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Visitas que curam 

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 01 de julho de 2014. 

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

A mesa celeste se encontra servida 

para o grande banquete Divino
Terça-feira, 20 de setembro de 1994

Meus filhos queridos! 
A Mesa Celeste se encontra servida para 
o grande banquete Divino, e todos foram 
chamados a participar do encontro do 
Filho do Homem com Sua Igreja.
Às vésperas disto se realizar, quantos se 
acham prontos para este memorável 
acontecimento?

Uma grande parte do mundo, no passado, rejeitou as 
palavras de Jesus; e hoje são milhares os que ainda são 
surdos à Sua doutrina. Isto deixa a Igreja réu confesso deste 
pecado de omissão, que tanto alertei em 1917.
Jesus deixará os insensíveis a este convite, por demais 
engalanados do pecado da soberba e despidos das vestes da 
pureza, prontos para enfrentar Sua Justiça, e fará entrar no 
recinto desta grande festa a enorme multidão dos rejeitados 
e esquecidos.
Rezo por vocês, meus pequenos profetas mudos dos 
últimos tempos, ostentando dignidades clericais, porque 
calam e não têm coragem para enfrentar o poder que os 
intimida a alardear, no mundo, as insistentes visitas de 
Jesus e as minhas.
Rezem para que a Divina Misericórdia do Filho se faça 
presente; caso contrário, considerável parte da terra sofrerá 
essa rejeição do Céu.
O meu tempo se esgota, e somente o milagre da conversão 
em massa poderá salvar o mundo desta catástrofe iminente.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.242)

im, curam, mas não no Ssentido literal, como somos 
forçados a admitir, mas curam no 
sentido espiritual, como deseja o 
bom Deus, e por conseqüência, 
Maria Santíssima.
Não estou descartando as curas 
milagrosas operadas pelo 
Altíssimo, pois Ele as pode 
operar quando assim o desejar.
Te m o s  q u e  c o n f i a r  n a  
intermediação de Maria nesse 
processo e receber sua imagem 
que ,  po r  nos sa  f é ,  vem 
acompanhada do seu Imaculado 
Espírito.
Ser sorteado para recebê-la 
significa, de antemão, uma 
disponibilidade do céu em 
também lhe fazer uma visita, mas 
implica, em conjunto, uma 
disponibilidade de nosso livre-
arbítrio. Queremos ou não Maria 
em nossa casa? Será que Ela não 
irá atrapalhar nossos planos na 
área da lógica terrena? Será que 
Ela não nos cobrará coisas que 
não nos interessa fazer?

São duas perguntas que, na maioria das vezes, irrita nosso 
espírito, mas é necessário fazê-la, é necessário pensar 
nisso!
Se você for indicado(a) nessa tarde, reflita, reflita, reflita 
e a receba com o coração aberto, porque Ela lhe levará 
Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida.

Raymundo Lopes

.

Aviso
Comunicamos a todos que participam deste nosso Terço na 

Basílica de Lourdes, dirigido pelo Sr. Raymundo Lopes  que, 
no dia 08/07, não teremos o Terço devido à realização de jogos 
da Copa do Mundo em Belo Horizonte.

<asdf>
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– Eu lhe falei sobre muitas coisas e, entre elas, que você chegaria a João Paulo com 
o meu sinal e quem seria o próximo papa, não foi?
– É, foi.
– E isto aconteceu?
– Sim, aconteceu.
– Então, não pode duvidar do terceiro segredo1.
– Qual 'terceiro segredo'?
– Da vinda de Jesus.
– Meu Deus, é mesmo!
– Isso mesmo! E isso lhe foi revelado em segredo, na época, para que você ficasse 
prevenido e apto a falar às pessoas sobre esse assunto.

– Por que a Senhora não fala com os padres e o Papa?
– Em Fátima falei a uma leiga, para os Papas, eles não acreditaram; agora, falo a um leigo, para os leigos. No livro2 que 
o Céu lhe permite, agora, afirme com veemência esse terceiro segredo, que também foi o de Fátima. Jesus está de 
retorno à Igreja e agora serão vocês, leigos, que irão recepcioná-lo. Ele preparou a festa e o banquete está pronto para 
ser servido; convidou a Igreja, eles não compareceram à festa; agora, Ele convida os aleijados e os coxos, isto é, vocês. 
Compareçam à festa que Ele lhes proporcionará!
 
1- Em Fátima também foi assim, os dois primeiros segredos se confirmaram: o fim da 1ª Guerra Mundial e a eclosão 
da 2ª Guerra Mundial. E o Terceiro Segredo: a vinda de Jesus.
2- Livro: O Terceiro Segredo – A Vinda de Jesus (publicado em 2005)
(pág. 11/12)

(…) previsto que os papas nada fariam, com receio de nada 
– Senhora, o que quer de mim? acontecer e desacreditar a Igreja, mas a revelação é 
– Quero que transmita a todos o meu apelo para que rezem necessária. Os papas não acreditarão nas minhas 
pela Igreja. palavras, e quando acordarem será tarde demais. (…) as 
– A Senhora tem alguma coisa a falar? trombetas anunciando o retorno de Jesus já estão 
– O que tinha a falar, já o disse em Fátima (Portugal); tocando…

(Trecho extraído do livro O Terceiro Segredo A Vinda de Jesus,pág. 28/29)algumas coisas já aconteceram e outras ainda não 
aconteceram.

Oração– A Senhora poderia explicar melhor?
– Meu Filho está próximo a vir, isto Eu disse à pastora 

(…) O semblante de Nossa Senhora tornou-se sério, mas Lúcia e pedi que guardasse segredo até sua hora oportuna, 
lindo, e continuou dizendo:para que fosse revelado ao Papa da época. A Igreja terá 
– Reze comigo, e peça a todos que façam desta maneira: que preparar o mundo para o retorno de Jesus, e somente 
“Jesus, permite que eu firme na fé e, confiante na Tua ela tem o poder dessa revelação. (…) Estou lhe 
volta amorosa e na intercessão do Imaculado Coração de transmitindo como disse à pastora Lúcia, mais uma vez: 
Maria, possa oferecer todos os meus dias para a O Céu já não suporta tanta violência e é dever de todos 
conversão dos pecadores.”trabalharem para a paz em todo o mundo. Já estava 

(Trecho extraído do livro O Terceiro Segredo – A Vinda de Jesus, pág. 35)

Meu Filho está próximo a vir, isto Eu disse à pastora Lúcia

“Afirme com veemência esse terceiro segredo, que também 
foi o de Fátima: Jesus está de retorno à Igreja”



aquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade Nno mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-
se e o acordaram, dizendo: “Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo!” Jesus respondeu: “Por que tendes tanto medo, 
homens fracos na fé?” Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens 
ficaram admirados e diziam: “Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem?”

Segunda Vinda de Jesus (Mt 8,23-27)
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ste Evangelho também nos fala da segunda vinda de Jesus e nos permite mais de 
uma abordagem. Vejamos.E

I – "Jesus entrou no barco e Seus discípulos o acompanharam. E, nisso, houve no 
mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele 
dormia."
Inicialmente, duas coisas devem ser lembradas:
O mar – o medo do desconhecido;
O vento – o medo da força.
Aqui Jesus está na sua Igreja, e deixou que seus discípulos a conduzissem.
Sua divindade estava quieta, serena. Sua Igreja é que não estava bem, envolvida por 
uma turbulência que a ameaçava. Não caminhava naquilo que conhecia: os 
ensinamentos de Jesus. Embora o tivesse, ignorava-o. Agora, atemorizada diante 
daquela situação, clama por Ele: "Senhor, salva-nos, estamos perecendo!"
Vem, Senhor Jesus! Esta invocação diária que a Igreja faz de forma não consciente, 
nesta hora ganha sentido, torna-se sincera e também angustiante.

"Disse-lhes Ele: 'Por que sois tão covardes, homens fracos na fé?' Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os 
ventos e o mar. E houve uma grande bonança."
Quando essas coisas começarem a acontecer, haverá ainda fé sobre a terra? A covardia havia cedido, antes, às pressões 
externas, deixando se envolver pelas forças da matéria. Mas as portas o Inferno não
prevalecerão sobre ela.
Jesus atende o clamor. A divindade põe-se de pé e conjura, exorciza as forças que tentavam assaltar, vergar Sua Igreja.
Depois, então, virá a bonança: o bom tempo no mar, tempo favorável à navegação, tranqüilidade, serenidade.
II – Cada um de nós é uma barca de Deus e nossa vida é o mar, às vezes tempestuoso. Navegamos nesse mar revolto, 
levando conosco a imagem e semelhança de Deus adormecida em nosso coração. Chega um momento em que, com 
medo de afundarmos, pensamos em acordar esse Deus adormecido, mas não sabemos como.
Por que essa imagem e semelhança de Deus em nós fica adormecida e não sabemos despertá-la?
Ela aguarda nosso chamado. A decisão de acordá-la é nossa, uma vez que Deus não interfere em nosso livre-arbítrio, 
não quer ser dono de nossa vontade.
Mas temos medo de acordar esse Deus. É do nosso interesse que permaneça dormindo, pois nosso "materialismo 
desenfreado", nossa "Teologia interesseira" não querem ouvi-lo questionando nossa fé ou pelo que possa nos cobrar.
Jesus dorme no fundo da barca, no íntimo de nossa alma, e espera pacientemente que peçamos: Senhor, salva-nos, 
estamos perecendo! Se pelo menos nos momentos difíceis recorrermos a Ele, sentiremos aquele alívio que Seus 
discípulos experimentaram, ao exclamar: "Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?"
Se nossas atitudes, nosso modo de ser refletissem essa imagem divina que trazemos, ela estaria sempre ativa em nós e 
teríamos a paz de Deus. Isto, porém, não impediria que tivéssemos contratempos, que tempestades pudessem abater 
sobre nossa casa; mas quando isto acontecesse, ela não desabaria, por ter sido edificada sobre a rocha.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.225)



Ÿ Terço na Basílica de Lourdes  -  Toda terça-feira, às 17h.

Ÿ Adoração ao Santíssimo Sacramento (com a Bênção de 
São Bento) - Toda terça-feira, às 19h30min, na Capela 
Theotókos¹.

Ÿ Missa na Capela Magnificat²  - Todo domingo, às 17h.

Ÿ Venha participar da Reunião das Marias no dia 21 de cada 
mês, às 12h, com Raymundo Lopes e os Missionários do 
Coração Imaculado, na Capela Magnificat² .

Ÿ Venha rezar o Rosário no dia 25 de cada mês, às 12h, com 
Raymundo Lopes e os Missionários do Coração Imaculado, na 
Capela Magnificat² .

¹Capela Theotókos - Rua Ribeiro Junqueira, 160, 
Mangabeiras, Belo Horizonte.
²Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 1051,  
Condomínio Vila Del Rey, Nova Lima.
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uando o assunto envolve o interesse de sua Mãe terrana, Ele faz milagres!! Na QCapela Magnificat, Ele não faz o sol girar, isso é pouco, porque é o sol que 
protagoniza o milagre, Ele faz com que o astro rei queda-se em homenagem a 

Maria e lhe faz vênia, iluminando-a durante 20 minutos.
Milagre? Coisa natural? Sim, é um milagre porque nunca poderia supor que ao 
realizar a construção de um altar em honra à Maria, o sol viria  lhe prestar 
homenagem de rainha, tornando sua imagem luminosa.
É natural, porque o altar é natural; Deus quando deseja fazer valer seu poder, usa 
das coisas naturais, porque tudo o que Ele fez é bom.
Nos locais de peregrinações no mundo inteiro, Nova Lima desponta como o único 
local onde Maria se manifesta na presença de quantos estiverem lá.
É acessível, porque Maria é acessível; é natural, porque Maria é natural; é simples, 
porque Maria é simples; é um milagre, porque Deus lhe presta uma honra devida 
somente a mulher vestida de sol.                                                                                               
 O fenômeno do sol em Maria já está ocorrendo na Capela Magnificat, dando início 

por volta das 7:15h e perdurando por volta de 20 minutos. Se desejar ver de perto essa maravilha, não espere 
por muito tempo, porque o sol vai brilhar na imagem somente por alguns dias. A Capela Magnificat vai estar 
aberta durante esse período a partir da 7h.

Raymundo Lopes 

Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida  
todos a participar da Vigília 
Missionária na Capela 
M a g n i f i c a t ,  q u e  s e r á  
realizada nesta sexta-feira, 
dia 04 de julho, das 21h às 
23h30min. Um momento de 
oração e  adoração ao 
Santíssimo Sacramento, 
onde pedimos a Jesus 
proteção e discernimento 
para que estejamos aptos a 

recepcioná-lo em seu iminente retorno ao nosso 
convívio na passagem destes Finais dos Tempos 
para os Novos Tempos.
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