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No dia 18-01-2016, Heloísa recebeu a visita da imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes. Quando se fala em forças 

demoníacas que poderiam estar assolando o planeta, não se dá 

a devida importância ao tema e quem ousa falar sobre isso 

corre o risco de perder o respeito perante a sociedade. Mas o 

assunto é muito sério, e quando se analisa as aparições de 

Nossa Senhora, ou estas mensagens d'Ela que lemos nas 

visitas, vê-se uma preocupação enorme quanto ao descaso que 

fazemos da influência do demônio, se é que alguém ainda 

acredita em sua existência. Se temos acesso aos registros 

bíblicos e somos cristãos, então temos a obrigação de 

reconhecer que o inimigo foi precipitado na terra depois de ter 

enfrentado as Cortes celestiais, rebelando-se contra Deus. Isso 

implica que a humanidade correria grande perigo, pois 

estaríamos como ovelhas no meio de lobos. A partir desse 

evento a humanidade se viu refém, tal a superioridade em 

inteligência e maldade desses seres. Mas, por que Deus 

permitiu esse triste destino para a terra? A resposta a esta 

pergunta cada um terá que buscar sozinho, pois exige 

conhecer-se a si mesmo; mas nada acontece por acaso e a força 

maior que impera no universo é o amor. O certo é que estamos 

no desfecho de uma guerra entre poderes que não são deste 

planeta. E o que devemos e é prudente fazer? Seguir as 

orientações da bela e serena Senhora, estarmos atentos aos 

ensinamentos de Yeshua – vigiai e orai –, confiantes que as 

forças celestes estão a nos proteger. Assim nossa consciência 

vai se clareando até que entendamos nossa existência e nosso 

papel perante a Criação, quando enfim estaremos prontos para 

alçar voo rumo ao infinito.                                                     Marco Aurélio

Sejam juízes de si mesmos
Terça-feira, 24 de outubro de 1995

Meus filhos! 
Tenho-lhes falado sobre a fé e tenho 
também tentado alertá-los, no mundo 
todo, da necessidade de tê-la, para que a 
vida tenha sentido.
Jesus disse que, ao retornar à terra, a 
encontrará submersa na apostasia. Isto 
pode ser atenuado, porque a misericórdia 
de Deus age em cima da vontade humana, 
quando estamos predispostos, na 
humildade, a participar do convívio com o 
Céu, amando-O na pessoa do próximo.
Sejam juízes de vocês mesmos, para que 
possam compreender o valor e a 
necessidade de se praticar a justiça.
Deus atenderá àqueles que clamam por 
justiça, no tempo certo, no momento 
adequado, porque somente Ele conhece o 
tempo certo e adequado que nos convém.
Meus filhos amados, atendam os meus 
pedidos à conversão, e verão nascer dentro 
de si novos valores, que produzirão frutos 
na vida eterna.
Obrigada por terem atendido a Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.109)

Comentário: Nossa Senhora refere-se aqui ao Evangelho de Lucas 18,8: 
“Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra”? 
Observemos com que domínio Maria se refere ao assunto e, ao mesmo 
tempo, nos exorta a sermos juízes de nós mesmos, isto é, responsáveis por 
nossos atos. Deus conhece nossas necessidades! Apesar de tal certeza, é 
ínfimo o número dos que reconhecem isto. Ao retomar o assunto da 
responsabilidade de nossos atos em questão de fé, ela nos coloca 
inevitavelmente em juízo, pois somos responsáveis pelo testemunho de 
Deus em nossa vida e na de nossos filhos. Podemos mudar a terra e construir 
novos valores, se deixarmos a vontade de Deus agir em nós. Deus age em 
cima de nossa vontade, quando nos dispomos a aceitar a dEle. Deus é a 
vontade suprema que nos aponta o caminho da felicidade na terra.

Heloísa Maria recebeu a 219ª 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 19 de janeiro de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Nascido na França, no ano de 930, teve a glória de ser o 
primeiro a publicar os algarismos do sistema indo-arábico e 

indicar as quatro primeiras operações com esses algarismos.

Na memorável dinastia espiritual milenária dos sumos pontífices 
devemos destacar de modo especial a figura de Silvestre II, que foi 
matemático e por todos os títulos a de homem mais sábio do seu 
tempo. 

Os historiadores apontam Silvestre II como pioneiro da divulgação no ocidente latino do 
sistema de numeração indo-arábica.

No longo destilar dos séculos, Silvestre II foi o único papa geômetra.

O seu nome era Gerbert e a França a sua pátria.

Estudou a princípio em Aurillac, sua terra natal, e mais tarde na Espanha, onde assimilou 
grande parte da ciência árabe.
Foi professor na corte de Otom II da Alemanha e depois em Reims e finalmente em Paris. 
A celebridade europeia que lhe aureolava o nome, apontava-o como homem mais sábio do 
seu tempo. Em 982 foi escolhido como abade de Bobbio na Itália, em 991 foi elevado a 
Arcebispo de Reims e mais tarde, em 998, tornou-se Arcebispo de Ravena e em 999 subiu 
ao trono de Pedro com o nome de Silvestre II.

Silvestre II morreu em 1003 e deixou uma obra muito interessante intitulada Regula de 
Numerorum. O trágico episódio do esquartejamento do corpo de Silvestre II está relatado 
no livro História da Matemática na Antiguidade.

No século X Gerbert, de família muito pobre do Auverne, depois de fazer sua educação na 
escola abacial de Aurollac passou à Espanha onde, recebendo o influxo das escolas árabes, 
aprofundou o estudo da Matemática adquirindo grande saber e conhecimento, que o 
fizeram justamente admirado particularmente na construção de ábacos e de globos terrestre 
e celeste. 

A reputação e fama de um tão grande saber levaram à ideia de estar Gerbert vendido ao 
diabo. Sob o amparo de Otão III, foi Gerbert sucessivamente nomeado Abade do Bobbio 
em 982, Arcebispo de Reims em 991, Arcebispo de Ravena em 998 e Papa de 999 a 1003.

Logo depois da sua morte, seu corpo foi arrastado para um pátio, mutilado e a seguir 
esquartejado pelos cardeais da época.

Raymundo Lopes

Papa Silvestre II
apontado como uma das figuras

mais curiosas da história da Igreja

Papa Silvestre II
apontado como uma das figuras

mais curiosas da história da Igreja
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Espigas Colhidas no Sábado (Mc 2,23-28)
esus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar Jespigas, 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”.

esus conhecia bem a Torá, parte do Antigo Testamento. Ele usava, muitas vezes, da própria consideração Jda 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)

Comentário do Evangelho


