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Vânia do Socorro recebeu a 203ª visita da
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
Não levantar falso testemunho
Terça-feira, 02 de agosto de 1994

Meus amados filhos!

No dia 04-09-2015, Vânia do Socorro recebeu a visita da
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. No início, Deus nos
criou plenamente humanos e perfeitos para sermos
participantes de Sua proximidade e entendêssemos Sua
existência por meio da criação, mas devido ao pecado da
desobediência ficamos vassalos do reino deste mundo;
cativos em nossos limitados sentidos, perdemos este
contato com a divindade. A partir do momento da 'Queda
de Adão', entenda-se a priori que essa 'queda' é a perda da
comunhão da humanidade com Deus, certamente que essa
perda acarretou muitas coisas que sequer temos ciência –
somente seríamos resgatados com a descida de Jesus ao
nosso mundo, e através de uma Mulher que tivesse as
características iniciais da criação, para poder recebê-lo –
plenamente humana e perfeita. E isso se fez através de
Miryam e do seu Sim à vontade de Deus, possibilitando
com este gesto o resgate do gênero humano desse
afastamento deliberado da criatura de Seu criador. Então
aprendemos que é possível a reconstrução espiritual da
humanidade, para que sejamos plenamente humanos e
perfeitos; e a peça-chave para que isso aconteça é
transformar-nos em instrumento de Sua vontade, assim
como fez Miryam. Agindo dessa maneira, Jesus vai
liberando este canal de comunicação conosco, que foi
perdido, e sentiremos cada vez mais a Sua presença e o Seu
poder se agitar dentro de nós, cumprindo Sua promessa de
que voltaria no Final dos Tempos, não como humano, mas
através de meios naturais que afetarão em muito o
pensamento das pessoas.
Marco Aurélio

Vocês devem agir como testemunhas das
palavras de meu Filho, portanto, devem
professar e defender a verdade. Eu afirmo a
vocês: a verdade é a luz que inibe as
trevas da mentira. Bem-aventurados os
que entregaram suas vidas em
testemunho da verdade e da fé.
Meus queridos, é de suma gravidade
falsear o testemunho e, quando isto é
então feito sob juramento, configura-se
o perjúrio e aí a injustiça é imposta ao
justo, roubando-lhe o direito à
liberdade; este ato inconseqüente
ofende a Deus nosso Senhor e prejudica
a sociedade.
Desta forma, Eu coloco em evidência
que o respeito à verdade deve ser
incondicional. Todos, sem exceção, têm
direito à verdade, pois a mentira
humilha o próximo e o torna sujeito a
enganos e falsos julgamentos, e isto é
um pecado que compromete gerações
inteiras. A calúnia fere a reputação
das pessoas e é uma ofensa ao Senhor,
que nos criou para espelhar o amor e a caridade.
Meu Filho veio ao mundo para dar testemunho da Verdade,
assim sendo, quando vejo vocês mergulhados na mentira,
sinto-me preocupada com o futuro, porque esta situação
espelha o reino da terra e vocês foram criados para o Reino do
Céu, onde impera a verdade.
Fica, nestas palavras, meu apelo de Mãe: sejam filhos da
verdade e da retidão. Eu os amo muito e os quero ao lado de
Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.114)

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 08 de setembro de 2015.
<asd>
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Degredados filhos de Eva

Sobre o Terço que rezamos!!
Que aconteceu com a arte de rezar um Terço?

Q

uando me refiro ao Terço, não quero dizer apenas troca de Ave-Marias, Pai-Nossos etc. entre vocês,
estou pensando antes numa das mais altas manifestações de louvor à Bela e Serena Senhora, a
capacidade de transformar Ave-Marias em linguagem, a faculdade de transformar abstrações em
linguagem celeste, de transmitir imagens de um espírito a outro, a possibilidade de construir um céu numa
experiência acolhedora.
Em que consiste o Terço que rezamos?
Em primeiro lugar, é essencialmente uma procura mútua da essência das coisas de Deus.
É uma transmissão agradável, não um sumário ou coisas comuns.
Miryam identificou corretamente o saber ouvir como um dos ingredientes vitais de qualquer oração.Quando
estamos rezando e fazendo coisas ao mesmo tempo, o resultado não é oração ou conversa com Deus.
Nada destrói mais uma oração do que o participante que usa da palavra por temor excessivo, ou um sacerdote
que não crê na Missa, por demasiado orgulhoso, e que joga para vocês coisas vãs.
Pobre de vocês, que têm pessoas que insistem em rezar além do ponto em que tem realmente algo mais a dizer.
Para ter significado, uma reza do Terço deve se orientar num sentido geral. Não necessita ser arquitetado, mas
deve ser grandiosamente mantido, conduzido por ideias celestes.
É sabido que a reza do Terço é de prata, e a Missa é de ouro. Certamente na maior parte das circunstâncias é
preferível o silêncio à conversa inconsequente. Por que motivo então tantas pessoas se sentem isoladas se não
estão sempre a falar? Por que motivo não se contentam em ficar simplesmente sentadas apreciando, em
silêncio, os laços não aludidos mas reais de uma comunhão de ideias?
As conversas feitas durante o Terço não deveriam construir uma necessidade entre pessoas íntimas. Se não há
nada a dizer, não o digamos.
É certo que os desconhecidos que se encontram pela primeira vez na Basílica, parecem sentir-se pouco à
vontade se não iniciam uma troca de informações. Normalmente isso é inofensivo e mesmo necessário se os
estranhos pretendem formar uma opinião acerca um do outro, mas sair em troca de conversas!…
Quais as regras elementares para uma conversa geral?
Em primeiro lugar, certos assuntos deveriam ser omitidos. Os temas domésticos: melhores compras, horários
de ônibus etc., sem interesse, deveriam ser banidos da conversação normal.
Em seguida, lembremo-nos de que nossas doenças e operações não são aperitivos que se ofereçam
gratuitamente aos conhecidos no momento de oração.
Depois, há também aqueles que desejam conversar e acham sempre com a razão que sempre ganharão a
partida, e há aqueles que querem moralizar.
Deixemos isto à parte.
A oração do Terço aqui na Basílica não precisa ser sempre intencional, mas deve pelo menos ser agradável.
Deve ser adequada, visando, por exemplo, um melhor conhecimento do interlocutor.
Acima de tudo deve ser alegre e amável, porque, como disse Miryam,
“A simpatia é mais agradável do que a inteligência”.
Vejam o sorteio da visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes!!!
Não faço objeções à conversa forçada, digamos, por quem puxa a conversa após o Terço, interrompe um
grupo, dizendo: “Venham,temos que ouvir fulano nos contar seu milagre”.No entanto, sou menos tolerante
com aqueles que cortam arbitrariamente uma boa conversa com um insípido: “Bom, agora que o Terço e a
Missa acabaram, deixemos isso de lado”.
Uma boa oração do Terço é algo frágil, que precisa ser cuidadosamente alimentado.
Finalmente, desejo encorajar o espírito que sabe cantar a boa música. Nossa oração reflete com demasiada
frequência as coisas monótonas que fazemos ao longo do Terço e da Missa.
A instigação, as extravagâncias, o humor, a alegria e as gentilezas têm seu lugar nestes momentos que
passamos na Basílica. Por isso, como alguém há muito tempo afirmou:
“Sejam expeditos sem serem obstinados, refutemos sem discutir, vistamos os assuntos sérios com roupagens
coloridas de santidade”.
Raymundo Lopes
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José, modelo de compromisso com Deus (Mt 1,1-16.18-23)

O

nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou
grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele
não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José
estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: - José, descendente de Davi, não tenha
medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele
o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor
tinha dito por meio do profeta: "A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel." (Emanuel
quer dizer "Deus está conosco".) Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria.

Comentário do Evangelho (Mt 1,18-24)

E

m sua pregação, Jesus usava muito de parábolas1.
Certas partes do Evangelho não deveriam ser
fragmentadas, como esta, que nos oferece dois
tipos de análise: uma espiritual – comunicação de Deus
com os homens; e outra racional – primeiros dias da vida
de Jesus.
Aqui observamos duas características importantes: como
foram os primeiros dias da vida de Jesus e o contexto em
que se vê, mostradas através de formas e canais explícitos
que Deus geralmente utiliza para se comunicar com o
homem. Vemos também quatro profecias envolvendo o
nascimento de Jesus, as três revelações a José, em sonhos,
além do sonho e sinal aos três magos.
São canais de comunicação:
Os mensageiros – Deus envia o anjo Gabriel a Maria: "Eis
que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o
nome de Jesus". Depois fala a José em sonho. Seria mais
lógico que Deus falasse diretamente a José, mas como o
próprio Verbo encarnado estava presente, usou de um
mensageiro.
Os profetas – revelações que deveriam ser anunciadas
naquele momento e que se cumpririam no futuro, como
também poderiam ser evitadas, dependendo da resposta
do homem. Neste caso, as profecias se cumpriram. Foram
cinco citações (Is 7,14; Mq 5,1; Os 11,1; Jr 31,15; Is ll,1)
destacando-se Isaías 7,14, que fala do nascimento de
Jesus, também chamado Nazareno, porque José foi para
Nazaré com a família e ali ficou morando.
O Verbo encarnado – através do qual se dá a comunicação
direta de Deus conosco. Ele próprio estava ali com Maria
e José. Desta vez seria Ele mesmo a falar com o homem
(Revelação Pública).
E três são as formas pelas quais se comunica: aparição,
sonho e sinais. Na Anunciação, o anjo fala a Maria, ela o
viu. Os três sonhos de José: que acolhesse Maria por
esposa, a fuga para o Egito, o retorno a Israel e
conseqüente ida para Nazaré, na Galiléia. O sonho dos reis
magos, para que não voltassem a Herodes, e o sinal que
tiveram: a estrela no oriente a guiá-los.
4

Portanto, nesse bonito relato do nascimento de Jesus e
Seus primeiros anos, percebe-se como Deus se manifesta à
humanidade. Aqui Mateus nos mostra, com lirismo,
apesar dos fatos trágicos, o fio condutor do divino com o
humano.
Analisando-o à luz da razão, podemos observar como foi
instável e cheio de problemas o início da vida de Jesus. Ele
não teve condições de freqüentar escolas, não teve acesso
às coisas normais da vida de toda pessoa. Jesus passou esse
tempo numa certa instabilidade, tendo que se deslocar
para um país distante, a fim de que a salvação se
cumprisse. Foi para o Egito e voltou assim que Herodes
morreu.
Maria viveu uma situação difícil, ao se engravidar por obra
do Espírito Santo porque, naquela época, a mãe solteira
era condenada à morte, seria inevitavelmente apedrejada
em público. No entanto, deu o seu sim. Foi aí que
demonstrou a sua primeira confiança em Deus. Mesmo
sabendo do risco que corria, sem entender bem o que seria
a salvação da humanidade e o tempo que levaria até que se
consumasse, permaneceu confiante em Deus, acreditando
no plano de salvação.
José, encorajado pelos sonhos, também confiou e soube
discernir, com muita clareza, que tudo aquilo vinha de
Deus.
Quem não sonha? Todos sonhamos coisas boas e coisas
ruins, sonhamos nossas vontades, a vontade de Deus, mas
não lhes damos o devido crédito. José confiou e seguiu-os.
A análise racional de toda essa situação é um pouco difícil
de imaginar. Mas a instabilidade que viveu a Sagrada
Família, numa análise espiritual, nos mostra o fio condutor
de Deus, através de Seus mensageiros, profetas e do
próprio Verbo que se fez carne, para se comunicar com o
homem e resgatá-lo.
1 Parábola: narrativa alegórica, figurada que transmite uma
mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia; que
encerra um preceito religioso ou moral.
(Evangelho extraída do livro ''O Código Jesus''. p.43)
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