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Bruno Cardoso recebeu a 164ª 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 14 de outubro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita

Jesus quer a Igreja unida, como era no princípio
Terça-feira, 23 de maio de 1995

Meus filhos! 
Vejo a Igreja dividida, e isto nunca foi desejo de 
Jesus.
Ele quer a Igreja unida, como era no princípio, 
alicerçada no amor, na humildade e, 
principalmente, fundamentada nas coisas simples 
e na fé. Meus avisos e sinais, pedindo uma 
conversão sincera e uma união entre vocês, 
devem ser encarados com seriedade, e quem tiver 
ouvidos que os ouça.
Eis a razão porque deixo mensagens em todo o 
mundo e encarrego a muitos a tarefa de transmiti-
las. Entretanto, nunca pedi que convencessem as 
pessoas da veracidade delas, porque, em sua 
maioria, mesmo que presenciassem milagres e 

prodígios permitidos por Deus para confirmá-las, não 
acreditariam, pois isto fere seus interesses. Amados filhos, 
reconstruam a Igreja de Cristo, formando um elo de amor 
fraterno entre vocês.
Reconciliem-se em Cristo, porque esta desunião é amiga da 
fraqueza e da derrota do espírito.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.163)

Comentário: Nossa Senhora fala numa Igreja dividida. Isto 
é novidade? Não. Nem é necessário ser muito arguto para 
verificá-lo. Então, por que será que Nossa Senhora tanto fala 
nisto? Imaginamos que deve ser desesperador para a Mãe da 
Igreja ver seus filhos seguindo caminhos obscuros. Torna-se 
gravíssimo escutar o apelo da Virgem a nos reconciliarmos e 
reconstruirmos a Igreja de Cristo, porque a desunião derrota o 
nosso espírito. A derrota do corpo é passageira e efêmera, mas 
a do espírito é permanente, envolve a eternidade. Como se 
explica tanto interesse em tentar provar que a nossa querida 
Mãe não está aparecendo, em tentar atribuir tudo a 
“dramatizações do inconsciente”, a “alucinações”, quando 
deveria ser o contrário? A resposta é clara: isto fere seus 
interesses.

o dia 13/10/2014, Bruno Cardoso recebeu em sua casa Na visita de Nossa Senhora. Na semana passada 
estivemos lá, levando a imagem da Mãe de Jesus e, 
novamente, Ela quis visitá-lo, mostrando-lhe que está no 
comando da situação e que tudo correrá conforme o desejo 
d'Aquele que tudo comanda. Quando nascemos para este 
mundo ficamos à mercê de forças maléficas que ferem 
nosso livre-arbítrio, interferindo em nosso projeto de vida, 
impedindo-nos de realizar voos mais altos. Desde o seio 
materno, travamos uma guerra ininterrupta contra o reino 
deste mundo, porque assim determinaram as consequências 
humanas decorrentes da perda do Paraíso. Mas Deus não 
nos deixa desamparados e viabiliza meios que não anulam o 
mal, mas podem sobrepujar esta situação de limitação 
humana, e isto se consegue acessando o poder da fé. 
Quando despertamos esta força adormecida, tudo pode ser 
modificado e a vida em seu determinismo e suas limitações, 
passa por alterações a níveis desconhecidos.
Assim entramos na esfera de interação com o divino, onde 
todas as possibilidades são reais (“as coisas de Deus não são 
imutáveis”, como não preconizavam as velhas 
concepções). Neste reino que nos oprime e nos limita torna-
se, sem o amparo da fé, muito difícil querer fazer a vontade 
de Deus, porque fere os interesses individuais e 
imediatistas, mas conforme o nosso esforço na tentativa de 
obedecê-lo Ele vai abrindo portas, e assim por diante. Estas 
visitas são visitas que curam; doenças, por que não!? Mas a 
cura maior é o despertar da consciência de que Jesus está de 
retorno, para conduzir a humanidade a uma nova etapa 
desta longa escalada evolutiva rumo à Eternidade.

Marco Aurélio
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Acreditem, tive uma experiência incrível, onde vi 
diante de mim almas de pessoas que tinham vivido na 

terra e estavam pagando por seus pecados num local que 
chamamos de Purgatório. Não eram pecados que 
consideramos graves ou capitais e que requerem uma 
punição maior, mas pecados que nos parecem leves, desses 
que cometemos no nosso dia-a-dia, sem nos darmos conta 
de que estamos ofendendo a Deus. Vi Nossa Senhora 
resgatando uma alma e pedindo a ela, naquele momento, 
que se arrependesse de um delito de falta de amor a Deus, e 
de não ter feito a Sua vontade. Essa alma se arrependeu e 
foi salva. Sob a inspiração da doce e serena Senhora, fiz 
uma oração pelas almas do Purgatório, para ser rezada nas 
missas dominicais da Capela Magnificat (Vila Del Rey), 
mas que poderá também ser rezada em todas as igrejas. 
Essa experiência me levou a dar uma importância enorme a 
essa oração (abaixo); por isso peço a todos que a rezem nas 
missas (durante, antes ou depois), porque ela tira realmente 
almas do tormento do Purgatório. Essas pessoas podem ser 
nossas amigas, parentes ou podem nos ser desconhecidas, 
mas são almas que viveram na terra e necessitam de nossas 
orações. Vivemos num mundo globalizado, onde o 
racionalismo toma conta de tudo, e não crer numa coisa 
dessas nos leva, com certeza, pelos caminhos da descrença 
na vida após a morte.  Acreditem, essas almas 
necessitam de nós. Façam uma experiência e 
sintam na pele a paz de um dever cumprido, 
de acreditar na vida eterna, de acreditar na 
misericórdia divina e acreditar que a Mãe de 
Jesus é uma das mais importantes pontes 
entre nós e Deus. 

Oração pelas almas do Purgatório
Senhor bom Deus,  estamos aqui,  
humildemente, Te pedindo que tenhas 
misericórdia das almas dos fiéis que 
padecem no Purgatório; são irmãos e irmãs que viveram 
na terra e, por descuido, deixaram de fazer Tua vontade, 
por isso foram privados de Tua presença. Tem pena deles, 
Te pedimos mais uma vez, com humildade. E, em resposta 
a Teu amor para conosco, Te oferecemos um Pai-Nosso, 
que, temos certeza, irá fazer com que essas almas sejam 
objeto de Teu olhar. Amém.
Pai nosso que estais nos céus,…
Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que abra 
meus olhos e veja a beleza da criação.  Agradeço a Deus 
por permitir que deixe cair em meu rosto, em minhas 
mãos e meus pés a água que purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que me 
nutre. 
Agradeço a Deus por me mostrar que existem pessoas 
mais sábias do que eu, e com elas eu possa aprender 

muitas coisas mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e trabalhe, para 
que outros possam desfrutar de tudo isso que sinto em 
meu coração.
Assim me disse a Bela Senhora, sobre esta oração: 
“Se na hora da Missa na Capela, você rezar esta oração e 
conscientizar as pessoas a rezarem-na, através de seu 
intermédio centenas e talvez milhares de almas serão 
resgatadas do Purgatório. Você não terá nenhum proveito 
disso e nem as pessoas que aderirem a este propósito, mas 
Deus, em sua infinita misericórdia, olhará com bondade 
sobre a alma de vocês na passagem da vida terrena para a 
vida eterna. Peço que guarde reservas sobre este assunto, 
não fale a ninguém sobre este meu pedido, até que eu lhe dê 
um sinal, com a autorização do Deus Altíssimo, vindo de 
alguém que foi resgatado por sua disponibilidade em 
atender-me e fazer com que as pessoas na Capela rezem 
esta oração.”

Almas resgatadas do Purgatório por 
Nossa Senhora falam com Raymundo Lopes

Hoje (24 de fevereiro de 2009 – terça-feira) acordei cedo e, 
como sentia uma dormência muito grande nas pernas, fui 
andar um pouco, perto de casa, para ver se melhorava. 
Estava desobrigado de ir à Basílica de Lourdes, porque era 

carnaval e estaria por isso fechada. Livre de 
compromissos, saí e, ao me aproximar do 
portão de minha residência, dei-me com um 
buraco enorme. Olhei para dentro dele e vi 
uma grande quantidade de pessoas querendo 
sair dali, procurando onde pegar, na 
esperança de se livrar daquele lugar. Uma 
dessas pessoas foi resgatada pelas mãos de 
Maria Santíssima; e essa alma¹ falou-me: 
“Para nos salvar é necessária a 
disponibilidade da oração sincera, porque 

nós sofremos a perdição e o sangue de Jesus está perdido 
para nós. Mas se vocês, que amam a Jesus e Maria, se 
disponibilizam para o propósito de nos tirar daqui, atraem 
a misericórdia de Deus. Eis o que nos salva!” 
Eu fiquei perplexo; e ela continuou: 
“Glorifique Jesus na hora da Missa; apresenta-o como 
vítima por nossos pecados e pelo imenso amor para 
conosco, de maneira especial pelos que são consagrados a 
Jesus.”
1- Alma de Ir. Maria Teresinha Zonfrilli, conforme me disse a Bela Senhora, no 

diálogo 'Sei como você se sente' (pg. 87 do livro 'Raymundo Lopes – Uma incógnita 

dos Finais dos Tempos'). Pertencia à Congregação das Filhas de Nossa Senhora do 

Monte Calvário. Nascida em Pontecorvo - Itália, em 05/02/1899, faleceu em Roma, 

em 20 /01/1934. Foi introduzida a sua causa de beatificação pelo Papa Pio XII, em 

19/11/1957.

“Se na hora da Missa na 

Capela, você rezar esta 

oração e conscientizar as 

pessoas a rezarem-na, 

através de seu intermédio 

centenas e talvez 

milhares de almas serão 

resgatadas do 

Purgatório.”



Apavorado, continuei escutando: 
“O cristianismo desta época está sendo arrastado à 
catástrofe que ameaça a humanidade inteira, numa 
espécie de desespero. Quem poderá nos aliviar do castigo 
do Purgatório? Quem nos poderá dar a certeza da vitória 
da fé? Nestas horas de tempestades, Jesus virá a nós pelas 
orações de vocês!”
Disse, ainda:
“Estava no Purgatório, a contar pelo tempo da terra, há 
75 anos. Sem suas orações eu ainda ficaria lá por longos 
anos. Eu fui uma religiosa. As pessoas do mundo têm 
menos responsabilidade que nós. Quantas graças 
recebemos e não aproveitamos. Minhas irmãs de 
convento não imaginam quantas graças recebem e não 
são aproveitadas. Aqui nossos olhos são atormentados 
pela impossibilidade de ver a Deus. Tive falta de 
caridade e murmurei contra o Senhor, por ocasião da 
eleição de uma das minhas superioras pela qual não 
tinha simpatia. Estive no Purgatório até agora, porque 
durante a minha vida religiosa falei muito e com pouca 
discrição. Comunicava amiúde minhas impressões e 
minhas queixas, e essas comunicações foram para várias 
de minhas irmãs de hábito causa de muitas faltas de 
caridade.”
Nessa hora, surgiu um homem e começou a falar: 
“Por que fiquei apegado àquilo que não era meu? Por 
que dispus dos bens que eram da Comunidade, pois sabia 
que não tinha o direito de possuí-los? Eu era um 
sacerdote, e aos prazeres mundanos tinha renunciado 
livremente. Castidade, eu próprio fiz este voto, 
livremente, com plena consciência do que isto exigia. Eu 
próprio me impus esta obrigação. Eu próprio a quis, e 
depois não a guardei. Por que não fiquei num estado em 
que pudesse conceber, a mim mesmo, os prazeres do 
mundo? Sim, eu fiz esse voto, livre. Poderia não o ter 
feito, mas eu próprio o fiz e era livre. Eu mesmo tomei 
como obrigação a obediência, livremente. Então não 
pude julgar por que me condenavam, pois desobedeci as 
ordens do meu regulamento.” 
Essa alma me fez lembrar, sem cessar, que havia 
escolhido a Igreja como guia, que no começo da vida 
religiosa saboreava as doçuras, a força e a pureza daquele 
amor divino; e, depois, por uma paixão desordenada, se 
viu obrigada a odiar, sem cessar, esse Deus que elegera 
para amar. É uma necessidade de odiar e uma sede que os 
consomem; nenhuma recordação pode lhes dar um 
pequeno alívio. Um dos maiores tormentos, dizia esse 
homem, é a vergonha que os envolve. 
Ele continuou: 
“Estava no Purgatório para expiar muitas faltas de 
confiança em Deus, e saí por intermédio de suas orações. 

O julgamento de uma alma religiosa é rigoroso, porque 
não é a Igreja que nos julga, mas Deus. É preciso, 
durante a vida, uma imensa confiança em Sua 
misericórdia. Quantas graças perdemos porque não 
temos confiança em Jesus. Meu Purgatório foi longo, 
pois não aceitei a vontade de Deus, nem fiz sacrifícios da 
minha vida, com resignação bastante, durante minha 
doença. A doença é uma grande graça de purificação, é 
verdade; mas, se não nos acautelarmos, pode ser ocasião 
de nos afastarmos de Deus, de esquecermos que fizemos 
votos e fomos consagrados. Deus é amor, mas também é 
justiça.” 
Eu pensei: se falo disso às pessoas, estou frito!! 
Em dado momento, a Bela Senhora interveio e disse: 
“Você deve ficar profundamente inquieto! Não será por 
temer que, por algum pretexto, as pessoas que o escutam, 
que não devem crer demasiadamente em videntes, sob o 
pretexto de que revelações privadas não interessam 
diretamente à fé e que a imaginação é sempre mais viva 
do que se pensa? Sob pretexto de que essas aparições 
tornem suspeitas visões celestes? Sob pretexto, enfim, de 
que a Igreja não saberá discernir o verdadeiro do falso? 
Esses fenômenos místicos, aos quais Deus permite que eu 
lhe dê, não serão para temer que alguns de vocês hesitem 
em dar grande difusão e alcance mundial às palavras 
divinas que lhe apresento. A samaritana do Evangelho 
correu para contar o que se passara com ela. Madalena 
apressou-se em anunciar que vira Jesus. Como vocês 
poderão tardar em dar a conhecer às almas, que ainda 
vivem em seu meio, as riquezas insondáveis do Coração 
de Jesus? 
Vou ainda retornar, para lhe fornecer algo mais sobre 
essas almas que dependem da oração de vocês.”
“A doença é uma grande graça de purificação  é 
verdade; mas, se não nos acautelarmos,  pode ser 
ocasião de nos afastarmos de Deus.”
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Capelinha de Nossa Senhora

Extensão da Capela Magnificat, 
local de onde Raymundo Lopes viu 
almas sendo “resgatadas do 
Purgatório”, pela intercessão da 
Doce e Serena Senhora e as 
orações dos missionários “na hora 
da Missa na Capela”, conforme Ela 
o inspirou. No detalhe vemos a 
“cadeira” onde Nossa Senhora 
sempre se assenta para falar com 
Raymundo. E foi também nessa 
Capela que Jesus realizou o 
milagre de formar os “contornos 
que lembram os contornos de Sua 
Mãe” em uma de suas paredes.
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aquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu Nconvidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-
se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não 
tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse 
ao fariseu: “Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por 

fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e 
maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez 
também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e 
tudo ficará puro para vós”

Comentário do Evangelho

Lavar a Alma - (Lucas 11,37-41)

esus foi convidado para um jantar, por um fariseu. JFariseus, naquela época, eram cumpridores da lei, 
cumpriam-na ao pé da letra. Eles tinham uma 
preocupação muito grande com os mandamentos da lei, 
que obrigavam, dentre outras coisas, que as pessoas 
lavassem as mãos antes de uma refeição, como no jantar 
em que Jesus participava.
 Jesus, propositadamente, sentou-se à mesa sem lavar as 
mãos, porque queria chamar a atenção das pessoas para 
determinado ensinamento. O fariseu ficou horrorizado 
com seu procedimento, questionando como é que Jesus, 
que se diz um profeta e entendedor de todas as coisas de 
Deus, senta-se à mesa de jantar sem antes lavar as mãos. 
É claro que Jesus desejaria lavar as mãos, porém, agiu 
daquela forma para provocar o fariseu. Jesus não gostava 
dessas coisas criadas, articuladas, que escravizavam, 
porque, internamente, a pessoa, muitas vezes, faz o ato 
sem a perfeição de intenção e sentimentos, simplesmente 
para cumprir a lei. Jesus sabia disso e enfrenta o fariseu 
ao afirmar ser insensatez lavar por fora e deixar sujo por 
dentro.
Todos nós somos fariseus, temos uma preocupação 
enorme em lavar as coisas por fora, e, às vezes, o nosso 
coração está emperrado, está sujo de coisas com as quais 
tropeçamos em nosso dia-a-dia. Isto faz doer o Coração 
de Jesus.
Certa vez, começaram a me atacar para que eu me 
manifestasse quanto à maneira de se receber a Eucaristia: 
somente na boca ou poderia ser recebida também na mão. 
Aqueles fariseus começaram a me falar assim: “Mas 
você não se define?”. Eu acabei perguntando a Nossa 
Senhora, e ela me disse: “Quantas mãos limpas e bocas 
sujas, quantas mãos sujas e bocas limpas”, e chamou-os 
de hipócritas. Ela estava se reportando a esse momento 
no qual Jesus se sentou à mesa de um fariseu e mostrou a 
ele que, muitas vezes, nós deixamos a nossa casa 
limpinha para mostrar às pessoas, mas o nosso coração 
está falando outra coisa.
Jesus quer e exige que a primeira coisa seja aquele 
movimento do nosso coração. Muitas vezes nós não 
temos uma casa boa. Muitas vezes nós não temos um 
jeito de fazer as coisas. E, muitas vezes, nós temos tanta 
coisa e não fazemos. Nossa consciência grita para que 
possamos entender ou fazer algo, entretanto, damos 

desculpas e justificamos: “Ah, hoje, eu não posso, 
porque tenho um compromisso…”. Quer dizer, está 
lavando o copo e o prato pelo lado de fora. Se diz católico 
apostólico romano, frequenta momentos de oração, faz o 
que a Igreja quer, mas, naquele momento em que Deus 
exige uma argumentação lógica no espírito, a pessoa 
arruma uma desculpa. Todo mundo cai. Quem é que não 
cai nesta lógica que nós estamos enfrentando no mundo 
inteiro? Muitas vezes uma pessoa torna-se famosa por 
algo que fez, mas nem sempre é reconhecida por aquilo 
que – acertadamente – não fez. Então, a nossa lógica não 
tem aqueles copos e pratos muito limpos por dentro. E 
Jesus quer se sentar à mesa.
Há uma música que diz: “faremos refeição nós dois”. 
Nós devemos fazer refeição com Jesus, e a primeira coisa 
que Ele vai examinar é se os copos e os pratos estão sendo 
lavados por dentro. Jesus lê os nossos corações e permite 
e propõe uma faxina do espírito. O que vale é aquilo que 
Jesus está comandando. Nossa Senhora, a Imaculada, 
assim se manteve pela aceitação dos sofrimentos, por 
aceitar os comandos de 
Me perguntaram, certa vez, qual é a função do meu 
pescoço. O meu pescoço serve para segurar a minha 
cabeça e abaixá-la quando for necessário. Nós temos que 
nos acostumar a lavar os nossos copos, os nossos 
serviços, primeiramente por dentro, começando a 
acreditar que Deus está morando no interior de cada um 
de nós, naquele vizinho, vizinha, naquela pessoa que está 
sentada ao nosso lado na igreja…
É uma limpeza de espírito que Deus nos impõe. Primeiro, 
lavar as coisas por dentro; depois, por fora. Porque a 
lavagem externa não leva ninguém ao Céu. O Céu é a 
aceitação da vontade de Deus, é a união com Deus, é o 
cumprimento exato do que Ele quer para cada um de nós. 
E o que Deus está querendo? Ele está querendo que nós 
sejamos felizes. Ele está nos dando uma lógica de 
espírito. Deus quer que sejamos sinceros, não preguemos 
mentira, não sejamos “políticos”. Não façamos deste 
mundo uma lógica que não podemos sustentar, com a 
qual não podemos fazer refeição. Vamos nos alimentar, 
vamos lavar a lógica do espírito, para que a lógica 
terrena, a lógica do dia-a-dia, seja sempre para nós um 
caminho seguro.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, 
realizada na Basílica de Lourdes em 11-10-2011)
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