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Eu lhes garanto: escutem-me e terão Jesus
Terça-feira, 23 de agosto de 1994

Filhos amados!
Minhas visitas não teriam sentido 
se não fossem acompanhadas de 
palavras de esperança.
Eu sou a Mensageira da Esperança, 
e meus constantes alertas e sinais 
são meu apelo premente à 
conversão, e para que acreditem e 
reconheçam a primazia de Deus em 
todos os atos e direcionamentos da 
humanidade.
Estou em campo de batalha, 
lutando ao lado de vocês para que 
vençam e reconquistem o lugar que, 
por direito de herança Divina, lhes 
pertence.
Me sinto no dever de comandá-los, 
porque conheço a força do inimigo 
e sei como derrotá-lo, se deixarem 
que Eu os conduza nesta peleja.
Leiam e recapitulem o que lhes 
passei sobre as Leis de Deus, 
porque lá contém todo um 
direcionamento que os levará à 
presença de Deus.

Eu lhes garanto: escutem-me e terão Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.117)

Comentário: Nossa querida Mãezinha, nesta mensagem, nos dá o 
exemplo da esperança em Cristo e nos promete Jesus, se nos 
colocarmos nas mãos de Deus, sem contestações. O que ela nos 
passou sobre as Leis de Deus é importante e temos que levar em 
conta, se quisermos vencer as forças do inimigo nesta batalha. Sob 
seu comando, Ela nos promete Jesus.

Dolores Camelo recebeu a 225ª 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 15 de março de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 217 – 15 de Março de 2016

No dia 14-03-2016, Dolores Camelo recebeu a visita da 
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Nenhum ser humano 
conheceu o Filho como Sua própria Mãe o conheceu. Miryam 
tornou-se a fonte segura para que conheçamos o Filho – único 
caminho que nos leva ao Pai –, portanto, Ela é a medianeira de 
todas as graças. Apesar do esforço que Yeshua empreendeu 
para se fazer entendido por esta humanidade, pouco quisemos 
aprender sobre o Filho. Se olharmos para trás, veremos que 
tivemos um avanço tímido nessa redescoberta do divino e 
estamos muito aquém de uma reconciliação com Deus, pois 
estamos numa rebelião instigada por Lúcifer, que perdura por 
gerações que se perdem no tempo. Mas Deus é a alavanca no 
nosso cérebro, que moverá e transformará o mundo pelo poder 
da fé. Quando Nossa Senhora fala: “Desejo que conheçam 
Deus, aquele que não mente e nem mistifica”, alerta para o 
perigo de se deturpar a ideia que Deus quer que tenhamos d'Ele. 
Yeshua retornará… desta vez, não como humano, e corremos o 
risco de não O reconhecermos; imagine o susto, será um 
choque em nossas mentes cristalizadas na matéria; é um alerta 
para este fato que está às portas. E o mais agravante é que 
idealizamos um Deus muito ao gosto dos terráqueos, 
rebaixando o Senhor da Criação aos caprichos humanos – 
“Recriei, a meu modo, o pensamento cristão”, disse Lúcifer. 
“Não ficará pedra sobre pedra” e toda esta teologia 
interesseira se transformará em um punhado de entulho, 
quando reconhecermos o Filho em Sua segunda vinda a este 
lindo planeta azul.

Marco Aurélio
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Sínodo do Papa Morto –Synodus Horrenda e julgamento do cadáver do Papa 
Formoso, que aconteceu na Basílica de São João de Latrão, em Roma, no ano 
de 897. Para o julgamento, o corpo de Formoso, morto nove meses antes, foi 

exumado, vestido com insígnias e ornamentos e posto num trono e, então, o Papa 
Estêvão VII, seu sucessor, pôde imputar ao cadáver de Formoso as acusações das 
quais foi considerado culpado, lendo-as diante do inerte corpo.

O Sínodo do Cadáver é lembrado como um dos
episódios mais bizarros da história do papado.

Em 875, logo após a coroação de Carlos, o Calvo, o Papa Formoso fugiu de Roma 
com medo do então Papa João VIII. Alguns meses depois, em 876, no Concílio de 
Santa Maria Rotunda, João VIII trouxe uma série de acusações contra Formoso, 
acusou-o de ter influenciado os búlgaros a ponto destes não mais aceitarem o bispo 
enviado pela Sé de Roma; 
que Formoso conspirava para tomar o papado de João VIII, por fim, que ele havia 
abandonado sua sede e conspirava contra Carlos. 
Formoso foi excomungado.
Provavelmente em torno de janeiro de 897, Estêvão VII ordenou que o cadáver do 
seu antecessor, Formoso, fosse removido de seu túmulo e levado para a Corte Papal, 
para julgamento. 
Depois de um tempo, a lista de Papas enterrados na Basílica de São Pedro, sede da 
Igreja, inclui o corpo recuperado do Papa Formoso e seu nome consta na lista oficial 
de Papas da Igreja, desde São Pedro até o atual.
O espetáculo macabro fez a opinião pública em Roma voltar-se contra EstêvãoVII.
Circularam rumores de que o corpo de Formoso tinha começado a fazer milagres em 
pessoas, depois de estas se lavarem nas margens do Rio Tibre. 
A revolta do público levou Estevão VII a ser deposto e encarcerado. Enquanto 
estava na prisão, em julho ou agosto de 897, ele foi estrangulado.
O Papa Sérgio III, em 905, um bispo que tomou parte no Sínodo do Cadáver como 
um cojuiz, anulou as decisões de Teodoro II e João IX, reafirmando a condenação de 
Formoso, e incluiu um elogioso epitáfio inscrito no túmulo de Estêvão VII.
Acredite se quiser.

Raymundo  Lopes

O Sínodo do Papa Morto
Synodus Horrenda
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Esses capítulos de João nos apresentam, aparentemente, uma contradição. Na primeira parte, Jesus diz: "Eu 
vou e vós me procurareis e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou vós não podeis ir." Na segunda, 
Ele diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-

vos um lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de 
que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho."
A diferença que existe está entre as palavras ir e estar.
No cap. 8, quando diz: "Para onde eu vou vós não podeis ir.", Ele fala de Sua divindade, para a qual não podemos ir, 
pois nela não penetramos, a ela não chegamos.
No cap. 14 diz assim: "…vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também."
"Toda a expectativa da Igreja apóia-se nesta promessa." Mas que outra leitura se extrai dela? Aqui Jesus fala de 
Sua própria humanidade, da qual nós podemos participar. Na bem-aventurança seremos plenamente humanos e 
perfeitos. Jesus ainda diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Isto tem um sentido amplo, ou seja: a casa de 
Deus, toda a Sua criação, onde os anjos foram criados e atuam… Aí Ele estará na Sua dupla natureza, divina e 
humana; nesta, naturalmente, em estado glorioso, onde também poderemos estar. Podemos, ainda, assim entendê-
la: "Na casa do Pai as moradas são infinitas, e Jesus as preparou para que sejam recebidos conforme suas obras."
Isto é o que Ele nos fala nestes trechos, nos quais não há, na verdade, contradição. No primeiro, Jesus fala de Seu 
lado divino e no segundo de Seu lado humano. No divino não podemos habitar, pois morreremos em nosso pecado. 
Este está reservado à Trindade Divina. Só Ela tem esta natureza. No humano, aí sim, podemos habitar, somos 
dessa natureza. Nela formaremos com Jesus seu Corpo Místico.
João nos mostra, portanto, o lado divino e humano de Jesus e de que forma podemos estar n’Ele e com Ele.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", pág.182-183)

Comentário do Evangelho (Jo 8,21-30 e Jo 14,1-12) 

Naquele tempo, disse Jesus: “Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu 
vou, vós não podeis ir”. Os judeus comentavam: “Por acaso, vai-se matar? Pois ele diz: 'Para onde eu vou, 
vós não podeis ir'? Jesus continuou: “Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu 

não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, 
morrereis nos vossos pecados”. Perguntaram-lhe, pois: “Quem és tu, então?” Jesus respondeu: “O que vos digo, 
desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é 
fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo”. Eles não compreenderam que lhes estava falando 
do Pai. Por isso, Jesus continuou: “Quando tiverdes elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que 
nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele 
não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado”. Enquanto Jesus assim falava, muitos 
acreditaram nele.”
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Na Casa do meu Pai há muitas moradas (Jo 8,21-30)


