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Alda Cabral recebeu a 195ª visita da
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
Honrar pai e mãe
Terça-feira, 05 de julho de 1994

Meus filhos amados!

“O ponto de fusão entre o homem e Deus,
entre o finito e o infinito, é a oração”

N

o dia 06-07-2015, Alda Cabral recebeu a visita da
imagem de Nossa Senhora. Neste cotidiano terreno
onde o supérfluo dita nosso ritmo social, quase não nos sobra
tempo para realizarmos um canal de diálogo com Deus. Ele
permite, nestes tempos, termos um vislumbre da
grandiosidade do universo. Nossa visão, ampliada, se queda
maravilhada diante de tamanha grandeza que é o universo
visível e mesmo assim, o que vemos, representa quase nada,
já que a maior parte da Criação não é percebível pela
racionalidade humana. Depois desse vislumbre do
desconhecido, voltamos nosso olhar aqui, para baixo; nossa
realidade! Percebemos que o verdadeiro sentido da vida não
se encontra aqui. Sentimos o peso de nossa insignificância;
nossa pequenez diante de tamanha grandeza; como chegar à
base do Altíssimo se ainda engatinhamos na fé! Sentimos
medo do desconhecido, como a criança que se desespera ao
ver-se longe do colo da mãe. Mas Jesus compreende nossas
fraquezas, nossas mazelas, nossa falta de fé... E no recesso
de nossa alma, no cansaço que nos causa a distancia que nos
separa, fazemos uma oração contrita; é o momento do
encontro do finito com o infinito; nesta fusão do homem e
Deus nada pode interferir; é o humano e seu Criador; é o
Mestre e seu discípulo; O amor de Deus é assim: Ele quer
todos inteiramente participantes de Sua Criação.
Marco Aurélio

A família, no plano de Deus, está
fundamentada na continuidade da
espécie humana, dentro dos princípios
criados por Ele, para que sejamos
estruturados e seguros do futuro.
O que for alheio a este plano levará,
inevitavelmente, à desarmonia social
e espiritual.
A caridade está implícita neste
conceito, porque, ao honrarmos a
quem devemos a vida, estamos
respeitando Deus, que os investiu,
para nosso bem, de toda a autoridade, e
é desta forma que deve ser feita a
vontade do Senhor nosso Pai.
Nesta relação social e neste elo de
amor contém toda a estrutura
f a m i l i a r, o u s e j a , n o s s o s
descendentes e o próximo, que
merece nossa atenção e nosso
respeito, como membros da família universal.
Entretanto, antes de qualquer vínculo à família, que seja
seguir a Jesus um direito fundamental do cristão, em
pertencer à família do Altíssimo.
A Pátria é nossa grande família; nela floresce nossa
história; e o respeito às suas leis, quando elas não ferem
às de Deus, devem ser observadas com atenção.
Meus filhos, toda a sociedade que não busca, à luz do
Evangelho, respeitar o que vem de Deus, e que não
valoriza o homem em sua essência, tornar-se-á
materialista e ditadora.
Eu os amo muito!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.110)

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 julho de 2015.
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Sinto a voz de Yeshua que me chama

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 estes 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.

Os embaixadores de Yeshua

E

u estava preocupado com o afastamento de Miryam, porque Ela tinha prometido dar assistência ao retorno de
Yeshua. Neste dia vi os três "meninos" (anjinhos) assentados na cadeira da Capela Magnificat, quando então me
disseram:
Somos os embaixadores de Yeshua entre vocês, e autorizados a usar da palavra para expor Sua vontade.
Miryam está sendo resgatada para unir forças a Yeshua no sentido de que seja recuperado o seu retorno, mas isso
não deseja ficar claro que te abandonará.
A Bela Senhora está vigilante através de nós, para te fornecer assistência, isto significa que continuará seu
empenho a preparar o caminho de volta de Yeshua.
Yeshua ama a Bela Senhora, e Ela e Ele te amam e não te deixarão ficar só nesta empreitada tão importante.

Viva todos os dias de sua vida como
se esperasse viver para sempre

A

juventude não é um período da vida, é um estado de espírito, é o vigor da vontade, a qualidade da imaginação,
a força das emoções, a predominância da coragem sobre a timidez, do desejo de aventura, de preferência do
amor à comodidade.
Ninguém envelhece pelo simples fato de viver um determinado número de anos, as pessoas só envelhecem quando
abandonam seus ideais. Os anos enrugam a pele, a desistência do entusiasmo enruga o espírito.
A preocupação, a dúvida, a falta de confiança em si mesmo e a crença que praticas o medo e o desespero fazem curvar
a cabeça e voltar ao pó o espírito em desenvolvimento em Deus e em Miryam.
Aos 74, aos 50 anos há no coração de toda criatura o amor a Deus, o doce assombro diante de Miryam, o desafio
indômito dos acontecimentos, a infalível curiosidade infantil por todas as coisas e a alegria em viver a vida.
Sou tão jovem enquanto meu coração recebe de Miryam mensagens de beleza em viver a vida.
Sou tão jovem quanto a minha fé e tão velho quanto a sua insegurança; tão jovem quanto a minha capacidade de
confiar e tão velho quanto o meu desassossego.
Sou jovem enquanto meu coração recebe Miryam, a infinita beleza de suas palavras.
Quando desce o pano e todas as mensagens cessam, perco o ânimo, coragem, grandeza e força.
Quando desce o pano e todos os pontos centrais do coração estão cobertos pelo pessimismo e pelo gelo do
afastamento, então, só então estamos realmente velhos; e que Yeshua tenha pena de mim.
Raymundo Lopes
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“Façam vocês mesmos os milagres” - (Mt 9,32-38)

aquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o
mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: “Nunca se viu coisa igual em Israel”. Os fariseus, porém,
diziam: “É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios”. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em
suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões,
compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: “A
messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita!”.

Comentário do Evangelho

A

presentaram a Jesus um homem mudo porque estava
endemoninhado. E Jesus expulsou o demônio daquele
homem, e ele ficou bom. Depois Jesus disse que a messe é
grande e são poucos os pastores. Vamos dissecar qual é a
mensagem que Jesus quer deixar. Nós estamos ficando mudos
por uma ação demoníaca no mundo inteiro. Nós temos medo
de falar de Deus. Nós temos medo de defender Deus. Nós
temos medo de dar a nossa opinião sobre aquilo que sentimos a
respeito de Deus. Nós temos medo de fazer as pessoas
acreditarem que Deus é uma proximidade em nossa vida, que
ele está sempre perto de nós. Esse medo é gerado por uma ação
demoníaca que atua por séculos, e séculos e mais séculos. Há
dois mil anos convivemos com várias posturas de
evangelização que, eu não digo corruptas, mas que estão
direcionadas para que não caiam em lugar nenhum, não
produzam fruto das coisas de Deus. Nossa Senhora nos ensina
a “botar a boca no trombone”. Nestes dois mil anos de
revelação de Maria Santíssima, o único intuito dela, o único
intuito que Ela vai ter, o único intuito que leva a BemAventurada a descer do Céu, vir aqui embaixo, falar com os
degredados filhos de Eva, é o de dar o recado: “Jesus está
voltando”. Ela não manda construir Igreja, isso é bobagem, ela
não pede isso. Nossa Senhora nos pede para rezar o terço e
entender essa grande verdade que vem divulgando. Uma vez
eu falei com Nossa Senhora. A Senhora quer que construa
Igreja? Não Raymundo, eu quero que você encha as que estão
vazias. Leve as pessoas a Deus, faça esse intercâmbio com
Deus. Já pensou se eu tivesse vergonha de falar? Uma vez
chegou perto de mim uma ministra extraordinária da sagrada
comunhão e me disse assim: “Raymundo, você não me leve a
mal não, mas me falaram, outro dia, que eu também estava
vendo Nossa Senhora”. Ora! Observe a expressão que foi
usada: “não me leva a mal não”. Nós somos mudos, e nós
temos que expulsar os nossos demônios. Outro assunto que
Jesus apresenta é o da messe. Messe quer dizer colheita,
colheita que alguém plantou. São dois mil anos de
evangelização, dois mil anos que Nossa Senhora tem falado. A
maior plantadora de coisas de Deus neste mundo é Maria
Santíssima. Cada vez que ela aparece num lugar, o recado dela
é um só: Meus filhos, prestem atenção, meu Filho Jesus está de
retorno a terra. Se vocês não se conscientizarem disso, vocês
vão virar cegos não pensantes, cegos sem pensamento
nenhum, cegos ocos. Quando se fala que a messe é grande, e
são poucos os pastores, a palavra pastor não abrange somente
os padres não, pastores somos todos nós, dispostos a falar das
coisas de Deus. Temos pastores, temos pastoras em todo o
mundo. Nós somos os grandes pastores de Deus. Nós é que
estamos neste momento todo criando intercâmbio para que
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Deus seja conhecido. Então, a colheita é tudo aquilo que foi
plantado nestes dois mil anos de Evangelização. Essa é a
colheita: aquilo que nos faz produzir algo de bom. Ninguém
colhe o que não plantou. E ainda é bom refletir sobre o ditado,
“quem planta chuva colhe tempestade”. O recado é muito
claro, não sejamos mudos diante das coisas de Deus, porque é
uma ação demoníaca. Isso é muito ruim. E depois, se a messe é
grande e poucos são os pastores, é porque estamos ficando
mudos. Se ficarmos com coragem de falar de Deus, nos
colocar à disposição de Deus, Deus fará este grande milagre
para que abramos o nosso coração, abramos a nossa voz para
esse mundo que não é brincadeira. Hoje se abre a boca para
falar besteira: são planos inimagináveis, são coisas que não
chegam até o nosso coração. Nas igrejas, hoje, se encontra
muita discórdia, uma coisa horrorosa. Muitos têm o prazer de
discordar, de brigar, tem o prazer de odiar uns aos outros. As
igrejas não se amam. É uma mudez demoníaca. E Jesus precisa
expulsar isso. Nós temos que pensar também, junto com Jesus.
Nós temos que permitir Deus fazer com que nós falemos, que
abramos nosso coração às coisas Dele. É isso que Nossa
Senhora quer. Nossa Senhora não quer fazer grandes milagres.
Na Praça do Papa eu pedi: “A Senhora não vai fazer um
milagre?”. Ela falou: “Em Fátima eu fiz o milagre e pouco
adiantou. Façam vocês mesmos os milagres”. Isso quer dizer,
deixem de ser mudos, falem. Volto ao exemplo daquela pessoa
que me procurou: “Você não me leva a mal não mas me
disseram que eu estou vendo Nossa Senhora”. Ora, só dela
falar “não me leva a mal não” ela não está vendo Nossa
Senhora coisa nenhuma, ela está vendo aquilo que a vontade
dela deseja. Quando a gente faz a nossa vontade querer ser a
vontade de Deus, isso é muito ruim. Isso é uma prova de que
tem algo errado, isso não pode ser assim. Vamos falar, vamos
abrir nosso coração a Deus, vamos saber o que Nossa Senhora
está nos querendo falar, vamos ser católicos, apostólicos,
romanos, sem brigar uns com os outros, sem inveja. Uma vez
eu estava numa missa e uma pessoa me pediu para trocar de
lugar comigo na Igreja porque não queria, durante o abraço da
paz, cumprimentar uma certa pessoa que não suportava e que,
porventura, estava ao lado dela. Ora! Onde é que está aquele
pedido de Jesus: “Amai os vossos inimigos”. A pessoa que ama
todo mundo não tem inimigo. O coração de Nossa Senhora fica
muito contente quando vê que vocês se amam, que vocês não
são surdos nem mudos, que vocês são pastores da Igreja, que a
colheita é muito grande. O que está faltando é pessoa que fala,
é pessoa que abre o coração e fala. Prestem atenção: não sejam
mudos, porque a colheita é muito grande, sejam pastores de
Deus. Ele é que está pedindo isso.
(Evangelho explicado por Raymundo Lopes na Basílica de Lourdes, em 05 de julho de 2011)
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