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N

este ano de 2017 esta Obra comemora suas
Bodas de Prata, ao mesmo tempo em que a
aparição de Fátima celebra seu Centenário,
enquanto a aparição de Yeshua e Miryam na Praça do
Papa (Praça Wojtyla), em BH, completa 20 anos.
Sim, são 25 anos de interlocução com o Céu, desde
aquele 1992 em que a Doce e Serena Senhora veio
falar com Raymundo Lopes pedindo-lhe nove
encontros na igreja de São Sebastião.
Era a continuação de Fátima, que com Lourdes e
Paris completaram as 3 tentativas insucessas do
anúncio do retorno de Jesus à terra.
Aqui, porém, imune às manipulações pelo poder
eclesiástico, essa revelação imperiosa foi levada a
público e encontra nesta Obra, sustentada pelo Céu e
sob a direção terrena de seu interlocutor, Raymundo
Lopes, o meio para tornar conhecidos os verdadeiros
propósitos das vindas da Mãe do Senhor e Mãe da
Igreja.
E na continuidade das revelações de Belo Horizonte,
consumadas neste quarto de século, aflorou um
acervo de inestimável valor, chave que abrirá a
Igreja nos novos tempos que se avizinham,
tornando-a como era no princípio: atenta aos
ensinamentos do Evangelho, sem manchas, sem

rugas e com maturidade, pois Jesus deseja - neste
tempo - purificar a Igreja.
No bojo dessa comemoração, aproveitamos para
criar o jornal virtual Mãe do Divino Amor,
i n i c i a l m e n t e
n o
s i t e
www.espacomissionario.com.br, onde também é
colocado semanalmente o jornal Mãe Peregrina,
distribuído na Basílica de Lourdes, em Belo
Horizonte, ideia acalentada desde o lançamento
deste Projeto, como um canal de interação entre seus
membros e também de informação das demais ações
desta Obra.
Será um periódico bimestral, que trará: fatos,
estatística das visitas realizadas, testemunho de
graça alcançada durante as mesmas, esclarecimento
de dúvidas apresentadas, texto ou mensagem sobre
eucaristia, catequese, crônica de Raymundo Lopes,
conforme faz para o jornal Mãe Peregrina etc.
Tudo isto com vista a uma maior integração entre
todos, que possa manter ardente a chama do labor
missionário, a fim de que possamos no ocaso de
nossa vida dizer como São Paulo:
"Combati o bom combate, terminei a minha
carreira, guardei a fé".
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Por RAYMUNDO LOPES

Madre del Divino Amore
EUCARISTIA
“Queridos filhos,
vistam-se com a
alvura da castidade
e da santidade, para
que Eu possa guiálos a Deus. Somente
poderei ajudá-los a
encontrar meu filho
Jesus, contando
também com a
ajuda de vocês.
Através da
Eucaristia, Eu os
espero confiante”.
Uma voz que fala aos
meus ouvidos. 2006.
p.18.
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C

orria o ano de 1980 e eu estava na como estudante de arte ficaram reduzidas às
Itália a serviço da Fundação Torino traças. Meu amigo, sem que eu soubesse,
já fazia um ano. Vivia em Florença. tirou uma cópia e presenteou-me com uma
No Museu de Uffizi, numa manhã, entrou imagem. Nunca mais a vi, apesar de que
esbaforido um frade pedindo: "Façam-me quando retornei ao Brasil, veio nas tralhas a
uma Madre del Divino Amore, que Dios vos dita 'cópia', como tinha resolvido a diretoria
do museu.
recompensará".
Claro que tudo correu em tom de Minhas tralhas, como eu mesmo as
designava, ficaram
brincadeira, mas aquilo ficou
armazenadas por muitos
em minha mente como uma
Parei e fiquei olhando, e anos, porque não tinha como
ordem.
Eu estava hospedado num percebi que ela carregava usá-las, quando em 1998 tive
albergue pertencente aos um Menino Jesus e, mais condições de verificá-las,
Orionitas, e no jardim tinha embaixo, em italiano, é mandando-as todas para um
atelier em São João Del Rey.
uma imagem de Maria, em
claro, continuava: Maria
Surpreso, verifiquei que o
mármore, e no pedestal
estava escrito: Madre del carrega Jesus para dentro atelier estava negociando
de nossa casa.
minha querida "amore"por
Divino Amore.
este Brasil afora, de gesso,
Parei e fiquei olhando, e
pintada e sem arte. Tiraram,
percebi que ela carregava um
Menino Jesus e, mais embaixo, em italiano, sem minha autorização, cópias horríveis.
é claro, continuava: Maria carrega Jesus Desolado, agi.
Resolvi que esta imagem, rejeitada pelos
para dentro de nossa casa.
Resolvi, então, fazer uma imagem de Maria italianos, fosse a imagem da 'capelinha'
em argila, com mais ou menos 48 (projeto Mãe do Divino Amor), e com ela
centímetros de altura. Passava todos os dias Jesus entraria na casa de vocês.
pelo caminho da Madre del Divino Amore e
fui percebendo os detalhes, e com eles Madre del Divino Amore, traga-nos Jesus!
apresentaria à direção meus dotes de
escultor.
Estava comigo um indiano que viveu em
Portugal e que falava português, e com ele
estava meu único meio de comunicação.
Ele me encorajava a esculpir, e eu ia
transformando a tarefa num caminho
infrutífero: não ia conseguir.
Depois de mais ou menos um mês, ficou
pronta a imagem. Não era cópia da outra,
mas era a minha inspiração. A direção
vaticinou: era uma cópia, não tinha valor
como arte. Meu mundo, que pretendia
pertencer à Europa, ruiu, minhas pretensões

AJUDE-NOS A AJUDAR
Estas publicações dependem do apoio de cada um de nós.
Ajude-nos a atender ao pedido de Nossa Senhora em
anunciar o retorno de Jesus. Colabore com qualquer quantia
através da página de doações no site
www.espacomissionario.com.br ou através de depósito
na Caixa Econômica Federal, Ag. 0091-0, conta
corrente 2290-0, em nome dos Missionários do
Coração Imaculado.
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Instituição do Troféu
Tutor do Ano

A

nualmente, no mês de outubro, será premiado aquele Tutor que tenha
feito maior número de visitas com a imagem Mãe do Divino Amor. E
o seu Zelador também será homenageado.
Este ano as entregas do troféu e da homenagem ocorrerão no XIII Encontro
Missionário, em Belo Horizonte.
Para esta primeira premiação, será considerado o período de janeiro a
setembro deste ano.
As premiações seguintes levarão em conta as visitas feitas de outubro a
setembro do ano subsequente. Isto significa que a segunda premiação
contabilizará as visitas que cada Tutor fizer de outubro/2017 a
setembro/2018.
Para tal, faz-se mister a elaboração dos relatórios das visitas
feitas pelo Tutor e do relatório resumo mensal feito pelo
Zelador, para a sua devida anotação, conforme diretriz
estabelecida (livro Mãe do Divino Amor Relatórios, pág.
10).
Sempre que no ano houver Encontro Missionário, o trféu
será entregue no último dia de sua realização.
O Tutor será premiado com uma imagem de Nossa Senhora
com os três Anjinhos.
O Zelador será homenageado com o título de Zelador do
Ano.
Sabemos que vivemos o final do Apocalipse e que o
retorno de Jesus está às portas, por isso não podemos
negligenciar este importante trabalho que nos é confiado
por Nossa Senhora.
Trata-se, portanto, de um compromisso que cada um,
Zelador e Tutor, assumiu com Miryam ao receber – de livre e
espontânea vontade – a imagem Mãe do Divino Amor.
Esta empreitada requer empenho e determinação, e é isto
que o Céu nos cobrou recentemente através do Raymundo
Lopes.
Os Anjinhos estão disponíveis para nos ajudar, bastando
que os invoquemos em cada visita, como está previsto no
roteiro estabelecido no livro Mãe do Divino Amor (pág. 16,
17 e 18), que compõe o kit entregue a cada um juntamente com a
imagem.
O fervor e entusiasmo colocados neste trabalho, certamente serão
vistos com satisfação pela Bela Senhora e terão seu
reconhecimento na eternidade.
Que cada um, então, examine a si mesmo e veja com que
disposição e amor tem realizado esta tarefa e como intensificá-la,
não a deixando arrefecer.
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Crônica
Por RAYMUNDO LOPES

ANÚNCIO DO RETORNO DE JESUS
“Como espero Jesus? Espero ou não espero Jesus?
Acredito nesta esperança, que Ele virá?”

A

segunda vinda de Yeshua é o acontecimento mais desejado pelos cristãos. Faz-se a maior esperança de
todos os seus fiéis. Esse desejo também foi demonstrado por seus discípulos, quando perguntaram:
“Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda.” Yeshua mencionou alguns dos
sinais que ocorreriam antes de sua volta: guerras, fome, pestes, terremotos, traições e falsos profetas. Advertiuos: “Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que estou próximo, às portas.”.
Hoje, podemos ter certeza de que Yeshua realmente voltará. Ele mesmo disse: “Eu vou, e prepararei um local,
virei outra vez, e vos levarei para Mim, para que onde eu estiver estejais vós também.”.
Diante do sumo sacerdote Caifás, Yeshua confirmou a mensagem da Sua vinda. Disse-lhe Yeshua: “Tu o
disseste; digo-vos, porém, que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poder e vindo sobre as nuvens do
céu.”.
Quando Yeshua voltar, não aparecerá em uma cidade de cada vez, nem em um país após outro. “Portanto, se vos
disserem: 'Eis que Ele está no deserto', não saiais; 'Eis que ele está no interior da casa', não acrediteis. Porque,
assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do
Homem.”
Todos O veremos ao mesmo tempo. Ele virá pessoal e visivelmente a todos os habitantes da Terra, da mesma
forma como ascendeu ao céu. “E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Ele subia, eis que junto deles se
puseram dois anjos vestidos de branco, os quais lhes disseram: 'Galileus, por que estais olhando para o céu?
Esse Yeshua que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.'”
Yeshua virá outra vez para buscar seus fiéis, ou seja, aqueles que O aceitaram como salvador pessoal. “Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do
Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de
trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus.”
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos levados com eles nas
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Algumas pessoas tentam marcar o dia da volta de Yeshua. Porém, Ele disse: “Daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente Meu Pai.”. Como não sabemos nem o dia nem a hora de sua
vinda, que devemos fazer? Para muitos, a vinda de Cristo é comparada à chegada do ladrão que vai roubar uma
casa, nas altas horas da noite. Ele encontra a família desprevenida. Todos estão dormindo. Quando despertam,
são surpreendidos: portas abertas, casa revirada, objetos espalhados por toda parte. Tarde demais percebem que
a casa foi violada.
Da mesma forma, devemos permanecer atentos e preparados. “Vigiai e rezai, porque não sabeis a que hora há
de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o
ladrão, vigiaria e não o deixaria assaltar a casa.”

Rosário do dia 25 – Dia das Capelinhas

A

ssim como nos dias 21 e nas vigílias da 1ª sexta-feira de cada mês, por 7 anos, o Grupo Missionário
reuniu-se em oração e Adoração ao Santíssimo na intenção da eficácia das cartas ao Vaticano, que
conclamavam o Papa ao dever do anúncio do iminente retorno de Jesus, a partir deste mês
(fevereiro/2017), quando comemoramos as Bodas de Prata da Obra Missionária, o Rosário na Capela
Magnificat, nos dias 25, estará associado ao Projeto Mãe do Divino Amor, visando fortalecê-lo, pelo poder da
oração, a fim de que seja cumprido a contento sua missão primordial: anunciar o retorno de Jesus.
Assim, doravante este passará a ser o Dia das Capelinhas. O Tutor poderá ir com sua imagem. Nesse dia, é
importante que se façam presentes os Zeladores e Tutores, buscando atrair as bênçãos de Deus para o seu
trabalho, compromisso assumido com a Mãe de Jesus ao aceitarem a Missão.
O mesmo deve ser feito nas demais localidades que tenham a capelinha.
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Testemunho

Catequese
A catequese desta Obra
tem a missão de
catequizar e formar
catequistas com base no
Catecismo Leigo desta
Instituição, ligado ao
Catecismo da Igreja
Católica, a fim de
instruir na doutrina
católica, preparar para o
retorno de Jesus e
defender a Eucaristia.
Seu lema é: “Sejam
Catequistas!” E é
representada pela cor
vermelha.
Em 08 de dezembro de
2001, Nossa Senhora
instruiu o Sr.
Raymundo Lopes
pedindo-lhe que fosse
feito um “pequeno e
despretensioso
catecismo”, ligado
sempre ao Catecismo
da Igreja Católica”. Seu
desejo é que a Obra
Missionária seja
c o m p o s t a d e
catequistas formados
sob o Seu comando.
Ela nos pede urgência
no atendimento a este
seu pedido, com ajuda
daquilo que foi criado
sob Sua inspiração
direta: os Missionários
da Divina Eucaristia. E
nos diz que esta será a
nossa meta e o carisma
que fará brotar na Igreja
vocações sacerdotais e
consagradas.
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novamente. A partir daí a diálise começou
a funcionar, a perda de sangue pelas fezes
foi diminuindo e depois de 30 dias de
internação na UTI e mais 12 no quarto do
hospital ela teve alta no último dia do ano
de 2016. O fato é que desde o dia que
recebemos a notícia da doença sempre
ficamos muito confiantes que ela iria se
recuperar com as graças de Deus e de
Nossa Senhora. Foi muito difícil a
recuperação, mas com as orações de várias
pessoas, inclusive dos missionários, e com
a intercessão de Nossa Senhora do Divino
Amor a Maria Regina hoje está em casa e
continua se recuperando bem da doença.
Cabe ressaltar que Nossa Senhora do
rezados missionários, minha filha,
Divino Amor entrou em nossas vidas
Maria Regina, foi internada no dia
através de uma imagem encontrada jogada
19 de novembro de 2016. Na
em uma estrada de terra e com a cabeça
oportunidade, ela
quebrada. Quem encontrou a
apresentava um quadro de Quando sentirem que não têm imagem foi uma prima que,
prostração, diarreia com mais forças, não se esqueçam: tão logo soube da doença da
sangue e vômito. Tudo TUDO PASSA. Mesmo com Maria Regina, passou a pedir
aconteceu muito rápido no um princípio complicado, a intercessão de Nossa
hoje já estou em minha
dia anterior ela estava bem, casinha.
Senhora do Divino Amor e,
b r i n c a n d o e c o m e n d o . Muito obrigado pelo tempo também, nos passou a foto da
Internada no dia 19, já no dia que cuidaram de mim, jamais imagem e a oração para
20 veio a notícia que ela me esquecerei de vocês, cada rezarmos. Tenho certeza de
precisaria ser transferida para um de vocês, funcionários, que as coisas não acontecem
outro hospital e, o pior, para pais e pacientes, foram na vida por um mero acaso.
UTI em virtude da suspeita de i m p o r t a n t e s n a m i n h a Essa imagem milagrosa nos
uma doença gravíssima, no recuperação.
surgiu em um momento de
caso, uma síndrome chamada Maria Regina, Raquel e André desespero e intercedeu por
de hemolítica-urêmica.
nossa filha junto ao Senhor
Ficamos sem chão e totalmente
Jesus e junto a Deus. Agradecemos
desesperados. Já na UTI o quadro dela só
imensamente a Deus, a Jesus Cristo, a
piorava, pois não urinava, continuava
Nossa Senhora do Divino Amor pela
evacuando sangue nas fezes e os exames
recuperação da Maria Regina. Também
dela só pioravam. Então no dia 23 ela foi
agradecemos a todos vocês pelas
para o bloco cirúrgico para colocar um
constantes orações que, certamente, foram
cateter na barriguinha e iniciar o
ouvidas e nos deram forças nesse momento
tratamento da doença através da diálise.
tão difícil. Que Nossa Senhora do Divino
Nesse mesmo dia a diálise não deu certo e
Amor derrame suas bênçãos sobre cada um
ficamos mais desesperados ainda, pois ela
de vocês.
estava em um estado bem crítico. No dia
consecutivo ela precisou receber
Raquel Lara e André
transfusão de sangue e também foi feito um
(Pais da criança)
ajuste no cateter para tentar fazer a diálise

P

Acesse nossos sites:
www.obramissionaria.com.br / www.oretornodejesus.com
Este jornal também estará disponível no site http://www.espacomissionario.com.br
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Projeto Mãe do Divino Amor
São capelinhas
congregando imagens
peregrinas que visitam
locais, onde permanecem
por até cinco dias, com o
objetivo de: propiciar às
famílias a presença da
Mãe de Jesus levando seu
Filho, a fim de
possibilitar-lhes que
estabeleçam um diálogo
com o Céu; e anunciar o
retorno de Jesus. São
também visitas que
curam, curas espirituais e
até mesmo físicas,
conforme a vontade de
Deus.
O Projeto se desenvolve,
portanto, com o trabalho
do tutor levando sua
imagem Mãe do Divino
Amor a residências e
instituições, sob a
coordenação direta de um
zelador, por sua vez
responsável pela
Capelinha que recebeu
por sorteio durante o XI
Encontro Missionário.
São 15 capelinhas, que
reúnem cerca de 100
imagens peregrinas.

Direção
A direção é composta
pelo Presidente da
Obra Missionária, Sr.
Raymundo Lopes,
pelo Coordenador da
Linha de Ação “Anúncio do Retorno de
Jesus”, da Confraria
Angélica, Sr. Francisco Lembi, e pela
Supervisora do Projeto Mãe do Divino
Amor, Sra. Marília
Azevedo.
Zelador
O zelador é aquele que
zela, que administra,
neste caso a sua Capelinha e o trabalho de
seus tutores: um elo
entre a casa da Mãe de
Deus em Éfeso (pelo
fragmento da pedra de
sua casa nela incrustada), a Capela Magnificat/Pátio da Confraria
Angélica, com a imagem da Capelinha e
suas peregrinas.

Quem desejar receber a visita da imagem Mãe
do Divino Amor, deve fazer seu pedido a um
Tutor ou Zelador ou a um dos seguintes
contatos:
Em Belo Horizonte (MG):
Marília – tel.: (31) 99657-3783
Gerson – tel.: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Em Bom Despacho (MG):
Maria da Conceição – tel.: (37) 3521-2992
Sara – tel.: (37) 3521-2720 / 99829-2788
Em Porto Alegre (RS):
Silene – (51) 3092-0508 / 98446-2374
Noêmia – (51) 3224-1992 /99102-3511

Capelinha

Tutor
O tutor é o guardião da
imagem branca Mãe do
Divino Amor, que deve
estar em constantes visitas sob sua tutela, sob sua
responsabilidade, para a
realização do objetivo
deste Projeto. O tutor é,
portanto, o responsável
imediato pela preservação e condução de sua
imagem e sua introdução
nas casas e instituições.

Visitado
O visitado é aquele que
recebe em sua casa a
imagem peregrina. Por
sua importância, deve
convidar familiares,
amigos, vizinhos para os
dias em que a mesma
permanecerem sua casa,
pois esta tem o objetivo
primordial de anunciar o
iminente retorno de Jesus
à terra, a maior boa-nova
para a humanidade desde
a sua primeira vinda.
Os trabalhos deverão
agora ser intensificados,
para que
se tornem um caminho
e f i c i e n t e d e
disponibilidade
missionária para as
intenções da Bela e
Serena Senhora relativas
ao anúncio. Urge,
portanto, uma retomada
das visitas com ardor e
determinação.
Lembrando Nossa
Senhora, em sua
m e n s a g e m d e
25/01/1994:
Não tenham medo;
deixem Jesus no
comando
de suas vidas;
usem da ousadia da fé.

Em Encantado (RS):
Sérgio – (51) 3751-3604 / 99951-6757
Terezinha – (51) 3751-2009
Leandra – (51) 3751-2193 / 98254-4145
Em Guarapuava (PR):
Roseli – (42) 99903-6880 / 99963-3088
Fátima – (42) 3623-4128 / 99977-0232
Em Rondonópolis (MT):
Ortenila – (66) 3422-2597 / 99900-3701
Mercedes – (66) 3422-2597 / 99900-3701
Em São Paulo (SP):
Vicentina – (11) 3675-6972 / 99911-0068

