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Manuel Tavares recebeu a 170ª 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 25 de novembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora  
Sorteada Durante a Visita

Uma nova era se aproxima
Terça-feira, 08 de novembro de 1994

Meus amados e queridos filhos!
Por vontade de Deus, e como manifestação 
do Seu poder amoroso, a Sua aliança se 
processa com a humanidade por meio da fé. 
Ele nos dotou de um cérebro pensante para 
que possamos, através deste meio, não 
ignorar Sua presença e trazer à terra as 
possibilidades de um progresso voltado para 
o bem.
Eu e todos os santos do Céu somos produtos 
desta ligação, sem distorção de seu 
conteúdo, e conscientes desta ressonância de 
amor.
Uma nova era se aproxima e vocês irão 
deparar com avanços tecnológicos e 

científicos, até então impossíveis e inacreditáveis. É o 
poder de Deus se manifestando em nossos cérebros e, 
com ele, a humanidade escreve seu futuro pelo que 
produz de bom ou de mal.
Enquanto a matéria os condiciona a um saber voltado 
para a indiferença a esta ligação, Eu os conclamo a 
olharem um pouco para as coisas do Céu e optarem para 
um progresso comprometido com o respeito ao homem e 
ao meio ambiente.
Meus filhos, Eu estou totalmente repleta do 
conhecimento que Deus me proporciona, portanto, apta a 
alertá-los.
Se não fizerem do poder pensante uma arma voltada para 
o bem, terão diante de vocês a força destruidora do 
descontrole.
Aos que detêm o poder, a técnica e o conhecimento 
científico na terra, Eu chamo a atenção: vocês estão 
vazios de Deus e construindo o caos.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.132)

“Um grande calor geral em locais antes frios e um 
inexplicável esfriamento onde antes era quente, 

erupções vulcânicas em regiões tropicais e um forte 
aparecimento de vulcões na orla do oceano que banha o 
Peru serão avisos da segunda vinda de Cristo, e, depois, 

vocês terão uma era de paz”.

No dia 24/11/2014, Manuel Tavares recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora. Não exageramos quando 
insistimos que estas vindas de Maria ao Raymundo Lopes 
são os últimos avisos da volta do Cristo. A humanidade 
caminhará trôpega e vacilante até 2036; serão tempos de 
pesadas reflexões. Não estando na luz e nem nas trevas… 
não estando no Céu e tampouco no inferno, permanecemos 
nas sombras do entardecer de uma velha civilização 
carcomida por seus pecados. Durante estes vinte e poucos 
anos, seremos sacudidos nas mais íntimas fímbrias do ser. 
Os pilares desta sociedade calcada na razão desabarão ao 
influxo amoroso do Cristo. A ciência ficará impotente 
diante do inexplicável. Depois dessa longa noite de 
pesadelos inimagináveis, eis que brilha o sol que traz a vida 
em seus raios… Então, brasileiros! que padeceram de uma 
revolução de origens funestas, cantarão estendendo 
alegremente seus corações em amor ao irmão, que deverá 
chegar ao alto monte. Nada acontecerá no Brasil que não 
seja o que procede do Alto.

Marco Aurélio
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As aparências passam. Importante é vigiar - (Lc 21,5-11)

lgumas pessoas estavam falando de como o Templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham Asido dadas como ofertas. Então Jesus disse: 
- Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído. E não ficará uma pedra em cima da outra. 
Perseguições e sofrimentos 
Aí eles perguntaram: 
- Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? 
Jesus respondeu: 
- Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: "Eu sou o 
Messias" ou "Já chegou o tempo". Porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e 
de revoluções. Pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. 
E continuou: 
- Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, 
falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis, e grandes sinais serão vistos no céu.

elos padrões atuais, a Igreja Romana, em especial, Pparece dominada por bispos e, com frequência, 
avessa às causas e interesses das massas. Nos últimos 
anos, alguns casos de escândalo sugeriram que essas 
atitudes teriam levado a uma exploração sexual 
generalizada dentro da Igreja. Em 2001, um jornal 
americano trouxe uma reportagem sobre o que seria um 
problema corriqueiro de assédio e estupro de freiras e 
devotas por parte de padres. Segundo esses relatos 
extraídos de investigações conduzidas pelas próprias 
ordens religiosas, muitos homens da Igreja não 
conseguem se distanciar de uma cultura geral de 
promiscuidade e de subordinação da mulher.
O pressuposto geral da sociedade é que a 
masculinidade se define pelo desempenho sexual, e 
que os padres, como qualquer outro homem, são 
sexualmente ocasionais; mas a ameaça da Aids os vem 
fazendo recorrer mais a mais ao alvo seguro das freiras. 
Na questão do homossexualismo há uma vasta 
divergência separando as comunidades religiosas e o 
mundo, e em parte alguma ela é mais viável do que no 
próprio Vaticano. Vistas ao longo da história, na cultura 
italiana são poucas pessoas profissionais neste assunto 
quanto na América. As relações entre pessoas do 
mesmo sexo na Igreja foram registradas, com 
frequência, em diferentes situações de aprovação, de 
acordo com lugar e época.

Na Itália tradicional, a maioria romana não tem nenhuma 
ideia do homossexual como um tipo distinto, em contraste 
com o indivíduo que porventura seja sexualmente ativo 
com pessoa do mesmo sexo! Nos últimos anos a mudança 
revolucionária das atitudes sociais para com o 
homossexualismo, no Brasil e na Itália, criou grande 
defasagem social de muitas sociedades com o resto do 
mundo. Uma vez que muitos países encaram os direitos dos 
homossexuais como um componente fundamental da 
liberdade humana, o homossexualismo como tal passou a 
ser retratado como um fenômeno estritamente ocidental 
que é irrelevante, ou outra coisa pior, para as sociedades 
cristãs. A virulência da reação anti-homossexual tornou-se 
evidente a partir de meados da década de 1890, quando o 
Papa proclamou que os homossexuais não eram bem-
vindos à Igreja.
Não estamos lidando com nenhum tipo de determinismo 
étnico, no sentido de as sociedades cristãs serem 
intrinsecamente mais hostis aos direitos alheios ou às 
expressões da sexualidade. A diferença principal está em 
que esses bispos ainda não passaram pelo tipo de tendência 
secularizadora. Num futuro previsível, a Igreja continuará 
a ser baluarte do conservadorismo nas questões-chave da 
igualdade dos direitos, inclusive dos gays? Resta saber se 
elas se manterão tão firmes acerca dessas questões à 
medida que evoluírem e se diversificarem.

Sínodo! Papa? Gays?
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O Evangelho que Lucas escreveu ele ouviu de alguém, 
como dos apóstolos, especialmente São Paulo, de Nossa 
Senhora, pois ele não chegou a conhecer Jesus, não foi 
por isso testemunha ocular da Palavra; como disse a 
Teófilo: “após acurada investigação de tudo…”
Neste capítulo ele conta uma passagem muito 
interessante.
Jesus estava no Templo, e como alguns estavam dizendo 
que o Templo era ornado de belas pedras e de ofertas 
votivas (ofertas em cumprimento de voto ou promessa), 
Ele disse: “Contemplai estas coisas… Dias virão em que 
não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida!” 
Perguntaram-lhe, então: “Quando será isso, Mestre, e 
qual o sinal de que essas coisas estarão por acontecer?” 
Eles esperavam de Jesus alguma resposta a respeito, que 
agradasse o coração humano. No entanto, Jesus foi claro 
com eles quando disse que não ficará pedra sobre pedra. 
Ele não queria, naquele momento, profetizar a destruição 
do Templo, pois Deus não iria preocupar-se 
simplesmente com um Templo sendo destruído. Estas 
coisas bonitas que temos aqui – basta um estalo de dedo 
de Deus para que venham abaixo. Mas Deus não deseja 
isto, porque isto está entregue à natureza.
Jesus quis dizer que aquilo que você constrói no seu 
coração, que você acha que é belo, Sua palavra é muito 
maior. Tudo que se constrói, que se pensa que a teologia 
que estão ensinando é perfeição de Deus, chegará a um 
dia que não valerá nada; mas as Suas palavras, aquilo que 
repete, a Sua presença aqui, junto de nós, isso vai ficar!
Esses templos maravilhosos, essas coisas bonitas 
acabarão um dia. Jesus estava profetizando o orgulho, a 
vaidade, a ambição do homem de querer conhecer Deus, 
explicar Deus pelo próprio entendimento. E sabe-se 
disso, porque logo depois Ele falou: “Quando ouvirdes 
falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis; pois é 
preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o 
fim”. Jesus falou disso há dois mil anos atrás. Quando 
disse: “O tempo está próximo”, quis dizer que para Ele o 
tempo não existe. E continuou: Quando virem nações 
contra nações, irmãos contra irmãos, pessoas vindo em 
meu nome, dizendo: “Sou Eu!”; quando começarem a ver 
coisas bonitas, palavras e doutrinas bonitas, como se 
fosse Eu que estivesse promovendo tudo isso, irão 
descobrir que não sou Eu, porque minha doutrina é muito 
maior que os templos que vocês constroem. Minhas 
palavras são maiores que as palavras que vocês 
constroem. Minha presença é muito maior que a presença 
de todos vocês e o mundo inteiro.
Vê-se hoje pessoas ensinando, mostrando uma 
pseudosabedoria que não chega nem aos pés das palavras 
de Jesus. O que foi dito por Ele há dois mil anos, 
permanece até os dias de hoje, é uma atualidade, porque 
as palavras de um Deus não estão submetidas ao tempo.

Quando se lê a Bíblia percebe-se, às vezes, uma simples 
história que a racionalidade humana conduz para aquilo que é 
possível compreender. É necessário perceber que existem 
uma segunda leitura, uma terceira leitura, ou até outras mais 
que são inspiradas.
O que é dito neste capítulo de Lucas, ele que não conheceu 
Jesus, mas compreendeu toda a profundidade de Suas 
palavras, tornou-se atual, apesar de dito há tanto tempo.
Quando Jesus diz: “… grandes sinais vindos do céu!”, está se  
referindo ao avanço vertiginoso da ciência. O homem pisou 
na lua, está indo a marte, está descobrindo que a casa do Pai 
tem várias moradas. Ele quis dizer que muitas coisas serão 
vistas no céu; mas, no entanto, a racionalidade humana 
começa a pensar em terremotos, aquilo que sempre 
aconteceu. Como o mundo é um pedaço de alguma coisa 
perdida no Universo, tudo pode acontecer.
Jesus quis dizer que veremos coisas maravilhosas, 
descobertas admiráveis, e que este é o tempo em que 
chegaremos perto d'Ele, é o tempo em que entendemos Suas 
palavras. Em todo e qualquer momento da vida, o homem 
pode ver acontecer aquilo que Jesus falou há dois mil anos. 
No entanto vê-se hoje, também, tanta profecia, como se o 
homem tivesse a possibilidade de adivinhar o futuro, que 
somente a Deus pertence.
Essas palavras de Lucas saíram da boca de Cristo, e muitos 
ficam pensando que Ele vai descer do Céu, sair do meio das 
nuvens e cumprimentar todo mundo. A verdade é que Jesus 
cumprimenta o homem todos os dias, do acordar ao deitar 
para dormir.
Para o homem é muito difícil ajoelhar-se diante da sabedoria 
de Deus, pois ele acha que a sua sabedoria está acima de tudo.
Quando Jesus disse que aquelas pedras bonitas iriam cair, que 
não ficaria pedra sobre pedra, Ele quis dizer: escutem o que 
Eu estou falando, porque as minhas palavras não caem; os 
templos de vocês sim, a sabedoria de vocês cai, a ciência que 
vocês inventaram cai, mas a minha sabedoria em minhas 
palavras permanecerá para sempre.
A Mãe de Jesus, Maria Santíssima, é plenamente humana e 
perfeita, por ter o cérebro funcionando plenamente, e assim 
foi durante toda a sua vida na terra, enquanto que o homem, 
por causa do pecado original, tem apenas um terço do cérebro 
em funcionamento. Deus escolheu uma mulher cujo cérebro 
funcionasse por inteiro, e ela deu à humanidade o Filho de 
Deus, que nasceu no presépio e morreu na cruz. O que Deus 
quis mostrar a todos é muito bonito.
É isto que deixo para vocês, neste meu recado de hoje.
Confiem em Deus, na Palavra de Deus, procurem encontrar 
Deus e estarão sempre atualizados. Seja há dois mil anos 
atrás, ou dois mil anos à frente – não há tempo para Deus.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, 

na Basílica de Lourdes, em 24-11-2009)
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Hoje veremos sobre do dom do Ciência

“A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam 
o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os sete dons do Espírito Santo são: Sabedoria, 
Inteligência (ou Entendimento), Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus. Em plenitude, pertencem a 
Cristo, filho de David. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis 
na obediência às inspirações divinas.” (Catecismo da Igreja Católica – 1830 e 1831)

Nossa Senhora nos fala sobre os dons do Espírito Santo:
Através de uma graça infinita de Deus, falo e é necessário que me escutem e libertem-se de falsos conceitos que 
visam, tão-somente, desestabilizar todo o sentido de minha Obra, nestes tempos decisivos. É a Igreja que se anima 
neste Pentecostes grandioso, fornecendo conforto materno, convidando-os a receber os dons do Espírito Santo, para 
que façam maravilhas.
Antes que o enorme contingente de jovens coabite com o mal, está se tornando necessária uma reação urgente contra 
a impureza. Portanto, façam com que sejam antes fertilizados com os dons do Espírito Santo, para que Jesus possa 
nascer no coração de todos eles. Quero estreitá-los num afetuoso abraço, unindo o meu Coração Imaculado, o 
Sagrado Coração de Jesus e o de vocês, para que experimentem, no meu seio materno, o calor do amor que constrói 
esse desejo do Espírito de Deus.”

Com o dom da Ciência, somos capazes de discernir e 
descobrir a vontade do Senhor em todas as coisas e 

julgar tudo ao nosso redor de acordo com a perspectiva 
divina. O dom da Ciência é, geralmente, chamado de “a 
ciência dos santos”, porque permite que aqueles que o 
possuem rapidamente diferenciem os impulsos e 
tentações das inspirações da graça. Este dom nos torna 
capazes de aperfeiçoar a inteligência, onde as verdades 
reveladas e as ciências humanas perdem a sua inerente 
complexidade; nossas habilidades com as coisas 
acentuam-se progressivamente em determinadas áreas, 
conforme nossas inclinações culturais e científicas, 
sempre segundo os desígnios divinos, mesmo que não 

nos apercebamos disso. Todo o saber vem de Deus.
O dom da Ciência permite ao homem perceber e sentir, 
através da natureza e dos acontecimentos do dia-a-dia, a 
presença e a linguagem de Deus. Quem possui o dom da 
Ciência consegue louvar a Deus olhando para as belezas 
da natureza, para a beleza de um jardim, das montanhas, 
da água do mar, do céu azul, das estrelas. Através da 
natureza, a alma lê e louva o seu Deus, agradecendo-lhe 
enquanto observa uma linda flor. Em vez de ficar fixo 
apenas na beleza da flor, louva o autor da criação, louva o 
Criador. 
Ouçamos a Mãe de Deus:
“A lógica serve muito bem para usos práticos de todos os 
tipos, mas não para uma realização pessoal mais 
profunda. Para o conhecimento e a percepção daquilo 
que não se explica pela razão, o caminho é a fé e a 
interiorização. É um caminho aberto a qualquer um; no 
entanto, é necessário querer segui-lo para que as portas 
do infinito se abram e conheçam o extraordinário.
Jesus, ao se transfigurar diante de testemunhas, quis dar 
prova de Sua divindade, para que possamos ter 
consciência do Seu poder, e deixou que essas 
testemunhas tivessem contato com a eternidade.
Eu os conscientizei, dando-lhes como sinal o meu 
escudo; ensinei-os, com Jesus, a unirem nossos 
Corações em prol da Igreja, e lhes mostrei como chamar 
sobre vocês o Espírito Santo.”
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