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Nilma Carneiro recebeu a 171ª 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 02 de dezembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora  
Sorteada Durante a Visita

Jesus os quer brilhando no meio das trevas
Terça-feira, 28 de março de 1995

Meus filhos! 
Vejo a humanidade, nestes últimos 
séculos, vivendo uma busca 
desenfreada do sucesso e da fama.
Passa-se por cima de valores, 
quebrando tradições e semeando o 
desrespeito.
Filhos amados, agindo desta forma, 
serão como balões cheios de si, 
totalmente sem substância.
No final da vida, quando forem 
surpreendidos pelo chamado do Pai 
que está no Céu, se esvairão a 
arrogância e a vaidade, porque esse 
comportamento não é alimento para 
a alma.
Jesus quer que lutem contra esse 
instinto, que os rebaixa à condição de 
materialistas.
Meus filhos, Jesus não quer que 
combatam nas trevas, mas que 
brilhem no meio delas.
Obrigada por terem atendido a Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.155)

Comentário: Nossa Senhora está aparecendo no mundo 
inteiro, questionando as autoridades religiosas, a todos 
levando mensagens de alerta e insistindo em nossa conversão. 
Vivemos em busca de sucesso e fama, esquecendo-nos dos 
valores cristãos, que garantem a presença de Deus em nossas 
vidas. Ela nos compara a balões cheios de ar, sem substância. 
E isto, vindo do Céu, vale por uma advertência a rever nossas 
vidas, a esvaziá-las de todo resquício de auto-suficiência e a 
enveredar pelo caminho da humildade e do serviço a Deus.

No dia 01/12/2014, Nilma Carneiro recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora. O Diabo foi precipitado aqui, na terra, 

e foi-lhe concedido certa liberdade de ação, mesmo que para 

isso tenha que fazer uso do nosso cotidiano. Para os senhores 

das trevas se verem libertos dessa condenação a que ficaram 

sujeitos depois da batalha nos céus, só lhes restavam duas 

opções: ou dominavam completamente a mente do ser humano 

ou destruiriam a Terra. Nas duas opções eles têm uma barreira 

a ser transposta: a do nosso livre-arbítrio. Destruir o planeta, 

Deus não irá permitir. Então, restam-lhes promover uma 

alienação coletiva, minando o ser humano naquilo em que é 

mais fraco, seja na vaidade, ciúme, inveja, soberba etc…, 

fazendo-o ficar em completa escravidão mental, para 

continuar seus planos de dominação. São várias as pessoas e 

instituições secretas sob fachada comercial e religiosa a 

serviço desses gênios do mal. Não será através de um passe de 

mágica que ficaremos livres desse drama advindo do pecado 

da desobediência. Existe um plano em andamento para sanar 

esta influência maléfica, que teve seu ápice com a vinda do 

Irrepresentável mostrando Sua face para o mundo, na humilde 

manjedoura, e terminará com a Sua volta gloriosa, desta vez 

mostrando para o mundo que na casa do Pai há várias moradas. 

É a luta do final dos tempos; é a luta da Mulher contra o 

Dragão. Mas, no final, Seu Coração Imaculado triunfará 

através da tão esperada união das famílias espirituais, desfeitas 

no Paraíso; da união de nós, degredados filhos de Eva, com os 

nossos irmãos, filhos de Deus, que já assimilaram e vivem em 

sua plenitude o “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.

Marco Aurélio
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Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu 

agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece 
quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes 
em particular: “Felizes os olhos que vêem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o 
que estais vendo e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo e não puderam ouvir”. 

Comentário do Evangelho

São Lucas nos fala sobre uma coisa muito interessante da personalidade de 
Jesus, apresentando-O como um embaixador.

Embaixador é aquela pessoa que representa um país, fala da opinião do país e 
não da opinião própria. O embaixador fala o que o país quer. Por exemplo, 
sobre eutanásia ou aborto, o embaixador não fala o que pensa, fala o que o 
país pede para falar, representar. O embaixador protege os interesses daquele 
país que representa.
Jesus, como embaixador de Deus Pai diz que louva a Deus pois escondeu as 
coisas do reino do espírito àquelas pessoas que acham que sabem muita coisa 
e as revelou àquelas que fazem jejum do espírito. Aquelas pessoas que estão 
com a barriga cheia de sabedoria material não vão entender as coisas do reino 
do espírito. Mas Deus vai revelar coisas bonitas àquelas pessoas que estão 
em jejum no espírito. Porque não se acende velas para dois senhores, um 
sempre estará em contraposição com outro.
Jesus é o embaixador de Deus: aquelas pessoas que estão imbuídas de muita 
sabedoria material não vão entender as coisas do espírito. Talvez Deus 
encontre naquelas pessoas que estão em jejum dessa sabedoria, a sabedoria 
do espírito.
A presença de Jesus é perene. A coisa mais importante é presença de Cristo 
na Eucaristia. Jesus Eucarístico nunca morre. Por isso, quando Jesus diz que 
profetas e reis quiseram ver e não viram, Jesus não está falando da figura 

dele, senão restringiríamos demais a Jesus. Jesus diz que o que os profetas e reis esperavam era o grande anúncio de 
que o Pai escolheu as pessoas que estão vazias das coisas da matéria, aptas e entenderem as coisas do espírito. Esses 
profetas e reis são aquelas pessoas que estão com a barriga cheia de coisas materiais, eles não conseguem ver.
Jesus, ao mesmo tempo, é embaixador de Deus e é Deus, por isso diz: “Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém 
conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar”. A figura do embaixador é a procurada quando se deseja conhecer o país. Deus institui a embaixada do 
espírito no meio de Deus. Ele mesmo quis ser embaixador Dele mesmo. Ninguém chega ao Pai ou conhece o Pai senão 
através da embaixada do Filho. Esse entendimento é sabedoria simples de Deus. Jesus sempre fala exatamente aquilo 
que Deus Pai lhe falou.
Uma forma de materialismo é a mentira. Não se deve mentir, porque atrapalha a consciência alheia. Tem pessoa que 
mente enganando a si própria, além de enganar o outro. Estamos sempre vivendo momentos de mentira. Uma das 
mentiras mais divulgadas hoje em dia é a de que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. Mas Jesus, o 
embaixador de Deus, disse que somente o Pai sabe quando se darão essas coisas, logo, ninguém sabe, a não ser Deus 
Pai Todo-Poderoso.
Deus é império, Deus é rei, Deus manda, Deus decreta, Deus não pergunta a nossa opinião. Se nós não O entendermos, 
o problema é nosso. Deus quer que entendamos a sabedoria intrínseca do espírito. As pessoas estão vazias do que é 
necessário, imbuídas de uma filosofia da matéria, porque conhecer Deus é muito difícil, mas não é impossível.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site www.espacomisionario.com.br, realizada em 1º de dezembro de 2009)

Deus Mesmo - (Lc 10,21-24)
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Nossa Senhora: “Enquanto vocês estavam na Capela (Magnificat), 
minha morada espiritual, Bergoglio anunciava o que pedia, 
no dia 21 de outubro, na Domus Santa Marta (Vaticano)”.

o dia 15 de janeiro de 2013, uma terça-feira, por volta das 8 horas da manhã, Raymundo encontrava-se na Capela NMagnificat. Lembrava-se do último encontro que tivera com Nossa Senhora, no dia 05/01/2013. Naquela 
oportunidade, Ela lhe disse sobre o "agradecimento" de Deus por ter ele, Raymundo, se "responsabilizado sobre a 
publicação dos pedidos a Deus para que aguardássemos, pela segunda vez na terra, a visita do Irrepresentável (Jesus)": 
orações dirigidas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estava apreensivo, porque percebera nela uma certa preocupação 
com o desenrolar dos acontecimentos (no mês seguinte, ocorreria a renúncia do Papa Bento XVI).
Pensativo quanto à esperada resposta às cartas ao Vaticano exortando o Papa a proclamar o iminente retorno de Jesus, 
permitindo assim que a cristandade possa se preparar para tão grande acontecimento, evitando com isso "um mal 
maior", surpreso percebeu que os três "meninos" (anjinhos) brincavam do lado de fora da Capela e que Nossa Senhora 
estava sentada na poltrona onde sempre fala com ele.
Ao se aproximar, Ela lhe disse entre outras coisas:
"Não se preocupe com as cartas, porque você terá resposta através de um cardeal que estará em poder, apesar de que 
estará fazendo a vontade d'Aquele Que Tudo Comanda. Ele terá poder emanado das circunstâncias do poder 
eclesiástico, mas no Céu continuará Cardeal. (…) Entretanto, quando naquela data (06/06/1995) Aquele Que Tudo 
Comanda autorizou que meu Coração Imaculado triunfaria, quis compartilhar isso com você, porque disse isso à 
pastora (Lúcia/Fátima - Por fim, meu Coração Imaculado triunfará!). (…)Porque farei chegar em suas mãos a 
resposta das cartas. No momento oportuno ele fará o pronunciamento, sobre o retorno de meu Filho, no centro da 
Igreja."
Raymundo então lhe perguntou: "Quando?" 
E a Santa Senhora respondeu-lhe:
"No caminho do ano de 2014. Lembre-se disso e entenderá."
Depois completou:
"Minhas cartas não serão inúteis".
Agora, vejamos alguns trechos do que o Papa Francisco disse na Audiência Geral (de 15/10/2014), na Praça de São 
Pedro (Vaticano), e sobretudo em sua Meditação Matutina, em 21/10/2014, terça-feira, publicada no L'Osservatore 
Romano, órgão oficial do Vaticano, no dia 23/10/2014, falando sobre o retorno de Jesus e confirmando aquilo que 
Nossa Senhora dissera ao Raymundo em 15/01/2013:
Audiência Geral, de 15/10/2014: 
"É necessário "esperar por ele" e estar sempre pronto: "Quem não espera Jesus, fecha a porta a Jesus, não deixa que ele 
realize esta obra de paz, de comunidade, de cidadania; mais ainda: de nome". Aquele nome que nos recorda quem 
somos realmente: "filhos de Deus".Portanto, "o cristão é um homem ou uma mulher de esperança", porque "sabe que o 
Senhor virá". Por esta razão é importante, concluiu o Papa Francisco, questionar-se: "Como espero Jesus?". Mas 
sobretudo: "Espero ou não espero" Jesus? Com efeito, muitas vezes, também nós cristãos "nos comportamos como os 
pagãos" e "vivemos como se nada tivesse que acontecer". 
Meditação Matutina, em 21/10/2014:
"E é expectativa de Alguém que está prestes a chegar: é o Cristo Senhor que se faz cada vez mais próximo de nós, dia 
após dia, e que vem para finalmente nos introduzir na plenitude da sua comunhão e da sua paz. Então, a Igreja tem a 
tarefa de manter acesa e bem visível a lâmpada da esperança, para que possa continuar a resplandecer como sinal 
seguro de salvação e iluminar para a humanidade inteira a vereda que conduz rumo ao encontro com o semblante 
misericordioso de Deus.
Caros irmãos e irmãs, eis então do que estamos à espera: que Jesus volte! Como esposa, a Igreja aguarda o seu esposo! 
No entanto, devemos interrogar-nos com profunda sinceridade: somos verdadeiramente testemunhas luminosas e 
credíveis desta expectativa, desta esperança?
As nossas comunidades ainda vivem no sinal da presença do Senhor Jesus e à espera da sua vinda, ou então parecem 
cansadas, entorpecidas sob o peso da fadiga e da resignação? Corremos também nós o risco de esgotar o azeite da fé, o 
óleo da alegria? Tomemos cuidado!"
Vinde, Senhor Jesus!

Francisco Lembi
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Hoje veremos sobre do dom da Piedade

“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) 

“Jesus falou a todos os pecadores, de todas as raças e nações, e sobre todos mandou, em abundância, os dons do 
Espírito Santo.”

 uma graça de Deus na alma, que proporciona salutares frutos de oração e práticas de piedade ensinadas pela Santa 
ÉIgreja. Inspira compaixão pelo sofrimento alheio;sentimento de ternura, obediência, admiração e afeto com 
relação a Deus como Pai.Este dom propicia, também, ter na devida conta e apreço o valor da vida e tudo o que a 
mantém e suporta.
Nos dias de hoje, considerando a população mundial, há poucas, muito poucas pessoas que acham prazer em ser 
devotas e piedosas; as poucas que o são, tornam-se geralmente alvo de desprezo ou escárnio de pessoas que têm outra 
compreensão da vida. Realmente, é grande a diferença que há entre um e outro modo de viver. Resta saber qual dos 
dois satisfaz mais à alma, qual dos dois mais consolo lhe dá na hora da morte, qual dos dois mais agrada a Deus. Não é 
difícil acertar a solução do problema. Num mundo materialista e distante de Deus, peçamos a graça da Piedade, para 
que sejamos fervorosos no cumprimento das Escrituras.
O dom da Piedade inclina o cristão à oração, ao louvor, à adoração, à contemplação; leva o cristão a sentir gosto pela 
oração, sentir desejo e gosto de estar com Deus, gosto em rezar e em falar com Deus através da oração.
O dom da Piedade faz com que a pessoa não se canse de rezar e se sinta bem a rezar. Através deste dom, Deus vai 
revelando aspectos espirituais que muitos não percebem.
A alma piedosa tem mais luzes e percebe melhor as coisas a nível espiritual. Aquele que não reza não percebe, não 
entende e não vê porque não lhe é permitido ver.
Há pessoas que dizem: “Mas padre, eu rezo tanto!” e eu pergunto: “Como reza?”. Não basta rezar, é preciso rezar bem, 
meditando nas palavras e nos mistérios que contemplamos da vida de Jesus. Experimentem rezar bem, 
compenetrados, e verão as maravilhas que Deus irá realizar nas vossas almas.É lindo rezar bem. A pessoa sente na 
alma uma grande paz, suavidade, gozo e alegria.

Alerta-nos a Santa Senhora:
“Não adianta proclamarem-se piedosos, se cometem a todo instante o pecado da maledicência. Vocês estarão 
iludindo a si mesmos, e tudo que testemunharem será sem importância no Céu.”
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Cruz de São Bento

Ÿ Descrição do Produto: 
Ÿ Material durável 
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Ÿ Fibra de vidro 
Ÿ Dourada 
Ÿ Desenhos em autorelevo 
Ÿ No verso, oração de São Bento 
Ÿ Altura 27cm
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