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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 03 de março de 2015. 

Laudicéia Pimenta  recebeu a 179ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Jesus está vivo e operante no pão e no vinho
Terça-feira, 16 de maio de 1995

Meus filhos amados! 
Jesus está vivo e operante no Pão e no 
Vinho,  t ransubstanciados pelas 
celebrações eucarísticas em todas as 
Missas da Terra.
Se vocês tiverem a fé necessária e 
desejarem agir com todo o poder 
conferido por Jesus, não faltarão 
argumentos teológicos para afirmar 
Sua presença real na Eucaristia.
Ajam, e Ele se encarregará de provar 
esta verdade com milagres e prodígios.
Meus filhos, Eu afirmo que, agindo com 
fé e coragem em proclamar ao mundo 
que Jesus é uma realidade no meio de 
vocês nas celebrações da Eucaristia, 
elas se tornarão fonte inesgotável de 
sinais de Sua presença curadora do 
corpo e da alma, em todo o mundo. 

Não tenham medo e verão renascer, em grande profusão 
uma Igreja como era no princípio, repleta de graças pela 
ação vivificadora do Espírito Santo. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.257)

Comentário: Nossa Senhora tem-nos afirmado continuamente a 
realidade de Jesus no meio de nós, transubstanciado na Eucaristia. É o 
máximo milagre da Terra e, na maioria das vezes, não nos damos conta 
disso. Até da própria Igreja nos chegam exemplos de incredulidade 
sacerdotal a respeito da presença real de Jesus nas espécies eucarísticas. Se 
Jesus quis nos dar Sua presença contínua até o final dos tempos, concluímos 
que essa incredulidade deve ofendê-lo profundamente. Nossa Senhora 
afirma também que, se tivermos fé e agirmos com mais coragem, 
presenciaremos milagres e prodígios nas celebrações eucarísticas, porque o 
mesmo Jesus que os operava há 2000 anos, quer repeti-los. Basta invocá-lo 
com amor e confiança.

No dia 02-03-2015, Laudicéia Pimenta  recebeu a visita 
de Nossa Senhora que, estando conosco empenhando 
tudo nesta tarefa medianeira, faz chegar aos lares esses 
últimos apelos à conversão, para que um pequeno grupo 
possa recepcionar Jesus em sua segunda vinda. O amor 
está latente na humanidade; contido pelo reino deste 
mundo; adormecido pela nossa desobediência às leis de 
Deus. E temos que acordá-lo urgente senão, como vamos 
compreender esse amor muito maior que se manifestará a 
qualquer momento dentro de nós? Como vamos receber 
Jesus em Sua vinda, estando nós com as lâmpadas das 
virtudes apagadas? A vergonha das nossas omissões 
suportarão esse dia!? Com o nosso SIM numa entrega 
total à vontade de Deus, será possível reverter esse estado 
de letargia espiritual e possibilitar esse encontro. Se 
Nossa Senhora escolheu este lugar para passar suas 
últimas recomendações, é porque Ela espera que daqui 
saia todo este empenho, que tanto enfatiza, em prol do 
anúncio do retorno do Seu Filho. E, se fizermos uso de 
Suas palavras, servindo-nos delas como escudo contra o 
mal, poderemos mostrar a todos que Sua luta não foi em 
vão.

Marco Aurélio
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Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado (Mt 23, 1-12) 

aquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: “Os mestres da lei e os fariseus têm Nautoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não 
imiteis suas ações! Pois eles falam e não praticam.
Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem 
sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com 
trechos da escritura, na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e 
dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de 
Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não 
chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois 
um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será 
humilhado, e quem se humilhar será exaltado. 

Comentário do Evangelho
ateus conta aqui uma história curiosa. Se observarmos, veremos nas entrelinhas uma crítica de Jesus ao poder Mreinante do espírito do mundo. Ele começou a pregar completamente diferente do que se vivia. Não estava 

preocupado com o poder político dominante. Uma única vez que tentaram colocá-lo à prova numa difícil situação 
política, Ele respondeu: "Hipócritas! (…)
Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." É um ensinamento para todos, mas também uma 
advertência àqueles que detêm o poder neste mundo. 
Jesus fala em cátedra de Moisés, a doutrina tradicional que receberam de Moisés, chamada Lei Mosaica, contida na 
Torá, que ainda trazia o que falaram os profetas, Abraão e outros grandes patriarcas.
Dominados pelos romanos, os judeus, sem muita alternativa, tomaram uma posição de
fazer valer aquelas tradições. Mas, ao longo do tempo, a elas foram acrescentadas interpretações pessoais a impor 
tanta coisa, que eles mesmos não podiam cumprir.
Aqueles mestres faziam questão de assim serem chamados. Isto fazia com que se sentissem mais poderosos. Quem 
não os chamava de Mestre (em hebraico: Rabi) estava
perdido.
Quantas vezes vemos um padre novo, meio tímido, e à medida que a comunidade coloca
muita coisa à sua disposição, que o bajula demais, ele vai se transformando… se vê poderoso, transfere para dentro da 
Igreja aquele espírito pomposo que impõe obrigações e sacrifícios aos paroquianos, como quase condição para que o 
tenham. Se suas celebrações são levadas pelo Espírito de Deus, trata-se de uma pessoa espiritualizada que revela um 
demasiado zelo.
Percebe-se, porém, quando uma cerimônia é assim realizada e quando se faz pelo espírito da vaidade e da soberba.
Jesus observou isto muito bem. Ele sabia que naquela sinagoga acontecia a mesma coisa. E alertou aos Apóstolos: 
vocês devem entender a Lei e cumpri-la, mas não imitem esses homens, "pois dizem o que não fazem"; impõem a 
vocês coisas que eles mesmos não cumprem, fardos que não carregam, porque não agüentam. Isto é hipocrisia. E 
termina dizendo uma coisa desconcertante, para a época, ao olhar dos judeus. Os mestres das sinagogas ensinavam: 
Se eu tenho este copo é porque tenho a graça de Deus. Se o tenho cheio d'água é porque estou repleto da graça de Deus. 
Se tenho o copo, água e posso bebê-la, estou plenamente na graça de Deus.
Eles faziam uma divisão. Queriam convencer as pessoas de que estavam bem, eram ricos, cheios de franjas e frases da 
Torá na testa e nas roupas, finas por sinal, porque estavam cheios da graça de Deus. Aqueles que não pudessem fazer 
isto, é porque não tinham a graça de Deus. Esta era a mentalidade da época. Faziam isto também para se justificar, pois 
tinham vergonha de sair à rua muito chiques.
E Jesus vem com uma proposta contrária a tudo isso: "Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar 
será exaltado."
Hoje, entendemos essa máxima do Evangelho, mas naquela época isto foi de difícil compreensão: ter de se humilhar 
para ser exaltado?…
Se somos pobres diante dos homens, seremos ricos diante de Deus.
Essa pobreza é um dom de Deus.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", pág.111)



esmo que se desconheça o seu conteúdo, pode-se notar Ma influência que exerce na sociedade desde milênios. 
Nem é necessário crer, para seguir as normas que provam a 
perenidade dos valores básicos do ser humano.
Existem diversas traduções da Bíblia. A maior delas restringe 
o contato com a obra aos biblistas: a linguagem tradicional; 
muitas vezes ela afasta o leitor, que desta maneira deixa de 
conhecer um dos mais importantes monumentos da literatura 
mundial. Essas traduções nem sempre conseguem transmitir 
toda a pureza dos capítulos dos evangelistas, toda a força das 
partes que eles desejam que se sobressaia, toda a verdade 

desses trechos.
O texto da Bíblia que você tem em casa é diferente traduzindo 
para o português brasileiro diretamente dos originais 
hebraicos, aramaicos e gregos, pois este foi depurado de todas 
as formas do tempo de Jesus. Assim, mantendo-se sempre que 
possível fiel aos originais, o texto torna-se de compreensão 
fácil mas não verdadeiro. Tenta revelar de  modo acessível 
todo o esplendor das palavras de Yeshua e dos profetas do 
Antigo Testamento. Uma liga de especialistas bíblicos, 
exegéticos trabalhou durante centenas de anos  nesta 
gigantesca tarefa escondendo esses ensinamentos.

A Bíblia é o fundamento da nossa civilização.

stava uma tarde esplendorosa, tinha terminado a Missa da E'Promessa de Jesus', eu estava com visitas em casa. 
Convidei o padre Domingos e o Francisco Lembi para 
almoçarem comigo. Do meio-dia até duas e meia da tarde, 
mais ou menos, eu estava escutando uma musiquinha na 
minha cabeça que, a princípio, me incomodava. Achei que era 
alguma festa próxima, mas tudo indicava uma língua 
diferente e um ritmo calmo, não poderia ser uma festa. 
Procurava me disfarçar, e tudo correu bem, até o momento em 
que levei o padre Domingos e o Francisco Lembi até o portão, 
despedindo-me deles.
Ao retomar, senti uma leve brisa e um suave perfume. Parei, e 
lembro-me de ter falado alto: "Quem está aí?" Senti um leve 
roçar em minha cabeça e pensei ser algum bicho. Comecei 
então a procurá-lo, quando escutei uma voz feminina:
- Você encontrou preferência na mente do Criador, por isso 
Ele lhe mandou a Yonah' para lhe fazer companhia.
Instintivamente escrevi Yonah com 'Y' no início e 'h' no final; 
mas devo ter sido inspirado a fazer assim.
- Quem é Yonah?
- É essa ave que lhe faz companhia. Desejo que faça uso das 
palavras de Yesha' yahu.
- Quem é Yesha' yahu?
- Você o conhece em sua língua como Isaías.
- Qual parte a Senhora deseja que eu leia?
- Procure na Bíblia Judaica, que você recebeu sem pagar, e leia 
o capítulo 48, dos versículos 3 a 8, está entendido?
Desci e apanhei a Bíblia Judaica que tenho em casa, presente 
da Terezinha Lembi.
Então li e estou escrevendo o que li:
“Anunciei as coisas que aconteceriam no início, tempos 
atrás; elas procederam da minha boca, eu as anunciei. Então, 
repentinamente, agi, e elas ocorreram, pois eu sabia que você 
era teimoso - seu pescoço é como um tendão de ferro, e sua 
testa como bronze, eu o anunciei há muito; antes que 
ocorresse, eu o anunciei a você, para que não possa dizer:
‘Meu ídolo o fez; minha imagem esculpida, minha estátua, 
ordenou que isso acontecesse'. Você ouviu e viu tudo isso; 
então, por que não o admite? Agora anuncio-lhe coisas 
novas, coisas secretas que você não conhece, criadas agora, 
há pouco; antes de hoje, você não as ouviu para que não possa 

dizer: 'Já sabia disso'. Não, você não ouviu e não sabia; estas 
coisas não chegaram a seus ouvidos antes. Pois eu sabia quão 
traiçoeiro você é - você é chamado rebelde desde o ventre.”
- Procure na mesma Bíblia, no capítulo 59, versículo 20 - leia e 
escreva.
Então li e escrevi:
“Pois ele virá como um fluxo retido, impelido pelo espírito de 
Adonar. Então o Redentor virá a Tziyon', àqueles em Ya 'akov' 
que abandonam a rebelião", assim diz Adonai.”
- Vá ao 65, versículo primeiro, e escreva.
“Eu me tornei acessível a quem não perguntava por mim. 
Deixei-me ser descoberto por quem não me procurava. Eu 
disse: 'Estou aqui! Estou aqui!' a uma nação que não me 
invocava. Estendi minhas mãos o dia todo a um povo 
rebelde."- Continue no capítulo 66, versículos 15 e 16.
“Vejam! Adonai virá em fogo, e seus carros serão como 
redemoinho, para tornar sua ira furiosa e sua repreensão, 
com chamas de fogo. Pois Adonai julgará toda a humanidade 
com fogo e com espada, e os mortos por Adonai serão muitos. 
Vem o tempo em que reunirei todas as nações e línguas. Elas 
virão e verão minha glória.”
- Senhora, não entendi nada, desculpe-me!'
- Isso é para que saibam que achaste preferência diante do 
trono do Altissimo, e Ele me incumbiu de lhe passar estas 
palavras que terão sentido futuro. É aquilo que procurava, 
quando lhe inspirei a Bíblia Judaica onde vocês denominam 
Isaías, que reconheço como Yesha' yabu.
- Gostou da Missa?
- Reconheço como úteis seus propósitos, mas quem o 
recompensa é o Altíssimo.
A partir daí, parei de escutar a voz e os cânticos.

1- Yonah: Jonas em hebraico, profeta do Tanakh (Antigo Testamento); e 
também pomba.
2- Adonai (em hebraico): literalmente "meu Senhor" - é utilizado na 
Bíblia Hebraica para designar Deus.
3- Tziyon: Sião - o monte Sião era originariamente a cidade de David, ao 
sul da atual "Cidade Velha" de Yerushalayim (Jerusalém, capital de 
Israel- Yisra'el, desde os dias do rei David).
4- Ya 'akov: (Jacó, Tiago). O nome Tiago é derivado do hebraico Ya 
'akov (Jacó): descendentes de Jacó - a "Casa de Ya'akov" -, o povo judeu.
Fonte: Bíblia Judaica – glossário.
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Nossa Senhora nos fala sobre os Dez Mandamentos
 

8º Não levantar falso testemunho

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 
inconsequente 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.
NOTA: Nossa Senhora nos lembra da responsabilidade em testemunhar sempre a verdade; em nome de Jesus nos 
chama a atenção sobre a gravidade do perjúrio. Será que estamos alicerçando nosso sistema social na mentira, sendo 
esta a resposta para tanto sofrimento na terra?
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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)


