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Glaucia de Lara recebeu a 153ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 29 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
Sorteada Durante a Visita

Ressuscitem com Cristo 

Jesus pela água batismal
Terça-feira, 04 de outubro de 1994

Meus caros e amados filhos!
No sacramento da iniciação cristã, Eu 
acentuo: o Batismo é o sinal com o qual o 
Espírito Santo nos marca para a vida eterna.
Na esperança da ressurreição, sejam então, 
todos vocês, mergulhados no banho da 
restauração e saiam dele renovados no 
Espírito de Deus.
Meus filhos, batizados, vocês serão 
iluminados com a verdadeira luz que vem do 
Altíssimo. Eu os quero no rebanho de Jesus; 
portanto, tornem-se cristãos pelo Batismo e 
participem da graça que leva à efusão do 
Espírito Santo.
Ressuscitem, todos vocês, com Cristo Jesus, 
pela água batismal e levem a esta água todas 

as crianças, para que nasçam de novo, libertadas das garras 
do príncipe deste mundo.
Jesus, ao permitir a si mesmo o batismo, deu à descendência 
de seus representantes a missão de batizar a todos em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Deixem renovadas no coração de vocês as promessas do 
Batismo, fonte da vida em Cristo, e, purificados por ela, 
vocês se tornarão templos do Espírito Santo.
Este Sacramento é o nascimento para uma vida totalmente 
renovada em Cristo Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.127)

Comentário: A Virgem nos lembra o valor da iniciação cristã do 

Batismo: a água que nos lava dos pecados. Ela nos pede que renovemos 

nossas promessas e levemos às águas batismais nossas crianças, fruto do 

amor entre as famílias. Numa época tão materializante, iniciar nossas 

vidas em Cristo é uma graça que não podemos negar a nossos filhos.

o dia 28/07/2014, Glaucia de Lara recebeu em sua casa a Nvisita de Nossa Senhora, que nos pede para darmos 

testemunho do que fala, a fim de que possamos livrar o mundo 

de todos os males do corpo e do espírito, em nome de Deus. 

Diante de nossa fragilidade na carne, estamos sempre pedindo 

coisas ao Céu que, às vezes, não procedem, sendo de pouca ou 

até mesmo nenhuma importância para o projeto que Deus tem 

para cada um na eternidade. E quando percebemos que não 

somos satisfeitos da forma como queremos, frustramo-nos, 

alimentando assim uma perigosa falta de fé; ficamos cegos e 

não conseguimos enxergar que Jesus jamais nos abandonou 

em nossas necessidades diárias. A própria vida é um doar 

constante oriundo de Seu amor infinito para com toda a 

Criação. E se propusermos uma outra abordagem: ao invés de 

somente pedir, começarmos a oferecer ajuda ao Céu? 

Certamente que Jesus irá nos mostrar os meios para fazermos 

Sua vontade, porque Ele conhece a fragilidade do caniço e 

dosa a força do vento para que o caniço não se quebre. Mas, 

como saber se estamos no caminho certo? Se Jesus encontra 

sinceridade em nosso coração, Ele próprio nos dará a certeza 

de que nossa escolha é a correta, porque já não somos nós, é a 

Sua vontade em nós. E isto se realiza inteiramente na Obra que 

Nossa Senhora propõe para todos que, com sinceridade, nela 

ingressaram e que ainda ingressarão, acreditando e querendo 

ajudá-la neste grande projeto de salvação de toda a 

humanidade. E estes sentirão, cada vez mais, a proximidade 

do Céu e a certeza de estarem seguindo o caminho da Mãe de 

Jesus.

.
Marco Aurélio

“Estás seguindo o caminho de minha Mãe!”

<asdf>



aquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta Nsoube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: “Senhor, se 

tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá”. 

Respondeu-lhe Jesus: “Teu irmão ressuscitará”. Disse Marta: “Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia”. Então 

Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, 

não morrerá jamais. Crês isto?” Respondeu ela: “Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que 

devia vir ao mundo”.

Comentário do Evangelho
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ste Evangelho nos conta que Jesus alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele", 
ressuscitou um homem que estava aquele que caminha à noite não é Seu discípulo, mas do E

morto há quatro dias, e que ele era Seu príncipe das trevas, por isso tropeça. Depois, acrescentou: 
amigo: Lázaro. "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os 
Por uma razão que desconhecemos, esse apóstolos responderam: Senhor, se ele dorme, salvar-se-á!". 
homem, irmão de Marta e Maria, morreu. Como Jesus não desistiu, o próprio Tomé, aquele que é a 
Suas irmãs lamentaram por Jesus não ter personificação da dúvida, disse: "Vamos nós também, para 

chegado a tempo de evitar-lhe a morte, dizendo: "Senhor, se morrermos com Ele!". Ou seja, Jesus já sabia o que lhe poderia 
estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." acontecer. Era uma temeridade retornar à Judéia. Antes, porém, 
Percebemos que o Evangelho, a partir desse momento, chama Ele havia dito uma coisa curiosa: "Lázaro morreu. Por vossa 
atenção para a Igreja humana e a Igreja divina. A primeira causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas 
representada aqui por Marta e a segunda por Maria. vamos para junto dele!". Jesus não estava contente com a morte 
De certa forma, Jesus deixou que Lázaro morresse, pois não de Lázaro, mas por não estar presente durante sua enfermidade, 
quis ir ao seu encontro enquanto estava doente. Jesus tinha aí pois só assim teria oportunidade de realizar o milagre desejado.
um propósito: Já na Judéia, antes de entrar em Betânia (aldeia de Marta e 
chegar à crucificação, através daquela situação. Ele sabia que Maria, próxima de Jerusalém), Jesus encontrou Lázaro já 
se realizasse ali um grande milagre, como a ressurreição de um sepultado havia quatro dias. Marta, ao saber de Sua chegada, 
morto, e ainda mais, de alguém que havia morrido há dias, foi ao Seu encontro, queixando: "Senhor, se estivesses aqui, 
atrairia sobre si não só a indignação dos fariseus, como também meu irmão não teria morrido." Maria, porém, ficou sentada, em 
o ciúme dos sacerdotes, que tomariam esse milagre como ponto casa. Marta é que voltou e chamou-a, dizendo: "O Senhor está 
central para se livrarem dele. Nessa hora, Lázaro é para Jesus aqui e te chama". Isto é, a Igreja humana (Marta) chama a Igreja 
como aquele fio condutor entre a Igreja humana e a Igreja divina (Maria). É como dissesse: Vamos ao encontro do 
divina. Portanto, Jesus havia de realizar um grande Mestre, Ele fará aquilo que o glorificará. Ele provocará os 
milagre diante das duas Igrejas, que suscitasse nos judeus um judeus, que o condenarão à morte de cruz. Maria então 
ódio tal, embora não justificável, que o levasse à condenação. levantou-se e foi encontrá-lo. Os judeus que a consolavam, 
Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, acompanharam-na. O concurso da Igreja humana e da Igreja 
disse uma frase interessante: "Esta doença não leva à morte, ela divina ao encontro de Jesus, para que o milagre ocorresse, é de 
serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja primordial importância. Precisavam estar juntas de Cristo, para 
glorificado por ela." Por isso entendemos que Jesus agia que Ele fizesse o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus 
conscientemente. É como dissesse: Eu vou provocar os fariseus sentiu isto perfeitamente, quando então se comoveu diante do 
e eles me condenarão. Jesus acabara de regressar de um lugar lamento de Marta e Maria. É como se as duas Igrejas 
da Judéia, onde quase foi preso pelos judeus. Ele precisava estivessem rogando a Ele aquele milagre. Ele sabia que tudo 
realizar um milagre naquele lugar, pois em outro não iria acontecer, pois estava nos planos de Deus. Mas naquele 
provocaria a própria morte, aquilo que haveria de acontecer. momento em que as duas Igrejas se congregam para que se 
Portanto, Jesus sabia que se voltasse à Judéia, onde antes conceba o grande milagre, Jesus ficou conturbado: assinava a 
quiseram apedrejá-lo, seria condenado. Os próprios apóstolos Sua condenação de morte e também o Seu compromisso. A 
tentaram dissuadi-lo, por duas vezes, dizendo: "Senhor, há Igreja humana, na pessoa de Marta, no final ainda fala: 
pouco os judeus procuravam lapidar-te e vais outra vez para lá? "Senhor, já cheira mal: é o quarto dia!" Mas Jesus a interpela e 
Respondeu Jesus: 'Não são doze as horas do dia? Se alguém diz: "Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?" Isso, 
caminha durante o dia não tropeça, porque vê a luz deste para as duas Igrejas, é a glória de Deus. Este Evangelho nos 
mundo; mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz mostra o que fez Jesus para ser glorificado. A partir daí, 
não está com ele.'" Aqui Jesus os incita a confiarem nele: "doze sabemos que teve início a conspiração final contra Ele. Jesus 
são as horas do dia", doze são os Apóstolos; "se alguém ressuscitou aquilo que liga as duas Igrejas. Lázaro é o ponto de 
caminha durante o dia, não tropeça", se alguém se faz união entre elas. Este é também o Evangelho do compromisso.
discípulo, apóstolo dele, não deve temer; "porque vê a luz do 

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído do Livro "Código Jesus", p. 164)
mundo", porque está com Ele, Jesus é a luz do mundo; "mas se 

Ressurreição de Lázaro - (Jo 11,19-29)
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Raymundo foi sozinho à igreja, que ficava próxima à casa da 1) Vida pessoal até 1992. 
tia. Diante da porta lateral, encontrou os três amigos. Raymundo Luiz Moreira Lopes nasceu em Ubá, cidade do 
- Frei Antonelo vai deixar que vocês também comunguem interior de Minas Gerais, no dia 21 de abril de 1941. Nascido 
amanhã? em família tradicionalmente católica, foi o terceiro dos cinco 
- Não, não está nos planos de frei Antonelo, mas você vai fazer filhos de Marino X X e de Irene X X. A mãe, de compleição 
isso agora. frágil, vivia doente; o pai, boêmio e sem emprego fixo, tinha 
- Como?, Raymundo perguntou surpreso. dificuldades para prover o básico à família. 
Neste momento a bela jovem apareceu na porta da igreja. Ela Durante a primeira infância, a vida transcorreu no típico 
tomou Raymundo pela mão e o conduziu para dentro. A igreja ambiente bucólico de cidade do interior. Na fazenda da família, 
estava escura. Raymundo sentou-se no banco da frente de um Raymundo corria pelos campos, apanhava frutas nas árvores e 
altar lateral. Em seguida apareceu um padre, bem parecido com brincava com os animais. Em casa, recebeu uma educação 
frei Antonelo, e começou a celebrar a Missa. o momento da austera e católica. Os terços rezados com a mãe nesta época lhe 
comunhão, Raymundo ainda permanecia receoso. Nisso a bela trariam ternas lembranças mais tarde. 
jovem lhe disse: Não se preocupe, Jesus deseja lhe oferecer o Neste tempo, Raymundo costumava brincar com três amigos 
presente de Sua presença nesta hora. Se lhe pedirem sempre que estava sozinho no pasto ou debaixo da chuva. As 
explicações, fale a verdade. Raymundo então comungou e foi pessoas, que não podiam vê-los, acusavam Raymundo de 
brincar com os amigos. Pouco depois contou toda a história à inventar histórias e "amigos imaginários". Um dia Raymundo 
tia. A confusão logo se instalou. Raymundo foi arrastado à perguntou-Ihes como se chamavam, mas eles responderam que 
presença do frei Antonelo, que ficou furioso, acusou-o de não tinham nome, e depois não se tocou mais no assunto. 
mentiroso e quis adiar-lhe a primeira comunhão. Como a tia Intrigado com o caso, padre Agostinho, que frequentava a casa 
resistisse ao adiamento, o frei sentenciou como forma de da família, certa vez o abordou: 
dissuasão: - Raymundo fará a primeira comunhão somente se - Vejo você sempre sozinho; não tem amigos? 
for de preto. Lourdes entendeu a frase literalmente. o dia - Claro que tenho!, Raymundo respondeu. 
seguinte, Raymundo era o último na fila da comunhão, e - Como eles se chamam? 
naturalmente o único vestido de preto. Antes de receber a - Não sei! 
comunhão, o frei tentou dissuadi-lo uma última vez: - Como não sabe? Todos nós sabemos os nomes dos nossos 
- Raymundo, você insiste na mentira? vai comungar em amigos! 
pecado?        - É, mas eu não sei e nem quero saber. 
A bela jovem, que estava ao lado, sussurrou-lhe ao ouvido: Em 1948, Raymundo passou a morar em Belo Horizonte, na 
- Repita para o sacerdote: "Padre, existem coisas entre nós e casa de uma tia chamada Lourdes. Logo foi matriculado no 
Deus; deixe que Deus administre as coisas dele. Administre as coral e no catecismo da igreja de São Francisco, no bairro Padre 
suas e deixe Deus julgar o que é bom e direito, o que é pecado e Eustáquio. Frei Antonelo, um franciscano de dois metros de 
o que não é." altura, não gostava da influência "imaginária" de Raymundo 
Raymundo repetiu exatamente como ouvira da jovem. Após junto aos colegas de catecismo. Quando um dia Raymundo lhe 
algum silêncio, o frei se rendeu: contou sobre os três amigos, o frei adverti u a família: 
- Me desculpe. Tome a comunhão e peça a Jesus por mim. - Acho bom levar esse menino a um psicólogo ou a alguém que 

o entenda, porque ele não está bem. Ele imagina as coisas e para Algumas semanas depois, Marino apareceu na casa de 
ele são realidades. Isso não é bom. Certo dia, passando por um Lourdes para levar Raymundo de volta a Ubá. A vida 
lote vago, Raymundo viu um gato caçar e depois matar um seguia novamente o ritmo lento do campo, até que o padre 
passarinho. Assustado e compungido com a cena, ele começou Agostinho convenceu a família de que Raymundo deveria 
a chorar, quando se aproximou uma bela jovem. estudar em um seminário e tornar-se padre. 
- Por que você está chorando? Marino começou então a viajar com Raymundo para 
- Porque o gato matou o passarinho e eu não pude fazer nada! 

conhecerem os seminários da região. Um dia, passando 
- Me dê o passarinho. 

por Mercês do Pomba, visitaram uma mulher chamada Raymundo entregou-lhe o passarinho. A jovem o acolheu entre 
Lola, famosa na cidade por alimentar-se somente de as mãos, e ele voltou a viver. 
hóstias havia muitos anos. Assim que viu Raymundo, - Como você fez isso? 
Lola disse: - Não fui eu, foi meu filho! 

- Não estou vendo o seu filho; ele é médico? - Este menino não vai ser padre. (...) Terá desilusões a 
- Não como você imagina. respeito da fé. Não se preocupem, vai falar muito de 
- Não estou vendo o seu filho! Nossa Senhora. (...) Raymundo, seu nome no Céu é 
- Mas o verá um dia. Vai conhecê-lo e gostar dele. Daniel. Você é muito importante para Jesus e Maria. Você 
Raymundo ainda encontraria esta bela jovem muitas vezes, tem amigos no Céu e uma centena de inimigos no inferno. 
normalmente na companhia dos três amigos e de um homem ( ... )  - Dona Lola, eu não me chamo Daniel. 
vestido de branco, ferido e com uma "porção de espinhos" na 

- Seu nome dado por seus pais não importa. Seu nome 
cabeça. 

dado por Deus, este importa. No dia 5 de junho de 1949, véspera de sua primeira comunhão, 
(Continua na próxima página)
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Marino saiu da casa de Lola convencido de que não teria 
um padre na família. Em todo caso, padre Agostinho 
conduziu a situação para que Raymundo ajudasse cada 
vez mais nas atividades da igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. Anos depois, em 1955, foi o próprio bispo, Dom 
Delfim Ribeiro Guedes, que tentou encaminhá-lo pela 
vida religiosa. Raymundo, que nesta época cursava o 
ginasial no Colégio Estadual Raul Soares, foi matriculado 
no seminário do Caraça, que fica a 120 km de Belo 
Horizonte. No entanto, a experiência durou pouco. Logo 
no primeiro dia, Raymundo presenciou uma orgia entre os 
seminaristas, e na mesma semana o pai chegou para 
buscá-lo. 
Em 1960, após atritos com o pai, Raymundo fugiu de Ubá 

Belvedere. e foi morar na casa de uma prima em Volta Redonda. Três 
Raymundo, a pedido da comissão organizadora, ajudou meses depois, mudou-se para o Rio de Janeiro. Passou a 
na decoração. Ao fim da Missa, Raymundo abordou o trabalhar de ajudante de vendedor e depois de modelo na 
bispo e se dispôs a entrar em contato com algumas pessoas Mesbla. 
na Itália que poderiam ajudar na construção da igreja. Durante a Revolução de 1964, Raymundo retomou a Ubá. 
Deixou o telefone e agendou-se uma reunião na Cúria O pai estava gravemente doente, com câncer. Raymundo 
Metropolitana. passou a aplicar-lhe as injeções de morfina. Marino 
Alguns dias depois, Raymundo chegou à Cúria pela faleceu no dia 20 de janeiro de 1965.  
manhã. Foi recebido por um senhor de meia-idade, que Um mês depois, Raymundo se estabeleceu em Belo 
lhe informou que o bispo aguardava na capela. Quando Horizonte. Nesta época passou por vários empregos: 
entrou na. capela, Raymundo assustou-se com o que viu, vendedor em loja de sapatos, porteiro de boate, vendedor 
como que tomado por um choque: não encontrou o bispo, de livros, garçom, etc. Além disso, fez muitas amizades e 
mas os seus três amigos de infância. Em resumo, as três mergulhou em uma vida "promíscua", como o próprio 
crianças estavam na capela por um único motivo, por uma Raymundo confessaria mais tarde. Na família, os dois 
só e decisiva pergunta: irmãos passavam por problemas com bebida, e a mãe 
- Estamos aqui porque seu nome está escrito para anunciar estava doente e sem amparo. Irene faleceu no dia 4 de 
Aquele que a cristandade espera.(...) Antes que comece o março de 1970. 
segundo mês do ano que se inicia, você entrará em uma Após um tempo desempregado, Raymundo conseguiu 
fase nova de sua vida, pela qual Deus deseja que atue. Não trabalho na casa de moedas de Heitor Picchionni, onde 
nos é autorizado até quando durará, mas o Céu deseja que aprendeu a lidar com moedas, câmbio, bancos e pessoas 
tome as rédeas da nova situação, porque está em suas influentes. 
mãos realizar o desejo e a promessa de Jesus. Você aceita Três anos depois, conheceu o banqueiro Gilberto Faria, 
esta tarefa? que o levou para a empresa  MinasMáquinas, Em 1973, 
Ainda hoje ecoa a resposta:com a ajuda de Gilberto, Raymundo criou a própria 
- Aceito. empresa, a Aduana, no ramo de comércio exterior. 
2) As primeiras aparições em 1992. A Aduana obteve bom êxito e o dinheiro começou aos 
3) As mensagens de 1993 a 1997. poucos a multiplicar-se. A partir daí iniciou-se uma nova 
4) Os três selos. fase na vida de Raymundo. Nesta época, ele também 
5) A aparição na Praça do Papa em 1997. viajou à Itália para participar de um curso para 
6) A missão do anúncio da Parusia. restauradores pago pela Fundação Torino. Passou três 
7) O encontro com o Papa João Paulo 11 em 2004. anos conciliando o curso com a administração da Aduana, 
8) O encontro com o Papa Bento XVI em 2007. e pôde acumular um bom conhecimento sobre arte. 
9) A revelação do terceiro segredo de Fátima. O Raymundo conheceu Geny, sua esposa, na porta da igreja 
encontro com o Papa Bento XVI em 2010.de Nossa Senhora de Fátima, por ocasião da Missa de 
10) A Obra Missionária: missão e atividades. formatura de uma amiga comum. Os dois se casaram no 

dia 12/12/1986. Tiveram dois filhos: Frederico, em ano, e 
Myriam, em ano. Myriam, que nasceu com hidrocefalia, 
faleceu em maio de 2003. 
Em 1991 (no livro consta 1990, mas me pareceu um erro; 
confirmar), o bispo de Belo Horizonte celebrou a Missa 
de Natal na igreja que estava sendo construída no bairro 
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