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PEQUENO   HISTÓRICO  DA  “CHAMA  DE  AMOR” 

 

Elisabeth Kindelmann  

 
A quem o Pai confiou as 
revelações da “Chama 
de Amor do Coração 

Imaculado de 
Nossa Senhora.” 

 
No início  e  final  do 

período das Mensagens.  
 

Elizabeth Kindelmann - nasceu em 1913 em Budapeste na Hungria.   Aos 17 
anos se casou, ficou viúva aos 33 anos e com seis filhos para criar.  Trabalhou 
muito para sustentar a família e chegou a fazer dois turnos de trabalho entre 6 
da manhã até as 10 da noite.  Aos 48 anos começou a sua missão providencial 
quando recebeu a revelação de Jesus Cristo e da Virgem Maria.  Toda a sua 
espiritualidade pode ser conhecida nas 423 página do seu DIÁRIO escrito à 
mão.  Elizabeth faleceu no dia 11 de abril de 1985 depois de uma longa doença 
que lhe consumiu a vida.  Foi sepultada a sudoeste de Budapeste, às margens 
do Rio Danúbio.  As REVELAÇÕES ocorreram de 1961 à 1981. 
 

A Santíssima Virgem manifestou-lhe o desejo de ser conhecida no mundo 
como a “Chama de Amor do Meu Coração Imaculado”.  No País, de regime 
comunista, tivera muita dificuldade em passar a Mensagem, porém por se tratar 
de uma Obra de Deus, apesar de todas as dificuldades, este pedido não só se 
espalhou pela Hungria, como para outros países por intermédio da própria 
Elizabeth e dos doze Sacerdotes escolhidos pela Mãe.   
 

   
 

- Vista de Erd Ófalu com a Igreja, hoje SANTUÁRIO DA CHAMA DE AMOR - 
Na pequena comunidade de Érd Ófalu, nas cercanias de Budapeste, capital da 
Hungria, Elizabeth Kindelmann passou boa parte da sua vida.  Neste local 
nasceu o movimento "Chama de Amor" do Imaculado Coração de N.Senhora. 
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MENSAGENS  E  MISSÃO  DA  CHAMA  DE  AMOR 

 

 

PRIMEIRA  COMUNICAÇÃO  DA  VIRGEM  SANTÍSSIMA 
 

Extraído do DIÁRIO de Elisabeth :  Dia 13 de abril de 1962,  Sexta-Feira Santa. 
Nesse dia também, conforme o desejo do Senhor Jesus, eu estava adorando e 
reparando desde o meio-dia até às três da tarde.   Rogava à Santíssima 
Virgem para que gravasse no meu coração as Chagas do Seu Santíssimo Filho 
e que Lhe pedisse para cada vez mais ter misericórdia de nós.  As minhas 
lágrimas começaram a brotar  abundantemente. 
Enquanto me passava isso, senti no fundo da minha alma a dor e os soluços 
da Mãe Dolorosa.    Os seus soluços contagiaram o meu coração. 
Ela me disse, soluçando: 
 

SS.V.: “Há tantos pecados no mundo, minha filha carmelita !   Ajuda-Me, 
vamos salvá-lo !   Eu ponho um raio de luz nas tuas mãos: é a Chama de 
Amor do Meu Coração.   Recebe com carinho a Chama de Amor do Meu 
Coração e passa-a aos outros, minha filha !”  ( . . . ) 
Um novo instrumento gostaria de colocar nas suas mãos. ( . . . ) 

Tu és a primeira a quem a entrego.   É a Chama de Amor do Meu Coração.   
Acende com ela o teu coração e passa-a aos outros !” 
 

Jesus:  “Por que a Chama de Amor da Minha Mãe é, para vocês, o“Por que a Chama de Amor da Minha Mãe é, para vocês, o“Por que a Chama de Amor da Minha Mãe é, para vocês, o“Por que a Chama de Amor da Minha Mãe é, para vocês, o que  que  que  que     
foi a Arca para Noé.”foi a Arca para Noé.”foi a Arca para Noé.”foi a Arca para Noé.”  -  (Março de 1981)  
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O  MILAGRE  DA  CHAMA  DE  AMOR 
 

SS.V.: “Eu te peço, minha filha, que às quintas e sextas-feiras ofereças ao 
Meu Filho Santíssimo uma reparação muito especial.  Faz essa reparação 
em família.  Nessa hora em que passarão no seu lar fazendo reparação, 
comecem com uma leitura espiritual e continuem com a reza do Santo 
Rosário, ou outras orações, num ambiente pleno de recolhimento e de 
fervor. 
Façam isso com pelo menos dois ou três membros da família.  Porque 
onde dois ou três se reúnem, ali está o Meu Filho Santíssimo.   Ao 
começar, façam o sinal-da-cruz cinco vezes.  E enquanto o fazem, 
ofereçam-se por meio das Chagas do Meu Santo Filho ao Eterno Pai.   
Façam o mesmo ao terminar.  Façam o sinal-da-cruz dessa maneira 
também ao se levantarem, ao se deitarem e ainda durante o dia.  Porque 
isso lhes aproximará, por meio do Meu Filho Santíssimo, do Eterno Pai.  
E então os seus corações se encherão de graça. 

Com esta Chama cheia de graça que do Meu Coração lhes entrego, 
acendam todos os corações em todo o país, passando-a de coração em 
coração.  Este será o milagre que, convertendo-se numa chama ardente, 
com o seu fulgor cegará Satanás.  Este é o fogo de amor da comunhão 
que alcancei do Pai Celestial pelos méritos das Chagas do Meu Filho 
Santíssimo.”  -  (Os 5 sinais de Cruz são em reparação às 5 Chagas d e Jesus)  

 
Ao ouvir isso comecei a me desculpar:  
EK - “Não sou digna!   Confias a Tua Causa a mim,  
            mas como eu poderia transmiti-la?”  
 

E me desculpava novamente. 
Passados alguns dias, a Santíssima Virgem prometeu que me ajudaria, com a 
Sua ajuda eficaz e com o Seu amor maternal, a fazer os sacrifícios pedidos 
pelo Seu Filho: 
SS.V.: “Estarei contigo,  minha filhinha carmelita. 
         E te aperto junto ao Meu Coração.” 
 

EK - “Santíssima Virgem,  Bem-Aventurada Virgem Maria,  gostaria de 
perguntar algo.”    Mas Ela já sabia o que eu queria e respondeu: 

 

SS.V.: “Leva ao Padre E.  a petição do Meu Santo Filho.” 
 
A Virgem Santíssima chamou diante mim o Seu querido Filho.  
Enquanto Ela falava, compreendi, por uma maravilhosa graça Sua, como a 
vontade da Santíssima Virgem está unida à do Pai Eterno, do Seu Divino Filho 
e de Deus Espírito Santo. 
A Santíssima Virgem prometeu que estará conosco, para que a pequena 
Chama se propague como um rio de pólvora. 
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MISSÃO SUBLIME: PROPAGAR A “CHAMA DE AMOR” 
 

Dia 15 de abril de 1962: 
SS.V.: “Minha pequena filha carmelita, convido os que vivem na casa dos 

padres carmelitas, a todos eles, que fazem com grande entrega e amor 
o trabalho missionário ao longo de todo o país, para que sejam os 
primeiros a receber a Chama de Amor, e possam então propagá-la.   
Essa missão é sublime e comovente.   Não sejas covarde, minha filha.   
Põe-te em marcha o quanto antes!   A minha Chama de Amor vai 
começar a partir do Carmelo.   Os carmelitas são os que mais me 
honram, ou melhor, são eles os mais chamados para me honrar.   Leva 
duas velas.   Acende primeiro a tua pequena vela.   Com a chama desta, 
acende a segunda.   Então passa-a ao meu querido Filho (padre E).   Ele 
irá propagá-la entre os Meus doze devotos mais insignes.   Eu estarei 
com vocês e os inundarei com graças muito especiais.   Uma vez que 
tenham se reunido os doze sacerdotes, comecem simultaneamente em 
doze templos a Mim dedicados essa devoção.   Entreguem a vela acesa 
que receberam nessa cerimônia uns aos outros, levem-na para casa e 
comecem a oração em família com esse mesmo ritmo.   Se o seu fervor 
não decair, Eu me consolarei.” 

 

MENSAGEM  DE  NOSSA  SENHORA  -  1963 

"Cada vez que se orar, pedindo a Chama de Amor por toda 
humanidade, satanás ficará cego e perderá o domínio sobre as 
almas.   Ajudai-Me a salvar almas.   A Minha "Chama de Amor", 
cegará Satanás na mesma medida que vocês a propagarem no 
mundo inteiro." 
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DEVOCIONÁRIO 

 
 

1 = SINAL  DA  CRUZ: 
“Em honra das Minhas cinco Santas Chagas façam o sinal-da-cruz cinco 
vezes seguidas, enquanto se encomendam junto com as Minhas Santas 
Chagas à misericórdia do Pai Celestial” -  pediu Jesus. 

 

2 = TERÇO  DA  CHAMA  DE  AMOR: : 
 Reza-se o Terço normal acrescentando-se a jaculató ria em cada “Santa Maria”.  
 

“Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. 
Bendita sois Vós entre as mulheres 
e Bendito é o fruto do Vosso Ventre: Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, 
 e  derramai  sobre  a  humanidade  inteira 
as  graças  eficazes  da  Vossa  Chama  de  Amor, 
agora e na hora de nossa morte.   Amém." 

3 = TERÇO  DO  CORAÇÃO  DE  MARIA: 
A • NA CRUZ FAZER OS CINCO SINAIS DA CRUZ  -  (em REPARAÇÃO das 5 Chagas)  
B • NAS TRES PRIMEIRAS CONTAS: 

1ª. Meu Deus, creio em Vós, pois sois infinitamente bom. 
2ª. Meu Deus, espero em Vós, pois sois infinitamente misericordioso. 
3ª. Meu Deus, amo-Vos, pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas. 

C • NAS CONTAS DO “ PAI NOSSO”: 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
rogai por nós, que recorremos a Vós! 

D • NAS CONTAS DAS “ AVE-MARIAS ”: 
Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração Imaculado! 

 

E • APÓS CADA DEZENA REZAR: 
Mãe de Deus derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da 
Vossa  Chama de Amor, agora e na hora de nossa morte.  Amém ! 
 

E • NO FINAL DO TERÇO REZA-SE: 
● 3 GLÓRIA AO PAI, em honra à Santíssima Trindade. 

 
4 = LADAINHA  DA  CHAMA  DE  AMOR: 

“Coração Imaculado de Maria que estais constantemente abrasado de 
Amor por Deus e pelos homens,  rogai por nós!” 

• Que a Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria  abrase nossas almas, 
    R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 

• Que induza nossos corações a um perfeito amor a D eus, 
    R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 

• Que acenda em nossos corações um sincero amor ao próximo, 
    R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 

• Que a Chama transbordante de Amor de nossa Mãe Sa ntíssima seja fonte 
luminosa das famílias!       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
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• Que nesta fonte luminosa, as famílias se santifiq uem! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que a Chama de Amor do Seu Coração Materno também  inflame as almas das crianças! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que a luz do Coração Imaculado nos mostre o camin ho! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que por sua Chama de Amor andemos no caminho lumi noso! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que na Chama de Amor do Seu Coração reconheçamos o sentido da vida! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que a Chama de Amor do Seu Coração queime em noss as almas os pecados e 

converta os pecadores! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que Sua Chama de Amor fortifique nosso esforço na  prática do bem! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que possamos transmitir a Chama de Amor da Nossa Mãe Santíssima aos nossos 

irmãos! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que a Chama de Amor da Nossa Mãe Santíssima ilumi ne a obscuridade de nossas 

almas! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que a Chama de Amor de Nossa Mãe Santíssima torne  fervorosas as almas tíbias! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso! 
• Que a Chama de Amor do Seu Coração enterneça os c orações petrificados! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor do Seu Coração desperte os in diferentes! 

   R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor do Seu Coração entusiasme as almas apostólicas! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor, que surgiu no Coração Imacul ado, alcance todos os homens! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor da Nossa Doce Mãe faça arder nossa alma no Amor a Deus! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor do Seu Coração extinga o fogo  do ódio! 
       R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor da Nossa Virgem Mãe ilumine a  mente dos dirigentes de 

todos os povos!          R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que conservemos a Chama de Amor, recebida do Cora ção Imaculado, até o fim de 

nossas vidas!              R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a suave luz da Chama de Amor nos faça avançar  rumo ao Céu! 

      R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor do Coração Imaculado nos ilum ine na hora da Morte! 

      R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor que brota sem cessar do Coraç ão Imaculado, resplandeça 

sobre nós!                    R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!    
• Que a Chama de Amor do Coração Imaculado brilhe o  quanto antes sobre todo o 

mundo!                         R = Atendei-nos, ó Deus e Senhor Nosso!   .  
 

● "São José !  Assim como procuraste abrigo para Virgem Mãe, em Belém, 
ajudai-nos também a achar um refúgio para a Chama de Amor do Seu 

Imaculado Coração, nos corações dos homens.    Amém" 
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MISTÉRIOS  GOZOSOS  E  A  MISSÃO  DO  SACERDOTE 

 
 

Os Sacerdotes, especialmente, mas também todos os Consagrados sofrem grandes 
ataques do inimigo maligno, o que torna necessário que rezemos para a Santificação 
destes amados de Jesus e prediletos de Nossa Senhora. 

(Reza-se no Terço normal contemplando os Mistérios conforme segue) 

1 ● MISTÉRIO: 
Contemplemos como São Gabriel anunciou a Nossa Senh ora que o Filho de Deus 
queria Se fazer homem, e como Ela acolheu esta mens agem com fé e caridade.  O 
sacerdote  tem a missão de anunciar a palavra e a vontade de Deus aos homens, 
como São Gabriel. 
Peçamos a Deus que Ele envie os santos Anjos aos sacerdotes, para que eles 
encontrem tempo e tranqüilidade para escutar e meditar a palavra de Deus 
e, iluminados, tenham uma coragem angelical para transmitir a vontade de 
Deus nas suas pregações, nos seus ensinos, conselhos e serviços. 

2 ● MISTÉRIO: 
Contemplemos como a Virgem Maria visitou e ajudou s ua prima Isabel.  Dos 
sacerdotes , exige-se um amor que saiba sacrificar-se, como fe z Nossa Senhora. 
Peçamos a Deus que os sacerdotes tenham uma verdadeira e sincera devoção 
a Nossa Senhora, um coração manso e humilde, compreensivo e forte. 
Peçamos que os sacerdotes levem sempre a graça de Deus aos homens, 
causem união e alegria espiritual pela fé na onipotência e misericórdia de 
Deus. 

3 ● MISTÉRIO: 
Contemplemos o nascimento de Jesus e a alegria de N ossa Senhora e de São José, 
apesar das portas fechadas de Belém e da pobreza ao  seu redor.   Os sacerdotes 
devem se empenhar para o nascimento e crescimento d a vida sobrenatural nas 
almas.   
Peçamos a Deus que os sacerdotes se guardem livres e distantes dos bens 
terrestres, para sempre ficar na busca dos bens celeste; cultivem uma 
particular devoção eucarística, tendo Jesus no centro de sua vida cotidiana, 
e assim, possam, em cada momento e a cada pessoa, comunicar o amor de 
Jesus Redentor. 

4 ● MISTÉRIO: 
Contemplemos a apresentação de Jesus no Templo e o louvor de Simeão e Ana.   A 
missão principal dos sacerdotes  é renovar, sacramentalmente, o sacrifício de 
Cristo, oferecendo o Seu Corpo e Sangue, a Sua Alma  e Divindade a Deus Pai pela 
reconciliação e esperança de muitas almas. 
Peçamos a Deus que os sacerdotes se unam diariamente com Jesus na Sua 
oblação na Santa Missa, que consigam cada dia rezar a sua “Liturgia das 
Horas” por completo e, através dela, apresentar a Deus todas as intenções 
das Almas a si confiadas e as do mundo inteiro. 

5 ● MISTÉRIO: 
Contemplemos a alegria que Maria e José sentiram no  coração, quando 
encontraram Jesus no Templo, ao fim de uma angustia da procura de três dias.   Os 
sacerdotes devem esforçar-se por ocupar-se sempre d as coisas de Deus, como 
Jesus. 
Peçamos a Deus que cada sacerdote busque e encontre sua única consolação 
na comunhão com Jesus, que tenha paciência e compreensão com todos os 
que sofrem.   Peçamos que eles busquem a Deus e que consigam despertar em 
todos os homens, especialmente nos jovens, a santa inquietude espiritual até 
se encontrarem com Deus. 
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ORAÇÃO  ENSINADA  POR  JESUS 

 

 
 

ORAÇÃO  DA  UNIDADE 
 

“Nosso Senhor Jesus, 
uni nossos passos aos Vossos para caminharmos juntos, 
colocai nossas mãos nas Vossas para recolhermos juntos, 
fazei nossos corações bater em uníssono com o Vosso, 
fundi nossas almas na Vossa para sentirmos os Vossos 
sentimentos, uni aos Vossos os pensamentos dos nossos 
espíritos, fazei que nossos ouvidos escutem com os 
Vossos no silêncio, elevai nossos olhares ao Vosso para se 
fundirem, e fazei nossos lábios, em união com os Vossos, 
implorar a misericórdia do Pai Eterno.   Amém.” 

 

J.C.:  “Essa oração é um instrumento nas tuas mãos.  
        Porque colaborando dessa maneira Comigo, ela também 

cegará Satanás.   E com a cegueira dele as almas não serão 
induzidas ao pecado.” 
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AS  CHAMAS  DE  AMOR  DO  IMACULADO  CORAÇÃO  DE  

MARIA  E  DO  CORAÇÃO  DIVINÍSSIMO  DE  JESUS  SE  FUNDEM 

 
 

 
Explicação da imagem: 

 

A Mãe de Deus entrega o sacrifício do nosso amor, aqui simbolizado 
num coração, ao Seu divino Filho.   Jesus segura nas Suas mãos e 
deixa derramar continuamente a ação de graças do Seu Coração 
inflamado de Amor, e do Coração Imaculado de Maria.   A auréola é 
formada pelos corações daquelas almas que realizaram o sacrifício 
do Seu amor.   Estes corações que irradiam chamas de amor  
clareiam a escuridão do mundo.   A luz do seu amor quer iluminar os 
irmãos e as irmãs que vagueiam pela incredulidade, para que elas 
encontrem Jesus, o Bom Pastor, e sigam aquele caminho que 
conduz ao Pai.  
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JACULATÓRIA  ACRESCIDA  NA  AVE-MARIA 

 
 

 O Bispo que acompanhava esses fatos perguntou a Elizabeth porque se 
devia mudar o modo de rezar da antiqüíssima AVE-MARIA.   Em 02 de 
fevereiro de 1982, a resposta foi dada por Nosso SENHOR:  

“A SANTÍSSIMA TRINDADE concedeu a efusão da Chama de Amor 
exclusivamente pelas súplicas da Virgem MARIA.   Saudando Minha Mãe com 
a oração da AVE-MARIA, e também pedindo que derrame sobre a 
humanidade inteira a plenitude das graças da Chama de Amor, estão 
implorando que,  com seus efeitos,  a humanidade se converta”. 

 

A Santíssima Virgem explicou: 
“Não quero mudar a oração da AVE-MARIA, mas acrescentando essa 

súplica, quero acordar a humanidade, porque não é uma nova forma de 
oração,  ela deve ser uma súplica constante.” 

 

 
PEDIDOS  E  PROMESSAS  DE  NOSSA  SENHORA 

 
1. “Eis o Meu primeiro pedido: Venerai publicamente as Cinco Santas 

Chagas do Meu Divino Filho, não por devoção particular, mas por veneração 
pública.” 
 

2. “ Fazei a Hora Santa em família. Considerai as Quintas e Sextas-feiras 
como dias de graças especiais.   Nestes dias oferecei uma reparação especial 
ao Meu Divino Filho.    Fazei visitas ao Santíssimo Sacramento! 

Na Hora Santa, cantai cânticos religiosos, meditai e rezai diversas 
orações, como o santo Terço.  Iniciai-a fazendo cinco vezes o sinal da 
Cruz em honra das Cinco Santas Chagas de meu Filho.  Terminai-a da 
mesma maneira.  Acendei uma chama, por exemplo uma vela, em sinal da 
Minha promessa.  Com Minha Chama de Amor quero reavivar outra vez o 
amor nos lares, quero manter unidas as famílias em perigo de separação.” 
 

3. “Não desejo uma festa especial, mas peço ao Santo Padre que indique 
o dia 02 de Fevereiro,  dia da Candelária,  para Festa da Chama de Amor do 
Meu Coração.”  
 

4. “Os efeitos da graça da Minha Chama de Amor estender-se-ão 
também sobre os moribundos e sobre as almas do Purgatório.  

Eis o meu pedido: Distribui entre vós as horas da noite de maneira a que 
não haja um minuto sequer sem que alguém esteja velando. Enquanto alguém 
velar, apelando para a minha Chama de Amor, nem um só moribundo da 
vizinhança se perderá e é isto que vos prometo. Se houver muitos reparadores, 
contentar-me-ei com 5 minutos por pessoa. Isto significa na prática 12 
voluntários por hora; é o tempo da reza de um mistério do Terço. Quanto mais 
ardente for a oração, tanto mais cegará Satanás — e o pobre moribundo 
encontrará novas forças para poder tomar uma decisão acertada sobre a sua 
sorte definitiva.” 

“A vigília noturna : Este é o instrumento que coloco em vossas mãos 
para salvar os agonizantes da condenação eterna.   A Luz de Minha Chama de 
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5. “Quem jejuar a pão e água numa Segunda-feira  libertará uma alma 

sacerdotal do Purgatório.    Quem praticar isto, ao morrer, receberá a graça de 
ser libertado do purgatório dentro de oito dias. 

Não é preciso passar fome:  comam  pão  e  bebam água. 
Se houver algum defunto nos lares onde se faz a Hora Santa e alguém 

jejuar a pão e água numa Quinta ou Sexta-feira, Eu libertá-lo-ei do Purgatório 
no espaço de oito dias.” 
 

6. “ Quem rezar 3 Ave-Marias apelando para a Chama de Amor do Meu 
Imaculado Coração, liberta uma alma do Purgatório.  Quem rezar uma Ave-
Maria no mês de Novembro apelando para a Minha Chama de Amor liberta 10 
almas do Purgatório.  As almas padecentes devem sentir também a Plenitude 
das graças da Chama de Amor do Meu Coração Maternal. 

 

7. “Se os Sacerdotes observarem o jejum rigoroso às segundas-feiras, 
em todas as Santas Missas que celebrarem nesta semana, no momento da 
Consagração, libertarão uma multidão de almas do purgatório.” 

 

8. “Se as almas consagradas a DEUS e os fiéis observarem o jejum das 
segundas-feiras, nessa semana, todas as vezes que comungarem, no 
momento de receberem o Sagrado Corpo do Senhor , libertarão uma multidão 
de almas do purgatório.” 

 

         Conselhos para o JEJUM dados pela Mãe:  
• Pode-se comer pão com sal e pão não fermentado.  Se a saúde o exige, 

pode-se igualmente tomar vitaminas e os medicamentos indispensáveis, e 
nada mais.  Para os que costumam cumprir este jejum regularmente basta 
manter o jejum até às 6 horas da tarde.  Em compensação devem rezar um 
Terço pelas almas do Purgatório. 

 

9. Participação na Santa Missa : “ Se em estado de graça participais de 
uma Santa Missa,a que não estais obrigados a assistir, então a Chama de 
Amor de Meu Coração brilhará de tal modo que durante este tempo a cegueira 
de Satanás aumentará em proporção da intensidade do vosso fervor; e 
Minhas Graças serão derramadas sobre aquelas almas pelas quais ofereceis 
essa Santa Missa. A participação do Santo Sacrifício da Missa é o que mais 
ajuda a cegar satanás.” 

 

10. Adoração Reparadora:  “ Tu és a primeira, filhinha em quem 
derramo a Chama de Amor cheia de graças, e junto contigo, em todas as 
almas. Enquanto alguém faz adoração reparadora á Santíssima Eucaristia, 
em sua paróquia, satanás perde o domínio sobre as almas.  Como cego, deixa 
de reinar sobre elas.” 

            11. Oferecimento diário: “ Oferecei o vosso trabalho, mesmo durante 
o dia, para a glória de DEUS.  Se estiverdes em estado de graças, o vosso 
oferecimento aumentará a cegueira de satanás.   Vivei pois na Minha graça 
para que o ofuscamento do maligno aumente cada vez mais, impedindo seu 
influxo num raio de ação cada vez maior.   As numerosas graças que Vos dou 
devem ser bem aproveitadas, pois terão como resultado a conversão e o 
progresso espiritual de muitas almas.” 
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AÇÃO  DOS  GRUPOS  DE  ORAÇÃO  ROSA  MYSTICA 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 

  PRIMEIRA CARTA DE PEDRO  4, 7-13                                                 . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 
Caríssimo,  

7 o fim de todas as coisas está próximo.  Vivei com inteligência  e 
vigiai , dados à oração .  

8 Sobretudo, cultivai o amor mútuo , com todo o ardor , porque o 
amor cobre uma multidão de pecados.   

9 Sede hospitaleiros  uns com os outros, sem reclamações .  
10 Como bons administradores da multiforme graça de Deus , cada 

um ponha à disposição  dos outros o dom  que recebeu.   
11 Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de 

Deus.  Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como 
capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as 
coisas, Deus  seja glorificado , em virtude de Jesus Cristo, a 
quem pertencem a glória  e o poder , pelo séculos dos séculos.  
Amém. 

12 Caríssimos, não estranheis  o fogo da provação  que se alastra 
entre vós, como se algo de estranho vos estivesse acontecendo. 

13 Alegrai-vos  por participar dos sofrimentos de Cristo , para que 
possais também exultar de alegria na revelação da Sua Glória. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . 

  EVAGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS  11, 11-26              . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . 

 

Tendo sido aclamado pela multidão,  

11 Jesus entrou no Templo, em Jerusalém, e observou tudo.  Mas, 
como já era tarde, saiu para Bethânia com os doze.   

12 No dia seguinte, quando saíam de Bethânia, Jesus teve fome.   
13 De longe, Ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver 

se encontrava algum figo.  Quando chegou perto, encontrou 
somente folhas, pois não era tempo de figos.   

14 Então Jesus disse à figueira: “Que ninguém mais coma de teus 
frutos”.  E os discípulos escutaram o que Ele disse. 

15 Chegaram a Jerusalém.  Jesus entrou no Templo e começou a 
expulsar os que vendiam e os que compravam no Templo.  
Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores 
de pombas.   

16 Ele não deixava ninguém carregar nada através do Templo.   
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17 E ensinava o povo dizendo: “Não está escrito: “Minha casa será 
chamada casa de Oração para todos os povos?”  No entanto, vós 
fizestes dela uma toca de ladrões.”  

18 Os sumos sacerdotes e os mestres da Lei ouviram isso e 
começaram a procurar uma maneira de O matar.  Mas tinham 
medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o 
ensinamento d’Ele.   

19 Ao anoitece, Jesus e os discípulos saíram da cidade.   
20 Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e o discípulos 

viram que a figueira tinha secado até a raiz.   
21 Pedro lembro-se e disse a Jesus: “Olha, Mestre: a figueira que 

amaldiçoaste secou”   
22 Jesus lhe disse: “Tende fé em Deus.   
23 Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: “Levanta-

te e atira-te no mar”, e não duvidar no seu coração, mas 
acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá.   

24 Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já 
o recebeste, e assim será.   

25 Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra 
alguém,  

26 para que vosso Pai que está nos Céus também perdoe os vossos 
pecados.” 

 
  COMENTÁRIO AO EVANGELHO: A ESTERELIDADE P UNIDA                 . 

Pe. Jaldemir Vitório – Jesuíta, Dr.em Exegese Bíblica e Prof. Da FAJE 
 

O episódio da figueira tem, à primeira vista, um qu ê de inexplicável.  A 
maldição lançada sobre ela, por Jesus, parece não s e justificar.  Se não era 
tempo de figos, como Ele esperava encontrar frutos?   Estaria pretendendo que 
o ciclo natural daquela planta se adaptasse às Suas  exigências?  Teria Jesus 
dado vazão a uma agressividade infantil? 

Estas questões são irrelevantes, diante do valor pa rabólico do relato.  A 
figueira simboliza o povo de Israel.  Jesus, o Filh o enviado, contava com os 
frutos produzidos por este povo predileto de Deus.  Encontrou-o, ao invés, na 
mais completa esterilidade.  Foi o que também ficou  patente, quando, certa vez, 
Jesus entrou no Templo.  Aí se deparou com uma reli gião transformada em 
comércio, em exploração, sem nenhuma preocupação co m a prática da 
misericórdia e da justiça.  A Casa de Deus fora pro fanada de maneira flagrante, 
e ninguém se levanta para pôr um basta nesta situaç ão.  Era possível esperar 
grandes coisas de um povo que agia desta maneira?   E o que teria sentido 
Deus diante desta situação? 

Na Teologia de Israel, a infidelidade era sempre pu nida.  Fazer a figueira 
secar até a raiz apontava para o castigo a ser infl igido ao Israel infiel, incapaz 
de dar os frutos esperados por Deus. 

Não foi Jesus o primeiro a tocar neste assunto.  An tes d’Ele, já os 
Profetas haviam alertado o povo infiel para o casti go que lhe estava reservado. 
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