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Maria do Rosário recebeu a 159ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

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.

Número do sorteio______ do dia 09 de setembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita

Convertam-se e rezem para que outros o façam
Terça-feira, 02 de maio de 1995

Meus filhos! 
Convertam-se e rezem para que outros o 
façam, porque o dia da grande purificação 
desponta no horizonte, e atingirá toda a 
humanidade, independente do credo que 
praticam.
Estejam unidos para que possam, numa 
cadeia amorosa, ajudar a todos nessa 
conversão que tanto peço. Não os quero 
amedrontados, porque isto não será um 
castigo, mas uma imensa graça que o Pai 
Celeste derramará sobre a terra.
Nesse dia vocês verão passar, por um 
relance diante dos olhos, todas as faltas 
cometidas contra as Leis de Deus.
Estejam preparados e usem da confissão 
como o meio eficaz que atenuará 
enormemente o impacto dessa ação 

purificadora do Criador. Somente poderei ajudá-los se 
quiserem ser ajudados.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.160)

Comentário: Nestas mensagens, pela primeira vez, Nossa Senhora toca 

no assunto da “grande purificação”. Ela sempre se preocupou, aqui, com a 

evangelização, alertando-nos para a necessidade de uma “conversão 

urgente, profunda e sincera”. A “grande purificação”, já predita por ela em 

Garabandal, ao padre Gobbi, em Medjugorje e em Akita, torna-se cada vez 

mais uma espera preocupante. Devemos estar preparados, porque essa 

experiência será assustadora para aqueles que não se encontrarem na graça 

de Deus, purificados do pecado pelo Sacramento da Confissão. Ela deseja 

nos ajudar, mas respeitando nosso livre arbítrio, o que só será possível com 

nosso consentimento. Maria enfatiza também que a ação purificadora de 

Deus atingirá a todos, independentemente do credo que praticarem. Isto é, 

Deus não é monopólio dos cristãos, mas é de toda a humanidade.

“Jesus está de retorno à Igreja e agora serão vocês, leigos, 

que irão recepcioná-lo. Ele preparou a festa e o banquete 

está pronto para ser servido; convidou a Igreja, eles não 

compareceram à festa; agora, Ele convida os aleijados e os 

coxos, isto é, vocês. Compareçam à festa que Ele lhes 

proporcionará!”

 

No dia 08/09/2014, Maria do Rosário recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora; sim, é exatamente isto: a visita da 

Mãe de Jesus, pois, Ela anuncia a festa e o banquete que Jesus 

preparou. Que banquete é este? Nossa Senhora fala na 

linguagem do espírito, e é em espírito que vamos entendê-la. 

São os dons do Espírito Santo a serem desenvolvidos, 

primeiramente, naqueles escolhidos para o pleno 

discernimento, para a capacidade plena do intelecto. Como 

assim!? Como a crisálida que se transforma numa linda 

borboleta, assim se dará a quem estiver apto: sofrerá uma 

metamorfose, seu estado espiritual entrará em perfeita 

sintonia com o Alto, abrindo-o ao contato com Jesus, ao 

convívio com o Céu. Nesse ponto da evolução teremos um 

pequeno vislumbre do que realmente representa a Glória de 

Deus que, literalmente, não conhecemos. Em se tratando da 

vida no plano terreno: seja na religião, ética, filosofia, 

governo, trabalho, lazer, etc., haverá mudanças, porque uma 

nova consciência tomará conta do mundo, totalmente 

direcionada a Deus. São os novos Céus e a nova terra, e 

somente os limpos de coração estarão aptos a trilhar estes 

novos caminhos que nos levarão ao convívio do Criador.

Marco Aurélio
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Espelhos
 

O ser humano vaidoso é incapaz de olhar os outros 
limpidamente, parece sofrer de catarata, enxerga através 

dos seus próprios tecidos oculares esclerosados, gosta das 
pessoas e das coisas apenas quando refletem sua própria 
imagem. O ser humano sente uma atração indeclinável pelos 
espelhos. Não somente por essas superfícies de vidro 
especialmente polidas para refletir imagens, mas também por 
outras que não têm esta finalidade: opinião pública em que se 
espelha a sua personalidade, as linhas do jornal que falam de sua 
pessoa, o olhar dos mais próximos em que lê admiração.
Sim, talvez os espelhos que o ser humano mais procure sejam as 

pupilas das pessoas que o rodeiam, particularmente se estas são importantes. Esta atitude é especialmente 
lamentável nas pessoas que servem nas igrejas, parece que essas pessoas em vez de olharem os outros como 
pessoas justas, olham-nas apenas para descobrirem o que pensam deles: “Gostou do que fiz? Pareceu-lhe 
interessante a minha exposição de motivos? Minha inteligência?” E assim por diante.
Interrogam os outros não acerca deles, das suas coisas, mas apenas de si próprios, como se as pessoas lhes 
interessassem unicamente à medida que eles mesmos se refletem nelas.
A vaidade encontra também o seu espelho nas obras que saem de suas mãos.
Remiramo-nos nelas para vermos espelhadas a nossa própria perfeição.
Gustavo Coração, em "Lições de Abismo", sintetiza o perfil da personalidade do vaidoso, quando diz: “São 
como o espelho da sua própria importância, da sua própria face, que para ele é a grande, a única realidade em 
tomo da qual o mundo inteiro é uma imensa moldura.”
Desta forma, é muito difícil enxergar de forma transparente e clara as necessidades daqueles que encontramos 
na nossa caminhada.

Escolha dos Apóstolos e Sua Missão - (Lc 6, 12-19)
 

Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite 
toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e 
escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: 
Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e 
João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e 
Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, 
aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e 
parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e 
grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral 
de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas 
doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus 
também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, 
porque uma força saía dele e curava a todos.
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aqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, e passou Na noite inteira em oração a Deus. Depois que 
amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 
doze, aos quais deu o nome de apóstolos.
"Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de 
expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de 
males e enfermidades."
Este discurso de Jesus é narrado por três evangelistas, 
exceto João. Ele foi dito em Cafarnaum. Perto de um poço, 
Jesus sentou-se numa pedra à sombra de uma árvore, com 
os discípulos à Sua volta. Era o momento propício para 
passar-lhes um "ecocardiograma", podemos assim dizer, de 
seus corações com a Igreja.
A lista dos apóstolos existe em quatro formas diferentes (Mt 
10,2-5; Mc 3,13-19; Lc 6,12-16; At 1,12-14). O primeiro 
nome é o mesmo em todas elas: Simão, a quem Jesus impôs 
o nome de Pedro. Judas Iscariotes, o traidor, figura sempre 
em último lugar. Mateus começa relacionando dois irmãos: 
Pedro e André. Em seguida, cita Tiago e João seu irmão, 
filhos de Zebedeu. Depois: Filipe e Bartolomeu (Natanael); 
Tomé e Mateus, o publicano (cobrador de impostos); Tiago, 
o filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas 
Iscariotes.
Jesus dá aos apóstolos "autoridade de expulsar demônios e 
de curar toda a sorte de males e enfermidades", inclusive ao 
traidor que, como os demais, recebeu a missão de 
evangelizar.
Este discurso de Jesus nos mostra o que é o palpitar do 
coração da Igreja. É a Igreja humana que tem no seu centro a 
Igreja divina, representada por João. Jesus teve o cuidado 
de enumerar os apóstolos, começando com Simão (Pedro), 
que representa a Igreja humana. Mas no centro do coração 
da Igreja humana pulsa o coração da Igreja divina.
O discurso de Jesus é como um ecocardiograma da Igreja. 
Ele nos mostra o coração da Igreja. É aquilo que o nosso 
coração fala. Nosso coração ama, duvida, nega, trai, às 
vezes entra em lugares que não deve.
Jesus nomeou Samaria que, naquela época, era algo fora do 
contexto. Nosso coração nunca está em paz. Ele sempre 
vem para nos dar a espada, sempre pergunta, nunca 
responde. 
Este coração nos mostra como agir: "Eu não vim trazer a 
paz, e sim a espada". Quer dizer, este coração que sempre 
pergunta, questiona, criando divisões nele mesmo, está 
sempre batendo de forma diferente. Hoje, vendo a Igreja de 
Cristo no mundo inteiro, entendemos um pouco esse 
discurso. A divisão na Igreja, a quantidade de seitas cristãs, 
diversidade de opiniões, de posições dentro da própria 
Igreja. É o palpitar desse coração.
Jesus, ao enviar os Apóstolos, recomendando-lhes: "Ao 
entrardes em uma casa, saudai-a. E, se for digna, desça a 
vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa 
paz.", nos mostra toda a coluna desse discurso. A casa é o 

nosso coração. Quando se aproxima de coração para 
coração, deseja-se a paz. A paz da imagem e semelhança de 
Deus, que nos foi dada de graça e de graça devemos passá-la 
para frente. Agora, se o outro coração não está receptivo, a 
paz não se perde, porque a imagem de Deus não se perde, 
ela volta para nós.
A grande mensagem de Jesus aos nossos corações foi esta: 
"…proclamai que o Reino dos Céus está próximo". O Reino 
dos Céus é a misericórdia de Deus em nos criar e chamar ao 
Seu convívio. Não há coisa mais próxima de nós que este 
Reino. Se não aprendermos a expulsar nossos demônios, 
não vamos encontrar o Reino de Deus, o palpitar desse 
coração.
O coração é egoísta; bate para si próprio; não consegue 
dividir, desarmoniza-se com as coisas. A desarmonia de 
nora com sogra, de pai com filho, é a batida de um coração 
que sempre pergunta. E Jesus, nesse discurso, quer nos 
dizer que ali, naquela Igreja onde havia uma fagulha divina 
e duas traições, é o bater do coração de Sua Igreja em todos 
os séculos.
O cerne da questão é o que dialogamos com o coração das 
pessoas; o que entendemos como Reino de Deus perto de 
nós. Ele realmente está próximo e não vai acontecer depois. 
A resposta a esta questão, nós a temos quando Jesus diz a 
Pilatos: "Meu reino não é deste mundo...". Quer dizer, o 
meu coração não é deste mundo, se fosse assim o Pai 
mandaria os anjos do Céu pelejar para me salvar. Isto 
porque nem o Pai, por Sua própria vontade, interfere 
naquilo que temos dentro do coração: o livre-arbítrio. É um 
coração que manda em si próprio.
Este discurso disseca o coração da Igreja. Por isso Ele não 
retira Judas. Estes foram aqueles que o Mestre escolheu 
para evangelizar. Judas também. São estes joios que há no 
meio da gente, joios que Jesus mesmo disse para não 
arrancar, deixar crescer, para que o trigo, também, não seja 
cortado. É necessário que este coração da Igreja caminhe 
junto a outros corações, a outras ideias, questionamentos, 
porque somente assim conseguiremos discernir entre o 
trigo e o joio, evitando assim que sejam confundidos.
Naquele momento, em Cafarnaum, Jesus achou de dizer 
que todos nós somos o coração da Igreja. Nós que 
perguntamos, mas não respondemos, brigamos, dividimos, 
negamos, perdoamos; nós que caminhamos em águas de 
difícil navegação. Nós que pulsamos de certa forma, que 
criamos situação de união ou divisão. É este o coração da 
Igreja de Jesus, tendo no cerne a Igreja divina. João está ali. 
João não falou sobre isto, porque sabia o seu lugar.
Se não conseguirmos exorcizar os nossos demônios, se não 
formos auto-exorcistas por competência, se não buscarmos 
o entendimento de como Cristo era inteligente, não vamos 
encontrar o Reino de Deus.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,
extraído do livro “Código Jesus”, p. 74-76)
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“Para que a Igreja saia vitoriosa nesta batalha, amparem-se na 
Eucaristia e usem a arma do Terço, que tanto recomendo.
Quem desejar ingressar nas fileiras do meu exército em favor da Igreja de 
Cristo coloque à frente de tudo a caridade, viva o Evangelho, as minhas 
mensagens, e tenha um fervor eucarístico sem limites. Renuncie ao 
supérfluo e a toda sorte de coisas mundanas e tome, o mais urgente 
possível, o caminho do amor fraterno.
Estou atuante no seio da Igreja, guiando-os, amparada na misericórdia de 
Deus, que insufla seu Divino Espírito sobre a vela da barca de Pedro, 
impedindo que a calmaria do pecado, da indolência e da preguiça sobre a 
prática de Seus preceitos, não a estagne nas águas paradas e fétidas destes 
tempos difíceis e confusos.
Eu lhes peço: não se esqueçam nunca dos ensinamentos da Igreja, eles 
provêm deste poder infinito; guardem sempre a ponderação e a 
prudência, não as percam de vista, elas serão a vida da alma de vocês. 
Quando estiverem deitados, repousarão e não terão medo, o sono de 
vocês será tranquilo e sereno.
Façam da Igreja uma extensão da casa paterna, para que sejam bem 
recebidos e encontrem nela o amor, a dignidade e a sinceridade;

 e possam, alicerçados nesses valores, fazer deles uma herança às gerações futuras. Deixem-se guiar pelo 
Espírito e armem-se da pureza do coração. Amem-se. Somente assim poderei agir em favor do renascimento 
de minha Igreja.
Quero que vocês trabalhem com afinco para a renovação da Igreja; rezem muito pelos meus filhos sacerdotes. 
Deem exemplo pela fé, para que eles se sintam animados em continuar pastoreando as ovelhas de Jesus. 
Sejam a força de meus filhos; ao orarem, peçam por eles e Eu estarei sempre por perto. Procedam de modo 
correto, não permitam nunca os maus pensamentos; sejam firmes e tranquilos, sejam honestos e entreguem 
seus pensamentos a Deus; obedeçam aos Mandamentos e o principal: amem-se uns aos outros.”

(Extraído do livro Catecismo Leigo - CL 57. P. 53)

Convite

Em atendimento aos apelos de Maria Santíssima, para que todos ingressem no 
Seu exército, os Missionários do Coração Imaculado, a princípio, convidam os 
missionários, catequistas e Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
para participarem dos Cursos divulgados conforme o cronograma deste jornal.
Aguardamos a sua presença.

O que podemos fazer para ajudar a Igreja?
A Virgem Santíssima nos responde e nos  instrui.
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Visita de Dom Raymundo Damasceno 
ao Centro Missionário de Catequese


