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“A Santíssima Senhora não conseguiu segurar o braço da Justiça 

Divina, que se fará neste final dos tempos por Ela própria.

A Santa Senhora, conforme foi por dois milênios a medianeira 

das graças, será agora a medianeira, com toda a milícia celeste, 

da Justiça de Deus.”

No dia 26-01-2016, José Cecílio recebeu a visita da imagem 

de Nossa Senhora de Lourdes. Yeshua nos deixou um tratado 

de como devemos proceder perante a vida. Quando Ele falava, 

deixava uma lição para o Tempo e para a História. Em grande 

parte do Evangelho, Yeshua está falando de Sua Mãe e de 

como Ela irá protagonizar, mais uma vez, a Sua segunda vinda 

no Final dos Tempos. Mas era uma linguagem em código para 

que, num futuro remoto, numa terra distante, no seio de um 

povo que não O conhecia, quando a 'vinha' estivesse madura, 

uma pessoa escolhida por Nossa Senhora pudesse entender e 

repassar à humanidade o seu significado, dando um alerta à 

Igreja e à humanidade com os sinais de Sua segunda vinda; 

fazendo, assim, valer o Seu poder, vindo sobre as águas 

tempestuosas dos Finais dos Tempos e acalmando toda 

tempestade promovida pelo materialismo. Quando os céticos 

acordarem, “já não haverá mais tempo! Nos dias da voz do 

sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, vai-se realizar o 

plano secreto de Deus, que Ele anunciou aos seus servos, os 

profetas”. Depois de aberto o Livro de Memórias, seremos, 

enfim, dotados com a plena capacidade do pensamento puro e, 

então, teremos finalmente contato com Yeshua, para que Ele 

faça conosco o que foi designado desde o princípio: sermos 

perfeitos como o Pai é perfeito.                                    

Marco Aurélio

Vocês estão vivendo tempos confusos
Terça-feira, 04 de abril de 1995

Meus filhos amados! 
Vocês estão vivendo tempos confusos. 
Por isso venho ao mundo, para lhes 
trazer a paz e a luz de Cristo.
Sejam mansos e humildes, porque 
somente desta forma a violência e a 
arrogância serão confundidas e 
abaladas.
Uma grande confusão está prevista 
para a Igreja, mas se seguirem os meus 
conselhos e se ampararem na presença 
de Jesus na Eucaristia, muita coisa será 
evitada.
Lutem com humildade, mas sejam 
firmes no propósito de levar o nome de 
Cristo com amor, caridade e 
disponibilidade aos necessitados.
Eu estou presente para que sejam 
fortalecidos e não abandonem a fé.
Obrigada por terem atendido ao Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos 
meus ouvidos’’. p.156)

José Cecílio recebeu a 220ª 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 26 de janeiro de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 212 – 26 de Janeiro de 2016

Aviso Importante

Comunicamos que nos dias 02 e 09 de 
fevereiro não teremos a reza do terço 
presidida por Raymundo Lopes, nesta 

basílica, devido às semanas de 
comemorações da padroeira Nossa 

Senhora de Lourdes .  

<asd>
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Fiz-me na escola de Miryam, porque a paz de Deus é possível.

Durante anos andei à procura de minha fé e, quando em 1992 meus
olhos se atualizaram, vi que era Miryam que me esperava.

iryam, faz de mim um meio de tua comunicação, porque onde tantos jogam Mcom a falta de fé, que eu leve a tua palavra.
Onde tantos procuram ser servidos de tuas graças, que eu leve a tua alegria. 
Onde tantos fecham as mãos para bater, que eu abra meu coração para acolher.

Miryam, tantos adoram as máquinas, computadores, celulares, que eu saiba venerar 
a tua presença. 
Tantos endeusam a técnica atual, que eu saiba humanizar as pessoas. 
Onde a vida perdeu o sentido, que eu leve a maravilha em estar vivo. 
Onde tantos me pedem uma cesta básica, que eu saiba ensinar a conquistá-la.
Onde tantos me pedem fé, que eu saiba ensinar a alcançá-la.

Miryam, tantos estão sempre distantes de ti, 
que eu seja alguém sempre presente; 
sofrem a solidão no meio de multidão, que eu seja o encontro com todos. 
Tantos só vivem o dia de hoje, que eu viva o espírito de todos os dias. 
Onde tantos só olham para a terra, que eu possa esperar Yeshua olhando para o céu.

Miryam, olha para todos os teus filhos com clemência de mãe. Vê a ansiedade dos 
que têm fé em ti e que temem sejam lançadas numa horrenda tempestade de males as 
pessoas que lhes são confiadas.

Atende as angústias de tantas pessoas, pais e mães de família, inquietos da própria 
sorte e da sorte dos que estão angustiados com tantas preocupações.

Mitiga os sentimentos dos que não acreditam na tua presença e incute-lhes 
pensamentos de paz.

Pede a Yeshua, teu Filho, restituir à humanidade lesada segundo a sua misericórdia, 
desejada tranquilidade, e leva-os a gozarem sempre da verdadeira paz.

Raymundo Lopes
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Evangelho (Lc 10,1-9)
Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e 
lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao 
dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não 
leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! Em qualquer casa em que 
entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se 
não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece 
o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos 
servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: ‘O Reino de Deus está próximo de vós’”.

�Evangelho de hoje é Lucas 10,1-9, e toda vez que a Igreja reserva estes versículos para a leitura, devemos Obuscar um pouquinho mais, antes ou depois desse trecho, para melhor compreensão. Vimos que no versículo 1 
“Jesus designou outros setenta e dois discípulos”, além dos apóstolos, “e, dois a dois, enviou-os à Sua frente a 

toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E disse-lhes:
‘A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua 
colheita. Ide! Eis que Eu vos envio como cordeiros entre lobos.’”
 Na verdade, Jesus estava enviando os discípulos aos pares para aqueles lugares, investidos de espiritualidade vinda do 
Divino, e dizia-lhes assim:
 “Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, 
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa!’ E se lá houver um homem de paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, voltará a 
vós.”
E foi por causa desta missão dada aos discípulos e de ter revelado a esses pequeninos o que não podia revelar aos 
grandes, que Jesus deu graças ao Pai, naquele momento, “exultando de alegria sob a ação do Espírito Santo e dizendo:
‘Eu te louvo, ó Pai, Senhor do Céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos 
pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece quem é o 
Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.’
“E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: ‘Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Pois eu vos digo que 
muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouvir o que ouvis, mas não ouviram.’”
Primeiramente, nós temos de entender o que Jesus estava falando. É justamente sobre o poder da oração que faz com 
que as pessoas peçam para rezar por elas. Todos pedem: reze por mim! Se você se dispõe a rezar pelas pessoas, e se elas 
forem dignas de receber a oração, elas irão receber; caso contrário, a oração voltará para você.
Rezando para as pessoas, você está juntando tesouro no Céu. É isto que Jesus está falando.
Vimos também que Jesus revelou o Pai aos pequeninos e o escondeu aos soberbos; por isso Ele diz que revela o Pai e se 
mostra a quem Ele quer. Assim, passamos a ter a certeza de que somente o Pai conhece o Filho e somente o Filho 
conhece o Pai e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vimos que Jesus ainda disse: “… permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu 
salário.”
Jesus está explicando que, na casa em que você entrar, você deve comer e beber do que tiverem, e se aqueles que ali 
residirem não forem dignos da graça, ela voltará para você. Portanto, quando alguém lhe pedir para rezar por ele, reze, 
não se faça de desentendido. Reze, porque se ele não for digno das orações, elas voltarão para você.
Ao rezar pela pessoa, você está ajudando-a a encontrar o caminho do Céu. Se ela não for digna desta oração, o benefício 
voltará para você.
Vimos como Jesus se dirige ao Pai, em oração. Vimos que não  podemos fazer de conta que estamos rezando, pois a 
nossa oração deve ser verdadeira e sincera, só assim ela brotará do coração e será ouvida por Deus.
Rezem, é isto que Nossa Senhora nos pede e é o que o Evangelho de hoje fala: a missão dos setenta e dois, perfazendo 
trinta e seis pares que, ao somarmos 3 mais 6 teremos 9, chegaremos à plenitude da Santíssima  Trindade, que é igual a 
3+3+3.

Evangelho explicado por Raymundo Lopes em 05-12-2006

Comentário do Evangelho


