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Liliane Lanna recebeu a 156ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 19 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

Vocês estão vivendo a era em que tudo é permitido
Terça-feira, 04 de julho de 1995

Meus filhos! 
O Céu deseja descer à terra para 
ajudá-los, mas, na maioria das vezes, 
isto se torna difícil, porque o 
erotismo e a pornografia reduzem o 
valor moral e, conseqüen-temente, a 
espiritualidade de vocês. A partir daí, 
este câncer se alastra numa onda 
crescente, no meio onde vivem, no 
país e em toda a terra.
Vocês estão vivendo a era em que 
tudo é permitido.
O Apocalipse aproxima-se de sua 
fase final e soa, no raiar deste novo 
milênio, a hora onde tudo nele 
contido será cumprido.
Meus queridos, sejam dignos de 
perceber e receber essas revelações, 
através das visitas do Céu à terra, 
porque elas não se vendem nem se 
compram. Merecem-se e ganham-se.
A falta de moral deseja explicar o 
Onipotente Criador de todas as 
coisas pela razão, e a ciência sem 

Deus quer excluí-lo do pequeno e limitado raio de ação 
das recentes descobertas, como se isto fosse possível.
Tenham em mente que Deus será sempre qualquer coisa 
de demasiado grande, para que o espírito das criaturas 
terrestres o possa conceber.
Deixem que Deus toque com a Sua graça o coração de 
vocês, e tudo terá explicação e sentido pela fé.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.170)

o dia 18/08/2014, Liliane Lanna recebeu em seu lar a Nvisita de Nossa Senhora. Nos últimos anos aconteceram 

fatos que causaram uma enxurrada de especulações sobre um 

suposto fim do mundo. Alguns estudiosos afirmam que 

estamos passando por uma importante transição planetária, e a 

astrofísica até cogita que a vida como a conhecemos pode 

estar, sim, ameaçada por algum corpo celeste em rota de 

colisão; e também temos o problema das armas nucleares 

diante de um contexto de guerras e conflitos intermináveis. O 

fato é que: nunca se falou tanto nos 'profetas dos tempos finais' 

como agora. Mas, afinal, o que está acontecendo para causar 

tanta celeuma? Será que uma força maior está querendo nos 

dar um aviso, um sinal de que algo muito grave está para 

acontecer? Mas o ponto central, a chave para este mistério, 

quase ninguém ousa falar. É que estamos justamente na época 

que antecede o retorno de Jesus. Mas quem deveria estar 

proclamando esta informação a fim de que a população se 

prepare para tão grande acontecimento, não o faz, ou por não 

acreditar suficientemente em revelações privadas, profecias, 

etc., ou por achar esta declaração uma ameaça. Estarão com 

Cristo aqueles que estiverem em Sua sintonia, independente 

de credo ou cultura. Imagine o nosso cérebro funcionando 

como um receptor e transmissor de TV, porém, com alguns 

canais bloqueados: é o que resultou como consequência do 

pecado original. Ao comando do Cristo, estes canais serão 

liberados através da capacidade plena do intelecto. Aí O 

veremos como realmente Ele se apresenta, e a Igreja, em seus 

sacramentos, torna-se um canal de graça especial nestes 

tempos.
Marco Aurélio
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                                                 Cadeias de conceitos

s vezes somos tímidos tentando exprimir o amor que sentimos, com Àreceio de embaraçar a outra pessoa, ou a nós mesmos, hesitamos em 
dizer claramente, gosto de você. Tentamos transmitir a ideia de outra 
maneira dizendo: tenha cuidado ou não guie tão depressa. Isto quer dizer, 
você é importante para mim, ou tudo o que você faz me interessa, não desejo 
que se machuque. 
É necessário escutar a voz do amor, pois, quando um pai recomenda ao filho 
que dirija com cuidado ele recebe a recomendação como se ele não tivesse 
juízo. Ao invés do amor, irrompe-se a revolta e ambos saem machucados. 
Às vezes é necessário palavras explícitas, mas a maneira de dizer as coisas é 
muito mais importante, pois, mais afeto e cordialidade é mais prudente do 
que muitos sentimentos externados insinceramente . 
Qualquer manifestação de que uma pessoa se preocupa com outra proclama 

afeto. Às vezes a expressão é desajeitada, em outras ocasiões é necessário pensar e escutar muito para 
perceber o amor que se encerra no diálogo. 
Podemos externar que gostamos de uma pessoa de várias maneiras, com sorrisos, lágrimas, ou ficamos 
calados, outras vezes falamos, mesmo com rudeza, ou gentileza, escutando, mostrando-nos atenciosos ou 
agindo impulsivamente.
Muitas vezes demonstramos amor perdoando alguém que não procurou saber o amor que tentamos 
demonstrar. 
São Paulo nos diz:”O amor é paciente , benigno não arde em ciúmes, não se glorifica, entretanto como seres 
humanos somos, às vezes, arrogantes, vaidosos, brutos, ou egoístas. 
Quando estamos presos em cadeias de conceitos, não temos a liberdade de amar, pois somente transmitimos 
amor quando quebramos essas cadeias, só então a paciência, a bondade do amor, o calor, esperança e a alegria 
podem ser externados por saber que somos fracos quando sabemos quem somos. 

aquele tempo, Jesus disse aos discípulos: “Em verdade vos digo, dificilmente um Nrico 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”.

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



ste Evangelho é mais conhecido justamente por falar que é de uma Igreja humana e divina, põe de lado a Igreja divina e 
fala pela Igreja humana, dizendo: "Eis que deixamos tudo e te Edifícil um rico entrar no Reino dos Céus. Precisamos 
seguimos. O que é que vamos receber?". Pedro, levado pela entender que riqueza é esta da qual Jesus está falando, pois 
razão, ficou em dúvida; foi como dissesse: Se os escribas e os vivemos num mundo da matéria, onde conhecemos o que 
fariseus, homens da Lei, falam que a graça está ligada ao bem-

vemos, pegamos, sentimos. Um mundo comandado pela razão 
estar, e nós, que largamos tudo para seguir Jesus, vamos ganhar 

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

(…) – O que a Senhora tem para me dizer? vida de vocês. E isto se dará independente do credo ou cultura 
– Vocês estão vivendo os momentos universais que tanto existentes na terra. Vocês mudarão a terra, porque estarão 
profetizou Daniel! mudados. Uma nova consciência tomará conta do mundo, 
– Senhora, … O que profetizou Daniel que estamos totalmente direcionada a Deus, sem a influência maléfica de 
vivendo? Satanás, porque o Sagrado Coração de Jesus e o meu 
– (…) Vocês estão passando por momentos de grande Imaculado Coração estarão triunfantes. Vocês tomarão 
expectativa, neste final de milênio, e como o mal está consciência do grande mal que Lúcifer fez à terra e ele, 
instalado no mundo, numa época em que tudo é permitido, desterrado do coração de vocês, será finalmente precipitado 
dão trela a Satanás, para que confunda suas mentes, e isto no Inferno, com todos os seus anjos. (…)
está acontecendo com minhas mensagens, nestes últimos – Senhora, me disseram que a Senhora e as profecias falam 
tempos. Este é o grande trunfo do demônio: colocar a que a Eucaristia será abolida, e que somente alguns sacerdotes 
confusão, para depois instalar o descrédito. Por isso, Jesus leais a Jesus continuarão celebrando as Missas. Onde se dará 
pediu para que dessem atenção a Daniel. (…) isso?
O que desejo de você é somente coragem para dizer, sem – Somente a Rússia, o seu país e uma ínfima parte da terra 
medo, com a maior firmeza possível, tudo que vou lhe serão o Sacrário do mundo. Isto Eu disse no ano da Terra de 
relatar. (…) 1917.(…)
Vejo aproximar-se no horizonte a grande nuvem da Deus quer mudar o homem, para depois mudar a terra, porque 
desolação, e toda a terra tremerá, pois o braço do Senhor, no dilúvio Deus mudou a terra para mudar o homem, e 
nosso Deus, baixará sobre o mundo para purificá-lo. prometeu que isto não mais aconteceria. Deus quer forjar, no 
– Quando acontecerá isto, Senhora? coração de cada um, um novo céu e uma nova terra. E isto 
– No seu tempo. Muito em breve o assento de Pedro estará a Deus fará, porque está escrito por Seus profetas; e isto se fará 
descoberto, quando então terão início todos esses por meio de muitas dores, porque o homem assim quis, ao 
acontecimentos. Vocês, católicos, verão dias terríveis escrever a sua história, deixando que a iniquidade, mais uma 
nascerem no horizonte. Por 1260 dias da Terra, estará aceso vez, tomasse conta da terra. A terra será mudada, porque o 
em Jerusalém o candelabro de duas velas, único pilar da homem será mudado. Jesus voltará, enfim, a viver entre 
defesa da fé na Igreja. O nome de Jesus não terá nenhum vocês, porque todos vocês O verão na glória do Altíssimo, 
valor na terra, as Missas serão substituídas por uma simples porque a glória do Altíssimo estará vivendo em vocês, isentos 
e simbólica representação da última Ceia, e uma terrível do pecado. 
apostasia tomará lugar de destaque no seio da Igreja. Cada 
um de vocês, durante três dias, sentirá dentro da alma a 
sensação do afastamento do Senhor. Durante esses dias, 

 (Texto extraído do livro O Terceiro Segredo pág. 67/70)

Final de Milênio II


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

