostram à humanidade pecadora. 

colocaram."Externa aqui a sensação de dor pela perda do 
Não se fala em morte. A humanidade pecadora questiona 

divino e sua busca ansiosa. Vemos ainda que a 
onde está o divino, porque o quer de volta.

humanidade pecadora existe enquanto diante do divino, 



"Diz-lhe Jesus: 'Maria'. Voltando-se, ela exclama em até serdes revestidos da força do Alto." (Lc 24,49) 
hebraico: 'Rabbuni!'" (tratamento mais solene que Rabi e, Jesus permite que a dúvida de Tomé seja saciada. Na 
muitas vezes, usado quando se dirige a Deus). Nesse verdade Ele não precisava do testemunho de Tomé, 
momento, ao falar apenas Maria, Ele se refere à humanidade mas, para que as duas Igrejas permanecessem coesas, 
pecadora que se opõe a Eva, para que esta acorde e o para que fé e razão pudessem caminhar juntas, a dúvida 
reconheça. Só então irá entender o grande milagre da teria de ser eliminada, pois a integração entre o 
encarnação do Verbo. humano e o divino deveria acontecer, por fazer parte do 
Este é o momento certo das duas Igrejas. Por isto Jesus falou plano de Deus. Então, aquele diálogo de Jesus com a 
aos discípulos (Lc 24,49): "Eis que Eu vos enviarei o que humanidade pecadora, quando ela não o reconheceu, 
meu Pai prometeu (o Espírito Santo). Por isso, permanecei foi preciso a fim de que Jesus mostrasse à Igreja a 
na cidade até serdes revestidos da força do Alto." Havia uma necessidade de Sua encarnação. Para que isto 
ruptura entre o divino e o humano, apesar do Verbo ter-se acontecesse e se tornasse público, precisava saciar 
encarnado. É por isto que Jesus se enfraquecia em aquela dúvida. Jesus fez isto usando a figura de Tomé, 
determinados momentos, como quando disse: "Pai, se é ao atender o seu pedido.
possível, afasta de mim este cálice."; "Meu Deus, meu Deus, "Oito dias depois, achavam-se os discípulos, de novo, 
por que me abandonaste?" (Mt 26,39; 27,46) "Disse-lhe dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as 
Jesus: 'Não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: 'A paz 
Vai, porém, a meus irmãos1 e dize-lhes: Subo a meu Pai e esteja convosco!' Disse depois a Tomé:
vosso Pai; a meu Deus e vosso Deus.'" Este é o momento em 'Põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos! Estende a tua 
que a humanidade pecadora interage com o divino e o mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas 
humano glorificado. É como se Ele dissesse: Agora, que acredita!'"
você está me entendendo, tem a obrigação de falar a todos. Jesus permitiu que isto acontecesse para que tenhamos 
Vá e diga a eles quem Eu sou. E "Maria Madalena foi mais fé nas coisas de Deus, para que conheçamos e 
anunciar aos discípulos: 'Vi o Senhor', e as coisas que Ele lhe acreditemos nas verdades reveladas. A dúvida em si 
disse." não é pecado, principalmente quando se traduz numa 
A humanidade pecadora, personificada por Maria busca da verdade.
Madalena, conta aos discípulos: "Vi o Senhor". Ela é a Desta forma soubemos, também, da integração entre as 
primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Depois, duas Igrejas. Por isso este Evangelho precisa ser visto 
então, Jesus vai aos apóstolos para lhes falar. dos versículos 11 ao 29, pois é aí que está a sua 
Era necessária essa participação, esse testemunho da essência. E o ponto chave é o momento em que a 
humanidade pecadora, para que Jesus chegasse às duas humanidade pecadora diz: "Senhor, se foste tu que o 
Igrejas. Nesse momento, Tomé não estava presente, foi levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar!"
quando Jesus instituiu o Sacramento do Perdão. "Soprando A cada vez que lemos o Evangelho, vamos 
sobre eles, disse: 'Recebei o Espírito Santo. descobrindo verdades e ensinamentos encobertos. Ele 
Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão contém um "código" interminável, de uma riqueza 
perdoados; aqueles aos quais não perdoardes ser-lhes-ão inesgotável. A beleza do Evangelho é justamente esta: 
retidos.'" Isto nos sugere que o perdão só se confirma se não a cada leitura percebemos novos ensinamentos. Este é 
houver dúvida. o maravilhoso poder das palavras de Jesus. Refletindo 
"Os outros discípulos disseram, então, a Tomé: 'Vimos o sobre elas, chegamos a um intrigante quebra-cabeça 
Senhor!' Mas ele lhes disse: 'Se eu não vir em Suas mãos o possível de ser decifrado.
lugar dos cravos e se não puser o meu dedo no lugar dos Ao ler o Evangelho devemos procurar as palavras 
cravos e minha mão no Seu lado, não acreditarei.'" chaves. A idéia principal nem sempre está naquele 
Tomé é aquele que, quando da ressurreição de Lázaro (Jo trecho selecionado para a liturgia do dia. Por isso 
11,16), disse que, se Jesus voltasse a Betânia, na Judéia, devemos ler um pouco antes e um pouco depois, para 
todos os discípulos deveriam voltar para morrer com Ele. entendermos melhor a mensagem, o ensinamento que 
Nisto já mostra, por sua racionalidade, a dificuldade em crer, contém.
em confiar. Tomé é, como já disse, a personificação da A luz de Jesus nos é transmitida através do Evangelho, 
dúvida. Duvidou da presença de Jesus, entre os apóstolos, que nos ilumina, irradiando sobre nós seus raios de 
após a Sua morte, como acreditou que Jesus morreria se vários matizes. Por isso, antes de iniciarmos sua 
voltasse a Betânia. leitura, devemos pedir ao Espírito Santo que nos 
"Podeis beber o cálice que Eu vou beber e ser batizados com ilumine.
o batismo com que serei batizado? Eles disseram: 

1 Não se refere aqui a irmãos no sangue, que não possuía, mas 'Podemos.' Jesus replicou: 'Do cálice que Eu beber, vós 
àquilo que disse:bebereis, e com o batismo com que Eu for batizado, sereis 
"Quem é minha mãe e meus irmãos? E, percorrendo com o olhar 

batizados.'" (Mc 10,38-39; Mt 20,22). Mas isto não haveria 
os que estavam sentados ao Seu redor, continuou: 'Eis a minha 

de ser naquele momento e lugar. mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu 
Antes de Sua ascensão (fato ocorrido em Betânia), portanto irmão, irmã e mãe.'" (Mc 3,33); ou quando diz: "Minha mãe e 

meus irmãos são aqueles que ouv em a palav ra de Deus e a põem depois de Sua morte e ressurreição, Jesus deu-lhes as 
em prática." (Lc 8,21)últimas instruções: "Eis que Eu vos enviarei o que meu Pai 

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes,
prometeu (o Espírito Santo). Por isso, permanecei na cidade  extraído do livro "Código Jesus", pág.219-222)
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Reflexão sobre o diálogo do dia 12/04/2014 sobre as direções das capelinhas (projeto Mãe do Divino 
Falar de via-sacra requer uma reflexão apurada dos fatos Amor), e eu novamente admirando os quadros da via-
acontecidos com Jesus, porque via-sacra não é vivenciar sacra, quando escutei, entre algumas outras coisas, a voz 
apenas Sua condenação terminada na morte e da Doce Senhora:
ressurreição, é reviver a trajetória de um Deus que se fez – Afaste-se, porque necessito falar com você!!
homem e terminou como homem, sujeitando-se a toda Afastei-me e fui para uma saleta, onde fiquei esperando.
sorte de acontecimentos que por determinação Divina era Então escutei: 
necessária. – Você deve deixar o Francisco falar, sua presença 
Falar de via-sacra requer conhecimento do porquê isso acarreta em seu espírito situações que são inoportunas, 
foi necessário. O que levou a humanidade a receber um ele não percebe isso.
Deus como homem? Este é o nosso castigo, e para Ele um Você deixará cair em seu espírito o deslumbramento do 
testamento de misericórdia. que tenho a lhe declarar.
O que é via-sacra senão a revisão de nossa história A via-sacra que Yeshua viveu não condiz em nada com o 
passada a limpo? O que corresponde à verdade racional de vocês. Ela iniciou-se nas palavras do Anjo do 
imponderável de um Deus? Sujeitar-se a passar pelo Senhor a mim, passando pelo nascimento e vamos 
nosso caminho de dores, frustrações e inexoravelmente caminhar pelo aprendizado, minha descoberta no templo, 
terminar na terra? a morte de meu caro Joseph, os festejos de Caná, o 
Isto é via-sacra!!! derramamento de água na cabeça de Yeshua, o episódio 
Nossa ressurreição inicia-se onde se instala a morte de do deserto, a escolha das pessoas que deveriam 
Jesus, porque antes estávamos condenados ao acompanhar Yeshua, a morte de meu primo João, o ápice 
afastamento de Deus Pai; agora recebemos de presente da páscoa onde Yeshua se deu a vocês, a traição de 
um Deus/Jesus à nossa disposição, como Ele mesmo Iscariotes, Yeshua diante do governador, Sua atitude 
disse:“Estarei convosco até o final dos tempos”. diante da condenação, e finalmente, como não deveria 
Nossa via-sacra termina, e a de Jesus/Deus inicia-se ao ser, Sua morte terrena.
aceitar nosso convívio na eternidade, que por noção de Mas, e a via-sacra?
direito pertence aos anjos. – O que quer dizer via-sacra?
A bela e serena Senhora é nossa intérprete nesse – O sofrimento de Jesus. – respondi.
caminho, porque foi Ela a determinante dessa jornada – Para um Deus que desejou ser homem esse é um 
mística, que, se formos dignos das promessas de Cristo, sofrimento misericordioso; as considerações terrenas 
nos fará viver para sempre, e enfim compreenderemos cristãs, eu as venero, mas, Daniel!!,via-sacra deseja dizer, 
porque nasceu e morreu Jesus. em sua língua – caminho sagrado –, esse é o caminho 
Essa é a via-sacra que teremos de meditar para sagrado que condiz na linguagem cá do alto.
personificar Cireneu a caminho do Gólgota, que sem – Estamos fazendo errado?
dúvida é nossa mente belicosa e sem compreensão do que – Não, mas nada impede que conheça o caminho sagrado 
é ser Deus e se fazer homem por amor, somente amor. traçado por Yeshua, porque esse é o desejo do Pai, 

transmitido a mim, não pelas palavras, mas pelo 
Via-Sacra conhecimento do espírito.
Caminho do sofrimento misericordioso de Yeshua – Estamos promovendo uma via-sacra nos jardins da 

Capela Magnificat, posso levar a público isso?
Chegamos eu e o Francisco a Porto Alegre, num dia – Como não? Mas terá interferências negativas à respeito.
chuvoso (11 de abril), por volta das 13:20 horas. Ricardo – Como deveremos chamá-las, então?
e Silene nos aguardavam no aeroporto e nos levaram para – Chame-as“Caminho do sofrimento misericordioso de 
o hotel. Lá almoçamos e dirigimo-nos ao SIM, enquanto Yeshua !!”
o Ricardo retornou ao seu trabalho. Logo de chegada, – E via-sacra?
encantei-me com os quadros de uma via-sacra dispostos – Como desejar!
na parede da sala onde no dia seguinte faríamos a reunião – Posso continuar fazendo-as?
sobre o projeto Mãe do Divino Amor. Pouco depois o – Por que não? Mas não condiz com a verdade necessária.
Francisco e eu começamos a fazer algumas – Está escrito que fazias uma via-sacra!
considerações para os presentes; mais tarde o Ricardo – Não esta, que apaguei de minha memória terrena, 
voltou e chegaram mais algumas pessoas, mas eu só tinha procurava lembrar-me do caminho misericordioso. Fique 
olhos para a via-sacra na parede. agora perto do seu amigo, porque estarei com vocês.
No dia seguinte, o Francisco começou a palestra dele Dizendo isto, tudo se calou.
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