
OBRA MISSIONÁRIA
Ano VI – Nº 254 – 06 de dezembro de 2016

 Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                    1

Deus e o Cérebro

Ano VI – Nº 254 – 06 de dezembro de 2016

osso cérebro é Deus conosco, pois esta máquina celeste Nconsegue se manifestar em todo nosso corpo, sem nenhum 
ligamento.

Deus em sua infinita bondade quis estar conosco e fez de nosso 
cérebro sua morada, portanto temos que amar nosso semelhante se 
quisermos fazer a  vontade do Pai que nos criou.  
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 investigação cerebral/Deus, e mesmo o Aestranho mundo da física das partículas 
podem um dia ajudar a explicar o Criador. O 

Universo é mais estranho não só do que pensamos, 
como do que podemos pensar. Atualmente podem ser 
encontrados em quase todos os ramos da ciência, 
envolvendo tudo, desde Deus às partículas atômicas, 
manifestações estranhas e não obstante muitos reais e 
cientificamente aceitáveis do caráter estranho de um 
Universo sujeito a constante exploração e 
reavaliação. Considere-se o cérebro. 
Deus/Yeshua desse tecido elástico pesando de 1,5 kg, 
que ao fim de séculos de pesquisas intensivas detém 
ainda a maior parte dos seus mistérios fundamentais.
As partículas não se movem regidas e formalmente, 
mas majestosamente em padrões predeterminados.
Uma das descobertas mais interessantes, mais 
facilmente compreendidas e por mais atraente em 
termos Deus, emerge da moderna investigação não 
cerebral na última Aliança, foi não só a de que o 
cérebro/Deus é formado de bilhões de neurônios nas 
células cerebrais, mas também a de que estas células 
se encontram agrupadas em dois hemisférios. É certo 
que este fato fora já constatado pelos primeiros 
anatomistas, mas o que os modernos investigadores 
descobriram é bastante notável: as duas metades do 
cérebro possuem e podem expressar poderes e 
capacidades diferentes.
Os cientistas descobriram que o hemisfério esquerdo, 
normalmente dominante, era a sede do raciocínio 
lógico e analítico da sensibilidade ao tempo e das 
capacidades verbais e matemáticas, ou seja, da 
estrutura básica do homem racional. 
O hemisfério cerebral direito, por outro lado, 
identificado como uma identidade social, uma espécie 
de músico espacial, um vidente de globalidade das 
coisas, um feixe de consciência intuitiva e não verbal, 
hábil em relações no conhecimento de imagens, na 
expressão criativa dos dotes religiosos.

Tem-se relacionado de forma diferente um estado de 
espírito externamente e interessante alerta de Deus, 
através de ondas cerebrais, especialmente as 
conhecidas ondas alfa.
Reconheço que um psiquiatra comunica reduzidas 
quantidades de correntes elétricas que no cérebro 
humano em sermos, ou padrões de ondas. Nos anos 
que decorreram de 1992 desde então, venho isolar 
quatro padrões de ondas alfa, de frequência de 1, 2, 3 e 
4 ciclos por segundo e associada a estados de 
relaxamento e meditação ondas beta de 2 a 4 ciclos 
por segundo aparentemente relacionadas com a 
mudança de espírito.
Existirá, pois, um sistema de energia desconhecida 
ligando mesmo os mais reduzidos fragmentos de 
matéria? 
Atualmente as perguntas ultrapassam nitidamente as 
respostas em muitos campos científicos; no entanto, e 
embora hoje em dia seja infinitamente mais cristão do 
que outras religiões, em comparação entre o estranho 
mundo da física das partículas e o estranho mundo dos 
fenômenos, Deus pode, não obstante, servir um 
propósito útil. 
O Deus e o cérebro podem ser num futuro conjunto 
uma importância e poderá ser expressa no Divino em 
palavras.
Se dentro de décadas houver qualquer ideia racional 
na ciência, escrevo: 
Tenho confiança que os físicos, psicólogos e biólogos 
estejam a colocar grande parte do seu esforço de 
pesquisa fundamental a serviço de Deus e na energia 
psíquica, o papel que a mesma desempenha no 
cérebro e no mundo em geral.
Registro os delicados rastos deixados por partículas 
subatômicas criadas em colisões de alta energia pura 
em matéria; desafiam os conceitos de tempo e espaço 
da realidade.  

Raymundo Lopes

Deus e 
o Cérebro



A Unidade em Deus - (Mt 18,12-14)

isse Jesus aos discípulos: "Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se Dextravia, não deixa ele as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue 
achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria nela do que nas noventa e nove que não se 

extraviaram. Assim também, não é da vontade do vosso Pai, que está nos Céus, que um destes pequeninos 
se perca."

ste Evangelho nos fala da unidade de Deus e em Deus. O Deus único, Aquele que é, que era e que há de ser, e Ede Sua criação. Isto porque o número 100 é o número inteiro por excelência, como o número 1. E assim era 
considerado pelos judeus. Isso nos proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro (um - cada pessoa). 

É como o macrocosmo e o microcosmo, Deus e o homem. Devem preservar uma unidade e harmonia intrínsecas e 
extrínsecas, em três dimensões: consigo mesmo, com os demais e com Deus.
Entendemos, portanto, que o número 100 representa um todo e, se alguma coisa desse todo se separa, significa que 
algo foi desfeito ou modificado. Cada um de nós foi criado por Deus como uma unidade completa, não 
independente, mas compondo um conjunto. Se algum de nós ou alguma parte de nós se afasta, a unidade em Deus e 
em nós fica prejudicada ou mutilada. Jesus ainda fala: "E se a encontrar, sentirá mais júbilo nela do que nas noventa 
e nove que não se desgarraram".
Com isso Ele nos exorta a não quebrarmos nossa unidade pessoal, global e em Deus. Devemos estar em harmonia 
completa nestas três dimensões.
Se uma ovelha se extravia, as outras noventa e nove ficarão prejudicadas, assim como a perda de um órgão mutila o 
corpo. Precisamos manter essa unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as noventa e nove serão salvas, mas 
haverá maior alegria se for mantida a unidade.
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a imagem e 
semelhança de Deus único, completo, cem. Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, Deus se entristece. 
Por isso torna-se tão importante o retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela máxima: "O médico vai ao 
doente, não ao são", nos lembra a parábola do filho pródigo, recebido com festa, e a importância de levarmos a 
Palavra aos afastados. A ação missionária deve ser direcionada sobretudo aos desgarrados.
Esse retorno é uma das coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos retornar para alguma coisa ligada a 
Deus, reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar à 
Unidade em Deus e nela permanecer.
Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no 
Paraíso". Ali ele encontrou aquela centésima ovelha que estava extraviada; naquele momento, restabeleceu aquela 
unidade rompida.
Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes mas, depois, aquela centésima ovelha volta a ele com toda 
força e retoma a Unidade em Deus.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.127)

Comentário do Evangelho
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Raciocínio trinitário: Deus, Jesus e Espírito

I - Deus, Jesus e o Espírito: representação em formas geométricas.
 
Sobre a Trindade constituída do Pai, Filho e Espírito Santo, podemos fazer algumas considerações.
Jesus se dirige ao Pai e diz Pai nosso.
Deus encontrou, no círculo (ou esfera), um caminho simplificado e representativo de Si mesmo: como 
no círculo, que não tem início nem fim, Deus é.
Jesus, em sua natureza humana, está representado na figura do quadrado (ou cubo), um caminho 
simplificado e representativo de Yeshua, enquanto Homem, Filho de Deus. De Yeshua, assim 
representado, para o Pai, falta um. E nós não sabemos, enquanto homens limitados pelo intelecto, o que 
seja este um.
O Espírito, representado pelo estrela, falta um para Deus. Também não compreendemos este um. Na 
encarnação do Verbo, que é Verbo em Yeshua, o Espírito passou a ser Jesus.
 
II – Nosso Cérebro é Deus: devemos buscar a Deus para completar a unidade que nos falta.
 
Nosso cérebro é Deus. Mas nosso cérebro falta um, que é Deus. Nosso cérebro perdeu a unidade e Deus é 
a unidade que nos falta. Se buscarmos a Deus por intermédio dos outros, falta um. Até hoje, a santidade 
permitida por Deus é concebida em muita ignorância sobre as coisas de Deus, sobre a inteireza de Deus.
O Espírito é Santo porque é Espírito em Jesus . E Jesus é uma personalidade santa, por isso espírito santo.
Estamos vivendo a terceira Aliança para entender tudo isso. Mesmo que Deus tire Dele para dar, em 
Deus nada falta, por isso se disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos: tudo 
volta para Deus. A capacidade plena nos fará entender que nós temos Deus inteiro na cabeça e, quando 
dividimos Deus, não estamos respeitando a verdade de que Deus está inteiro em nossa cabeça. É difícil 
distinguir quando é Yeshua que fala e quando é o Espírito que fala.
 
III – Duas pessoas entenderam a unidade de Deus: Maria de Nazaré e João Batista
 
Maria de Nazaré foi chamada pelo anjo de “cheia de graça”. O anjo também disse: “o Senhor é contigo”. 
O anjo apresentou para Maria a estrela (Espírito) e Maria concebeu Jesus (quadrado). Maria tem Deus na 
cabeça, é repleta de Deus, por isso é cheia de graça. Essa é a grandeza de Nossa Senhora.
João Batista foi chamado de “maior nascido de mulher”. João Batista teve a capacidade plena de 
reconhecer a Mãe Maria e de reconhecer Jesus. João Batista não viu uma pomba descer sobre Jesus. 
Jesus passou a ser pleno do Espírito Santo no batismo e João Batista conseguiu enxergar essa plenitude.
 

Deus
Deus é o equilíbrio
O amor sem limites
Acerto sem nossa compreensão

(exposição de ideias a partir das palestras e orientações de Raymundo Lopes,
 bem como de seus diálogos com os anjos e com Jesus)



Yeshua
Yeshua é a vontade de Deus
O amor humano
Acerto com nossa compreensão

Espírito
Espírito é o caminho
O amor explicado
O acerto com a ação
de Yeshua e do Espírito

Missionário do Coração Imaculado

IV - Nosso Cérebro: Adão e Eva
 
Nosso cérebro funciona com dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Um lado tem a prerrogativa de 
aprender, o outro lado tem o nosso "DNA" de nossa vida e de nossa morte. Vida e morte são os dois milagres 
de Deus. Os dois hemisférios, em nosso cérebro, em determinado momento da evolução, começaram a 
desenvolver o livre-arbítrio, um lado desejando ser o outro lado, interferir no outro lado.
Deus permitiu o Diabo interferir na vida terrena (milagre da vida), mas não permite interferir na vida eterna 
(milagre da morte). Logo, o Diabo tenta nosso lado fraco, que é a vida terrena, mas somente a Deus pertence 
a vida eterna.
O Filho e o Espírito são mandados pelo Pai no momento em que a humanidade mais precisa, devido à 
influência do Diabo.
Para recepcionar Jesus, em sua segunda vinda, Deus manda os anjos à terra, para recepcioná-lo, através das 
crianças com microcefalia, porque os anjos não são subordinados ao Diabo, assim, os anjos de Deus, na 
terra, irão recepcionar Jesus.
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ra uma bela manhã. Eu estava em minha residência Epreparando o Terço que rezaria na Basílica de Lourdes, 
como sempre faço às terças-feiras.

Lembrava-me da imagem de Jesus crucificado, que tinha 
vertido óleo em setembro deste ano, e isto estava me 
incomodando. Quis entrar na Capela e contemplar a imagem 
do Cristo, e perguntava: por que o Senhor fez isso comigo?
De repente comecei a ficar tonto, não conseguia parar-me em 
pé, então sentei-me no chão. Foi quando se aproximou de mim 
um homem alto, vestido de preto, que começou a me pedir 
para lhe contar o que sabia a respeito do retorno de Jesus à 
terra. Eu olhava para ele surpreso, pois não sabia nada, e 
mesmo que soubesse, algo me dizia para não falar.
Fiquei calado, e ele começou a me sacudir pedindo-me que 
falasse.
Nesse momento, um garoto de aproximadamente 9 anos 
pareceu e espantou o homem. Em seguida, amparou-me e 
levou-me para dentro de casa. A sala estava toda azul. Nela 
havia cerca de 10 pessoas, que não reconheci, todas vestidas 
de branco. 
Elas disseram-me em uníssono: 
“Faça vênia (saudações respeitosas) à Bela Senhora, a Mãe do 
grande mestre Jesus.” 
Uma luz mais forte começou então a se formar no meio da 
sala, e dentro dela estava Maria Santíssima, também vestida 
de branco. 
Ela me disse: 
– Meu caro Daniel, desejo lhe transmitir algo muito 
importante, que tornará sua vida muito difícil, mas é 
necessário que saiba, porque daqui por diante tudo que lhe 
passei, e muitas coisas que o Céu lhe passará, nortearão seus 
passos, para que tenha força e coragem para anunciar a maior 
boa-nova da história da cristandade, extensiva a todos os 
povos da terra.
– Senhora, não está falando com a pessoa errada? Eu não me 
chamo Daniel. 
– No Céu, seu nome é Daniel, e para o que vou lhe revelar, esse 
nome é protegido, é um meio eficaz fornecido pelo poder 
Divino, para que essa informação não caia nos caminhos do 
materialismo que ronda a terra.
– O que a Senhora tem a me revelar de tão importante? 
– Desde tenra idade, Eu o tenho protegido, porque você é o 
meio que os espíritos da luz escolheram para vencer o espírito 
das trevas. 
Tudo é criação do Todo-Poderoso, tudo é bom, mas escolhas 
equivocadas fizeram com que, protegidas pela lei maior que 
rege vocês, que souberam batizar como livre-arbítrio, 

agissem contra os desígnios do Criador. Uma enorme cisão foi 
criada e Lúcifer, com a permissão de Deus, comanda as trevas, 
destruindo o caminho da luz; e vocês estão sob o reino do 
nada; e Deus, na figura de Jesus, deseja conquistar de novo o 
caminho por Ele criado.
– Não estou entendendo, Senhora!! 
– Entenderá com o tempo. – respondeu-me sorrindo – Sou 
plenamente humana e perfeita, porque, com a permissão do 
Criador, que se fez homem através de mim, me fez sem o 
pecado original, isto é, Eu tenho a plena conquista no meu 
cérebro, para que Ele também viesse a nosso mundo com 
essas particularidades. Jesus, meu Filho amado e meu Deus, 
percorreu o mundo, conhecendo-nos na natureza humana, 
usando de toda a capacidade cerebral que possuía, e com isso 
pôde suprir-nos da esperança de tê-lo de volta no final destes 
tempos, fazendo com que 
O conheçamos como nosso Deus criador de todas as coisas.

Comentário: antes de mais nada, temos aqui uma 
declaração do mistério da santíssima Trindade: um só Deus e 
Criador em três Pessoas: “… com a permissão do Criador, 
que se fez homem através de mim (…). Jesus, meu Filho 
amado e meu Deus, percorreu o mundo, (…) fazendo com que 
O conheçamos como nosso Deus criador de todas as coisas.” 
“… me fez sem o pecado original, isto é, Eu tenho a plena 
conquista no meu cérebro”. Isto deixa claro que o pecado 
original nos trouxe como consequência a perda da conquista 
plena do nosso cérebro, Deus limitou o uso do nosso cérebro a 
uma pequena parte, como veremos mais na frente. sabemos de 
outras consequências do pecado original, como a perda da 
pureza e da perfeição. Mesmo estas não atingiram a Mãe de 
Jesus: imaculada, “plenamente humana e perfeita”. Quanto 
à morte, também decorrente da perda do Paraíso, sabemos 
que seu corpo não conheceu a corrupção, por sua assunção 
ao Céu de corpo e alma. 
Voltando ao diálogo ‘Roma, um desafio’, olhem o que foi dito 
nesse trecho: 
“Você estará diante do racionalismo (Bento XVI), e isso meus 
contatos anteriores viram ruir por terra meu pedido do 
anúncio da chegada de meu Filho de retorno à terra, 
reclamando o elo perdido no Paraíso.” 
Isto podemos entender como a humanidade purificada, 
voltada para Deus e com uso pleno do intelecto. É também 
interessante ver aqui que Jesus, o Verbo divino encarnado, 
pôde conhecer-nos estando na natureza humana, ‘vivendo 
entre nós na condição terrena’. Já nos conhecia antes pela 
sua presciência, porém, ‘na condição celeste’.

Código Fox – Padrão Fox 2
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 A Senhora sabe então como isso se fará? 
– Sei como, mas não conheço nem o dia e nem a hora, conheço 
apenas a proximidade desse acontecimento. 
– Estamos perto? 
– Estamos! – respondeu-me. 
– Faça uma relação de 1 a 9. 
Fiz num papel à parte, que estava na mesinha do centro da 
sala, usando de uma caneta que trazia em meu bolso. 
Depois, Ela continuou: 
– Embaixo de cada número, escreva uma letra do alfabeto que 
vocês usam; quando chegar o número nove, volte a escrever 
até completar a relação de letras, entendeu? 
– Entendi. 
E fiz o que Ela me mandou! 
– Lembra-se quando lhe ensinei que o número de Jesus é seis 
(6) e que Lúcifer, mascarando-o, fez criar na cabeça de vocês 
o 666, que na verdade representa Deus, Jesus e o Espírito 
Santo? O Anticristo é ele, que em sua soberba deseja ser Deus! 
– Lembro-me, e quando falei disso às pessoas quase fui 
apedrejado. 
– O que você achou na sequência dos números e letras que 
pedi que escrevesse? 
– No número 6, formou-se a palavra FOX. 
– Muito bem, esse é o código de retorno. O que se formou na 
coluna 9? 
– Tenho a letra I e a letra R. 
– A letra I entenda-se como Jesus2, e a letra R é seu nome na 
terra. Você é o escolhido para mostrar ao mundo que dentro de 
um padrão FOX 2 será realizado o grande milagre do retorno 
de Jesus, não como humano; mas com a plena capacidade do 
cérebro de vocês funcionando, todos vocês o verão como 
Deus.

Comentário: aqui fica claro que o padrão FOX 2 – a plena 
capacidade de nosso cérebro funcionando – será 
determinante para o “milagre do retorno de Jesus”. Isto é, de 
certa forma, confirmado no diálogo ‘administre meu tesouro, 
que são vocês’ “… para que pudéssemos, na terra, esperar 
seu retorno fazendo com que nosso intelecto O recebesse de 
volta.” Obviamente que a este fato se somará a mudança do 
homem, como foi dito no ‘Final de Milênio II’: “Vocês 
mudarão a terra, porque estarão mudados. Uma nova 
consciência tomará conta do mundo, totalmente direcionada 
a Deus, sem a influência maléfica de satanás...”.

– O que é isso, Senhora? 
– É um código que a ciência de vocês usa para explicar o poder 
dado por Deus, para que raciocinemos e usemos do uso da fala 
para evoluirmos. Eu farei com que você ache esse código e 
entenda o que estou lhe transmitindo. 
– Que loucura!! 
– No padrão de vocês é loucura, mas nos padrões Divinos não 
é, porque esse padrão pertence a poderes que a razão de vocês 
desconhece, porque, devido à escolha equivocada da luz 
escolhendo viver nas trevas, Deus limitou o cérebro de vocês 
a uma pequena parte, ficando a outra como resposta a Seu 
retorno, que nada mais é do que o raciocínio pleno. Vocês 
verão a Deus, e terão conhecimento do grande erro imposto 
por Lúcifer. O grande banquete está servido, e nenhum 
daqueles que foram convidados participará do convívio do 
Criador. 
– Posso falar isso às pessoas? 
– Não. Guardará segredo disso, e somente quando estiver de 
retorno da cidade das águas, terá minha permissão. 
– Posso escrever? 
– Isso pode, mas que não seja no computador. Escreva 

manuscrito. 
– Por quê, Senhora? 
– Porque Lúcifer lerá, e se você falar às pessoas, ele terá 
acesso, e Deus deseja que isso seja conhecido somente depois 
do seu retorno da cidade das águas.
Dizendo isto, as pessoas presentes começaram a cantar algo 
diferente, mas muito bonito, e todos eles fizeram uma barreira 
em torno de Nossa Senhora, e Ela sumiu.

Comentário: Voltando ao conceito de luz e trevas, podemos 
ainda comparar as trevas à ‘bebida doce’, isto é, uma vida 
comprometida com o bem-estar pessoal, com as ‘coisas boas 
da vida’, que atendem aos sentidos da matéria; com a ‘paz que 
a razão nos propõe’. Privilegia a razão em detrimento da fé; 
alinha-se ao comando de Lúcifer, a quem presta adoração. Por 
isso é representada pelo negrume cósmico: perde-se no 
tamanho porque tudo a si permite, mas não manifesta vida ou 
luz, daí porque chamada de trevas. E por se contrapor à sua 
origem, à sua essência moldada à imagem do Criador (Bem 
supremo), vive um profundo conflito interior, e por isso não 
alcança felicidade, dando lugar ao ódio. O instinto de 
sobrevivência leva-os, então, à agressividade e ao uso de todos 
os meios, a uma astúcia sem ética ou moral, fazendo-os por 
isso vitoriosos sobre os ‘filhos da luz’, vitória que só não se 
perpetua pela interferência divina. A luz é o seguimento de 
Jesus: renúncia à própria vontade, para fazer a vontade de 
Deus; conduta comprometida com seus ensinamentos: “se 
alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-me”(Mateus 16,24). seu pensar e agir observam 
limites que estabelecem uma ordem em Deus. atende aos 
sentidos do espírito; pauta seu caminhar pela união entre fé e 
razão (“racionalidade divina”); é a paz que Jesus nos propõe. 
Por isso – neste mundo – pode ser representada pela bebida 
amarga: “Escolha. se quiser comer comigo, a minha bebida é 
esta (a amarga)”, Jesus a Raymundo, diálogo ‘Você passará 
pela vida como o último’, de 26/10/2006. Porém, transmite 
vida e luz por estar ligada ao seu Criador, autor da vida e da 
luz.

Reflexão – Quando ouvimos Raymundo dizer que Deus fez 
primeiro as trevas e que só depois fez a luz, numa alusão ao 
Gênesis (1,3-5): “Deus disse: ‘Haja luz’ e houve luz. Deus viu 
que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus 
chamou à luz ‘dia’ e às trevas ‘noite’”, precisamos refletir com 
acuidade para entendermos tal afirmação, dada a sua 
profundidade. Como vemos no diálogo ‘assim nasceu o 
Universo’ (27/10/2005), “Deus criou tudo do nada – … todas 
as galáxias saíram de um ponto central. Nesse ponto está 
Deus”. Portanto, no princípio só havia Deus: “No princípio 
era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus” 
(João 1,1). além de Deus, certamente havia somente o 
negrume cósmico, expressão do nada e representação das 
trevas, como vimos acima, daí porque a luz foi criada depois. 
Esta precedência das trevas em relação à luz deve ser 
entendida no plano material, porque no plano espiritual Deus, 
como fonte da luz, já a possuía em si, fazendo-a portanto 
coeterna consigo. Sabemos que nossa conduta é embasada em 
valores e princípios, e destes Deus separou uns de outros: 
chamou de bem aqueles que nos levariam à eternidade 
consigo e de mal aqueles que nos apartariam de seu convívio. 
Quando Raymundo diz que Lúcifer – espírito de luz – preferiu 
comandar as trevas, por sua maior extensão, na verdade ele 
falava de seu desejo por uma maior liberdade de ação, 
inspirada num discernimento moral próprio, sem ter que 
“seguir regras impostas” (diálogo ‘Uma Porta’, pg. 71); como 
disse acima: chamando para si o poder de decidir sobre o que é 
bem e o que é mal. Queria ser Deus.



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam 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-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 29 de novembro de 2016. 
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No dia 05/12/2016, Maria Helena
recebeu a 21ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sinto-me também coroada de espinhos
Terça-feira, 14 de dezembro de 1993

Senhor Deus, soberania 

Meus filhos amados!
O diamante, em seu estado bruto, necessita ser lapidado 
para refletir a luz e mostrar seu fulgor. Vocês, meus 
filhos, unidos em uma confiança incondicional ao 
Criador, são lapidados pelo sofrimento e conduzidos a 
levar às comunidades o brilho e beleza da fé em Deus, 
em todos os cantos da terra, como diamantes 
trabalhados pelo Céu.
Meditem comigo o Terço nos mistérios da Paixão e, nos 
momentos difíceis, deixem brilhar em vocês a fé em 
Deus. Isto os fortalecerá em espírito.

Primeiro Mistério
O Getsêmani de meu Filho continua em cada Sacrário da 
terra. Meus filhos queridos, Jesus quer a companhia de 
vocês, para que possam entender o porquê desta entrega 
total ao Pai, isenta de restrições. A solidão da alma 
afastada de Deus leva à auto-violência. Aí está a causa 
de tanta discórdia e incompreensão entre vocês. Tentem, 
pelo menos, compreender porque Jesus os ama tanto e 
descobrirão, como por encanto, o caminho da salvação. 
Terão sempre a companhia do Céu e nunca se sentirão 
abandonados.

Segundo Mistério
Amarrados à coluna do ódio, a humanidade se flagela 

inutilmente, saturada de tantos caminhos que levam 
vocês à desesperança.
Filhos queridos, meu coração sangra ao vê-los 
agarrados a tantos erros que os afastam do Céu e, 
conseqüentemente, da alegria de viver. Ao sentirem na 
carne os açoites da sensação de estarem perdidos, 
busquem conforto no bálsamo Eucarístico. Tenham 
Jesus com vocês e terão sempre o nascer de um novo e 
radiante dia, cheio de esperança.

Terceiro Mistério
Sinto-me também coroada de espinhos, quando meus 
apelos à conversão não são levados a sério. Somente 
adquiro forças para agir em favor de vocês, no momento 
em que encontro re-ciprocidade ao pedir que rezem e 
não abandonem a fé.
Meus filhos, o que peço é urgente e necessário. Vivam 
mi-nhas mensagens!

Quarto Mistério
Estou com vocês, participando do aflito cortejo ao 
Calvário, principalmente vocês, queridos pais e mães, 
vendo seus filhos a caminho de serem crucificados pela 
onda massacrante da sociedade violenta e carregada de 
vícios. 
Pais e mães, rezem por seus filhos, para que Eu possa 
ajudá-los.

Quinto Mistério
Meus caros e amados portadores de meu estandarte 
missionário! Que a cruz seja para vocês o sinal da 
esperança, do amor e da caridade. Não deixem Jesus 
morrer no coração de vocês e, onde estiverem, sejam o 
reflexo da Ressurreição. Façam da cruz o escudo contra 
o mal.
Eu estou atenta e conduzindo-os. Ouçam-me e verão o 
mundo transformado, comandado pelos ensinamentos 
do Evangelho. 
Que nesta festa do Natal Jesus ache aconchego no 
coração de cada um de vocês e lhes proporcione paz.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.73)


