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Abro a todos vocês o meu amor materno, 
para que construam a esperança

Terça-feira, 27 de dezembro de 1994

Meus filhos queridos!
O ano está findando, e um novo se 
aproxima no horizonte.
Agradeçamos ao Pai Celeste por ter 
criado o tempo que passa e a 
eternidade que não termina nunca.
As esperanças são renovadas, como 
as flores na primavera.
Agradeçamos a Ele pela esperança 
que todos os dias desperta em nós os 
sentimentos de fé, amor e caridade.
Eu desejo vê-los com os corações 
renovados em Cristo; portanto, é 
necessário que levem a sério meus 
conselhos e percebam os meus 
sinais.
Abro a todos vocês o meu amor 
materno, e os abençôo para que se 
coloquem à disposição de Deus.
Tenham confiança no Pai que está no 
Céu.
Construam em seus corações, a cada 
momento que passa, a esperança, 

para a glória do Seu nome.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.139)

Comentário: Nossa Senhora, com o coração aberto para nós, fala 
de paz e de esperança. Pede-nos para termos confiança em Deus, 
para construirmos a esperança em nossos corações. Nós, 
Missionários do Coração Imaculado, temos feito de tudo para levar a 
vocês o que pede Nossa Senhora: uma vivência com o Terço e com a 
Eucaristia. Desejamos a todos muita paz e muita confiança em Deus, 
que não nos abandona nunca.

Leila Dantês recebeu a 223ª 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 01 de março de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 215 – 01 de Março de 2016

No dia 29-02-2016, Leila Dantês recebeu a visita da 
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. A cada instante no 
fluir do tempo tudo se transforma, e a vida adquire novas 
formas e maneiras de se expressar no infinito jardim da 
Criação. “Eis que renovo todas as coisas”. Deus, ao criar 
o tempo que passa e a eternidade que não termina nunca, 
nos dá a certeza da continuidade da vida e o 
aniquilamento da morte, na esperança que se renova a 
cada dia de nossa existência neste minúsculo planeta que 
chamamos de Terra. Nestes tempos finais, através das 
visitas de Nossa Senhora, nos é fornecida a oportunidade 
para que possamos renovar os corações em Cristo, mas é 
necessário que estejamos com os olhos bem abertos e os 
ouvidos atentos aos Seus sinais e conselhos para que nos 
coloquemos à disposição de Deus, na fé, no amor e na 
caridade, neste roteiro rumo à felicidade humana. 
Realmente vivemos um tempo muito especial; são 
aqueles dias a que Yeshua se referiu: “Se aqueles dias não 
fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por 
causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias". Os 
fatos se precipitam, as mudanças acontecem numa 
velocidade enorme e Nossa Senhora é enfática ao dizer 
que Yeshua está de retorno; esta é a nossa esperança: 
“Vinde, Senhor Jesus!”.

Marco Aurélio
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Talvez a loucura tenha começado pelos remédios.
 

  A invenção pareceu entusiasmar as fábricas, pois os remédios e produtos de limpeza chegaram cada vez mais
lacrados por camadas daquele material resistente, reforçado com coisas que nunca vimos. Onde antes os 
dedos agiam, passou-se a usar facas afiadas e precisão cirúrgica. Acidentes domésticos aumentaram, mas o 

lacre continuava a vir junto com outra embalagem plástica que não rasga nunca, só estica, por mais que se fizesse 
força.
 Então, certo dia, as embalagens de vidro, que sempre diziam: - Não abra aqui -, pararam de ceder quando apertadas e 
de formar furinhos, aqueles de nossa infância, por onde saía o conteúdo da embalagem.
 Em vez disso nossa unha quebrava, ficando roxa a noite toda. Envelopes acolchoados, que abriam com simples puxão 
na aba grampeada, agora levam fitas sobre os grampos, persistentes fitas em várias camadas. Alguns regulamentos 
postais diziam: - Vários escriturários caíram doentes depois de contato com as extremidades dos grampos meio 
dobrados.
Na época em que o envelope autolacerável foi promulgado, deixou de haver esperança de abertura delicada. 
Reaproveitamento, só a machadinha ou facão libertaria o conteúdo em meio de uma crescente nuvem de poeira.
 Todo esse tempo, frascos de remédio à prova de crianças foram ficando imperceptivelmente mais resistentes e 
complicados, até ao ponto de apenas as crianças terem paciência de abri-lo, do mesmo modo as tampas-parafuso. 
Apesar de exercermos força sobre-humana, a tampa recusava-se a sucumbir. Do mesmo modo as tampas-parafuso das 
latas e garrafas recusavam a deslizar pelos sulcos, que teoricamente as conduziriam para fora. Em vez disso giravam 
sem destino, por mais que pressionasse ao mesmo tempo para baixo e para os lados ou em semicírculos. De vez em 
quando uma dona de casa desfrutava de momentos de sucesso com estes recipientes teimosos.
 Os fabricantes, reagindo com rapidez, imprimiam as instruções em letras maiores ou menos ilegíveis em alto-relevo. 
Parecia que as fábricas não queriam seus produtos liberados para uso.
 Os saquinhos de balas das companhias aéreas tornaram-se impossíveis de abrir.
O minúsculo entalhe onde se lia - rasgue aqui - era um artifício, na verdade a folha de estanho com fundo de plástico, 
ou a folha de plástico com fundo de estanho, fora reforçada exatamente naquele lugar. A crescente frustação, 
intensificada pela habitual claustrofobia, cãibras e medo de voar, produziu dúzias de casos de apoplexia.  
Literalmente milhares de balas foram convulsivamente derramadas. Até os saquinhos plásticos com talheres de avião 
provaram ser resistentes, só revelando seu tesouro quando espetados pelo lado de dentro por um garfo bem 
manipulado.
 Esses objetos resistentes a consumidor eram como os arcos e flechas antes da invenção  da pólvora, até os fabricantes 
de cristais misteriosos, que se diz serem capazes de limpar vasos sanitários, surgiram com tampa vermelha resistente a 
crianças em forma de Ö gradeado, um O tridimensional cujas instruções em forma de arco dizem:
 Para abrir aperte no meio, enquanto puxa para cima. Boa sorte. 
Nenhum exercício aeróbico para os dedos irá jamais condicionar a pressão necessária para liberar o que está dentro, 
no vaso. 
Ou ficamos mais burros ou as fábricas que controlam nossas vidas aparentemente decidiram, produto por produto, 
fazê-lo, anunciá-lo, vendê-lo mas sem nos deixar usá-lo. Seja água para lavar a boca, salgados ou cristais mágicos e 
maravilhosos demais para nós, potente demais, refinado demais.
 

                                 Esfregamos  a lâmpada, mas o gênio não aparece.
 
Vivemos cercados por embalagens mágicas, que conservam sua qualidade aromática lacradas para sempre.
 

Raymundo Lopes
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uando Raymundo nos apresentou o texto Talvez a loucura tenha começado pelos remédios, ficamos assustados Qcom sua resposta: 
Isso está na Igreja!!
Ficamos perplexos e pedimos maiores explicações.
Ele continuou:"A Igreja manda para vocês coisas que são impossíveis de abrir, é um rosca-enrosca que não leva a nada, 
fazendo com que o povo de Deus dissolva na água limpa, dada por Yeshua, a água suja dada pelo diabo.
A começar pelo Evangelho, é uma ignorância religiosa tamanha que engana teólogos, ministros da Eucaristia, 
seminaristas etc. a ponto de fazer rir o mal.
O diabo é esperto, e o intento dele é confundir e fazer das coisas de Deus um caminho sinuoso, onde somente as vozes 
por ele recomendadas tenham o sumo da verdade.
Talvez, lendo isso, acordem que estamos aprendendo tudo distorcido: 
O que é um remédio? Não foi elaborado para curar? Se não conseguirmos abrir o vidro, não tomaremos o remédio!
O que é um voo?
Se não conseguirmos abrir a embalagem das coisas de Deus, voaremos, mas para as garras de Satanás.
Você acha que o povo de Deus compreenderá isso?
Não. Mas se Yeshua falava em parábola para que ninguém entendesse, estou fazendo o mesmo, para somente entender 
aqueles escolhidos.
Isso então traduz a verdade evangélica?
Traduz, mas o caminho está cheio de diabinhos, como na parábola das sementes. Escrevo na esperança de que algum 
dia essas histórias venham cair em terreno fértil.
Você tem esperança?
Ela é a última que morre, mas morre, não acha??"

SIM - Serviço de Informação Mariana

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”.
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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. 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 09/03/10,extraído do site www.espacomissionario.com.br)

Comentário do Evangelho



Será realizada na Capela Magnificat
no mês de março às 19 horas 

conforme o calendário abaixo:

21 - segunda-feira - Agnus Dei

22 - terça-feira - Rosário 
(O Terço na Basílica de Lourdes será realizado normalmente às 17 horas.)

23 - quarta-feira - Caminho do sofrimento 
misericordioso de Yeshua

24 - quinta-feira - Bênção de confraternização

25 - sexta-feira - Cerimônia de cinzas 

26 - Sábado - Os sete dons do Espírito Santo
 



Cerimônia da morte de São José

esse dia dedicado a São José (19) a Obra Missionária realizará, na Capela Magnificat, às 

N19 horas, a Cerimônia da morte de São José. Narrada por Jesus aos Apóstolos, os apócrifos 
nos contam essa história com beleza e riqueza de detalhes.

Foi apresentada no Egito, por volta do século IV: “Quando nosso Salvador contou a vida de José, o 
Carpinteiro, a nós, os Apóstolos, reunidos no Monte das Oliveiras, nós escrevemos suas palavras e 
depois guardamo-las na biblioteca de Jerusalém.” Nela, Jesus fala de Seus sentimentos, quando da 
aproximação da morte de José, avisado que foi pelos Arcanjos Gabriel, Raphael e Uriel. Conta 
como Maria foi dada em casamento a José, a idade que tinham, a fuga para o Egito, passagens de 
Sua infância e muitas outras coisas desconhecidas de nós católicos. Faz importante alusão ao 
Anticristo, cuja vinda “convulsionará todas as nações”.
Não deixem de participar dessa encenação preparada com muito carinho por Raymundo Lopes, 
que compilou toda a história num livreto, que será usado na cerimônia e que pode ser adquirido por 
quem desejar.
Vamos reverenciar José e deixar nossa mente viajar pelos caminhos da fé.

Missionários do Coração Imaculado

Será realizada na Capela Magnificat 
dia 19 de março - sábado - 19 horas


