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Raimunda Henriques recebeu a 175ª visita
da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
Apascentai as minhas ovelhas
Terça-feira, 27 de setembro de 1994

Caríssimos!

N

o dia 19/01/2015, Raimunda Henriques recebeu em sua
casa a visita de Nossa Senhora, que neste peregrinar
sobre a terra nos proporciona os últimos brilhos da Sua luz
entre nós, preparando a humanidade para os dias da grande
purificação, quando então o homem, senhor do seu próprio
destino, sofrerá o afastamento de Deus para, numa
autorreflexão, serem acionadas todas as memórias
escondidas nos porões do seu espírito, viajar incansável nas
dimensões infinitas do espaço-tempo. Assim teremos ciência
de todos os pecados cometidos contra as leis do nosso
Criador. Nesse turbilhão de pensamentos desarmônicos
deverá o homem, através do arrependimento sincero,
harmonizar-se com a grande Lei. Não será um castigo, mas
uma graça concedida a todos, e todos têm a oportunidade de
escolha, e esta escolha se realiza dia após dia, e a cada
nascimento e morte é dado ao homem a oportunidade da
mudança. Estamos, a todo tempo, sendo ajudados, e uma
ressonância perfeita se produz quando pedimos ao Senhor
bom Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito de Deus que liberem
Seus Espíritos para que Eles nos ajudem; nos ajudem a
compreender o que é realmente a Criação, pois a
desconhecemos apesar de fazermos parte dela, por isso não a
respeitamos; nos ajudem a compreender os mecanismos
pelos quais o mal assola este planeta, para que, conhecendo o
inimigo, possamos nos defender. Liberem Seus Espíritos
para que, juntos, tenhamos força para atravessarmos estas
provações na certeza de dias melhores para a humanidade;
força para continuarmos o caminho que nos levará às bemaventuranças. Tudo isto podemos pedir hoje, mas um dia…
um dia até Nossa Senhora terá de nos deixar, quando, então,
Jesus baixará Seu braço para realizar a colheita.

Vocês, que foram marcados com o Sacramento da Ordem,
prestem atenção às minhas palavras:
O Senhor Jesus escolheu doze homens para transmitir a
vocês a descendência de Seus ensinamentos, numa
sucessão ininterrupta, até nestes tempos onde a ciência dos
homens impera sem exceção. Eu peço veementemente a
vocês: façam uso deste ato amoroso de Cristo, na castidade,
com o coração cheio de alegria. Vocês são o sal da terra,
enriquecidos por Cristo, que lhes deu o Espírito Santo. Se
foram consagrados para representarem Cristo na terra,
preguem o Evangelho, usando deste privilégio com fé,
confiança e discernimento; porque, imbuídos do caráter
missionário da Igreja, vocês estão sob a autoridade de
Pedro e seus sucessores, portanto, com a responsabilidade
apostólica do rebanho de Cristo em todo o mundo. Jesus
disse: “Apascentai as minhas ovelhas.” E Eu acrescento:
Não deixem que elas se percam pela indiferença a esta
herança Divina. Meus filhos queridos, para que possam
purificar, é necessário que estejam puros. Para aproximar
Deus dos homens, é necessário que estejam, vocês mesmos,
perto dele. Para iluminar, é necessário que sejam o
receptáculo da luz do Espírito Santo. A todos vocês, com a
graça do Sacramento da Ordem, Eu os conclamo a uma
pastoral consciente do Ministério da Palavra neste
continente, para que não venham chorar sobre os
escombros de uma evangelização deficiente e errônea. Por
que não falo com a maioria de vocês? O que vocês têm feito
para que seitas e deformações religiosas não progridam?
Reflitam bem sobre estas duas perguntas e procurem
respondê-las com coragem e sem subterfúgios. Façam uso
do estandarte do amor, para que o Céu os ilumine!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.126)

Marco Aurélio

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 20 de janeiro de 2015.
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Cristo ofereceu em nosso favor os
méritos de Seu sofrimento em se fazer humano.
Honrar a Deus, expiar pecados, agradecer a Deus seus benefícios
e graças alcançadas e o valor da Missa.

A

qui, as considerações seguintes, que nos ajudarão a participar das
Missas com muito fruto. Pela Missa, na qual se oferece a Deus na
pessoa de Yeshua, Homem / Deus, dá ao Pai uma honra infinitamente maior
do que se lhe fossem oferecidas as vidas de todos os seres humanos e anjos.
Por esta oferenda Yeshua, que se faz na Missa, dá a Deus uma satisfação
completa por todos os pecados humanos e especialmente dos Missionários,
aos quais é aplicado o mesmo Sangue Divino que foi derramado no
Calvário para a redenção de todos nós. Assim, por uma Missa satisfazemos
a justiça Divina por nossas faltas, de modo mais eficaz que por outra
qualquer obra expiatória. Todavia, bem que a Missa seja um valor infinito,
Deus não recebe senão de modo finito conforme as disposições de quem a
assiste, eis porque é útil participar de muitas.
A Missa é para nós o meio de sermos dignos de ações de graças, por todos
os benefícios que dela recebemos.
Durante a Missa podemos obter todos os favores que desejamos para nós e
para os outros; indignos somos de receber benefícios, mas como Cristo nos
deu o meio de merecer e alcançar todas as graças, é pedi-las em Seu nome,
oferecendo-O ao Pai Eterno no sacrifício eucarístico, onde Yeshua une Sua
oração à nossa.
Se soubéssemos que quando rezamos na Missa à Doce e Serena Senhora
todo o Paraíso se une a nós para apoiar nossa oração, com que confiança não
faremos, pois, quando participarmos da Missa para pedir a Deus alguma
coisa, Cristo, cujas orações valem infinitamente mais que o Paraíso inteiro,
ora por nós.

A Bela e Serena Senhora

P

ossa a Senhora de Lourdes brilhar sempre ante o olhar de todos nós que
frequentamos a Basílica, como modelo de perfeito amor para com o Pai
que está nos Céu e para como próximo. Que Ela nos conduza à frequência às
Missas, pelos quais nós somos purificados dos pecados e dele defendidos.
Que Nossa Senhora de Lourdes nos estimule, além disso, a reparar as
inúmeras ofensas feitas a Deus Pai. Enfim, como escudo de unidade,
incite a aperfeiçoar os vínculos de fraternidade entre nós no seio da
Igreja, a qual, guiada pelo Espírito Santo, honre a Deus. Nossa Senhora
de Lourdes, Mãe amantíssima, dedico-lhe afeto de piedade filial.
Amém.

Conheça os sites da Obra Missionária e tenha acesso a todo
o acervo passado pelo Céu a Raymundo Lopes.
espacomissionario.com.br - obramissionaria.com.br - oretornodejesus.com - shopmci.com.br
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Espigas Colhidas no Sábado (Mc 2,23-28)

J

esus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar
espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que eles fazem em dia de
sábado o que não é permitido?” Jesus lhes disse: “Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros
fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que
Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No
entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães”. E acrescentou: “O sábado foi feito para o homem, e
não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é senhor também do sábado”.

Comentário do Evangelho

J

esus conhecia bem a Torá, parte do Antigo Testamento. Ele usava, muitas vezes, da própria consideração
da Torá para ensinar. Os fariseus, como de resto os judeus, observavam rigorosamente a Torá. Praticavam
tudo minuciosamente, fazendo daquilo uma norma que se tornava um senhor, e a pessoa escrava. Isto, no
tempo de Jesus, tomava uma conotação política séria, porque toda a Judéia estava dominada pelo poder
romano. Os judeus colocavam dificuldades na realização dos preceitos, com isso mostravam aos romanos
que tinham uma Lei que não podia ser profanada, transgredida. Isto foi se evoluindo, entre os judeus, até a
época de Jesus.
Os judeus se sentiam verdadeiros escravos dessas heranças espirituais. E Jesus estava ali para proclamar uma
"boa nova". Não estava para abolir a Lei, mas para confirmá-la e glorificar o homem.
Usando das próprias palavras da Torá, Jesus justifica a atitude dos discípulos mencionando o episódio
histórico, onde Davi e seus companheiros entraram no Templo e comeram dos pães da proposição.
Esse pão era sagrado, tinha, mais ou menos, o valor que tem para nós a Eucaristia. Ninguém podia se
alimentar dele, a não ser os próprios sacerdotes.
No Templo havia castas: os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os discípulos. Os discípulos tornavam-se, mais
tarde, sacerdotes e, dentre estes, um era escolhido para Sumo Sacerdote, algo como o Papa, hoje. Para que a
Lei Judaica pudesse sobreviver, durante a ocupação romana, eles observavam isso rigorosamente.
Quando Jesus começou a falar, as pessoas eram mais escravas daqueles preceitos religiosos, que
propriamente da ocupação romana. Por isso Ele foi contra aquela situação, de que no sábado não se podia
fazer nada, nem colher uma espiga à beira da estrada. E, aproveitando o exemplo de Davi, que alimentou seus
soldados com o pão da proposição, porque estavam com fome, Ele se proclama, naquele momento, igual a
Deus, quer dizer, Filho de Deus. "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado."
Jesus não estava, assim, nos ensinando o desrespeito às leis constituídas. Ele disse em seguida: "O Filho do
homem é senhor também do Sábado." Isto mostra que o Mestre se coloca no mesmo nível de Deus, de ser
Filho de Deus. E afirma que a subordinação da Lei do sábado ao homem, nos mostra que essa Lei desaparece
sempre que ela servir de empecilho a um certo bem. Quer dizer: toda lei é boa, quando traz coisas boas ao
homem. É ruim, quando traz coisas ruins. Se a lei é boa, ela é digna de ser respeitada; se ruim, é passível de
desrespeito.
É isto que Jesus nos ensina. Ele nos dá esta liberdade de discernimento cristão. E, diante do Espírito Santo, já
estava preparado o Pentecostes, para que o cristão pudesse contar com a extraordinária ajuda do Espírito
Santo de Deus. Saber discernir se a lei está trazendo um bem comum, ou se está trazendo um mal, exige-se
coisas muito maiores, que é a dignidade humana. E, também, o discernimento diante das coisas que Deus fez,
para que possamos raciocinar, pensar.
Nesse momento, Jesus se coloca diante de Deus como verdadeiro Filho, questionando aquilo que era na
verdade um espiritualismo exagerado, sem causa, atrapalhando o bom entendimento das coisas de Deus.
Inclusive a Sua vinda ao mundo, através da humanidade de Jesus.
(Evangelho extraída do livro ''O Código Jesus''. p.86)
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“Desde Santo Agostinho, os 'dez mandamentos' têm um lugar preponderante na catequese. Eles enunciam as
exigências do amor de Deus e do próximo. Os três primeiros se referem mais ao amor de Deus, e os outros sete
ao amor do próximo. Eles revelam, em seu conteúdo primordial, obrigações graves. Ninguém pode
dispensar-se deles. Os dez mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano.” (Catecismo da
Igreja Católica - 2065, 2067 e 2072)
Os Dez Mandamentos são:
Amar a Deus sobre todas as coisas – Não usar o santo nome de Deus em vão – Guardar o Dia do Senhor
(Guardar domingos e festas de guarda) – Honrar Pai e Mãe – Não Matar – Não pecar contra a castidade – Não
Roubar – Não levantar falso testemunho – Não desejar a mulher do próximo – Não cobiçar os bens alheios.
“Lei natural é a Lei de Deus escrita no coração do homem (Rm 2,14-15). É a voz de nossa consciência. É
universal e imutável. Abrange a todos, em todas as épocas. Resume-se em fazer o bem e evitar o mal. Antes de
qualquer ação, a consciência nos exorta ao bem ou nos adverte do mal e, de acordo com nossa atitude, aquela
voz nos louva ou nos repreende. Pode, no entanto, acontecer que, pelo hábito de não ser ouvida, a consciência
se embruteça e, então, será cada vez mais difícil ouvi-la. O homem embrutecido torna-se surdo à voz de Deus.
Ao contrário, o que tem delicadeza de consciência é atento à sua voz.” (MLGO)

Nossa Senhora nos fala sobre os Dez Mandamentos
5º Mandamento - Não Matarás

S

omente ao Senhor nosso Deus pertence a vida, e qualquer ato
que leva a interrompê-la é ilícito e constitui pecado grave.
É necessário lembrar a vocês que todos fomos criados à imagem
e semelhança de Deus, e que o assassinato é contrário à
respeitabilidade da pessoa humana e, simultaneamente, ao amor
do Criador?
A raça humana está se deixando levar pela violência; vocês estão
se tornando inimigos! Quando a desesperança se instala,
instigada pelo Diabo, recorre-se ao suicídio, e Deus com isto é
gravemente ofendido.
Do aborto à eutanásia estende-se a imensa tragédia humana,
onde delibera-se sobre aquilo que não nos cabe decidir, que é a
vida. Do escândalo às guerras e corridas armamentistas; do ódio
ao desejo de vingança, transgride-se, com insolência, a ordem do
nosso Pai que está no Céu: não matarás!
Se quiserem ser chamados filhos de Deus, Eu lembro a vocês:
deem ênfase a toda chance, para se promover a paz na terra.
Amem-se, para que mereçam ser chamados filhos da mansidão e
não da violência.
NOTA: Nossa Senhora dá muita ênfase ao tema: Não matarás. Ela,
numa exclamação eloquente, fala que estamos nos tornando
inimigos. Será a paz na terra uma conquista impossível? Vamos
refletir sobre isto?!
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