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No dia 14-12-2015, Antônio Carlos recebeu a visita da 

imagem de Nossa Senhora de Lourdes. A grande luta da 

'Mulher contra o Dragão' é que Ela tenta falar e o diabo tenta 

esconder. Quantos males seriam evitados, se o que Ela nos 

transmite, em incontáveis aparições, fosse levado a sério!… 

Possivelmente a cristandade não estaria sofrendo tamanha 

crise de fé. O que Miryam – a Mãe de Yeshua – nos fala não é 

nada de novo, pois está no Evangelho. Apenas nos relembra a 

síntese do que se vê nos Mandamentos e que Yeshua tanto 

destacou: o amor a Deus acima de tudo, e aos irmãos como a 

nós mesmos. Mas como amar a Deus que não vemos ou 

achamos inalcançável, se sequer amamos o próximo que 

vemos e que é a própria imagem de Deus? Como saber se 

estamos fazendo a Sua vontade? Como distinguir o certo do 

errado nesta época de inversão de valores, onde o errado é 

tomado como certo? Se não entrarmos em nós mesmos, no 

silêncio de nossa alma, onde palpita a essência divina, onde 

Deus fala – em nossos corações –, não acharemos a solução 

para tantas indagações. Se nos colocarmos diante do Seu poder 

como a humilde criancinha, pedindo Sua ajuda, certamente 

Ele nos mostrará o caminho e não nos deixará à deriva. É o 

exercício da fé, de uma fé incondicional – difícil, certamente! 

Por isso é que há 2.000 anos Nossa Senhora vem falando e 

dando sinais; e provavelmente continuará, até que aprendamos 

inteiramente a lição.

 Marco Aurélio

Deixem reviver em vocês a prudência 
e a inteligência com Deus

Terça-feira, 29 de abril de 1994

Caríssimos!
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 pro-
blemas 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, guiá-los 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.

Antônio Carlos recebeu a 216ª 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 15 de dezembro de 2015. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Que seu Sim seja Sim e seu Não seja Não - (Mt 21,28-32)

aquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: “Que vos parece? Um homem tinha Ndois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: 'Filho, vai trabalhar hoje na vinha!' O filho respondeu: 'Não 
quero'. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este 

respondeu: 'Sim, senhor, eu vou'. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos do 
povo responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos 
precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao 
contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer 
nele”

Comentário do Eangelho

ara entender esta passagem do Evangelho de PSão Mateus (Mt 21,28-32) é necessário analisar, 
também, os versículos anteriores (Mt 21,23-

27): Jesus é questionado pelos príncipes dos 
sacerdotes e anciãos do povo sobre com qual 
autoridade Ele fazia o que vinha fazendo e quem lhe 
havia dado autoridade.
Jesus, para responder à pergunta feita, apresenta outra 
pergunta, questionando aos sacerdotes e anciãos se 
João Batista batizava em nome de Deus ou em nome 
dos homens. Os sacerdote e anciãos não souberam 
responder porque estavam armados de uma 
perspicácia humana, se respondessem que de Deus, 
seriam questionados por que não crerem em João 
Batista; se respondessem que dos homens, tinham 
medo da reação das multidões que tinham João Batista 
por profeta. A parábola que Jesus conta, acerca dos 
dois irmãos, vem dar uma resposta à soberba daqueles 
que o questionavam.
Na parábola, apresentada por Jesus, um pai pede ao 
primeiro filho para ir trabalhar na vinha e o filho diz 
que não vai, mas, depois, vai. O mesmo pai pede a 
outro filho para ir trabalhar na vinha e o mesmo diz que 
vai, mas, depois não vai.
Jesus pergunta: “Qual dos dois fez a vontade do Pai?”. 
A resposta dada foi: o primeiro que falou que não iria, 
mas foi.
Logo após esta parábola, Jesus, aparentemente, muda 
de assunto e afirma que os publicanos (que cobram 
impostos e recebem dinheiro) e as prostitutas (que 
cobravam dinheiro daqueles que as procuram) 
chegariam primeiro no Céu, antes dos sacerdotes e 
anciãos. Jesus apresenta os publicanos e as prostitutas 
como aquelas pessoas que estavam num mesmo 
patamar, no sentido de que sabiam estar errados diante 

de Deus, portanto, davam seu não a Deus, e, por isso, 
tinham uma postura firme na escolha que fizeram.
Jesus, na verdade, não mudou de assunto, Ele afirma 
essa precedência no Céu, dos publicanos e prostitutas 
sobre os sacerdotes e anciãos, em razão da parábola 
que havia contado antes.
Em dois mil anos de evangelização responde-se 
errado, junto com os sacerdotes e anciãos judeus da 
época, a pergunta: “Qual dos dois fez a vontade do 
pai?”. A resposta correta é: nenhum dos dois irmãos 
fez a vontade do pai. Ambos os irmãos fizeram a 
própria vontade: o pai ficou sem saber se um iria ou se 
o outro iria. Não há diferença nenhuma no 
comportamento dos dois: porque não souberam 
distinguir as coisas.
Deus não gosta de coisa morna. Jesus, no sermão da 
montanha, disse: “Seja, porém, o vosso falar: Sim, 
sim; Não, não; porque o que passa disso é procedência 
maligna.” (Mt 5,37).
Jesus quis mostrar àqueles que o questionavam que, 
quantas vezes for necessário, Deus endossa o sim ou o 
não. Porque Deus Pai que está nos Céus quer pessoas 
firmes nas decisões e não pessoas mornas.
Deus não admite o morno no Céu.
Jesus demonstrou para os sacerdotes e anciãos que, da 
mesma forma como não quiseram responder à 
pergunta sobre João Batista, os mesmos tinham uma 
postura morna diante da própria vida, eles mesmos se 
enganavam por não terem postura firme: ou no sim, ou 
no não! Faziam a vontade própria.

(Explicação do Evangelho extraído do site 
www.espacomissionario.com.br, realizada em 1 5 de 
dezembro de 2009)
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utro princípio que parece igualmente impraticável será Oum homem idiota se deixar que eles sejam uma 
influência orientadora em sua vida.

 Um dia perguntei a um teólogo honesto:
O Senhor estudou todo o panorama do progresso humano, 
quais as cabeças que se elevam acima do nível comum? Entre 
elas, qual a meia dúzia de seres humanos que merecem ser 
chamados grandes?
Ele pensou na pergunta durante um dia ou dois, depois deu-me 
uma lista de seis nomes com suas razões para cada um. Uma 
lista extraordinária! 
"Yeshua, Buda, Asoca, Aristóteles, Rogério Bacon, Abraão 
Lincoln."
Pensem nos milhares de imperadores que combateram pela 
fama. Entretanto, Asoca, que governou na Índia séculos antes 
de Yeshua, é o único imperador da lista, e não por causa de suas 
vitórias, mas porque voluntariamente abandonou a guerra e se 
consagrou ao bem-estar de seus súditos.
Pensem em todos os que lutaram por adquirir riqueza, mas 
nenhum milionário está na lista, com exceção ainda de Asoca. 
Quem ocupava o trono de Roma, quando Yeshua foi pregado 
na cruz?
Quem governava as hostes da Pérsia, quando Aristóteles 
pensava e ensinava? Quem era o rei da Inglaterra, quando 
Rogério Bacon lançou os fundamentos da pesquisa científica 
moderna? 
O teólogo honesto, quando procura algo que perdura, encontra 
a mensagem de um mestre, o sonho de um cientista, a visão de 
um profeta. 
Essas seis pessoas estavam nos cantos da história, disse o 
teólogo honesto. Os acontecimentos giravam em torno deles, a 
corrente do pensamento humano foi mais livre e mais clara 
porque eles viveram e trabalharam, eles tomaram pouco do 
mundo e deixaram-lhe muito. Eles não tomaram, eles deram. 
Os mesmos são princípios de servir e dar e se aplicam a todos 
os misteres da vida. Não foi simplesmente para pregar que 
Yeshua veio ao mundo, nem para ensinar, nem para curar. 
Todos estes são aspectos do mister de seu Pai. Mas o próprio 
mister é muito mais amplo, mais abrangente, pois se a vida 
humana tem alguma significação, é esta: que Deus pôs em ação 
uma experiência na qual estão comprometidos todos os seus 
recursos, nenhuma espécie isolada de talento ou esforço 
humano pode ser poupada, para que a experiência seja bem-
sucedida.
A raça humana deve ser alimentada, vestida, abrigada e 
transportada, assim como exortada, ensinada e curada. Todo o 
trabalho pode ser adoração, todo o serviço útil oração. 
E todo aquele que se dedica sinceramente a qualquer ocupação 
meritória se associa ao Todo-Poderoso na grande empresa.
 
Raymundo Lopes

Lembrem-se das palavras de Yeshua, quando disse:
É maior ventura dar que receber.
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Eram aproximadamente 7 horas. O tempo estava 
fechado, mas não havia sinal de chuva. Saí pelo 
jardim a tomar uma brisa fresca. Sentei no banco 

ao lado da fonte que tem no centro uma imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes, e comecei a rezar o Terço, 
meditando os mistérios gozosos. Estava no início do 
quarto mistério, quando escutei uma voz infantil e 
familiar, chamando o nome de Daniel. Olhei ao redor e 
não vi ninguém. Voltei a me concentrar na reza, quando de 
novo ouvi aquela voz chamar: Daniel. Levantei, dei uma 
volta pelo jardim, mas nada vendo, voltei para o banco.
Terminava o Terço, e novamente escutei a voz chamando 
Daniel, foi quando percebi, entre os troncos da velha 
quaresmeira, próxima da fonte, um menino de 
aproximadamente 10 anos, vestido de moleton branco e 
descalço. Reconheci o garoto, era o mesmo que esteve 
comigo antes, durante e depois de minha viagem a 
Portugal. Seus olhos azuis brilhavam, e fixando-me disse:
– Daniel, vou me aproximar, mas não toque em mim!
Eu, meio assustado, perguntei:
– Por que me chama de Daniel, se sabe que meu nome é 
Raymundo?
Ele, sem responder à pergunta, aproximou-se dizendo:
– O Senhor bom Deus e a Santíssima Virgem me mandam 
até você; e eu lhe peço que me escute.
Sentou na minha frente, na beirada da fonte, e perguntou:
– Você já ouviu falar no profeta Daniel, não é?

– Sim, ouvi e já li algumas partes do livro dele na Bíblia. 
Por quê?
– O Senhor bom Deus e a Santíssima Virgem me mandam 
para lhe falar desse livro. O mal e a imprudência dos 
apóstatas terão fim, e o Santuário será purificado no 
período de duas mil e trezentas tardes e manhãs.
– O que significa isto?
– Significa 2300 anos!
– Qual Santuário e quando será isto?
– Ouça o que vou lhe dizer a mando do Senhor bom Deus 
e da Santíssima Virgem:
Setenta semanas foram cortadas. Referem-se ao povo 
judeu e  representam 490 anos. Iniciaram durante o 
terceiro edito. O restante iniciou com o batismo d’Aquele 
que não foi morto por si mesmo, com suas divinas 
palavras: “O tempo está cumprido”. Inicia-se então, a 
partir desse momento, o tempo do fim, que teve seu ápice 
no dia da expiação, no ano da Terra de 1844, e terá seu 
término também num dia da expiação, que está por vir. A 
partir do ano de 1844, iniciou-se a preparação para o 
retorno glorioso do Senhor Jesus, e ele se realizará no fim 
deste tempo.
– Você ainda não explicou que Santuário é esse.
– Onde estão guardados os livros do Registro, o Livro de 
Memórias.
Depois dessas palavras, que não entendi com clareza, ele 
ajoelhou, e me pediu que também o fizesse e rezou assim:
“Senhor bom Deus, nesta solene hora da história, quando 
as trombetas do Senhor estão soando por toda a terra, é a 
hora do seu Divino Juízo. Adoremos Aquele que fez todas 
as coisas visíveis e invisíveis.”
Levantou, olhou na direção da Capela, foi caminhando 
rumo ao portão de saída e desapareceu. 

NOTAS:
1) “O tempo está cumprido” - concluído, realizado 
conforme a missão;
2) Edito: do latim proclamar. Parte da lei que preceitua 
alguma coisa. Mandato, decreto, ordem;
3) Expiação: do latim, ato ou efeito de expiar; castigo; 
penitência; cumprimento de pena.

(Diálogo extraída do livro ‘‘O Terceiro Segredo’’. p.138)

O Anúncio do Juízo
 15 de setembro de 2000 - Vila del Rey


