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Bruno Cardoso recebeu a 163ª 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 07 de outubro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita

Dêem-me oportunidade de lhes

provar o meu amor, dando-me o de vocês
Terça-feira, 16 de janeiro de 1996

Meus queridos e amados filhos! 
Que sobre a cabeça de vocês repouse o 
Espírito Santo de Deus, pois dele procede 
e procederá, nestes tempos, todo o 
discernimento para compreenderem a 
importância de minhas visitas, meus 
sinais e meus apelos à conversão.
Desta forma, o Espírito Santo os batizará, 
e conhecerão o meu amor para com 
vocês. E conhecerão também Jesus, 
aquele que se fez Cordeiro imolado, para 
tirar do mundo a mancha do pecado.
Sejam, pois, merecedores deste sacrifício 
e, através dele, encontrem o caminho da 
redenção.
Dêem-me oportunidade para lhes provar 
o meu amor, dando-me o de vocês. E, 

num filial abraço, Eu os levarei a Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.201)

Comentário: Nada, neste mundo, se compara à 
evangelização vinda de Maria. Nem os maiores conhecedores 
da teologia conseguem evangelizar como a grande Senhora. 
Quando Maria fala “que sobre a cabeça de vocês repouse o 
Espírito Santo de Deus”, quer dizer: sejam cheios da graça do 
discernimento, para entenderem que o Céu é uma realidade, 
para verem no cotidiano a presença de Deus, direcionando 
suas vidas. Ela deseja uma oportunidade para provar seu amor. 
Mas isto só será possível se lhe oferecermos nosso amor. 
Quando diz: “Eu os levarei a Deus”, afirma fortemente o que 
nenhuma pessoa, na terra, tem autoridade ou capacidade de 
afirmar, porque ela é a intermediária da graça. Nossa Senhora 
está se referindo a João 1, 29-34.

o dia 06/10/2014, Bruno Cardoso recebeu em seu lar a Nvisita de Nossa Senhora. Nós conhecemos Jesus? 
Provavelmente conhecemos um Jesus histórico. Mas nós 
conhecemos o Filho, a raiz da matéria, aquele que dá forma ao 
pensamento de Deus e cria o universo manifestado no espaço 
virginal? Esta figura divina, mística, conhecemos muito pouco 
ou quase nada. Ele vaticinou na cruz que todos temos que 
descer à matéria, sujeitarmos às suas leis e depois desse 
sacrifício ascender ao Pai, coisa que Lúcifer não admite de 
forma alguma. Em 2.000 mil anos de cristianismo, esse ser, 
Lúcifer, conseguiu desfigurar a ideia que Jesus queria que 
tivéssemos d'Ele e de Sua relação com toda a criação – 
“Recriei, a meu modo, o pensamento Cristão”. Foram 
conhecimentos irremediavelmente perdidos de grandiosas 
civilizações que tiveram um contato muito íntimo com o 
Criador há milhões de anos atrás, muito antes da história 
conhecida; a verdadeira origem do planeta Terra etc… 
simplesmente censurados, roubados de nós, para que 
ficássemos em perpétua ignorância – “… sabia que o ser 
humano viveria a vida em eterna miséria”. Foram importantes 
documentos históricos deturpados ao longo do tempo, outros 
inventados; más interpretações de sábios e teólogos…, uma 
trama diabólica criada para nos afastar cada vez mais do 
Criador. Hoje, com tantos falando de Jesus, raros são os que 
realmente O conhecem porque, antes, é preciso senti-lo, 
enxergá-lo refletido em toda a criação. Não é um 
conhecimento teológico, mas um conhecimento místico. Está 
chegando a hora em que tudo será revelado e o véu da 
ignorância cairá, para que todos tenham consciência de nossa 
origem e nosso destino. É chegada a hora de voltarmos à casa 
do Pai e conhecermos nossos irmãos que habitam todo o 
universo.
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Pedir a Deus (Lc 1,26-38)

o sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, Nprometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era 
Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!” Maria ficou 
perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo,então, disse-lhe: “Não 
tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás 
o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 
Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”. Maria perguntou ao anjo: “Como 
acontecerá isso se eu não conheço homem algum?” o anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo 
te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua 
parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada 
é impossível”. Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo 
retirou-se.

Nossa Senhora não pediu a Deus para ser a mãe de Jesus, não pedia esta graça. 
Por isso é que ao anúncio do anjo Gabriel Ela duvidou, dizendo: "Como se 

fará isso, se não conheço homem algum?". Zacarias também ouviu do anjo Gabriel: 
"Não tenhas medo, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Izabel, tua mulher, 
vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. (…) Zacarias perguntou ao anjo: 
'De que modo saberei disso? Pois sou velho e minha esposa é de idade avançada.'" 
Ele pediu a graça e duvidou, ao ser atendido.
Nossa Senhora teve dúvida, como Zacarias. A Ela o anjo disse: "Não tenhas medo, 
Maria!
Encontraste graça junto de Deus." A Zacarias o anjo dissera: "Eis que ficarás mudo 
e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, visto que não creste em minhas 
palavras, que se cumprirão no tempo oportuno." Ambos duvidaram. Ela, porém, foi 
exaltada: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a 
sua sombra…" e "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!" 
Enquanto Zacarias foi punido. O que, então, aconteceu? Ela glorificada e ele mudo, 
até o nascimento de seu filho?
Aconteceu que Zacarias pediu. A pessoa deve ser responsável por aquilo que pede, 
pois se torna o canal daquela graça. Com Maria foi diferente, não havia pleiteado a 

maternidade divina. Ela já não estava mais no Templo. Prometida em casamento a José, provavelmente estivesse 
cuidando de suas obrigações, ficando surpresa com a visita do Anjo. Por isso a Ela foi permitida a dúvida.
Zacarias havia entrado no Santuário do Senhor, onde Deus falava. Lá, provavelmente, tivera feito seu pedido. Neste 
caso, a responsabilidade perante Deus se configura no pedido que se dispõe diante dele. Zacarias pediu e Deus escutou 
sua prece. O Anjo, o mesmo que lhe falou, disse a Maria:
"Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo". Aqui foi de Deus para Maria, enquanto lá foi de Zacarias para Deus. Por isso 
é preciso saber pedir. E, se atendido, deve-se acreditar, para que não ocorra como a Zacarias até a consumação da 
graça. Aí está a responsabilidade diante de Deus, quando se pede a Ele algo. Nossa Senhora é cheia de graça pela pura 
vontade de Deus. Era uma predestinada. E Zacarias recebeu a graça que pediu, apesar de ter duvidado.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro Código Jesus, páginas 45-46)
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 d e s e n r o l a r  d o s  ú l t i m o s  Oacontecimentos envolvendo a Obra 

Missionária correu de tal forma, que me vi 

convencido a omitir alguns fatos, pois 

percebi que estávamos finalmente abrindo 

um caminho na Igreja pelo lado racional. As 

coisas fluíam naturalmente e qualquer fato 

místico, vindo de mim, poderia criar 

problemas. Calei-me e dei-xei o racional 

agir. Senti que não era necessário o lado 

místico aflorar. Nas conversas com o 

Francisco Lembi notei que ele desconfiava 

que algo sobrenatural havia acontecido, pois 

não havia explicação para que eu me 

deixasse levar por uma empreitada tão 

arriscada, quanto ir ao Vaticano, sem 

recursos, para encontrar com o Papa. Não 

estava em minhas mãos a concretização 

desse encontro, e tenho consciência de que 

tudo fiz para que, se isso acontecesse, fosse 

por vontade de Deus. Viajei sem saber qual 

caminho tomar, mas certo de que Nossa 

Senhora estava à frente da história. A 

esperada audiência estava marcada para 

terça-feira, dia 29 de junho, mas 

inexplicavelmente fomos informados, em 

Roma, que tinha sido transferida para o dia 

30. Imediatamente me veio à mente aquela 

frase que traduzia o desafio do demônio: 

“Ainda tenho até o dia 30. Ele não chegará 

lá!”, conforme visão que tive na Capela 

Magnificat, no dia 7 de junho. Foram difíceis 

aqueles dias, até o momento em que me vi 

frente a frente com Sua Santidade João Paulo 

II. É necessário retornar alguns meses, para 

que fique claro como e por que tudo isso 

aconteceu.Tudo começou na noite do dia 25 

para 26 de março (quinta-feira) deste ano 

(2004). Acordei por volta das duas horas da 

manhã, com o menino que sempre me visita, 

ao lado de minha cama. Ele cantava bai-

xinho uma canção desconhecida. Dei um 

salto e assustado perguntei:

– O que faz aqui, a esta hora da noite?

– A doce Senhora o espera na Capela!

– Como pode ser isso, se sei que não mais a 

verei?

– Você mesmo disse: “não mais a verei”, mas 

escutar o que Ela tem a lhe dizer nada o 

impede.

Em seguida ele andou em direção à porta, 

que estava fechada, e passou por ela sem 

abri-la. Eu fiquei paralizado no meio do 

quarto, quando vi que ele retornava da 

mesma forma. Ele então me disse:

– Não se assuste, farei da forma usual.

Abriu a porta e convidou-me a acompanhá-

lo. Abriu a segunda porta do corredor e, por 

fim, abriu a porta da sala. Quando cheguei à 

Capela ela estava aberta e iluminada, com 

todas as luzes acesas. Vi então um senhor 

sentado em uma das cadeiras. Vestia uma 

batina de veludo cinza. Era moreno, 

aparentando mais ou menos 50 anos, de 

estatura baixa, magro, cabelo curto e preto. 

Ele me disse:

– Ponha-se de joelho diante do Filho da doce 

Senhora, para que você a escute e dê atenção 

às suas palavras, porque a Igreja necessita de 

você. Eu imediatamente ajoelhei diante do 

Sacrário e rezei um Pai-Nosso. Em seguida 

uma brisa morna me envolveu e parei de 

sentir frio, apesar da noite estar gelada. Foi 

quando ouvi a voz inconfundível de Nossa 

Senhora:

– Daniel, você fará uma longa viagem ao 

centro da Igreja, muito em breve.

– Senhora, com todo o respeito que te devo, 

por que me chamas de Daniel, se nunca 

fizeste isto antes?

– Porque a partir de agora é necessário este 

procedimento; se o chamarmos com este 

nome, o príncipe deste mundo não terá 

acesso a você.

– O que devo fazer?

– Levará ao Papa (João Paulo II) o mesmo 

sinal que no dia 25 de maio estará sendo dado 

a ele.

– Que sinal é esse, Senhora?

– A pequenina estátua de Aparecida com 

tudo o que falei a vocês, dentro.

– Estás falando da tua imagem de Nossa 

Senhora Aparecida?

– Esta mesma!

– Senhora, o ano passado estive lá, não 

consegui nada. Este ano não tenho dinheiro e 

nem saúde para fazer uma viagem dessa. E 

mesmo que isso aconteça, como farei para 

entregar uma imagem dessa ao Papa?

– Você não fará nada, Eu farei!

– Quando isso se dará?

– No dia posterior ao dia do Papa.

– Para que isso, Senhora? 

– Para que ele o veja, entenda nossos sinais e 

tenha resistência na quarta vigília da noite e 

não se entregue nas águas tempestuosas 

deste final dos tempos.

– Senhora, por favor, não vá embora sem 

antes me fornecer mais alguns dados, estou 

confuso e cheio de problemas!

Mas não escutei mais nada. Maria 

Santíssima tinha se retirado. Comecei então 

a chorar sem controle, pedindo a Deus que 

afastasse de mim tal situação, pois não 

queria fazer nenhuma viagem e pela 

primeira vez estava com receio, cansado de 

enfrentar situações embaraçosas com a 

Igreja. Queria descanso. Foi quando então 

escutei aquele senhor me falar: 

– Daniel, é necessário socorrer a Igreja.

– Como o senhor se chama?

O menino interrompeu nossa conversa, 

dizendo:

– Este é o senhor de Soana.*

Eles então levantaram, o menino pegou na 

mão daquele senhor e os dois caminharam 

em direção ao portão. Eu apaguei as luzes da 

Capela, fechei a porta, subi até o andar 

superior, sentei na poltrona e comecei de 

novo a chorar, pedindo a Deus que me 

afastasse aquilo. Enfrentar a Igreja local é 

uma coisa, mas enfrentar o Vaticano, 

cardeais… me deixava apavorado. A partir 

daí começaram a acontecer alguns fatos que 

redundaram na minha ida a Roma, no dia 26 

de junho de 2004.

* Soana – Eu não havia entendido bem a 

palavra e não a conhecia. No dia 19 de julho, 

conversando com alguns missionários, 

descobrimos que 25 de maio, dia em que o 

Papa João Paulo II recebeu o sinal, é dia de 

São Gregório VII, eleito Papa em 22 de abril 

de 1073, tendo morrido em 25 de maio de 

1085. Nasceu na diocese de Soana, na 

Toscana – Itália, entre os anos de 1020 a 

1025. É um marco na História da Igreja e da 

Cristandade, inspirador de Cruzadas, um 

vigoroso e autêntico reformador da Igreja. 

Enfrentou com bravura situações bastante 

adversas, o que o levou a terminar seus dias 

no exílio. É considerado um dos maiores 

papas da Idade Média. Seu nome era 

Hildebrando.
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Réplica Perfeita de 
Nossa Senhora Aparecida

Com ajuda dos Missionários Redentoristas, diretores do 
Santuário de Aparecida, Raymundo Lopes 
teve acesso à verdadeira imagem; e depois de retratá-la e 
medir todos seus pormenores, pôde então reproduzir uma 
cópia em seus mínimos detalhes! Restava  então 
reproduzi-la em escala sem perder detalhes importantes, 
como por exemplo seu rosto e o leve sorriso, seu olhar 
compassivo e a boca ligeiramente entreaberta, 
expressando sua misericórdia de mãe que inspira 
confiança. Mas isto também foi conseguido. Nem o 
detalhe do pedestal ficou esquecido, pois os que 
compõem as réplicas são exatamente iguais ao da 
verdadeira imagem, com uma diferença apenas: o 
pedestal original é de prata, enquanto o da réplica é de 
resina prateada. A capa que compõe a réplica foi 
confeccionada com todo o carinho, para também 
valorizar o que reveste; é bordada e acabada com 
requinte; a coroa e as presilhas do manto seguiram o 
mesmo critério.

Nada foi esquecido. Finalmente , a "Réplica Perfeita" 
de Nossa Senhora Aparecida à disposição de seus 
devotos.   

Valor - R$ 350,00 

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o 
Pagseguro.

Perdoem-me esta humilde confidência.

Certa tarde, meditando em minha casa sobre a presença de 
Maria na Igreja e Sua proximidade à Capela Magnificat, 
comecei a repassar os nomes das pessoas que me ajudam, a fim 
de rezar por elas, pedindo a Nossa Senhora que me permitisse 
descobrir os dons que Deus lhes havia concedido para 
enriquecerem nossa pequena comunidade. 

Esta prática tornou-se um costume diário em minha vida, e 

comecei pouco a pouco a descobrir a maravilhosa riqueza de 

meus companheiros e companheiras. 

Adorando o Deus presente neles com Seus dons e graças, 

começou a crescer em mim o respeito e amor por cada um 

deles. Até nos mais problemáticos encontrei coisas preciosas, 

como a que encontramos nas profundas minerações de nossa 

existência, e senti-me obrigado a abrir caminhos para que esses 

dons estivessem a serviço de Nossa Senhora.

Garanto-lhes que meu relacionamento com eles mudou 

totalmente.

Como responsável, não posso ser um homem comum se sou 

condutor de um amor perfeito vindo de Maria, a Mãe de Jesus.

Esta atitude assumida por mim poderia ser uma referência para 

todos aqueles que dizem dialogar com o Céu, pois, com os 

tesouros escondidos naqueles que nos cercam, podemos 

potencializar suas qualidades, minimizar seus defeitos, 

suprimir o que os separa, acrescentar o que os une, esforçar-

nos enfim para encaixar a irregularidade de uma pedra à outra, 

como faz o bom pedreiro, com a massa do amor fraterno.

É nesta compreensão mútua, nesta união de corações que 

estaremos bem dispostos, juntos, a receber Jesus ao lado de 

Maria.

O Cardeal Nguyem Van Thuan, do Vietnã, que foi perseguido 

implacavelmente e passou 13 anos numa cadeia comunista, 

transmite-nos uma experiência que não podemos nunca 

esquecer: quando se vive a experiência de ver Nossa Senhora, 

e vê–la perseguida, compreende-se a importante unidade da fé.
________________________________________


