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Renata Lúcia recebeu a 155ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 12 de agosto 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
Sorteada Durante a Visita

Tudo se realiza na vida de cada um de 

vocês porque Deus ama
Terça-feira, 07 de junho de 1994

Filhos caríssimos! 
Muitas graças serão derramadas sobre a 
terra, sempre que meus pedidos forem 
atendidos, no sentido de que reconheçam 
serem filhos de Deus, portanto, participantes 
de Sua aliança de amor para com a 
humanidade.
Vocês precisam refletir e entender o sentido 
da palavra aliança de amor, quando ela 
provém da vontade do Pai em lhes 
proporcionar a chance de participar de Sua 
glória.
Deus, em Sua infinita bondade, condicionou 
esta aliança num ato de amor que ultrapassa 
o entendimento de vocês.
Tudo se realiza na vida de cada um de vocês 
porque Deus ama. A terra passa por 

mudanças bruscas, e o milênio que se avizinha traz consigo 
dias nebulosos e sombrios para aqueles que ainda não 
crêem que Deus é uma presença que deve ser considerada e 
reconhecida em suas vidas.
Meus filhos, se vocês não aceitarem Deus como uma 
presença real e vital para a vida na terra, não poderão 
vislumbrar no horizonte expectativas de dias prósperos e 
sem violência.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.103)

Comentário: Esta mensagem foi ditada por Nossa Senhora em 

Viçosa (MG). Aqui Ela nos fala sobre a aliança de amor de 

Deus para conosco. O que é esta aliança de amor senão o 

reflexo de Sua infinita misericórdia? Se aceitarmos Deus em 

nossa vida, como uma pessoa real a nos ajuda, poderemos 

tranquilamente fazer parte dessa aliança e enfrentar o futuro 

com otimismo.

o dia 08/08/2014, Renata Lúcia recebeu em seu lar a Nvisita de Nossa Senhora. A cada dia que passa os alertas e 

avisos do Céu são, cada vez mais, uma realidade em nosso 

cotidiano e, devido ao comportamento totalmente centrado 

nas coisas do mundo, alguns de nós não lhes damos a devida 

atenção. Aqueles que assim agem, serão pegos de surpresa ao 

perceberem que se cumpriu tudo o que Nossa Senhora falou 

aqui, em Belo Horizonte, onde Suas palavras não foram 

suprimidas pelo poder reinante. Aí será tarde – terão que arcar 

com as consequências de seus desmandos, porque Deus é todo 

amor e em suas leis, sábias, Ele propôs a (ação e reação) como 

ponto de equilíbrio entre as forças que permeiam o infinito. Se 

se dizima a natureza, ela irá se desdobrar para se reequilibrar, 

causando cataclismos de proporções diluvianas; se incitamos 

a violência, cedo ou tarde estaremos envoltos em guerras 

fratricidas; se não temos Deus como uma realidade em nossas 

vidas, logo estaremos como zumbis – mortos vivos –, porque 

Deus é o único sentido da vida, fora d'Ele nada faz sentido. 

Vemos que a própria humanidade trás sobre si o castigo neste 

Final dos Tempos. Hoje, ela se afasta cada vez mais de Deus; e 

as consequências estão aí para todos verem. Mas Nossa 

Senhora nos dá a certeza de que Seu Coração Imaculado 

triunfará, depois de tudo consumado, pois Jesus estará de 

retorno reclamando o elo perdido no paraíso. Nesse momento, 

a lacuna deixada no Céu por Lúcifer e seus seguidores será 

preenchida “pela natureza humana”, aqueles que foram 

alvejados no sangue do cordeiro. Este sofrido planeta receberá 

uma grandiosa dádiva: poder participar da glória do Altíssimo.

.
Marco Aurélio
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  aquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no reino dos Ncéus?” Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: “Em verdade vos digo, se não vos 
converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como 
esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim 
que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem 
cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se 
perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos 
digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do 
mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos”.
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dimensões.isse Jesus aos discípulos: 
Se uma ovelha se extravia, as outras noventa e nove D"Que vos parece? Se um 
ficarão prejudicadas, assim como a perda de um homem possui cem ovelhas e 
órgão mutila o corpo. Precisamos manter essa uma delas se extravia, não deixa 
unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as ele as noventa e nove nos montes 
noventa e nove serão salvas, mas haverá maior e vai à procura da extraviada? Se 
alegria se for mantida a unidade.consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior 
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: alegria nela do que nas noventa e nove que não se 
Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a extraviaram. Assim também, não é da vontade do 
imagem e semelhança de Deus único, completo, cem. vosso Pai, que está nos Céus, que um destes 
Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, pequeninos se perca."
Deus se entristece. Por isso torna-se tão importante o Este Evangelho nos fala da unidade de Deus e em 
retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela Deus. O Deus único, Aquele que é, que era e que há de 
máxima: "O médico vai ao doente, não ao são", nos ser, e de Sua criação. Isto porque o número  00 é o 
lembra a parábola do filho pródigo, recebido com número inteiro por excelência, como o número 1 . E 
festa, e a importância de levarmos a Palavra aos assim era considerado pelos judeus. Isso nos 
afastados. A ação missionária deve ser direcionada proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro 
sobretudo aos desgarrados. Esse retorno é uma das (um - cada pessoa). É como o macrocosmo e o 
coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos microcosmo, Deus e o homem. Devem preservar uma 
retornar para alguma coisa ligada a Deus, unidade e harmonia intrínsecas e extrínsecas, em três 
reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do dimensões: consigo mesmo, com os demais e com 
filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar à Deus.
Unidade em Deus e nela permanecer.Entendemos, portanto, que o número 100 representa 
Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de um todo e, se alguma coisa desse todo se separa, 
Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando estiveres significa que algo foi desfeito ou modificado. Cada 
no Paraíso". Ali ele encontrou aquela centésima um de nós foi criado por Deus como uma unidade 
ovelha que estava extraviada; naquele momento, completa, não independente, mas compondo um 
restabeleceu aquela unidade rompida.conjunto. Se algum de nós ou alguma parte de nós se 
Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes afasta, a unidade em Deus e em nós fica prejudicada 
mas, depois, aquela centésima ovelha volta a ele com ou mutilada.
toda força e retoma a Unidade em Deus.Jesus ainda fala: "E se a encontrar, sentirá mais júbilo 

nela do que nas noventa e nove que não se 
(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, desgarraram". Com isso Ele nos exorta a não 
extraído do livro "Código Jesus", p.127-128)

quebrarmos nossa unidade pessoal, global e em Deus. 
Devemos estar em harmonia completa nestas três 

A Unidade em Deus (Mt 18,1-5.10.12-14)

Comentário do Evangelho
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heia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto 
do teu ventre. Eu de louvo, porque Deus pensou em Ti antes que se alinhassem as C

colinas, antes que rolassem as cascatas, os mundos girassem no espaço; antes que se 
aterrassem os montes, que os mares se estendessem, as flores se abrissem, os pássaros 
cantassem, os homens povoassem a terra.
Assim por saber-te Mãe do Divino Amor, que tens sozinha amor mais profundo que o de 
todas as mães juntas, desde a primeira até à última, porque um  dia, vendo os prodígios 
de teu Filho, do meio da multidão gritou uma inspirada mulher: “Bem-aventurado o 
ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram”. 
Humilde e tímida no teu recolhimento, qual um pássaro abrigado na fenda da rocha, 
surpreendida ao ouvir de Gabriel a notícia que os séculos aguardavam, de que tu eras a 
raiz da qual brotaria a Flor da Eternidade, Maria, por aquele momento em que o Espírito 
Santo inundou-te de mistério e em teu ventre foi gerado Aquele que o mundo inteiro não 
pode conter. 
Por aquela noite linda em Belém, quando os anjos repletaram os ares da terra com as 
canções do Céu, porque de ti estava nascendo o Redentor dos homens, porque em teus 
braços de aurora surgiu o Sol da justiça, Luz do mundo, aclarador do caminho para 
quem não quer andar nas trevas. Por  trinta anos um Deus tornado homem, feito de teu 
sangue e de tua carne, esteve contigo no escondimento de Nazaré, recebendo as tuas 
solicitudes, o teu carinho, o teu  amor.

Eu te louvo, ó Maria!

Credo Missionário
Cremos que Deus nos escolheu desde o seio materno, nos chamou por Sua graça e resolveu 
revelar em nós o seu Filho, para que o anunciássemos até os confins da terra.
Cremos sermos missionários e missionárias por vocação, servos e servas de Jesus Cristo, 
escolhidos e escolhidas para anunciar o Evangelho de Deus.
Cremos que a Missão vem de nós, ela é a resposta ao Plano do Pai que, em Seu imenso amor, 
quer a salvação da humanidade e por isso lhe "deu seu Filho único, para que todo o que Nele 
crer não pereça, mas tenha a vida eterna".

Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de confiança, tomando-nos para o Seu serviço missionário e 
profético em nossas comunidades que querem "ver e encontrar Jesus", "Caminho, Verdade e Vida".
Cremos que, como batizados e batizadas, devemos nos "comportar de maneira digna da vocação a que fomos 
chamados" levando aos irmãos e irmãs o anúncio do Ressuscitado: "Vimos o Senhor".
Cremos que é tarefa da Igreja continuar a missão iniciada por Jesus. Foi Dele que, no dia da Ascensão, 
recebeu o mandato: "Ide, pois, e ensinai a todas as nações".
Cremos na Igreja missionária, geradora de esperança, que caminha ao lado dos pobres e excluídos e que anda 
nas estradas do mundo "sem ser do mundo".
Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz caminho com todos os missionários e missionárias 
ensinando-lhes a aceitar com alegria o pedido feito nas Bodas de Caná: "Fazei tudo o que Ele vos disser". 
Amém.
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pedidos, quis tomar providências, mas foi interrompido aos 33 (…) Senti uma mão sobre minha cabeça. Era de um dos três 
dias de seu pontificado pelas pessoas que não queriam que esse Anjinhos. Ele me disse: “A doce Senhora deseja lhe falar!” 
anúncio fosse feito.(…)
João Paulo II viveu atormentado, quis proclamar a verdade, – A Senhora aqui, na Capela, como isto pôde acontecer?
mas foi obrigado a ir a Iria para tentar dar um ponto final – Sente-se perto de mim, precisamos conversar. (…)
naquilo que dava dor de cabeça à Igreja.– Senhora, nunca poderia imaginar que veio à terra por três 
Eu fiz acontecer sua ida a ele para, numa última tentativa, vezes (Paris – Catarina Labouré, Lourdes – Bernadete e Fátima 
incentivá-lo a falar a verdade, mas tudo em vão, não teve – Lúcia) e os responsáveis esconderam o verdadeiro motivo. 
coragem. Ele era meu escolhido para falar a verdade, mas o Por quê?
príncipe deste mundo venceu, fazendo prevalecer o racional. – Porque tiveram medo, deram trela à razão.
(…)– A Senhora sabia que isso aconteceria?
Agora nada resta a fazer, meu pequeno Daniel, não posso lhe – Sabia, mas o Altíssimo não condena ninguém sem antes 
obrigar a nada, como nunca obriguei a ninguém. Fiz o que tive passar pelo crivo do erro e depois o julgamento. Meu Filho 
de fazer, proclamei em Paris, Lourdes e Iria; e Belo Horizonte disse que nesta hora não haveria fé na terra. Onde existe fé, se 
foi minha reta final neste processo. Hoje faz anos que lhe Sua própria Igreja esconde Seu retorno?
permiti que colocasse suas mãos em meus pés. Hoje passo em Os primeiros papas que souberam do meu pedido na capital 
sua cabeça minhas mãos, sabendo que de você tudo será feito. francesa não acreditaram no recado, acorrentaram a mensagem 
Mesmo sabendo da derrota, que Jesus está a caminho, nada nas gavetas do Vaticano e ordenaram outras providências, para 
poderá impedi-lo, nem o fermento desses fariseus que você que fosse cunhada a medalha que eles tinham idealizado. 
tanto lembra.Catarina calou-se, porque não podia fazer nada diante das 
– Senhora, me permite uma última observação?circunstâncias, mas morreu angustiada ao ver que meu pedido 
– Pode falar.não fora levado a sério, como deveria ser. Anos depois, tentei 
– A Senhora é tão poderosa, por que não falou disso de novo na França, desta vez numa pequena cidade, e lá 
diretamente aos papas, ao invés de falar com meninas que proclamei: “Sou a Imaculada, aquela que deve anunciar a 
seriam manipuladas?vinda de Jesus, por isso estou aqui”. E Bernadete foi obrigada a 
– Não sou poderosa, somente o Altíssimo é poderoso, e para proclamar ao padre Cross coisas que não pedi, e depois a 
que Eu possa vir até a alguns, conforme venho a você, são encerraram num convento longe do lugar onde se encontrava 
necessários alguns quesitos que são raros, que os papas dessas comigo.
épocas não os tiveram.Quando o Papa da época teve o anúncio do fato, reportou-se ao 
– E La Salette?anterior mas não acreditou, fez da gruta um local de 
– Chorei por não poder falar.peregrinação, e o meu pedido foi pela segunda vez engavetado 
– E Medjugorje?no recinto do Vaticano. Não desisti, porque os planos do 
– Seriam manipulados e agravaria mais o estado de João Paulo. Altíssimo exigiam três tentativas, e isto foi completado nas 
(…)terras portuguesas, foi a terceira menina por mim escolhida 
– Como posso proclamar isso, sabendo que não terei êxito?para a mensagem à Igreja. Pedi que fosse escrita e endereçada 
– Proclame-o, mesmo sabendo que a Igreja não aprovará sua ao Papa alguns anos depois de minhas aparições em Iria. Tanto 
atitude. É o Davi diante do Golias. Tem nas mãos uma pequena Benedito XV quanto Pio XI estavam por demais ocupados e 
arma que é a chave das interpretações das palavras de Jesus. não deram importância ao que falei. Depois Pio XII veio a 
Jogue-as a público e, se for da vontade do Altíssimo, o gigante saber de meus pedidos em Paris, Lourdes e Iria, e declarou 
tombará. Eu disse SIM a Deus num momento adverso, diga ironicamente que aquilo não lhe dizia respeito.
agora seu SIM a esta verdade, sinta que pode com a ajuda de João XXIII quis remediar o problema abrindo a Igreja ao 
Deus fazê-la frutificar, porque você não é padre, eles não mundo, pedindo um concílio. Achava que desta forma o 
poderão encerrá-lo num convento, não poderão calar sua voz. Evangelho seria proclamado com maior liberdade e Jesus 
Você foi escolhido pelo Céu e ficarei a seu lado até o último retornaria no coração das pessoas, e não como Eu tinha 
momento, para recebê-lo aqui onde estou. Estou oferecendo a declarado em Paris, Lourdes e Iria. Resolveu, por conta 
Deus minha vitória pelo dever cumprido, faça o mesmo, e será própria,  engavetar também meus pedidos para que a Igreja 
tranquilo. Lembra que não lhe prometi nada neste mundo? Por proclamasse esse retorno de Jesus.
que me cobra então vitórias racionais? (…)Paulo VI, na trilha das omissões dos papas anteriores, nada fez, 
 preocupou-se com o concílio, construção de salas, aumentou o 

(Extraído do livro Raymundo Lopes – número de cardeais não italianos e morreu angustiado, em 
Uma Incógnita dos Finais dos Tempos, pág. 183/187)1978,  por ter ciência da omissão de que fora parceiro.

Seu sucessor, João Paulo I, ao tomar conhecimento de meus 


