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Degredados lhos de Eva
V

ocês terão uma grande devoção ao dizer Ave-Maria ou Pai-Nosso, da qual poucos
conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade.
Foi necessário que a Bela e Serena Senhora tivesse aparecido muitas vezes a Daniel, para lhe
mostrar o seu valor.
Daniel escreveu vários livros inteiros sobre as maravilhas e a eﬁcácia do Terço para converter
espíritos. Publicou muito e pregou em público que, tendo começado pela Ave-Maria, a
salvação dos que o rodeiam e também a salvação de cada um em particular está ligada a essa
oração.
E o que o Terço trouxe a esta cidade é o fruto da vida, se bem recitado; a mesma oração deve
germinar em nossas almas a palavra de Yeshua.
Que a Ave-Maria é um orvalho celeste que rega a Basílica, isto é, o espírito para levá-la a dar
fruto em seu tempo, e que um espírito que não é regado pelo Terço ou orvalho celeste não dá
fruto, mas apenas moitas e espinhos, e está a ponto de ser queimado.
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Mãe Imaculada
M

ãe Imaculada, Doce e Serena Senhora,
estou a teus pés para pedir, porque nada
tenho a oferecer-te a não ser meus pecados, e
tua presença não comporta esta situação.
Estou atolado nas coisas deste mundo, e para
sair delas necessito de tua ajuda.
Teu auxílio vem de Deus, e as benevolências
d'Ele podem sanar este profundo abismo em que
me encontro.
Tua presença na Corte Celeste reﬂete o amor, e
tua linguagem é o reﬂexo deste amor.
Por favor, escuta-me e faz cair sobre mim tuas
graças, apesar de minhas faltas, para que eu
seja digno de pedir e ser atendido.

Evangelho do Dia
Escolha dos Apóstolos e Sua Missão (Lc 6, 12-19)

N

aqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou
seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome
de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; 15Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e
Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor.Jesus desceu da
montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de
toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E
aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em
Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos.
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N

aqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, e
passou a noite inteira em oração a Deus. Depois
que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles
escolheu doze, aos quais deu o nome de apóstolos.
"Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de
expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de
males e enfermidades."
Este discurso de Jesus é narrado por três evangelistas,
exceto João. Ele foi dito em Cafarnaum. Perto de um poço,
Jesus sentou-se numa pedra à sombra de uma árvore, com
os discípulos à Sua volta. Era o momento propício para
passar-lhes um "ecocardiograma", podemos assim dizer, de
seus corações com a Igreja.
A lista dos apóstolos existe em quatro formas diferentes (Mt
10,2-5; Mc 3,13-19; Lc 6,12-16; At 1,12-14). O primeiro
nome é o mesmo em todas elas: Simão, a quem Jesus impôs
o nome de Pedro. Judas Iscariotes, o traidor, figura sempre
em último lugar. Mateus começa relacionando dois irmãos:
Pedro e André. Em seguida, cita Tiago e João seu irmão,
filhos de Zebedeu. Depois: Filipe e Bartolomeu (Natanael);
Tomé e Mateus, o publicano (cobrador de impostos); Tiago,
o filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas
Iscariotes.
Jesus dá aos apóstolos "autoridade de expulsar demônios e
de curar toda a sorte de males e enfermidades", inclusive ao
traidor que, como os demais, recebeu a missão de
evangelizar.
Este discurso de Jesus nos mostra o que é o palpitar do
coração da Igreja. É a Igreja humana que tem no seu centro a
Igreja divina, representada por João. Jesus teve o cuidado
de enumerar os apóstolos, começando com Simão (Pedro),
que representa a Igreja humana. Mas no centro do coração
da Igreja humana pulsa o coração da Igreja divina.
O discurso de Jesus é como um ecocardiograma da Igreja.
Ele nos mostra o coração da Igreja. É aquilo que o nosso
coração fala. Nosso coração ama, duvida, nega, trai, às
vezes entra em lugares que não deve.
Jesus nomeou Samaria que, naquela época, era algo fora do
contexto. Nosso coração nunca está em paz. Ele sempre
vem para nos dar a espada, sempre pergunta, nunca
responde.
Este coração nos mostra como agir: "Eu não vim trazer a
paz, e sim a espada". Quer dizer, este coração que sempre
pergunta, questiona, criando divisões nele mesmo, está
sempre batendo de forma diferente. Hoje, vendo a Igreja de
Cristo no mundo inteiro, entendemos um pouco esse
discurso. A divisão na Igreja, a quantidade de seitas cristãs,
diversidade de opiniões, de posições dentro da própria
Igreja. É o palpitar desse coração.
Jesus, ao enviar os Apóstolos, recomendando-lhes: "Ao
entrardes em uma casa, saudai-a. E, se for digna, desça a
vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa
paz.", nos mostra toda a coluna desse discurso. A casa é o

nosso coração. Quando se aproxima de coração para
coração, deseja-se a paz. A paz da imagem e semelhança de
Deus, que nos foi dada de graça e de graça devemos passá-la
para frente. Agora, se o outro coração não está receptivo, a
paz não se perde, porque a imagem de Deus não se perde,
ela volta para nós.
A grande mensagem de Jesus aos nossos corações foi esta:
"…proclamai que o Reino dos Céus está próximo". O Reino
dos Céus é a misericórdia de Deus em nos criar e chamar ao
Seu convívio. Não há coisa mais próxima de nós que este
Reino. Se não aprendermos a expulsar nossos demônios,
não vamos encontrar o Reino de Deus, o palpitar desse
coração.
O coração é egoísta; bate para si próprio; não consegue
dividir, desarmoniza-se com as coisas. A desarmonia de
nora com sogra, de pai com filho, é a batida de um coração
que sempre pergunta. E Jesus, nesse discurso, quer nos
dizer que ali, naquela Igreja onde havia uma fagulha divina
e duas traições, é o bater do coração de Sua Igreja em todos
os séculos.
O cerne da questão é o que dialogamos com o coração das
pessoas; o que entendemos como Reino de Deus perto de
nós. Ele realmente está próximo e não vai acontecer depois.
A resposta a esta questão, nós a temos quando Jesus diz a
Pilatos: "Meu reino não é deste mundo...". Quer dizer, o
meu coração não é deste mundo, se fosse assim o Pai
mandaria os anjos do Céu pelejar para me salvar. Isto
porque nem o Pai, por Sua própria vontade, interfere
naquilo que temos dentro do coração: o livre-arbítrio. É um
coração que manda em si próprio.
Este discurso disseca o coração da Igreja. Por isso Ele não
retira Judas. Estes foram aqueles que o Mestre escolheu
para evangelizar. Judas também. São estes joios que há no
meio da gente, joios que Jesus mesmo disse para não
arrancar, deixar crescer, para que o trigo, também, não seja
cortado. É necessário que este coração da Igreja caminhe
junto a outros corações, a outras ideias, questionamentos,
porque somente assim conseguiremos discernir entre o
trigo e o joio, evitando assim que sejam confundidos.
Naquele momento, em Cafarnaum, Jesus achou de dizer
que todos nós somos o coração da Igreja. Nós que
perguntamos, mas não respondemos, brigamos, dividimos,
negamos, perdoamos; nós que caminhamos em águas de
difícil navegação. Nós que pulsamos de certa forma, que
criamos situação de união ou divisão. É este o coração da
Igreja de Jesus, tendo no cerne a Igreja divina. João está ali.
João não falou sobre isto, porque sabia o seu lugar.
Se não conseguirmos exorcizar os nossos demônios, se não
formos auto-exorcistas por competência, se não buscarmos
o entendimento de como Cristo era inteligente, não vamos
encontrar o Reino de Deus.
(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,
extraído do livro “Código Jesus”, p. 74-76)
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No dia 01/09/2018, Sidney José
recebeu a 93ª visita da Imagem de
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

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.

A

Sorteios

partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as
terças-feiras, no ﬁnal da reza do Terço das 17
horas, nesta Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes
com o Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver
rezado aqui na Basílica, no dia.
Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca,
onde: a cor azul estará representando as visitas da
imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino
Jesus; a cor vermelha representando o Terço
Degredados Filhos de Eva, este que aqui rezamos; a cor
amarela representando a imagem Mãe do Divino Amor,
aqui sorteada; e a cor branca representando Miryam, a
Mãe de Yeshua, que aqui entra acompanhada do
Menino Jesus dando início ao 4º mistério.
Nota:
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino
Amor e/ou terço Degredados Filhos de Eva (com as 4
cores), deve entrar em contato com Gerson, pelo
telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-4688 - Endereço:
Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo Horizonte.

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 11 de Setembro de 2018

<asd>
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