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Conceição Bicalho recebeu a 193ª visita da
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
Deixem reviver em vocês a prudência
e a inteligência com Deus
Terça-feira, 29 de abril de 1994

caríssimos!

No dia 22-06-2015, Conceição Bicalho recebeu a visita
de Nossa Senhora. Muito se tem comentado sobre os três
dias de trevas da alma que antecederão o retorno de Jesus
preditos em Belo Horizonte. Eles serão precedidos de
muitas perguntas. Mas podemos e devemos tirar
algumas considerações a respeito, afinal são revelações
celestes para o conhecimento de todos. Teremos a visão
das faltas cometidas contra Deus, que nos levará a uma
profunda e dolorosa reflexão, e, purificados, possamos
entender o porquê dessas trevas da alma, e sairmos dela
prontos para encontrarmos e identificarmos a verdadeira
luz, durante as trevas da alma. Algo irá ativar nossa
memória a níveis profundos, ao ponto de muitos não
resistirem. Mas, o que isto tem a ver com estas visitas?
Vemos que Nossa Senhora está criando meios de
preparar o espírito das pessoas para os dias que virão, e
estas visitas estão incluídas nisso, assim como as visitas
da Mãe do Divino Amor, as Missas em toda a terra. As
confissões serão lembradas nesses dias. Todas as
aparições de Nossa Senhora estão incluídas nessa tarefa,
mas não caiamos na cilada de procurarmos respostas
entre nós. O diálogo é somente entre a pessoa e Deus.

É necessário que vocês tomem
conhecimento de onde reside a
prudência e a inteligência a fim de que,
somadas, saibam onde encontrar a
felicidade e a paz interior.
Meus filhos, estas virtudes, colocadas
a serviço de Deus, os levarão a
conviverem com o discernimento, na
solução dos problemas que os afligem.
Pelo uso da prudência, enfrentarão
com esperança o caminho nevoento
que os conduz ao futuro.
Fazendo uso do intelecto, cairá a névoa
que embaça os olhos de vocês ao
mirarem o mal que os envolve e a seus
filhos, podendo, desta forma, guiálos à luz de Cristo.
Tenho pedido muito, neste período
que sucedeu à comemoração da
vitória de meu Filho contra a morte,
resgatando-os ao Pai Celeste, que ressuscitem valores
como o amor, a honestidade e a justiça.
Hoje, exorto-os a deixarem reviver em vocês a prudência
e a inteligência com Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.97)

Comentário: Nossa Senhora volta a insistir no assunto pascal,
pedindo que deixemos ressuscitar valores há muito esquecidos e
abandonados. A Virgem Maria deixa claro que a inteligência tem que
ser usada com prudência, para alcançarmos a paz de espírito e a
felicidade. Prestemos atenção nestas palavras, pois aí está a chave da
porta que nos levará a uma geração intelectualizada em Deus, com
vistas às coisas do Céu.

Marco Aurélio

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 23 de junho de 2015.
Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

1
666

2

Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

P

reocupa-me muito que entendas essas coisas muito bem, pois estamos no limiar da presença de
Yeshua entre vocês e me dou conta que vou deixar-te com minha assistência.Achas que perdi as
rédeas do pensamento lógico durante todos esses anos, desde que fui levada aos Céus? Noto que
Cristo está aqui na terra, e também na Eucaristia, em todos aqueles que necessitam de ajuda e agora, que
já sinto a voz de Yeshua que me chama do alto e me reclama a seu lado.
Breve, temo deixar-te passando dificuldade sem meu amparo. Estarei com Yeshua, assim não estarei
contigo na terra, por mais que eu vele por ti daqui do Céu.
Em cada ser humano que chora estará Yeshua, e, queiras ou não, não esqueças sobretudo dos que dizem
que me amam, porque, se quiseres fazer algo por mim, eu pediria que fizesses por Yeshua.
Se me amas, deixa-me ocupar teu lugar para que eu, através de ti, possa continuar ao lado de Cristo.
Se me amas, ajuda as pessoas, socorre-as tão-somente dedicando suas falas, e rezem por eles, porque
eles precisam muito.
Não tenho mais nada a dizer, este é meu testemunho à tua fala, porque pressinto que meu tempo está no
fim.
Asseguro-te que continuarei velando por todos aqueles que te escutam, junto a Yeshua, como fiz até
agora.
Repito, se queres contentar-me em alguma coisa, junta as pessoas unidas em torno da Igreja e trata
todos que sofrem. Eu estarei com Yeshua, porque Ele precisa de mim.
Não esqueças que Yeshua te ama, é um coração amante que necessita receber amor, porque só sabe
fornecer amor.
Miryam
Vila Del Rey
Sexta-feira, 29 de maio de 2015, ± 9 horas.

Bendita
Bendita és tu, ó Miryam, que dás o que é bom a quem te conhece realmente.
Bendita és tu, ó Miryam, que és paciente para com nossas faltas e nos chama a te conhecer.
Bendita és tu, ó Miryam, que desceste ao purgatório e fizeste chegar tua sabedoria às pessoas que te
recusavam.
Bendita és tu, ó Miryam, que desprezas os sacrifícios mundanos, mas aceitas de boa vontade as nossas
súplicas.
Bendita és tu, ó Miryam, que cooperas com aqueles que adoram ao Deus único, e colocas o mal a teus
pés.
Bendita és tu, ó Miryam, que te dignas de ser misericordiosa aos que se arrependem das faltas
cometidas e se voltam a ti, e por graça te dignaste dar a recompensa a quem te encontra na última hora.
Bendita és tu, ó Miryam, que afastas de mim a ignorância da impiedade e me agregaste a quem te
devota mostrando a derrota do não misericordioso.
Bendita és tu, ó Miryam, que me tiraste da falta de fé à grandeza das tuas benevolências e me libertaste
do poder do mal.
Bendita és tu, ó Miryam, que me constituíste ovelha de Cristo e dirigiste minha mente na tua verdade.
Bendita és tu, ó Miryam, que inesperadamente me deste o tesouro de tão grandes bens e por meio de
Cristo me introduziste no teu caminho.
Bendita és tu, ó Miryam, que com tua palavra e tua santidade me constituíste forte e detiveste as
investiduras do mal.
Agora, Senhora, concede-me a realização da tua graça
segundo a promessa que te dignaste fazer a quem te ama.
Raymundo Lopes
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Os quatro modos de agir diante de Deus (Mt 7,6.12-14)

N

ão deis aos cães o que é santo, nem joguei vossas pérolas diante dos porcos. Pois estes, ao pisoteá-las se voltariam
contra vós e vos estraçalhariam. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o, vós também, a
eles. Isto é a Lei e os Profetas. Entrai pela porta estreita! Pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e
muitos são os que entram! Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o
encontram!

Comentário do Evangelho (Mt 7,6-14)

N

esta passagem, Jesus nos mostra quatro modos de agir diante
de Deus: saber dar, saber pedir, saber receber e saber
escolher. O Evangelho não são palavras soltas, sem nexo, ou
apenas uma história moral.
O Evangelho é a revelação divina. Nele se encerra um
ensinamento perfeito. Jesus esconde em Suas palavras um sentido
divino de vida.
Saber dar - Ninguém dá o que não tem. Tendo, não deve dar à
pessoa errada. "Não deis aos cães o que é santo, nem atireis aos
porcos as vossas pérolas".
Falar das coisas de Deus, levar as palavras de Jesus é muito sério.
Devemos saber como e a quem falar.
Temos como exemplo Jesus diante de Pilatos. Qualquer resposta
que lhe desse seria algo sagrado que, naquele momento, se
voltaria contra Ele. Seria a Sua defesa diante de pessoas sem
espiritualidade e numa hora em que não devia ser perdoado, pois a
profecia se cumpriria ali, era um momento decisivo para a história
da salvação, que se consumaria na Sua condenação e morte de
cruz. Então Ele se calou e deixou que agissem, para que se
completasse a salvação. Jesus não deu a Pilatos o sagrado.
Saber dar o que é santo, saber discernir é importante em nossa
vida.
Não devemos dar as coisas de Deus a pessoas despreparadas para
recebê-las, porque irão entendê-la de outra forma, voltarão contra
nós e farão com que a vontade de Deus não se realize em nossa
pessoa. Não se deve levar uma doutrina preciosa e santa a pessoas
sabidamente incapazes de apreciá-la e que poderiam fazer mau
uso dela.
Saber pedir - "Pedi e vos será dado, buscai e achareis; batei e vos
será aberto". Saber pedir é sério, temos responsabilidade pelo que
pedimos, por suas conseqüências. Não que Deus irá nos atender
em tudo e incondicionalmente. Absolutamente! Sabemos que não
é assim.
Para pedir é preciso entender a vontade de Deus; a nossa vontade
nem sempre é a vontade de Deus. Quando compreendemos isto,
percebemos que Deus conduz as nossas coisas, para que
aconteçam como deve ser. No entanto, a vontade de Deus só se
realiza em nós se permitimos: é o livre-arbítrio que nos deu. Isto,
porém, não exclui Sua autoridade em intervir quando assim o
entender. Se diante de nossos problemas nos mantivermos
pacientes e confiantes em Deus, a Sua vontade se fará. Isto é pedir
com o discernimento de que, apesar de termos vontade própria, é
a vontade de Deus que deve prevalecer, pois só Ele sabe realmente
o que é melhor para nós. Isto é saber pedir.
Saber receber - "Tudo que quereis que os homens vos façam,
fazeio vós a eles". Nós não sabemos receber as coisas. Queremos
receber sem nada oferecer, sem criar aquela situação de se dar
primeiro. É só vem a nós. Se não soubermos dar, não saberemos
receber. Por isso é preciso estar atento ao que se dá e como o faz,
pois daí decorrerá o que há de receber.
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Recordemos Mt 6,1.3: "Guardai-vos de praticar a vossa justiça
diante dos homens para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não
recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus…
Quando deres uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz
a tua direita."
Não troquemos a recompensa celeste pela terrena. Aquele que
souber dar, saberá receber. São Francisco discerniu muito bem
isto.
Saber escolher - Este reino da matéria em que vivemos é a porta
larga, é aquela opção que fazemos e que parece mais vantajosa
aos olhos da matéria. Quando Adão e Eva fizeram-na, pecaram
contra Deus, lhes fora oferecido serem como Deus, ter o
conhecimento do bem e do mal. Foi a porta larga da matéria que se
abriu para eles. A soberba falou mais alto. Obedecer a Deus
tornou-se então difícil.
O Reino de Deus é diferente, não está no plano da matéria, mas do
espírito. Se ficarmos sempre voltados para as portas largas da
matéria, que nos levam aos prazeres do mundo, será difícil
entender o outro lado. Jesus nos fala que a porta é estreita, porque
é através dela que vamos entender as coisas do espírito. E isto não
é fácil.
Jesus coloca todas as coisas "meio brandas" sob a capa moral, mas
que têm uma espiritualidade fora do comum, divina! Só mesmo os
bem-aventurados sentem que o progresso na vida espiritual passa
por aquela "porta estreita".
Esta é a doutrina dos dois caminhos – o do bem e o do mal – entre
os quais o homem deve escolher.
A espiritualidade não caminha com a materialidade, são
dimensões opostas; por isso não é reconhecida e valorizada pelo
mundo, que ostenta outros valores. Daí aquilo que tristemente
constatamos: a pessoa vale pelo que tem, e não pelo que é. É
também a razão de alcançarem êxito nesta vida aqueles que
menos se preocupam com as coisas do espírito, com os valores
éticos e morais, com a vivência da Palavra de Deus. E é por isso
que Jesus disse: Se queres ganhar a vida (vida eterna), trata de
perdê-la (vida terrena).
Por isso avançar no sentido do bem parece ser complicado.
Mesmo buscando a porta estreita, podemos ter doenças, passar
por dificuldades de toda ordem, inclusive financeira. Isto é ter
problemas de ordem material; mas a graça de Deus não nos
faltará, contaremos com a Sua proximidade, perceberemos a Sua
presença, Seus sinais, Suas respostas, e estaremos crescendo a
Seus olhos. Como isto é bonito! Como nos dá força para
prosseguirmos! Isto é a graça de Deus! Isto é saber dar, pedir,
receber e escolher. Isto é discernir, entender as coisas do Céu. E é
isto que Jesus aqui nos fala através de Mateus.
(Comentário do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro
“Código Jesus”, p.71)
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