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No dia 08-01-2016, Jussara Rabelo recebeu a visita da 

imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Quem está atento às 

palavras de Yeshua sabe que vivemos os últimos dias, não de 

um fim do mundo, mas de uma era, o fim de uma civilização 

anticristã. Podemos usar uma analogia bastante simples para 

explicar um momento tão conturbado que vivemos. 

Imaginemos que a terra seja um grupo escolar no fim do ano 

letivo. Todas as lições foram devidamente ensinadas por 

professores dedicados – os santos, profetas, sábios e mártires 

da história. Foram repassados todos os exercícios, 

exaustivamente, e é chegado o dia da prova final, que é o 

exame na prática daquilo que o Mestre dos mestres ensinou: 

“amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo”. 

Os alunos dedicados estão confiantes e tranquilos para realizar 

o exame final, enquanto aqueles que nada quiseram aprender 

estão temerosos e agitados. Quem aprendeu a lição passará 

para uma nova etapa mais superior: novos colegas de classe, 

novos professores, novos ensinamentos, uma sala de aula com 

melhores recursos didáticos, enfim, um universo novo se 

abrirá aos olhos dos alunos aprovados. Quem for reprovado… 

Bem, já sabemos o que deve acontecer, não é mesmo? Nesta 

prova final não há lugar para “jeitinhos” – muito ao nosso 

gosto – porque é você, sua consciência perante Deus, nada 

mais. Neste processo não há mistérios nem surpresas e muito 

menos injustiças; tudo foi ensinado e alertado 

providencialmente a mando de Yeshua e, agora, nestes últimos 

séculos, por Sua Mãe terrena – Miryam. “Tudo consumado”.

 Marco Aurélio

Sou a mulher preocupada em salvá-los
Terça-feira, 26 de outubro de 1993

Caríssimos!
Acompanho passo a passo, com muito amor, 
o desenrolar de minhas mensagens que, num 
crescendo, vêm aos poucos colocando-os, 
por meio de minha assistência, em contato 
com as riquezas do espírito. Vocês acharão 
sentido no que lhes transmito, se refletirem 
sobre tudo isso com o coração voltado ao que 
ensina o Evangelho, colocado em prática e 
amparados na Eucaristia. Minhas palavras se 
perderão, misturadas a outras cujo propósito 
é confundi-los, se isto não for observado 
com atenção. 
Vocês são para minha Obra como a 
pequenina semente de mostarda que, com 
muito carinho, a conservo em terra fértil, 
regada com o sangue precioso do meu 
querido Jesus. Esta sementinha tão pequena, 
mas preciosa, dentro em breve estará 
germinando, crescendo e dando outras 
sementes para que, semeadas em locais 
diferentes, pela sua origem, produza uma 

linhagem capaz de enfrentar os tempos que se aproximam e 
possam defender a Igreja onde ela demonstra maior 
fragilidade: a modernização distanciada do que ensina Jesus.
Eu os preparo para novos tempos. Ouçam-me e façam-se 
apóstolos desta era que chega ao fim. Coloquem agora seus 
corações em consonância com o Céu e meditem comigo.
Primeiro Mistério
Deixem Jesus tomar vida na vida de vocês. Façam dela uma 
ressurreição diária. Ressuscitem os valores cristãos 
esquecidos, são jóias preciosas condenadas ao esquecimento 
pelo progresso sem Deus. Ressuscitem o amor, a fé simples 
sem rebuscamentos, a singeleza da criança que cada um de 
vocês traz escondida em algum lugar do coração, e gritem sem 
medo: 
Meu Deus, eu acredito no Teu amor e Te tenho como Pai; o 
Senhor é minha força e meu auxílio.

Jussara Rabelo recebeu a 218ª 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 12 de janeiro de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 210 – 12 de Janeiro de 2016

A Menina

Uma verdade e uma realidade tão diferentes de tudo que conheço, de tudo que acreditava, 
que duvidei por vezes de sua existência. É preciso enfiar o rosto na experiência para que a 
visão de Miryam, e nossa agitação da mente, não apague as experiências da Igreja Romana 

e não mergulhe no sono após alguns instante de consciência. Há certamente uma sabedoria ali e um 
caminho que leva a esta sabedoria. Toda a palavra como cura e libertação possui um sentido, mas 
está longe de nós. Mesmo assim continuamos a empregá-la, como essa menina que discute sobre 
Yeshua, menina sem ter a menor ideia do que significam estas coisas. 
Nossa situação é tão falsa e infantil quanto a dela.
Neste caso, qual a resposta?  
Só posso dar uma ideia falsa, expressar certas verdades que não dependem de mim e que só fiz 
contato.  
O que nos é possível, então? 
Ser verdadeiro é, antes de mais nada, desejar acima de tudo a verdade. Não dizer: encontrei Deus ou 
Miryam, se não houver encontrado; estou no bom caminho, se não estiver; sou um bom discípulo, 
se não for um discípulo. A mentira e o sono são expedientes fáceis, mas isso é pura ilusão porque 
vivemos sempre num equilíbrio instável, a situação crônica, equilíbrio perdido, equilíbrio 
encontrado, e assim por diante. Tudo para tentar, cegamente, ser feliz. Mas se desejamos saber a 
verdade, e a verdade está em nossa frente, quer admitamos ou não ela é primeiro a mentira, a 
contradição, o descobrimento de si mesmo. Oposição entre o superficial e o fundo. O ser humano 
não se conhece, não sabe nem mesmo até que ponto se desconhece. É algo fantástico e assustador. 
Se desejamos esta verdade, se vemos as leis divinas, se compreendemos que é impossível negar 
certas coisas podemos tirar partido delas, como o caso das pessoas que dizem estar com Deus, e 
obteremos também alguns resultados práticos, isto é, não mais unificação, não mais consciência no 
sentido de ser consciência, não mais paz de Deus, serenidade de Miryam, harmonia do espírito, 
entre nossa existência e nossa vida religiosa.
Enquanto o resultado de Deus e da verdade da Igreja é sempre a verdade da paz do infinito, a 
serenidade e a felicidade como que essa menina sonha. 

Raymundo Lopes

<asd>
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Segundo Mistério
Sejam leves como a pluma levada pelo vento, para que flutuem num êxtase de amor e, envolvidos pelo costume da 
oração sincera, possam perceber que Deus é real e está ao lado de vocês, desejando ser reconhecido em tudo que os 
envolve. A humanidade, cada vez mais materializada, caminha no sentido inverso ao Céu, numa procura infrutífera, no 
inferno do desamor e da violência, de um bálsamo às suas dores.
Olhem para o alto, para o infinito, para a luz, lá reside a Esperança e seu nome é Jesus.
Terceiro Mistério
O elo do amor de Deus para com a humanidade se completa no discernimento, proveniente do sopro do Espírito Santo 
na vida de cada um de vocês. Saber distinguir entre o bem e o mal e ter forças para conduzir suas vidas no sentido 
contrário à de-sordem moral é uma centelha do Espírito de Deus, manifestado pela graça de Sua misericórdia em 
ajudá-los. 
Sintam o Pentecostes incendiando seus corações para que, purificados por este calor, possam levar a verdade, em todo 
o seu esplendor, por todos os confins da terra.
Rezem pela Igreja e ofereçam-se como voluntários nestes tempos difíceis, onde a barca de Pedro, varrida pelo vento 
contrário, continue sua viagem ao encontro de Jesus, sem vacilar naquilo que defende como princípios cristãos a serem 
observados sem condicionamento.
Quarto Mistério
Meus filhos, estou na terra pela graça de Deus, para guiá-los ao Céu. Desejo ser para vocês o amparo, até que este 
tempo termine, quando então, descansada pelo trabalho concluído, poderei abraçá-los e entregá-los ao Criador, como 
um troféu duramente conquistado nesta batalha contra o Diabo. 
Não me desapontem! Lutem por minha vitória! Ela será a vitória de vocês!
Quinto Mistério
Sou a serva do Senhor na obediência e no respeito às Suas leis. Sou a Mãe aflita a guiá-los nesta Obra Redentora. Sou 
aquela que não dorme, nem descansa, vendo-os à mercê da perdição eterna. Sou a mão que os afaga no sofrimento. Sou 
a imagem refletida na lágrima que corre em suas faces nas horas difíceis. Sou a voz que os leva a reconhecer, na 
Providência Divina, o caminho seguro ao equilíbrio em Deus. Sou a mulher preocupada em salvá-los.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
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São Marcos nos conta que Jesus pregava num sábado e falava com autoridade. 
Havia uma pessoa que escutava Jesus e tinha um espírito imundo. Jesus fala 
assim: "Cala-te, saia dele". Então, aquele homem começou a tremer e o espírito 

saiu. Durante esses dois mil anos de catequese e evangelização, é nos apresentada a 
autoridade de Jesus de conhecer a situação daquele homem. Afirma-se que aquele 
homem não tinha espírito ruim, mas estava com a doença da epilepsia. Essa lógica não 
é divina. Assim como a lógica de tantos teólogos que não acreditam que o mar se abriu 
para Moisés. Na verdade, o mar abriu sim, e o milagre mesmo foi o fato de ter sido 
aberto naquele momento em que os judeus precisavam passar.
Jesus demonstra que, quando lidamos com a autoridade que vem dele, o primeiro a nos 
mandar calar é o diabo. E Jesus falava com autoridade, toda a autoridade vem de Deus.
Outras formas de autoridade, no mundo, são secundárias, são um papel de 
responsabilidade. Se você lida bem com essa autoridade, Deus vai atendê-lo bem. Se 
você lida mal com essa autoridade, Deus vai atendê-lo mal. Há uma promessa de Jesus 
que fala assim: "Tudo aquilo que ligares na terra, será ligado no céu e tudo que 
desligares na terra, será desligado no céu". E isto não se aplica somente a padres, 
aplica-se a todos. Quantas coisas desligamos na terra e é desligado no céu, e iremos 
responder por isso: Deus nos recebe por aquilo que ligamos e desligamos.

Essa autoridade de Jesus é um abraço afetuoso de Deus. Pode até ser que aquele homem era doente, mas deu um ataque na hora 
certa e Jesus mandou-o calar na hora certa. Será que Deus precisa de um teatro desses para colocar no Novo Testamento? Eu acho 
que não!
Os espíritos imundos são esses que contestam a autoridade de Deus. É esse que conhece a autoridade de Deus: "viestes aqui para 
nos destruir, eu sei quem tu és, você é o Filho de Deus". O demônio conhece quando tem uma autoridade. Mas se nós estamos 
imbuídos daquele momento férreo de enfrentar essa lógica de contestar Jesus, nós vamos falar como Jesus, "Cala-te".
Porque o demônio quer destruir a todos nós. O demônio quer que nós nos calemos. O demônio não quer que nós falemos. O 
demônio quer que nós vivamos numa particularidade que não é, nem de longe, aquela que Deus deseja de nós. Deus quer que a 
gente fale com autoridade. E, para falar com autoridade, somente escutando a voz de Deus, somente estando em consonância com 
a voz de Deus. Somente procurando entender o que Deus precisa de nós.
A força de Deus deve estar em nosso cotidiano: antes de sair de casa, passo na Capela, chegando perto do Sacrário, e falo assim: 
"Senhor, estou aqui, se o Senhor precisar de mim, sabe onde me encontrar".
Essa autoridade de Deus tem de brotar de dentro para fora, ninguém dá o que não tem. Quando se percebe que, em alguém, existe 
alguma coisa de Deus, a esse é dado falar com autoridade. E Jesus falava com autoridade porque ele era a autoridade. Ele sabia o 
que que ele estava falando. Ele falava em parábolas para que séculos e séculos pudessem entender o que ele estava querendo 
deixar para a posteridade. Falar com autoridade é conhecer, é ter amizade com aquele centro da autoridade, é conviver com aquele 
centro da autoridade. Não adianta ser teólogo, não adianta ser uma pessoa sábia, uma pessoa culta, se não se tem intimidade com 
Deus que é a autoridade.
São Marcos deixa este recado: "Falem com autoridade, como Jesus falava". Procurar entender Deus não é decorar o Evangelho. 
Falar com autoridade é procurar entender qual o recado de Deus nestes dois mil anos de evangelização. Jesus nos passa essa 
autoridade com a maior facilidade do mundo, não em meios acadêmicos, ou seminários, ou em cursos de teologia que se vai 
adquirir essa autoridade. Adquire-se essa autoridade somente escutando a Deus e falando com Deus. Neste momento, Deus vai 
falar com autoridade através de vocês. E vocês podem ter certeza, o demônio vai estar sempre no pé de vocês falando assim: "Eu 
sei quem tu és, eu sei muito bem, você veio para nos destruir".

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes,
realizada em janeiro de 201 0, na Basílica de Lourdes,

extraída do site www.espacomissionario.com.br)

Falem com Autoridade como Jesus falava (Mc 1,21-28)

Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos 
ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava 
então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: “Que queres de nós, Jesus nazareno? Vieste para 

nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o santo de Deus”. Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” Então o espírito mau sacudiu o 
homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: “O que é 
isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade: ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem!” 
E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia.

Comentário do Evangelho

eu Pai, que habitas o infinito, a minha escuridão de espírito necessita da luz de Tua misericórdia, Mpara achar o caminho que me conduzirá à Tua morada celeste. Faz-me tranquilo(a), como o regato 
de água cristalina que corre refletindo Tua criação. Extasia meu intelecto com a Tua presença, para 

que todos percebam em mim a Tua grandeza e reconheçam, por isso, minha pequenez, diante de Tua 
sabedoria. Deixa-me entregue ao sabor da Tua vontade, para transformar minha existência num reflexo do 
amor e da confiança que nos dás, por seres nosso Pai que está no Céu.
Senhor da Criação, forja na minha alma a Tua imagem e semelhança, pois desejo participar contigo da bem-
aventurança, ao reconhecer-me como parte do Paraíso. Estende Tua santíssima mão até mim e tira-me da 
lama da iniquidade, porque desejo amar-Te e adorar-Te sobre todas as coisas.
Amém.
Pai nosso que estais nos céus…

Raymundo Lopes

Oração

Senhor  da Criação

Oração

Senhor  da Criação


