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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 10 de março de 2015. 

Petronilha dos Santos  recebeu a 180ª visita 
da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

O Céu os visita, e bendito é aquele 
que crê sem jamais ter visto

Terça-feira, 16 de abril de 1996

Filhos amados! 
Apesar da resistência de muitos, estou 
criando no mundo uma poderosa cadeia 
de fé, que culminará num grande 
derramamento do Espírito de Deus 
sobre a humanidade.
Farei estabelecer em toda a terra uma 
grande corrente de espiritualidade. 
Para isso é necessário que peçam e 
recebam o Espírito Santo e, fortificados 
por Ele, possam fazer barreira à onda 
maligna da incredulidade que ameaça 
escravizar o mundo.
O Céu os visita, e bendito é aquele que 
crê, sem jamais ter visto coisa alguma. 
Muitos creram porque me viram. 
Entretanto, é plano do Céu que Eu 
impulsione a fé, dando sinais em 
diversos locais da terra, para que 

encontrem, com maior rapidez, o caminho da 
espiritualização.
Quando Jesus repreendeu Tomé, porque somente 
acreditou depois que viu, é porque quis dar ao mundo o 
verdadeiro sentido de nossa jornada na terra. Temos que 
servir a Deus em espírito, para termos condições de fazer 
maravilhas na matéria, impulsionados pela fé.
Jesus já forneceu à humanidade provas bastantes de Sua 
divindade. Cabe-nos agora valorizá-las em espírito, para 
que possamos transformar a terra num grande oásis de 
paz.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

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

o dia 09-03-2015, Petronilha dos Santos recebeu a visita Nde Nossa Senhora, medianeira entre nós e o 

Irrepresentável, sempre disposta a nos ajudar a enfrentar esta 

crise de fé que se instalou na humanidade. Acreditar ou não 

acreditar!? Em que acreditar e, para quê acreditar?! São 

questões que assolam aqueles que buscam uma resposta para o 

problema da vida. De repente, coisas que desconhecíamos vão 

se revelando à medida que fazemos a vontade de Yeshua. 21 de 

dezembro de 2012! Essa data…ainda ressoa em nossas 

mentes, como um dos grandes enigmas do final dos tempos. 

Um ato de obediência a Deus poderia mudar a história da 

humanidade? Temos a certeza que poderá mudar muitas 

histórias até 2036, porque agradou profundamente ao 

pensamento d'Aquele que tudo comanda. Foram pedidos às 

três forças maiores provindas d'Aquele que tudo comanda, e 

isso foi ouvido no Céu. Será uma força maior para levar ao Céu 

espíritos que, num prazo de tempo menor, abreviarão a lacuna 

deixada pelo 'dono do ciúme'. A missão para essa data foi 

cumprida, ficando para nós o dever de acionar essa força, num 

legítimo ato de caridade, fé e esperança. No Caminhar 

Missionário deparamo-nos com lições que Nossa Senhora 

promove, formando uma fé madura que produz frutos na época 

certa. Essa data deixou-nos a suave sensação de que: batendo, 

as portas se abrirão. Deus, em Sua infinita bondade, nos dá a 

oportunidade de pedir-lhe ajuda até na derradeira hora de 

nossa existência terrena.

Marco Aurélio
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Humildade e Perdão - (Mt 18,21-35)

aquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra Nmim? Até sete vezes? Jesus respondeu: “Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é 
como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia 
uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto 
com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, 
suplicava: ‘Dá-me um prazo! E eu te pagarei tudo’. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a 
dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e 
começou a sufocá-lo, dizendo: ‘Paga o que me deves’. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: ‘Dá-me um prazo! E eu te 
pagarei’. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia 
acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-
lo e lhe disse: ‘Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão 
do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’ O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, 
até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao 
seu irmão”.

Comentário do Evangelho
ntes de falar sobre o Evangelho de hoje, vou contar para Avocês uma coisa interessante, é uma confissão pública. 

Eu sei que quando a coisa ataca o coração da gente, a gente 
deve colocar para fora. Hoje é um dia importante para mim, 
porque é um dos aniversários daqueles momentos que nós 
resolvemos fazer aquilo que Nossa Senhora está pedindo, 
como: vá à Basílica, reze na Basílica, faça o possível para 
poder manter o terço na Basílica.
Na última terça-feira em que eu estive aqui, eu falei com Ela:
 -Me ajude a subir esses altares, me ajude a subir esses degraus 
desses altares! Ela me respondeu:
-Na próxima terça-feira, Jesus me prometeu que vai, Ele 
mesmo, lhe dar a resposta de humildade.
Hoje, ao chegar aqui, percebi que, ao invés de eu subir o altar, 
Jesus desceu pois a missa será celebrada no mesmo nível em 
que nós estamos. Essa é a resposta da Mãe de Deus. É isso que 
Ela deseja de nós, quer dizer, que a gente seja coerente na 
vida, que a gente espere as coisas d`Ela. Quer que tenhamos 
humildade. Este fato nunca aconteceu aqui antes. Jesus 
desceu do altar e a Missa será celebrada no mesmo nível de 
todos nós. Então, prestem atenção, Nossa Senhora está de 
olho em nós.
Neste Evangelho Jesus nos conta uma estória muito 
interessante! Pedro perguntou a Jesus:
-Quantas vezes nós devemos perdoar, sete vezes? Jesus 
respondeu-lhe:
-Não, setenta vezes sete.
Como Pedro representa a Igreja, quem fez esta pergunta a 
Jesus foi a Igreja. A Igreja estava falando da confissão, 
falando sobre o sacramento da confissão.
O que Jesus respondeu foi o seguinte:
-“Não, vocês devem perdoar sempre!”.
Por quê? 
Jesus conta uma estória muito interessante. Ele conta que 
tinha um patrão que resolveu fazer uma vinha, quer dizer, a 
Igreja! A vinha de Deus é a Igreja. E Ele quis colocar tudo 
organizado e sistematizado.
O administrador da vinha, aquele que Ele tinha escolhido para 

tomar conta da vinha, devia ao patrão uma quantia muito 
grande, e o patrão o perdoou. 
-Eu perdoo você, perdoo essa dívida, mas eu quero que você 
administre a minha vinha. E aquele empregado resolveu, 
depois, não perdoar aquelas pessoas que estavam sob o 
comando dele, e que deviam muito menos. Aqui Jesus está 
nos chamando a atenção sobre o grande sacramento da 
confissão, o grande sacramento da responsabilidade. Deus 
entregou ao Seu povo escolhido o Velho Testamento. Mas eles 
fizeram o que quiseram, construíram um Deus à maneira 
deles, um Deus vingativo, um Deus cheio de problemas.
Jesus nos fala sobre aquele homem que veio para administrar, 
e que ninguém perdoou. Este homem é Jesus que vem para 
nos mostrar a face de Deus, e ninguém perdoou. Todo aquele 
povo da aliança de Deus não perdoou. Jesus disse assim:
-“Se vocês não perdoarem os pecados, o Pai vai fazer a mesma 
coisa com vocês. É muito simples, basta prestarmos atenção. 
Deus está falando para a Igreja. Mas não é essa Igreja de pedra 
onde está tudo isso que nós vemos, nesta pode passar um 
terremoto e jogar tudo isso no chão. Ele está falando de nós 
que somos Igreja. Deus observa: Olha, o povo que eu escolhi 
para mim, o povo da aliança, da velha aliança, fez o que quis. 
Fez com vocês uma imagem minha que não procede. Então, 
agora, vocês devem perdoar as outras pessoas. Porque eu vou 
tirar vocês disso aqui. Eu vou criar uma nova aliança. E 
acontece que os homens não perdoaram a nova aliança e ainda 
mataram o filho de Deus.
Então, a ciência desse recado hoje, tornou-se muito clara. 
Jesus nos fala sobre o novo e o velho testamento. Jesus nos 
chama atenção da confissão. A Igreja deve perdoar sempre. A 
missão da Igreja é perdoar sempre, setenta vezes sete. Por 
quê?
Porque o povo da aliança não perdoou. O povo da aliança 
persiste naquela expectativa esperando um Deus que seja 
igual, um Deus que seja vingativo, um Deus que seja parcial, 
um Deus que seja produto de escolha das pessoas. E Deus não 
é assim, Deus nos mostra toda essa grandeza de ser bom, de 
perdoar.
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É isso que Deus nos mostra. É isso que Deus quer de nós. É 
isso que Deus quer da Igreja. Vamos prestar atenção e 
observar que a característica de Jesus é a mesma da do Pai, 
não tem diferença nenhuma. Mas nós construímos esse Deus 
à nossa maneira. Vimos o que Nossa Senhora ensinou-me essa 
semana: Deus permitiu que eu lhe mostre, na próxima terça-
feira, o que é ser humilde e como pedir. Ele vai descer do altar 
e a Missa vai acontecer no teu nível. Não é você que tem que 
subir. Neste Evangelho de hoje, Jesus nos mostra com muita 
certeza isso, Deus quer descer, Deus quer vir aqui, Deus quer 
ficar do nosso lado, Deus quer ser filho de uma mulher que Ele 
escolheu. Deus quer isso, Deus quer a gente seja humilde e 
perdoe sempre. Quem tem o poder de julgar é somente Deus e 
o próprio Jesus fala assim: “Eu não vim para julgar”. Vamos 
perdoar sempre, vamos saber como pedir a Deus essas coisas. 
Vamos colocar os nossos questionamentos, as nossas dúvidas 
e não vamos querer subir o altar, como eu quis na última terça 
feira. Não vamos fazer isso não porque Deus nos mostra, e às 
vezes Ele nos mostra com uma doçura muito grande. Nos 
mostra como um exemplo de humildade. Eu vou descer até 
você, eu vou perdoar aquilo que você me falou na terça-feira 
passada. Eu vou lhe ensinar o que é ser um católico apostólico 

romano, eu vou lhe ensinar o que é ser Igreja, eu vou lhe 
ensinar o que é perdoar setenta vezes sete. Vamos nos lembrar 
da velha aliança. Nós, às vezes, crucificamos nossos 
antepassados,. Deus não quer isso, Deus não quer. Mataram 
Jesus! Lógico, mas porquê? Quiseram construir a imagem de 
Deus, não à semelhança de
Deus, mas à semelhança nossa. Quiseram construir uma 
imagem de Deus legislador. Uma imagem de Deus que toma 
partido, Deus manda o sol para todo mundo! Deus que é 
aquela pura humildade. Deus nos mostra humildade para que 
a gente seja humilde e perdoe as pessoas. Hoje é um dia 
importante para mim, aqui, nesta Basílica, porque está 
fazendo quase vinte anos que eu venho aqui. Eu não aprendi, 
eu ainda estou aprendendo! E quando eu pedi: “Meu Deus me 
ajude a subir esse altar”! Ele respondeu-me: -“Não, Eu é quem 
vai descer!” E vou estar com você, e vou fazer o grande 
sacrifício da minha presença entre vocês, no nível de vocês. 
Para você aprender a tratar as pessoas da maneira que tem de 
ser tratadas. Portanto, quando eu cheguei hoje aqui e vi aquele 
altar, eu me lembrei, tão logo, de Nossa Senhora.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de 
Lourdes em 09/03/1 0, extraído do site www.espacomissionario.com.br)

sse ainda é significativo; portanto, Zaqueu que era rico, Emas de pequena estatura, subiu a uma árvore para ver a 
Verdade passar.
Quando a viu e foi convidado a descer, ele não só se 
maravilhou pela presença da Graça, em sua casa, como ainda 
se sentiu na obrigação de devolver em dobro tudo aquilo que, 
mal adquirido, viera a constituir sua imensa riqueza.
É sumamente repetida, mas infelizmente não devidamente 
considerada, aquela frase de Yeshua segundo a qual “É mais 
fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que uma 
pessoa, que tudo tem na terra, invadir o reino pertencente ao 
Altíssimo.”
E os que ali, pelos atuais, se afeiçoaram à intimidade de 
Raymundo Lopes, jamais poderão esquecer a sua inflamada 
indignação contra esses detentores de valores terrenos, 
declarando que o mal jamais logrará mudar esse mistério: que 
a alegria dos que possuem muito tem como elemento 
substancial a dor daqueles que nada têm.
E parece haver, de sua lavra2, condenação ainda mais 
contundente: “O dinheiro daqueles abastados é o suor 
daqueles que nada têm”.
Mas, felizmente, há aqueles que tudo têm e aqueles que tudo 
têm mas reconhecem a existência naqueles que nada têm.
Há os abastados que fazem dos valores o seu deus e, neste 
caso, já receberam na terra a sua mercê3; e há os que de bons 
sentimentos estão a caminho de serem pobres, se já não o são.

Pobres em espírito, mesmo os fartos de valores e de outros 
bens, são os que não se fecham em si próprios, mas, ao 
contrário, muitas vezes sabem adiantar os passos em direção 
aos que mais carecem, aos que mais sofrem e principalmente 
aos missionários beneficentes, hoje atravessando seríssimas 
dificuldades de ordem social.
Pode-se lembrar, a propósito, os Missionários do Coração 
Imaculado, sem qualquer preocupação de encômios4. 
Todos sabem que, em fase menos difícil, eles mantêm em 
tratamento diário centenas de pessoas carentes. Nos dias 
correntes, todavia, a falta de recursos de tal forma se avantajou 
que, se não houvesse uma especialíssima proteção de Maria 
Santíssima, obtida por intermédio da Padroeira da Capela 
Magnificat, a nossa missão já teria há muito terminado.
Está aí, pois, uma entidade e uma oportunidade que carecem 
com urgência da sua compreensão e ajuda. Se o coração se 
abrir em face deste apelo, as mãos certamente deixarão de 
estar fechadas e, não haja dúvida, um sorriso de profunda 
felicidade passará a brilhar no peito e nos olhos do já muito 
querido benfeitor.

SIM - Serviço de Informação Mariana.

1. Inanidade: qualidade de inane; futilidade.
2. De sua lavra: de sua autoria.
3. Mercê: recompensa.
4. Encômios: elogios.

E há de ter pena daqueles que dispõem de facilidades financeiras que ainda 
não se conformaram com aqueles que não as têm, isto é, daqueles que

por muito terem e excessivamente amarem o que possuem, e continuarão a
possuir, ainda não se deram fé da inanidade1 e transitoriedade das coisas

e dos bens terrenos. Tudo afinal passa, sempre, a outras mãos.

Se o coração se abrir em face deste apelo, as mãos 
certamente deixarão de estar fechadas.
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Nossa Senhora nos fala sobre os Dez Mandamentos
 

9º Mandamento - Não desejar a mulher do próximo

A cobiça da carne rebaixa o espírito, por isso Deus a proíbe. 
O ser humano é corpo e especialmente espírito, e a luta 

que se trava entre eles é consequência da perda da pureza, 
através do pecado da desobediência.
A personalidade moral das pessoas reside naquilo que brota do 
coração, pois é dele que procedem todas as intenções humanas. 
Assim vocês, para verem a Deus, devem ser puros de coração, 
e a pureza deve provir do pudor que defende o íntimo do 
próximo. A concupiscência carnal desenfreada e voltada 
apenas aos prazeres materiais é indigna, humilha e explora o 
corpo humano.
Através da oração, da prática da caridade e da temperança, 
vocês terão o autodomínio sobre estas fraquezas.

Meus queridos, as qualidades espirituais devem ser preservadas, pois os aproximam de Jesus, que veio a este mundo 
para ressaltar ao máximo estes valores. Todo aquele que olha para alguém com desejo libidinoso, peca e ofende a 
intimidade dessa pessoa. Eu os quero fortificados em Cristo, por isso lembro a todos o preceito da pureza e do pudor de 
sentimentos.
NOTA: Nossa Mãe do Céu emprega aqui os termos concupiscência: desejo intenso de bens e gozos materiais, apetite 
sexual; temperança: virtude de quem é moderado ou de quem modera apetites e paixões; e libidinoso: prazer sexual 
ou que o sugere, sensual, que procura, constantemente e sem pudor, satisfações sexuais. Parece que Ela emprega estes 
termos para que possamos, através da curiosidade em esclarecermos o significado destas palavras, entender melhor 
o que pede o mandamento. Trata-se de uma falta tão comum, hoje em dia, que merece maior atenção. Peçamos a Deus 
forças para que sejamos puros de coração e tenhamos pudor de sentimentos.
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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)


