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 “A Mesa Celeste encontra-se servida para o grande 

banquete divino, e todos foram chamados a participar do 

encontro do Filho do Homem com Sua Igreja.” 

No dia 26-10-2015, Carolina de Oliveira recebeu a visita da 

imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Ouvimos, lemos, 

procuramos entender as palavras de Nossa Senhora e as de 

Jesus nos evangelhos. Cada pessoa adapta essa linguagem aos 

apelos do seu coração e na medida do seu entendimento; mas 

estamos realmente entendendo a linguagem celeste? As leis do 

Altíssimo são imutáveis e nós as violamos por séculos e 

milênios, até que a linguagem celeste se turvasse ao nosso 

cotidiano. Se não compreendemos é por conta dessa 

desobediência às leis de Deus, resultando nessa atrofia. 

Vejamos o que foi proclamado: A Mesa Celeste – que sentido 

nos traz tais palavras? Grande banquete divino – que comida é 

essa preparada para todos nós? Filho do Homem – sempre 

ouvimos as mesmas explicações a respeito de Yeshua, sem 

chegarmos a um consenso. E para terminar, Sua Igreja – 

certamente não está se referindo à Igreja que conhecemos; 

mas, que Igreja é essa? Temos dificuldade em captar o espírito 

destas palavras. O Céu quer nos instruir, mas necessitamos 

resgatar esse diálogo com o divino, senão ficaremos perplexos 

com os acontecimentos que precederão o retorno de Jesus, pois 

a verdade se apresentará mais incrível do que a ficção. Nossa 

Senhora trabalhou durante séculos para nos abrir os olhos, e 

pelos sinais alguns olhos já se encontram bem abertos, 

enquanto outros serão abertos e poderão contemplar as 

maravilhas que aguardam o novo Céu e a nova terra.

Marco Aurélio

Saibam, com bom senso, o que nos pede o Pai
Terça-feira, 13 de fevereiro de 1996

Caríssimos! 
Vigiem e orem, para que não caiam na 
tentação de oferecer a Deus aquilo que, por 
falta de caridade, está sendo negado ao 
próximo. Deus é misericórdia. Portanto, 
para reverenciá-lo, sejam também 
misericordiosos uns com os outros.
Deus é amor. Então, se quiserem amar a 
Deus, sejam antes praticantes do amor 
fraterno.
Deus é paz. Ora, se pretendem ter essa paz, 
propaguem a paz, não o ódio e a discórdia.
Nunca pedi a vocês que fossem contra o 
estabelecido pelas leis dos homens, mas que 
saibam, com bom senso, o que nos pede o 
Pai, que nos criou.
Portanto, para serem dignos do Reino do 
Céu, pratiquem a misericórdia, o amor e a 
paz. Verão nascer, dentro de vocês, o prazer 
de ofertar a Deus o que desejam, estando em 
perfeita consonância com aquilo que Ele 
tanto nos pede: “Se tens algo contra teu 

irmão, antes de vires a mim, reconcilia-te com ele.”
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.205)

Comentário: Mateus 5, 23: “Se fores apresentar uma oferta sobre o altar 

e ali te recordares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a 

tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão”. 

Maria nos lembra o poder da reconciliação. De nada adiantarão nossas 

ofertas e trabalhos para o Senhor, se criarmos mágoas em volta de nós. De 

nada adiantará Nossa Senhora vir à terra, dando-nos mensagens e sinais, se 

não soubermos traduzi-las e colocá-las em prática entre nós e em tudo o que 

nos rodeia, vivendo o que ela nos diz. Pede-nos também bom senso, para 

sabermos respeitar as leis dos homens, conhecendo o que Deus nos pede. 

Respeitemos a autoridade, desde que ela não contradiga “o que nos pede o 

Pai, que nos criou”.

Carolina de Oliveira recebeu a 209ª 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 27 de outubro de 2015. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 199 – 27 de Outubro de 2015

<asd>
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Tema: O Sacramento do Matrimônio Cristão. A Família  
Estudo no Catecismo Leigo - Páginas 142- 143-144

                     Perguntas e respostas conforme o texto publicado, na semana anterior

1- Para qual propósito Deus criou o homem e a mulher?
R. O homem e a mulher foram criados para coabitarem, dignamente, na fidelidade. Esta é a Vontade de Deus

2- O que é o Matrimônio Cristão?
R. O Matrimônio Cristão é o fruto da união digna entre o homem e a mulher.

3- No matrimônio cristão a quem é dado o direito da separação?
  R. Somente é dado a Deus o direito da separação
  

4- O que nasce do fruto desta união?
R. Do fruto desta união nascerá uma família, decidida sobre o nosso livre-arbítrio de escolha, sob nossa 
responsabilidade.

5- Como o Criador quis testemunhar esta união entre o homem e a mulher?
            R. O Criador tanto nos amou, que quis testemunhar esta união, nos formando à Sua imagem e semelhança, e 
nos dando, com Sua misericórdia, a condição de amar.

6- Na aliança do matrimônio o que o homem e a mulher constroem?
R. Na aliança do matrimônio, o homem e a mulher constroem entre si um elo para toda a vida, e ela é 
ordenada, inspirada e alicerçada, por vontade de Deus, no princípio do amor conjugal. A união cristã é 
elevada, por Deus, à dignidade de família, e nela serão criadas todas as gerações da Igreja de Cristo.

7- Onde está fundamentada a família no plano de Deus.
R.  A família, no plano de Deus, está fundamentada na continuidade da espécie humana, dentro dos 
princípios criados por Ele, para que sejam estruturados e seguros no futuro. Deus é amor e, ao criar o homem 
e a mulher, colocou-os coesos, para que reconheçam, cada um, sua identidade sexual, dando-lhes dignidades 
individuais para que, guiados por este amor, possam crescer e multiplicar.

8- O que Jesus tanto enfatizou?
R. Tenho que ressaltar aquilo que meu filho Jesus tanto enfatizou:
a indissolubilidade do matrimônio, como regra vinda do Nosso Pai querido.

9- Qual é mesmo, a regra vinda de Deus?
           R. A indissolubilidade do matrimônio.

10- O que é indissolubilidade do matrimônio?
R. Que não se pode dissolver. Não dissolúvel. Aquilo que não se pode separar.

11- O que constituem o adultério e o divórcio? Quais são as suas consequências?
            R. O adultério e o divórcio constituem ofensa ao que Deus uniu.
            Isto tudo os coloca à beira do abismo, pois compromete a continuidade da espécie, elimina da face da terra o 
autodomínio e extingue-se, por completo, o conceito de sexualidade, da forma como foi instituída pelo Criador.

12- De que forma o Criador instituiu o conceito de sexualidade?
R. Deus é amor e, ao criar o homem e a mulher, colocou-os coesos, para que reconheçam, cada um, sua 
identidade sexual, dando-lhes dignidades individuais para que, guiados por este amor, possam crescer e 
multiplicar.

Coordenadora Geral: Maria Alves



Parábolas do grão de mostarda e do fermento. (Lc 13,18-21)
aquele tempo, Jesus dizia: “A que é semelhante o Reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a Nsemente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande 
árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos”. Jesus disse ainda: “Com que poderei ainda comparar o 

Reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique 
fermentado”.
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Durante todo o tempo da pregação de Jesus perguntavam-
lhe sobre o Reino de Deus, dizendo: O que é o Reino de 
Deus? E Jesus sempre lhes respondia que o Reino está aí; 

o Reino de Deus está próximo. Neste trecho do Evangelho de 
Lucas, que a Igreja escolheu, Jesus nos conta uma história 
bastante interessante. Quando lhe perguntaram o que era o Reino 
de Deus, Jesus pensou e disse: "A que é semelhante o Reino de 
Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de 
mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta; ele 
cresce, torna-se árvore, e as aves do Céu se abrigam em seus 
ramos."
Depois Jesus disse: "A que mais compararei o Reino de Deus? É 
semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 
três medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado." 
Que coisa bonita! Qual é a figura central desse relato?
Primeiramente, Ele falou de um homem; depois, falou de uma 
mulher.

Que homem é este que semeou uma pequena semente na humanidade, ela cresceu e tornou-se uma grande árvore?
Este homem é Deus Pai. Quer dizer, então, que o Reino de Deus, nesta comparação feita por Jesus através de parábola, 
é aquele momento em que Deus semeia na humanidade o Seu Espírito e faz crescer nela essa árvore que ampara as aves 
do Céu, ou seja, ampara a Sua criação.
Depois, Jesus compara aquela mulher que, com uma mistura, fez a massa crescer.  
Vejamos, agora: onde Deus jogou aquela semente? 
Na horta.
Que horta é esta? 
É o seio da Virgem Maria! Porque ali a possibilidade do Reino de Deus cresceu e Ela misturou nessa massa aquilo que 
estava crescendo no seu seio, isto é, na horta de Deus.
Foi pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo que Maria Santíssima gerou Aquele que iria formar a grande árvore, onde 
as aves do Céu iriam achar o seu refúgio. Quer dizer: as três medidas que Nossa Senhora, ao misturar, levedou essa 
grande massa que é a humanidade.
Que maravilha!…
Às vezes as pessoas dizem que Jesus fala pouco da Mãe, mas isto não é verdade, porque Ele fala, todo o tempo, de Sua 
Mãe. O que mais Jesus falava era de Sua Mãe.
Jesus compara Nossa Senhora à horta de Deus, onde Deus semeia o Reino e Ela mistura pelo Pai e pelo Espírito Santo e 
faz gerar o Verbo Encarnado.
Eu não poderia deixar de mostrar este fato tão bonito e tão comovente: Jesus falando sobre Sua própria Mãe e 
comparando-a com a horta de Deus. O Reino de Deus não existiria entre nós, não estaria à nossa disposição se não fosse 
por Maria Santíssima, que nos deu Jesus. O Reino de Deus poderia continuar existindo, mas somente na mente de Deus 
e não como a grande chance da humanidade de viver no Reino de Deus, que Jesus veio para nos proporcionar, pela 
redenção.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, na Capela Theotókos, em 31-10-2000)

Comentário do Evangelho
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Noto, há dias, que pela madrugada 
vejo Maria Santíssima andando 
pelo pátio da Capela Magnificat e 

passando as mãos num vaso de samambaia, 
que se vê aos pés da fonte que se encontra na 
entrada.
Acho isso estranho, mas aceito, como 
aceito tudo o que dela provém, sem 
perguntar nada; mas pensava: como 
Miryam está dando valor a uma 
samambaia?!
Ontem a cena se repetiu, mas eu tinha 
retirado o vaso do local para colocar-lhe 
adubo. Assim sendo, desci às pressas, 
quando fui interrompido pelos'meninos' (os 
três Anjinhos).
Eles foram logo dizendo:
- Não interrompa Miryam. - disse o de 
vermelho.
- Não se interponha no caminho de Yeshua. 
- disse o de azul.
-Escute Miryam. - disse o de amarelo.
A única coisa que me restava era escutá-la:

-Sou a mulher que chora.
Sou a mulher que fala.

Sou a mulher que dá a vida.
Sou a mulher que grita.

Sou a mulher que dá à luz.
Sou a mulher pura.

Sou a mãe de Yeshua.
Sou a virgem.

Sou o coração do Pai.
Sou o coração das Igrejas.

Sou a mulher que se esforça.
Sou a mulher da vitória.

Sou a mulher do pensamento.
Sou a mulher criadora.
Sou a mulher doutora.

Sou a mulher intérprete.
Sou a mulher estrela.
Sou a mulher do Céu.

Raymundo Lopes


