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Desejo provocar na terra um enorme 
despertar da fé

Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados! 
Tenho pedido constantemente que acreditem 
em Deus e te-nham fé em Sua presença. A fé 
é a única porta que os levará ao contato com 
o Reino de Deus.
Jesus foi firme e objetivo, quando dissertou 
sobre a qualidade e a quantidade da fé. Se a 
tivermos, nem que seja numa ínfima parte do 
nosso coração, poderemos mostrar ao 
mundo grandes prodígios. Isso nos esclarece 
que ,  com fé ,  podemos  mudar  o  
comportamento humano e transformar a 
terra.
Meus queridos, a fé nos leva a servir a Deus 
incondicionalmente e a reconhecer nossa 
condição de servos. Ao entregarmos nosso 
espírito a Deus, imbuídos da plena vontade 
de apenas O servir, o entregaremos 
confiantes de que fizemos na terra o que nos 

foi estabelecido pelo amor divino: servir, servir…
Meus filhos, desejo provocar na terra um enorme despertar da 
fé, com minhas visitas e meus sinais, mas insisto que sirvam 
com o propósito de também suscitar em vocês o amor fraterno 
e a união em prol de um único ideal: paz, paz, paz … 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)

Comentário: A Mãe de Deus nos pede fé, garantindo-nos que se a 
tivermos, por ínfima que seja, poderemos transformar a terra. Isto não é 
novidade, porque Jesus, na parábola da mostarda, deixou bem clara essa 
condição. Estamos diante de uma dura verdade: não temos fé. Esta nossa 
absoluta falta de fé está nos arrastando ao desamor e à iniqüidade e nos 
transformando em quase-irracionais. Maria quer despertar na humanidade o 
poder de acreditar e ter fé, e isto ela o faz através de suas aparições, sinais e 
mensagens. Ocorre-nos, então, uma reflexão até certo ponto audaciosa: é 
preferível abrir o coração ao sobrenatural que nos envolve, a trancá-lo no 
egoísmo materialista, onde nos arvoramos em donos da verdade, que 
somente nós imaginamos conhecer. Vamos ao menos tentar fazer o que ela 
tanto nos pede: colocar-nos na posição de servir, para construirmos paz, paz.

Natália Rodrigues recebeu a 227ª 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 05 de abril de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 219 – 05 de Abril de 2016

No dia 04-04-2016, Natália Rodrigues recebeu a visita da 
imagem de Nossa Senhora. A cada dia que passa os alertas e 
avisos do Céu são, cada vez mais, uma realidade e, devido ao 
comportamento totalmente centrado nas coisas do mundo, 
alguns de nós não lhes damos a devida atenção. Aqueles que 
assim agem, serão pegos de surpresa ao perceberem que está 
se fechando o grande ciclo de profecias para o final dos 
tempos. Aí será tarde – terão que arcar com as consequências 
de seus desmandos, porque Deus é todo amor e em suas leis 
Ele estabeleceu princípios de equilíbrio entre as forças que 
permeiam o infinito. Se se dizima a natureza, ela irá se 
desdobrar para se reequilibrar, causando convulções na 
mesma proporção; se incitamos a violência, cedo ou tarde 
estaremos envoltos em guerras; se não temos Deus como uma 
realidade em nossas vidas, logo estaremos como autômatos – 
mortos vivos –, porque Deus é o único sentido da vida, fora 
d'Ele nada faz sentido. Nesta era da razão a própria 
humanidade trás sobre si, novamente, o pecado da 
desobediência e as consequências estão começando a nos 
incomodar. Mas, depois de tudo consumado, Nossa Senhora 
vem a nosso socorro reavivando a esperança de que Yeshua 
estará de retorno reclamando o elo perdido no paraíso. Nesse 
momento, a lacuna deixada no Céu por Lúcifer e seus 
seguidores será preenchida “pela natureza humana” e esta 
sofrida humanidade habitando este planeta perdido na 
periferia da Via láctea receberá uma grandiosa dádiva: poder 
participar da glória do Altíssimo.

Marco Aurélio
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 Mateus

AApóstolo de Yeshua, escritor do primeiro dos três evangelhos sinóticos, 
que tem sido o mais utilizado pelas igrejas. De acordo com o seu próprio 
evangelho, seu nome original era Levi, filho de Alfeu, e foi chamado por 

Yeshua, junto ao mar da Galileia, em Cafarnaum, quando trabalhava como 
publicano a serviço de Herodes Antipas. 
Era publicano, ou seja, cobrador de impostos, justamente a classe muito odiada na 
época de Yeshua, por cobrarem impostos dos judeus para serem entregues às 
autoridades romanas. 
Apesar de sua profissão anterior de coletor de impostos, foi Judas Iscariotes, 
porém, que teve o encargo de caixa da pequena comunidade apostólica. Mateus 
acompanhou de perto a vida pública de Yeshua, e notam-se traços de sua antiga 
profissão de cobrador de impostos em determinadas passagens de seu evangelho, 
que foi evidentemente escrito para a comunidade cristã recém-saída do judaísmo.
Esteve presente na última Ceia, em diversas aparições de Yeshua ressuscitado, na 
Ascensão e no dia de Pentecostes. Embora conste da relação dos apóstolos, 
geralmente ao lado de Tomé, o Novo Testamento oferece informação escassa e 
incerta sobre ele. 
Fora do evangelho, segundo Eusébio de Cesareia, em sua História da Igreja, a única 
referência histórica a seu respeito é uma citação do bispo Papias de Hierápolis, do 
século II.
Também não se conhecem versões conclusivas sobre sua morte, embora fontes 
menos críveis, referenciam narrações dos sofrimentos e do seu martírio, 
apedrejado, queimado e decapitado na Etiópia.

 Apóstolo e evangelista, pela tradição ele pregou pela Judeia, Etiópia e Pérsia. 
Seu falecimento ocorreu em 72 d.C., próximo a Hierápolis, Turquia ou Etiópia.

Raymundo Lopes

 Dádiva de Deus - Dom de Deus - Presente de Deus Dádiva de Deus - Dom de Deus - Presente de Deus

 Mateus
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O Menino Dourado 

Era uma vez um lindo Céu 
pintado de todas as cores do 
arco-íris e mais outras que 

no mundo não existe. Nele habitava 
uma luz tão linda que sorria e 
tornava feliz todo o Céu.
Essa luz tinha três cores:
A cor branca, que criava tudo o que 
existia.
A vermelha, que enchia de amor 
todo o Céu.

A amarela, que iluminava e fazia resplandecer todas as cores 
com um brilho muito especial.
A luz de três cores via que a terra estava muito triste. Havia 
muita violência, briga, inveja, assassinato, guerra, doença e 
muitas outras coisas ruins. Havia também fumaça e 
escuridão, que não deixavam ver as coisas lindas da terra. E 
havia muita coisa sem cor, porque uma nuvem negra tinha 
invadido a terra.
Então, no Céu se reuniu a grande luz com as três cores.
A branca falou: Eu vou criar na terra muita coisa boa, para 
consolar os homens. 
A cor vermelha disse: Eu vou curar, com o meu amor, todos 
os homens que queiram ser curados de todas as coisas ruins 
da terra. A amarela também falou: Eu vou iluminar a terra e 
todos os homens de boa vontade, para que enxerguem o 
caminho que os levará à paz.
Como faremos isso?, disseram as cores.
Rapidamente as três cores decidiram:
Eu, disse a cor branca, que era Deus Pai, vou criar uma doce 
menina, toda cheia de graça.
Eu, disse a cor vermelha, que era o Filho de Deus, descerei no 
seio desta menina e me farei um menino de cabelos cor de 
ouro. Serei o Menino Dourado, que salvará o mundo da 
escuridão, da doença, da dor, do ódio, da inveja, da violência, 
da guerra e de todos os males. 

Quando a doce menina cresceu, ficou uma jovem de rara 
beleza e de uma bondade tão grande que encantava a todos os 
que a conheciam. O nome dela era Maria.
Um dia ela casou com um jovem muito bom, chamado José. 
Mas ela amava muito essa luz do Céu, que a enchia de grande 
alegria e paz.
Um dia Maria estava fazendo um rico bordado. Ela parou de 
bordar e olhou para o Céu, de onde vinha a luz branca que a 
tinha criado, e rezou feliz:
Obrigada, Pai do Céu, porque me fazes tão feliz e eu te amo 
tanto!
Deus ouviu a oração e disse: É agora a hora. Vai, meu Filho, 
vamos salvar o mundo. E o Filho desceu cercado por um 
cortejo de anjos que enchiam todo o Céu e a terra.
Um anjo, vestido com todas as cores do Céu, desceu até onde 
estava Maria e disse: Eu te saúdo, pequena Maria! Como és 
feliz! Deus te escolheu para seres Mãe do Menino Dourado 
que salvará o mundo.
O rostinho de Maria ficou todo vermelho de alegria e disse: 
Tudo farei para fazer feliz Aquele que me criou.
A anjo então voou até Deus para dar a resposta, e suas asas 
deixaram cair centenas de estrelinhas coloridas anunciando 
que o Amor se faria um menino.
Maria baixou os olhos, cruzou os braços sobre seu pequeno 
peito, e uma luz vermelha como o fogo cortou os céus e 
depositou no seu seio o Menino Dourado, que de tão 
pequenino parecia um botãozinho de flor.
Numa noite muito muito linda e estrelada o menino nasceu.
Agora sua história está por toda a terra tirando a dor e dando a 
paz. Mas somente aos homens que querem ser bons e fazem de 
tudo para ter a paz!
Olha! Olha! Não estás ouvindo o canto dos anjos? Vai ver o 
céu, numa noite estrelada, e verás como o sorriso do Menino 
Dourado vai encher de alegria e paz o teu coração.
 

Dalila Margarida Vacaro
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Este Evangelho tem ensinamentos aos quais devemos dar muita atenção. Quando Jesus responde a Nicodemos: "Em 
verdade te digo: se não nasceres de novo não verás o Reino de Deus."; e "Em verdade te digo: quem não nascer da 
água e do espírito não pode entrar no Reino de Deus", significa nascer para algo mais elevado, abrir-se às palavras e 

ensinamentos do Pai, transmitidas por Jesus, "crer e permanecer na Palavra".
O nascimento na carne acontece na terra, por isso passamos a ter contato com as coisas da terra, aprendemos o que é da 
matéria, tudo aquilo que vemos e conhecemos com os nossos sentidos, com os olhos da matéria. Mas, se desenvolvermos os 
olhos do espírito, veremos as coisas do espírito, nasceremos para as coisas de Deus. Isto só não é fácil por causa do nosso 
pecado. Portanto, nascer de novo é conhecer e viver as coisas do espírito, que estão acima das coisas da matéria.
Jesus nos fala de duas situações pelas quais o ser humano pode passar na terra. Uma é aquela que se refere à cultura 
intelectual, adquirida através do conhecimento, do contato com as coisas do mundo: o saber; outra é a cultura do espírito, 
adquirida através dos ensinamentos de Deus: a sabedoria. Pode o maior sábio do mundo ser o mais ignorante das coisas de 
Deus; assim como o indivíduo mais inculto ser um grande conhecedor das coisas de Deus.
Quando uma pessoa nasce do espírito, começa a entender que faz parte de algo sublime. Isto passa a influenciá-la na sua 
sabedoria. A sua inteligência se abre também a um maior entendimento das coisas da terra, pois passa a observar mais, a ficar 
mais atenta.
O ser humano é carne e espírito. O espírito é esse que deve nascer de novo, do alto, numa contínua procura de Deus. 
Entendemos isso quando Jesus comparou o Reino de Deus com a situação daquela mulher que perdeu uma moeda e varreu a 
casa até encontrá-la. Isto é a procura do renascimento do espírito. A pessoa precisa renascer, numa incessante busca das 
coisas do espírito.
Jesus explicava isto a Nicodemos e ele não entendia, por isso disse: "Se tratando de coisas terrenas, não me crês, como 
crerás, se te falar das celestiais?"
Os santos eram pessoas geralmente "simples, mas com um grande conhecimento das coisas de Deus", por isso tinham 
também maior compreensão das coisas da terra.
São Cura d’Ars era uma pessoa simples e foi um dos maiores confessores, porque começou a entender a alma humana. Santa 
Catarina de Sena tinha toda uma estrutura racional que mudou completamente, após nascer do espírito. Outros santos como 
Santa Teresa d’Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santo Agostinho foram pessoas que nasceram de 
novo. Adquiriram sabedoria, sabiam se relacionar bem com as pessoas, sendo consideradas inteligentíssimas.
Temos na Igreja outros exemplos bonitos: São Benedito, São Martinho e São Benedito era uma pessoa de pouca expressão, 
que só conseguia falar assim: "Senhor, cheguei, estou aqui!" Jesus chegou inclusive a responder-lhe: "Eu também estou 
aqui, Benedito." Ele era muçulmano. São Martinho era filho de mãe solteira, seu pai tornou-se governador. Foi 
impressionante a sua transformação e admirável a sua sabedoria.
Nascer do espírito e se tornar santo, é isto que Deus quer de nós. Ele quer que nasçamos para a santidade, para a vida eterna.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído do Livro "Código Jesus", p. 101-102)

Comentário do Evangelho 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: “Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu 
ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito”. 
Nicodemos perguntou: “Como é que isso pode acontecer?” Respondeu-lhe Jesus: “Tu és mestre em Israel, mas não 

sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que 
temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como 
acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. 
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, 
para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna”.
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Jesus com Nicodemos (Jo 3,7-15)


