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No dia 16-11-2015, Maria da Luz recebeu a visita da 
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Todos somos 
chamados a viver no lugar e tempo determinados por 
Deus para que possamos crescer como família, nação, 
civilização e assim por diante, até que aprendamos na 
diversidade de credo e cultura, a unidade divina; assim, 
cada povo tem sua missão perante o Criador. Como berço 
da nova humanidade, crescemos sob o estigma de povo 
predestinado, o país do futuro, coração do mundo… e a 
frase mais conhecida: Deus é brasileiro! Mas diante da 
nossa realidade, tudo isto parece ser uma grande utopia, 
uma incongruência. Crimes escabrosos, corrupção 
generalizada e violência e desordem tomam conta de 
tudo… Mas enquanto pensamos no momento existencial, 
os planos divinos visam a Eternidade. E Nossa Senhora 
insiste: "Farei deste país uma fábrica de esperança". 
Esta mensagem de hoje vem como um comovente pedido 
a Deus dirigido especialmente a nós, nação brasileira. Ou 
caímos na realidade, assumindo nossa responsabilidade 
de sermos o celeiro espiritual da nova humanidade, ou 
sucumbimos ao velho modelo anticristão. Tudo está 
consumado, e é aqui onde tudo começará novamente.                                                                     

Marco Aurélio

Farei deste país uma fábrica de esperança
Terça-feira, 28 de dezembro de 1993

Filhos queridos e amados do meu Coração Imaculado!
Esta é a última vez que me dirijo a vocês neste ano que finda e 
desejo plantar, no coração de cada um, uma semente de 
esperança com meu amor maternal.
Surge uma nova aurora e sobre o que já lhes ensinei ainda me 
prostro diante do Senhor, em favor de todos vocês, mesmo 
daqueles que desconhecem Jesus e Sua doutrina, ou daqueles 
que, enveredados pelos caminhos do pecado, sentem-se 
atolados na lama da desesperança. Rezem comigo por esta 
terra que nasceu sob a sombra da cruz de Cristo:
“Do fundo do abismo pedimos, Senhor, escuta as nossas 
preces! Que Teus ouvidos estejam atentos à nossa voz 
suplicante. Junto do Senhor, encontraremos o perdão pelos 
nossos pecados, por isso O respeitamos e O adoramos. As 
nossas almas esperam no Senhor, como aquele que aguarda o 
alvorecer de um novo dia. Através de Tua misericórdia, ó 
Senhor, perdoa a nossa terra de todos os seus pecados e dá-
nos filhos dignos do país que nos deste como moradia. 
Obrigado, Senhor, por mais este ato misericordioso de Tua 
atenção.”
Se meus pedidos para oração e conversão forem atendidos, 
farei deste país uma fábrica de esperança, e de vocês e seus 
descendentes, operários a serviço do amor, da justiça e da 
caridade.
Nada do que peço é impossível, basta apenas crer que, além 
dos interesses materiais que envolvem o dia-a-dia de cada um 
de vocês, existe um poder mais atuante sobre esses interesses, 
independente da vontade humana. Entrem em sintonia com 
esse poder misericordioso de Deus, compreendendo-o através 
das palavras do Evangelho, e terão em mãos o necessário para 
transformar este país numa nação digna da frase e das cores 
que simbolizam a bandeira de vocês.
Estou feliz por estarem aqui, e obrigada por terem atendido a 
Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.77)

Maria da Luz recebeu a 212ª 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 17 de novembro de 2015. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 202 – 17 de Novembro de 2015
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esus estava andando quando passou perto de uma árvore na qual estava Zaqueu, que era muito baixinho, e que ali subira para Jver Jesus. Foi o meio mais fácil, subir numa figueira. Jesus questionou Zaqueu porque havia subido e deu uma ordem para 
descer. Jesus disse: “Hoje eu devo ficar na tua casa”.Naquele momento, Jesus nos dá uma lição de espiritualidade.

Temos uma idéia de que, para conhecer Deus, devemos subir, como, por exemplo, fazer-se um teólogo importante, ser importante 
na Igreja. Mas Jesus nos dá uma lição, ordena que desçamos, desçamos de nosso pedestal, de nossa sabedoria. Devemos descer 
daquilo que consideramos ter poder, mas que, para Jesus, não tem poder algum. Jesus quer dizer que, se descermos dessas coisas, 
Ele vai nos visitar, quer dizer, a salvação entrará em nossa casa. Mas, se permanecermos nesta árvore, neste pedestal, a visita não 
ocorrerá.
É uma lição que Jesus nos deixou há 2000 anos: Parem de subir nas figueiras, parem de achar que são alguma coisa, parem de ter 
razões próprias. A única razão vem de Deus. Deus nos fez pequenos.                                                              .
Sabedoria -  Hoje em dia, neste mundo materialista e globalizado, para dominarmos os outros, precisamos subir. Subimos em 
nosso orgulho, subimos na primeira mentira que nos contam, subimos em nossa falsa sabedoria que nada vale – ninguém sabe 
nada, quem sabe é Deus.
Esta lição é atual e sempre será. Deus quer que sejamos do tamanho que nos criou. É uma lição de sabedoria e de amor de Deus por 
nós: não adianta acumular poder e falsas sabedorias que não levam a nada.
Religiosidade - Muitas vezes, é muito fácil identificar pessoas que querem dominar outras através daquilo que acha que sabe, 
mas não sabe nada. Com relação à religiosidade, na Bíblia, temos vários exemplos, como o da viúva que deu tudo o que tinha. 
Como aqui na Basílica de Lourdes, vimos e devemos colocar, diante de Deus, as “ave-marias” que sabemos rezar.
Teologia - Não existe teologia diante de Deus. A teologia que existe é a de Deus para nós. Deus quer navegar no coração do 
homem. Deus quer conhecer nossas fraquezas. Nas fraquezas é que somos fortes.
Doença - Na doença pode acontecer uma coisa bonita, Jesus chega àquele que está no fundo do poço e pede para descer da 
sua doença para que Ele o possa visitar. Se a pessoa permanece na altura dos enganos de suas próprias crenças, somente irá 
ver Jesus passar e não terá Sua visita.
Visita da Mãe de Deus  -Quando se vai receber, nesta Basílica de Lourdes, a entrada de Nossa Senhora, é pedido para não 
bater palmas, porque Maria Santíssima desce do Céu. Ela faz como Zaqueu, desce, mas a Mãe de Deus desce para nos 
visitar. Esse momento que Nossa Senhora desce é o momento para descermos de nossas figueiras, ficarmos no nível de 
Nossa Senhora porque é o momento em que Ela quer ficar em nosso nível, e isso é muito importante.
Nossa Senhora não só nos visita toda terça-feira, visita toda segunda-feira, e quartas e quintas, todos os dias. Ela desce 
daquela figueira celestial que Ela tem e entra em nossas casas, porque é isso que Ela quer.
Explicação dos Evangelhos Esses momentos de explicação dos Evangelhos, durante a oração do terço, poderiam ser 
usado para falar muitas outras coisas, mas Nossa Senhora me ensinou e instruiu a estudar o Evangelho, a ler o Evangelho. 
Orientava ler, repetidamente ler até entender. Nossa Senhora fez com que eu descesse de minha figueira. Pedia para que eu 
entendesse a magnitude de Deus e que eu entendesse a força do Diabo, que é o pai da mentira, aquele que cria mentiras em 
nossos corações.
Desço de minha figueira para falar de Deus e da Mãe de Deus, na simplicidade que Ela deseja. 
 Alerta -Desçam de suas figueiras, senão verão Deus passar por baixo e ficarão em cima, no máximo, com figos para 
colher, se houver.
 

 
(Trechos extraídos do Comentário de Evangelho, por Raymundo Lopes, 

realizado na Basílica de Lourdes, em 17 de  novembro de 2009)

Descer da Figueira (Lc 19,1-10)
 

aquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que Nera chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa 
da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. 

Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa”. Ele desceu 
depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi hospedar-se na casa de um 
pecador! ” Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e, se defraudei alguém, vou 
devolver quatro vezes mais”. Jesus lhe disse: “Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de 
Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido”.

Comentário do Eangelho
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Yeshua 

Yeshua, em sua sublime audácia, foi o sucessor de todos os profetas que o precederam e 
ultrapassou-os. Moisés foi um dos intelectos majestosos da história, cujo entendimento 
transformou a humanidade. 

Sua grande verdade pode ser contida numa frase: Há um Deus verdadeiro. Que ideia estupenda e 
como foram magníficas suas consequências.
Moisés morreu e posteriormente surgiu outro profeta: Amós. À ideia de Moisés, Amós 
acrescentou: Deus é um Deus de justiça, concepção estupenda, que se tornou parte tão elementar 
da nossa consciência que chega a chocar-nos a ideia de que algum dia poderia ter sido nova.
Anos se passaram e outro profeta, Oseias, surgiu perante a nação. Com ardente zelo, ele proclamou 
um Deus capaz de perdão para com os seres humanos transviados, tão forte que poderia destruir e, 
contudo, tão terno que não o fazia. 
Um Deus bom. Tais foram as três fazes da evolução da maior de todas as ideias. Centenas de 
gerações morreram desde então e o pensamento do mundo em que todos os outros assuntos tem 
mudado, mas a concepção de Deus, que estas ideias atingiram, tem dominado o pensamento 
religioso de grande parte do mundo até à hora presente.

Que haveria para Yeshua acrescentar?

Apenas um pensamento, porém mais esplêndido que todas as ideias anteriores, de novo alterou, e com mais firmeza ainda, a 
corrente da história. Convidou a frágil e confusa humanidade a erguer o olhar a Deus face a face. Exortou os homens a arrojarem 
fora o medo, a desprezarem as limitações de sua mortalidade e a reivindicar o Deus da criação como Pai.  Isto é a base de toda a 
revolta contra a injustiça e a repressão, a base de toda a democracia. Pois se Deus é o Pai de todos os homens, então o mais humilde 
deles é tão precioso como o rei. Não admira que as autoridades tremessem. Elas não eram tolas. Reconheciam as implicações 
desse ensinamento, ou acabava a vida de Yeshua ou acabava o poder deles. Não admira que as gerações seguintes tenham 
enfeitado e corrompido a sua ideia, de tal modo que a fé mais simples do mundo se tornou uma coisa complexa de forma e ritual. 
Era um poder demasiado perigoso para que o deixassem errar pelo mundo desenfreado e descontrolado.
Este era o evangelho que Yeshua desejava enviar a toda a criação, através da instrumentalidade de seus discípulos. 

Raymundo Lopes

Yoido Full Gospel - Assembléia de Deus - Coréia do SulBasílica de São Pedro - Católica, Vaticano

Templo de Salomão - IURD -  São Paulo Templo de São Sava - Igreja Ortodoxa - Sérvia
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Nesta manhã, recebi um telefonema de um missionário 
me pedindo ajuda, porque não estava bem. 
Imediatamente, pedi a outro missionário que me 
acompanhasse à casa dele, e de lá o levamos a um 
hospital. À tarde, ele recebeu alta e o levamos para minha 
residência, para que não ficasse sozinho em sua casa. 
Depois, fui para o SIM.
Voltei, por volta das 21 horas. Assim que todos se 
recolheram, entrei na Capela para rezar e pedir a Deus por 
ele. Rezava o Terço, quando uma aragem perfumada 
passou por mim. Fiquei atento e procurei andar na Capela, 
para ver e sentir o que estava acontecendo. Logo vi surgir 
sobre o piso uma nuvem, que se dirigiu à cadeira onde a 
doce e serena Senhora falara comigo antes da viagem a 
Roma. Fiquei observando-a, quando surgiu na cadeira um 
vulto, que percebi ser de Nossa Senhora, pois isto já havia 
acontecido anteriormente. Aproximei-me e perguntei:
– A Senhora deseja falar comigo?
– Sim, desejo.
– De que se trata, Senhora, fiz alguma coisa que lhe 
desagradasse?
– Não, tudo correu bem!
– Então, por que a Senhora retorna a este lugar?
– Seu amigo está bem, não se preocupe!
– Então, do que se trata?
– Muitas coisas são levadas a não ter um seguimento 
correto, porque vocês são programados pelo materialismo 
a dar valor somente àquilo que satisfaz aos olhos da 
matéria, deixando para trás a visão do espírito.
– Não estou entendendo, Senhora.
– Fiz com que chegasse ao Papa, porque isto está nos 
planos de Jesus.
– Eu sei, e fiz tudo direitinho, conforme a Senhora 
mandou.
– As pessoas ficarão surpresas, porque encontrou com o 
Papa, não é?
– Sim, este encontro foi muito interessante.
– E comigo?
– Todos ficam surpresos, também!
– Não ficam não, venho até você por uma graça especial 
de Deus, e isto é muito mais importante do que um 
encontro com um cardeal que se fez Papa.
– Deus fez ele Papa, não é isto que a Senhora deseja me 

falar?
– Não. Ele se fez papa!
– Então não foi Deus?
– Deus permitiu que isto acontecesse. E por meio dele é 
plano para que essa trama diabólica, da omissão sobre 
minhas aparições na Rue de Bac (Paris), Lourdes (França) 
e Fátima (Portugal) tenham um curso onde vocês serão 
beneficiados.
– Por quê, Senhora?
– Porque o retorno de Jesus está próximo e está decidido 
pelo Céu que isso seja conhecido por vocês. Se a Igreja 
não o proclamar, os meios serão outros.
– Como assim?
– Pelos meios através dos quais vocês foram 
programados: pelos meios racionais.
– Não entendi!
– Entenderá, quando isso se iniciar. Muito obrigada por 
sua coragem.
Agora espere pelos caminhos ditados por Deus, que não 
são os nossos.
– Obrigado, Senhora, estou sempre à sua disposição!
– Eu sei!
Dizendo isto, sumiu.

(Diálogo extraída do livro ‘‘Uma Incógnita dos Finais das Tempos’. p.197 e 198)

O retorno de Jesus está próximo Se a Igreja não o proclamar, os meios serão outros
Vila del Rey – Capela Magnificat – Segunda-feira, 1º de outubro de 2007


