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No dia 02-09-2013, Ana Lúcia recebeu em seu lar a visita de 

Nossa Senhora. Ao ingressar em Suas fileiras, temos que ter 

em mente que Maria não está interessada em aprovações 

humanas; então, o indivíduo estará contrariando a lógica 

humana, para penetrar nos domínios da fé. Assim fez 

Raymundo Lopes e todos aqueles que se dispuseram a ajudá-la 

em Seus propósitos de nos levar a Seu Filho. Estar disponível 

não significa largar deliberadamente todas as conquistas 

terrenas, e sim usá-las sabiamente em favor do próximo, 

afinal, a sabedoria não se baseia no conhecimento, mas na 

forma de como ele é aplicado. Quando o binômio fé e razão 

estiverem pulsando no mesmo ritmo, faremos maravilhas na 

matéria – é o poder de Deus se manifestando em nosso 

intelecto –, então Seu reino se fará presente com a vinda de 

Jesus, fazendo com que o nosso intelecto O perceba – passo 

decisivo que definirá nossa situação na vida que há de vir –, 

porque primeiro temos que trabalhar em prol da paz no mundo, 

para depois vivenciá-la em toda sua plenitude, na Eternidade. 

Se Nossa Senhora escolheu visitar você, é porque você está 

inevitavelmente nos planos dela. Veja que privilégio! Ser 

escolhido pela própria Mãe de Jesus para este grande trabalho 

de preparação para o retorno de Seu Filho à terra, já é um 

grande sinal vindo do Céu. Estar disponível e totalmente 

lúcido da responsabilidade que compete à tarefa, é ser um 

bem-aventurado, mostrando que já está amadurecendo 

espiritualmente. Fazendo tudo o que Ela nos mandar, 

estaremos indo ao encontro de Jesus o mais breve possível.
Marco Aurélio

Dar preferência aos que não podem retribuir
Terça-feira, 05 de setembro de 1995

Meus filhos!
Disse que falaria sobre aquilo que Jesus 
ensinou por meio de Suas palavras no 
Evangelho. Desejo, portanto, que 
examinem suas vidas e percebam que o 
Pai que está no Céu nos criou iguais, 
porque em Seu Reino não existe lugar 
para a competição.
Vocês estão vivendo uma época 
angustiante, em que o vale-tudo é a regra 
básica da conquista terrena.
Quero que entendam que a Justiça de 
Deus não pode ser medida pelos 
parâmetros do homem. Portanto, façam 
distinção àqueles impos-sibilitados de 
retribuição na terra, para que Deus os 
distinga no Céu.

Esta é a regra básica para se desejar o Reino de Deus.
A vontade em se destacar dos demais cria na alma de 
vocês uma ansiedade materializante, que os leva à 
condição de escravos da conquista e do sucesso.
Meus filhos, isto não é vida, é um arrastar-se sobre a terra 
em busca de uma segurança que somente poderá ser 
encontrada na confiança de que temos, no infinito, um 
Pai que sabe o que nos convém. Invistam na humildade 
na terra, para que sejam exaltados na glória de Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.180)

Comentário: Vejam com que simplicidade Nossa Senhora lembra a passagem de 
Lucas 14,13: “Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os 
coxos e os cegos. E serás feliz por eles não terem com que te retribuir; ser-te-á 
retribuído na ressurreição dos justos”. Com palavras diretas e precisas, pede-nos a 
vivência da humildade e classifica de “ansiedade materializante” a nossa corrida atrás 
do sucesso na terra. Teólogos, teólogos, isso não lhes diz nada? 
Neste dia, terminad a mensagem, ela ensinou a Raymundo mais uma linda oração: 
Toca-me, Senhor! (veja-a no bloco de orações).

Ana Lúcia recebeu a 116ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 03 de setembro de 2013. 

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.

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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O olhar de Maria a que sempre me refiro leva-me não só a 
reconhecer e respeitar o ser humano mas a compreendê-lo também, 
porque conhecer não basta, é preciso ir além. Nossa Senhora 
conhece em profundidade nosso quadro espiritual e não está aquém 
do conhecimento humano, porque Ela sabe que estamos doentes e 
precisamos de sua ajuda. Ela sabe mais, porque o seu conhecimento 
se enfatiza numa carinhosa compreensão divina. Ela nos 
compreende, interna-se de alguma maneira em nossa 
personalidade, vive nossas penas e alegrias e ufana-se com nossos 
ideais. Dessa forma, compreender vem a ser mais do que um mero 
conhecimento racional, uma tarefa da mente feita com o coração, 
um conhecimento provindo do Céu.
A compreensão da Mãe de Jesus abrange três planos ascendentes: 
querer bem, querer bem com nossas desarmonias e querer bem 
precisamente porque temos defeitos.

Certa vez um rapaz ainda bem novo deu uma excelente lição de compreensão à sua mãe, que se queixava 
constantemente da empregada. Um dia, depois de ouvir uma ladainha enorme a respeito dessa ajudante, o rapaz disse à 
mãe: “Você paga-lhe o salário mínimo. Se ela fosse tão delicada e inteligente como você quer, não trabalharia aqui 
como empregada. Portanto, de duas uma: ou deixamos de falar de Maria, quando parece que ela não nos atende, ou 
arranjemos uma outra, em uma outra religião, que esteja de olho em nossa vontade”.
Quando um missionário não tem essa abertura, esse amor da liberdade, esse respeito pela opinião de Nossa Senhora, 
torna-se autoritário, um pequeno ditador que em vez de harmonizar divide a comunidade.

Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos 
sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com 
autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, 
que gritou em alta voz: “O que queres de nós, Jesus nazareno? Vieste para nos destruir? Eu 
sei quem tu és: tu és o santo de Deus!” Jesus o ameaçou, dizendo: “Cala-te e sai dele!” 
Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto 
se apossou de todos e eles comentavam entre si: “Que palavra é essa? Ele manda nos 
espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem”. E a fama de Jesus se espalhava em 
todos os lugares da redondeza.

Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder - (Lc 4,31-37)

Se a vaidade nos outros nos irrita, é porque fere a nossa.

O Código Jesus
Um comentário inteligente sobre a vida pública de Jesus, suas palavras e ensinamentos.
Ler o livro é se embrenhar pela galiléia e ir de encontro daquele que via a se tornar um divisor de águas. Jesus um homem 
do povo, visto por um homem simples.
Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o Pagseguro.



desaparece. Está naquele momento da nossa doença, do nosso São Lucas nos conta que Jesus estava na Sinagoga, a Igreja 
problema, da situação financeira precária e não aceitamos, não 

daquela época, quando apareceu uma pessoa endemoninhada e 
compreendemos os desígnios de Deus.

essa pessoa começou a falar com Jesus, “Eu sei quem tu és, tu 
Mas Deus é amor, Deus não mata, Deus só cria, Deus não 

és o filho de Deus, você veio aqui para nos destruir?” Então, 
manda sofrimento para ninguém, Deus não mexe no livre-

Jesus, numa palavra clara e sem problema, disse-lhe “Cala-te e 
arbítrio das pessoas, Deus respeita a escolha de cada um.

sai dele!” O Demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não 
 Podemos fazer o que quisermos: até não acreditar no diabo, 

lhe fez mal nenhum. 
embora este seja um pecado contra Deus, porque está negando 

Dois mil anos já se passaram e ninguém mais acredita no 
uma verdade de Deus, não está sendo obediente a Deus. Se 

demônio. Fala-se, até nas igrejas, que o demônio não existe. A 
você não acreditar na existência do demônio, como acreditar 

maior força que o demônio tem é as pessoas acreditarem que 
no amor de Deus? Como não acreditar neste amor que permite 

ele não existe. Quanto mais as pessoas acreditarem que o 
que, às vezes, aconteçam coisas estranhas em nossa vida? 

demônio não existe, mais força e poder ele tem. É claro que o 
Como não acreditar nessa vontade que parece que não está 

demônio existe, é claro que o demônio tenta as pessoas, é claro 
fazendo a vontade?

que o demônio leva as pessoas as ficarem contra Deus
Ao ouvir dizer que alguém morreu é o mesmo que dizer que ele 

Sabemos que, nestes anos todos, desde o Seu nascimento, Jesus 
foi para algo muito mais bonito, mais proveitoso, ele foi 

está na terra, para destruir as forças do mal, para destruir aquilo 
encontrar-se com Deus, mas pode ter ido, também, encontrar-

que o demônio planta, destruir aquilo que ele impõe às pessoas. 
se, com o Diabo. É isso que nós temos que pensar em nossa 

Na ignorância das coisas de Deus, algumas pessoas costumam 
vida. Porque, quando morremos, temos sempre aquele abraço 

dizer que o demônio é uma invenção, uma fantasia, que isto 
afetuoso de Deus a nos esperar. E quando morremos podemos 

tudo é uma brincadeira, que ele não existe, pois tudo que Deus 
ter, também, aquele afastamento de Deus, aquele vazio, e 

faz é bom e que Ele, então, não iria criar o Demônio que é o 
perguntar: “Onde está Deus, onde está aquela felicidade? Este 

próprio mal. 
lugar é horrível, o que tem aqui?” É o afastamento de Deus, é o 

É necessário que todos acreditem que o Demônio foi criado 
afastamento do Espírito Santo, é o afastamento de Jesus. É isso 

num momento bom de Deus, foi criado para fazer o bem, mas 
que nós não podemos correr o risco. 

fazendo uso do seu livre-arbítrio escolheu viver nas trevas. O 
Jesus exorcizou muitas vezes o diabo. Acreditem no diabo, na 

Demônio é uma figura verdadeira, clara e real em nossa vida, 
sua real presença entre nós. E quando ouvirmos dizer que o 

uma figura que tenta, que influência, que nos instiga para o 
diabo não existe, devemos afirmar: Existe sim! A melhor coisa 

mal.
para o Diabo é todos acreditarem que ele não existe. 

 O mundo hoje está muito conturbado, cheio de guerras, 
A moda, hoje, é que se pode fazer qualquer coisa, perder a fé, 

maledicências, mentiras, drogas, isto porque ali está o 
acreditar nesta imoralidade reinante, que não leva a lugar 

demônio, ali está toda aquela figura do diabo, todo o poder do 
nenhum, acreditar nestes governos caindo, governos subindo, 

maligno, toda tentação diabólica que intenta conduzir todos ao 
acreditar na corrupção, acreditar nesta moralidade decadente. 

afastamento de Deus. É um pecado contra Deus não crer no 
Acreditem! Porque depois, quando morrermos, veremos outra 

Diabo, não crer naquilo que ele promove no mundo. No 
coisa.

entanto, tudo está aí, tudo está acontecendo para quem quiser 
Veremos que a morte do corpo é a morte do corpo, mas após 

ver e acreditar.
esta morte poderá ter uma nova vida, aí a morte pode ser vida. 

Deus não passa por cima do livre-arbítrio das pessoas. Aquele 
Vida Eterna na companhia de Deus. Onde existe apenas o amor 

que quiser ser mal será mal. Aquele que resolver não acreditar 
de Deus, este amor que apenas Deus pode nos dar. Deus não 

na presença do demônio acaba fazendo tudo o que ele quiser.
passa sobre o nosso livre-arbítrio, Deus deixa tudo acontecer.

Deus é amor. Deus não mata nunca, Deus não passa por cima 
O diabo existe e não acreditar na sua presença é um pecado 

do nosso livre-arbítrio. Deus permite que as coisas aconteçam. 
contra Deus, neste pecado, se houver arrependimento, Deus 

Ele deixa que o joio cresça. Hoje se fala muito do joio, mas 
ainda pode perdoar, mas aceitar o comando do Demônio, 

ninguém conhece joio. O joio é uma plantinha muito parecida 
permanecendo com o coração endurecido evitando-se acolher 

com o trigo, mas é muito maior do que ele. Percebemos logo, 
os atos de misericórdia do Espírito Santo, é pecar contra o 

quando uma seara está cheia de joio, porque ele é maior do que 
Espírito Santo, este pecado não tem perdão, e o endurecimento 

o trigo. O joio cresce mais e é mais maravilhoso, é mais bonito. 
pode levar à impenitência final e à perdição eterna.

Onde é que está o demônio? Está no joio, está naquilo que a 
(Evangelho explicado por Raymundo Lopes,realizado na 

gente vê crescer demais diante de nós. Está naquilo que muitos 
Basílica de Lourdes, em 01/09/2009)

chamam de fé, mas que, na hora de mostrar realmente a fé, ela 
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– Sim, ouvi e já li algumas partes do livro dele na Bíblia. 
Por quê?
– O Senhor bom Deus e a Santíssima Virgem me mandam 
para lhe falar desse livro. O mal e a imprudência dos 
apóstatas terão fim, e o Santuário será purificado no 
período de duas mil e trezentas tardes e manhãs.
– O que significa isto?
– Significa 2300 anos!
– Qual Santuário e quando será isto?
– Ouça o que vou lhe dizer a mando do Senhor bom Deus e 
da Santíssima Virgem:
Setenta semanas foram cortadas. Referem-se ao povo 
judeu e  representam 490 anos. Iniciaram durante o 
terceiro edito. O restante iniciou com o batismo dAquele 
que não foi morto por si mesmo, com suas divinas 
palavras: “O tempo está cumprido”. Inicia-se então, a 
partir desse momento, o tempo do fim, que teve seu ápice Eram aproximadamente 7 horas. O tempo estava 
no dia da expiação, no ano da Terra de 1844, e terá seu fechado, mas não havia sinal de chuva. Saí pelo jardim a 
término também num dia da expiação, que está por vir. A tomar uma brisa fresca. Sentei no banco ao lado da fonte 
partir do ano de 1844, iniciou-se a preparação para o que tem no centro uma imagem de Nossa Senhora de 
retorno glorioso do Senhor Jesus, e ele se realizará no fim Lourdes, e comecei a rezar o Terço, meditando os 
deste tempo.mistérios gozosos. Estava no início do quarto mistério, 
– Você ainda não explicou que Santuário é esse.quando escutei uma voz infantil e familiar, chamando o 
– Onde estão guardados os livros do Registro, o Livro de nome de Daniel. Olhei ao redor e não vi ninguém. Voltei a 
Memórias.me concentrar na reza, quando de novo ouvi aquela voz 
Depois dessas palavras, que não entendi com clareza, ele chamar: Daniel. Levantei, dei uma volta pelo jardim, mas 
ajoelhou, e me pediu que também o fizesse e rezou assim:nada vendo, voltei para o banco.
“Senhor bom Deus, nesta solene hora da história, quando Terminava o Terço, e novamente escutei a voz chamando 
as trombetas do Senhor estão soando por toda a terra, é a Daniel, foi quando percebi, entre os troncos da velha 
hora do seu Divino Juízo. Adoremos Aquele que fez todas quaresmeira, próxima da fonte, um menino de 
as coisas visíveis e invisíveis.”aproximadamente 10 anos, vestido de moleton branco e 
Levantou, olhou na direção da Capela, foi caminhando descalço. Reconheci o garoto, era o mesmo que esteve 
rumo ao portão de saída e desapareceu. comigo antes, durante e depois de minha viagem a 

Portugal. Seus olhos azuis brilhavam, e fixando-me disse:
NOTAS:– Daniel, vou me aproximar, mas não toque em mim!
1) “O tempo está cumprido” - concluído, realizado Eu, meio assustado, perguntei:
conforme a missão;– Por que me chama de Daniel, se sabe que meu nome é 
2) Edito: do latim proclamar. Parte da lei que preceitua Raymundo?
alguma coisa. Mandato, decreto, ordem;Ele, sem responder à pergunta, aproximou-se dizendo:
3) Expiação: do latim, ato ou efeito de expiar; castigo; – O Senhor bom Deus e a Santíssima Virgem me mandam 
penitência; cumprimento de pena.até você; e eu lhe peço que me escute.

(Diálogo extraída do livro ‘‘O Terceiro Segredo’’. p.138)
Sentou na minha frente, na beirada da fonte, e perguntou:
– Você já ouviu falar no profeta Daniel, não é?

O Anúncio do Juízo
 15 de setembro de 2000 - Vila del Rey


