
Falar de Maria, a mãe de Jesus, e da rainha Ester é fazer uma narrativa para quem conhece
a vida terrena de Maria e a história de Ester, como está descrita na Bíblia.
Vivemos num mundo onde tudo é permitido, até inventar história que se encaixe. Aliás, já
fazem isso muito, mas o mais difícil é encaixar histórias no cotidiano/divino.
Quem poderia imaginar que na narrativa de Ester está a vida mística de Maria? Quem poderia
imaginar?
O que é vida mística?
Já  faz algum tempo que Raymundo tem  pensado nisso, mesmo porque a vida terrena  de
Maria pode ser inventada, canonizada etc., pois não está na Bíblia. Então, inventa-se. Mas a
vida mística de uma jovem que residia na mente de um Deus, criador de tudo, para compensar
a vida desobediente de Adão e Eva, é recriar a imaginação ou acreditar que isso seja realmente
uma história/divina que deve ser contada.
A vida mística requer um caminho místico, isso falando a mesma linguagem. E se isso foi
escondido aos sábios, foi revelado ao pequeno, nada mais nada menos pela intrigante Maria,
aquela que ousam taxar de muda, pequena e incapaz de inteligentemente se fazer presente
num momento crítico, onde a humanidade necessita dela para retornar ao caminho do Paraíso.
Corredentora? Pequeno demais para uma Rainha, pois com reconhecimento real,  depois de
criada e colocada no patamar de procurar soluções, pediu por nós, degredados filhos de Eva
que somos, .
Não se trata do caminho doutrinário, nem de dogmas, nem da tradição. Trata-se de reco-
nhecimento de valores, que nem de sombra resvala na sólida demonstração de força guiada
pelas sutilezas diabólicas.
Rainha Maria, com a mente voltada à nossa salvação, articulou o drama do nascimento de
Yeshua como homem, voltado a nos conhecer e participar de nossas mazelas e de tempo para
traçar o caminho de volta como Deus, para expulsar de vez essa apropriação indébita ter-
rena.
Essa é Ester/Maria. Essa é a participante ativa de nosso caminho de volta ao Paraíso.
Para compreender esse milagre de comunicação é necessário ler o relato, pensar que misti-
camente é um código que somente às vésperas do retorno de Yeshua isso é possível.
“Por fim o meu Coração Imaculado triunfará”, disse ela nas aparições. E seu triunfo é deixar-
se conhecer como pensamento d’Aquele que tudo comanda.
Sabemos que a caravana passa, o tempo passa, os valores passam, só não passa a maravilhosa
história daquela que nos deu Yeshua, porque isso era determinação d’Aquele que tudo co-
manda.
Vinde, Yeshua, porque vossa Mãe terrena deseja oferecer-vos um banquete de boas vindas.

Francisco Lembi
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A Vida Mística de Miryam



Fiz o que eles mandaram

Eu brincava com o Bidu. O dia estava lindo. Eram mais ou menos 10 horas da manhã. Notei que
eu não estava sozinho. Jogava a bolinha para o Bidu e, ao ser devolvida, voltava de cor diferente.
Da primeira vez, veio na cor vermelha. Joguei outra vez, ela retornou azul. Tentei mais uma vez,
e vi que era amarela.
Então, falei: 
– Por que vocês não aparecem? Sei que estão aqui!
Em seguida vi que os três “meninos” disputavam o assento na cadeira onde sempre recebo Nossa
Senhora. Eles se apertavam, tentando se acomodar nela. Comecei a rir da situação, mas logo
parei e fiquei olhando eles se ajeitarem na cadeira.
E disse-lhes:
– Vocês três não cabem aí, um tem que sair, ou dois, decidem!
Eles responderam: 
– Conheça a vida mística da Bela Senhora. – disse o de azul.
– Conheça a origem do seu nome (Daniel) no Céu. – disse o de vermelho. 
– Junte as duas narrativas e terá respostas. – completou o de amarelo.
– Não tenho como conseguir isso. – argumentei.
– Vamos lhe mostrar. Apanhe uma Bíblia que esteja perto de você. 
Apanhei a primeira que vi. 
– Abra em Daniel e depois em Ester.
Fiz o que eles mandaram. Minha cabeça começou a rodar, estava ficando tonto e me vi num local
estranho que eu não conhecia; e nesse lugar vi uma moça muito bonita e um senhor. 
Disse-me ela:
– Eu sou Miryam, mas também me chamam Ester.
O senhor me disse: 
– Eu sou você. Deseja nos conhecer? 
– Como assim? Eu sou você? – eu disse ao senhor.
E comecei a ver no livro de Ester coisas que eu não entendia, ou melhor, entendia mas não com-
preendia o porquê daquilo.
Então a moça me disse: 
– Vou lhe explicar e você compreenderá os dois, quem é você e como Aquele que tudo comanda
pensou na minha existência celeste e depois terrena.
De uma hora para outra, comecei a ler os livros de Ester e Daniel, compreendendo tudo.
Depois a moça me disse: 
– Declare isso depois de agosto do próximo ano, porque você estará num local onde será
necessário um contato comigo. Depois desse contato, fale deste assunto.
– Segredo?
– Não, não tenho segredos, são planos divinos para os quais é necessário serem observados. Lhe
darei ajuda na transposição dos dois textos, mas fale disso na hora necessária. O livro de Daniel
ficará para segunda etapa, e o torne público depois de dezembro do ano que inicia depois deste.
A partir daí, me interessei pelos dois livros.
Raymundo Lopes
Vila Del Rey, 13 de agosto de 2013
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A Obra Missionária

No dia 10 de março de 1992, Nossa Senhora apareceu a Raymundo Lopes sobre o altar-
mor da igreja de São Sebastião, em Belo Horizonte. Em beleza inefável, Ela chegou sob
um arco de estrelas, e pela primeira vez se identificou: “Eu sou a Senhora do Rosário”.
Após alguns alertas sobre a paz no mundo e a urgência de conversão da humanidade, a
Doce Senhora deu esta importante instrução a Raymundo:
– Desejo então que você, sob o meu comando, procure formar um grupo, e o coloque sob
a minha proteção. Desejo também que esse grupo, com caráter missionário com minhas
mensagens, seja conhecido por Missionários do Coração Imaculado.
Neste momento nascia, sob a bênção da mais suave voz, o grupo missionário que iniciaria
a “vitória” do Imaculado Coração. Este grupo foi moldado ao longo de todos esses anos,
seguindo sempre as instruções de Nossa Senhora, até que ganhasse a identidade do que
hoje constitui a Obra Missionária, formada sobretudo por leigos que decidiram empreender
um trabalho verdadeiramente evangelizador nestes “tempos difíceis e confusos”.
Carisma
O carisma dos Missionários do Coração Imaculado está centrado nas três linhas de ação
da Confraria Angélica, criada a pedido da Bela Senhora, conforme revelação feita pelos
Arcanjos Gabriel, Raphael e Uriel no dia 31 de agosto de 2010:
Anúncio: anunciar o retorno de Jesus, com a maior amplitude possível, usando de todos
os meios de difusão ao alcance, com amparo nas revelações dadas a Raymundo Lopes. Seu
lema será: Vinde, Senhor Jesus! Sua cor: azul (cor do Arcanjo Gabriel).   
Catequese: catequizar e formar catequistas, com base no Catecismo Leigo dos Mis-
sionários do Coração Imaculado, ligado ao Catecismo da Igreja Católica, a fim de instruir
na doutrina católica e preparar para o retorno de Jesus. Seu lema será: Sejam catequistas!
Sua cor: vermelha (cor do Arcanjo Raphael).  
Eucaristia: participar, com os Ministros Eucarísticos, das celebrações eucarísticas, cultos
e distribuição da Eucaristia a enfermos (Viático). Os missionários estarão sempre em firme
defesa da Eucaristia, que deve ser preservada “para o bem da Igreja”. Seu lema será: Eu-
caristia, presença de Jesus entre nós. Sua cor: amarela (cor do Arcanjo Uriel).
Objetivo do evento
A Obra Missionária realiza um encontro nacional a cada dois anos, que reúne seus líderes
e membros provenientes das mais variadas regiões do Brasil, e até mesmo de países vizin-
hos. São dias de confraternização e de convergência. Com a partilha de reflexões sobre os
diálogos do Céu com Raymundo Lopes, o intuito é formar uma unidade de pensamento e
ação, a fim de que a missão que nos foi entregue seja cumprida com fidelidade e eficácia.
O alinhamento de todos os missionários com a direção central da Obra Missionária, repre-
sentada por Raymundo Lopes, refletirá simultaneamente a sintonia necessária com o Céu,
de onde emanam sua inspiração e sustentação. Por esse motivo, é imprescindível que os
missionários participem do encontro nacional, onde terão a oportunidade de revigorar-se
interiormente, estreitando laços com o Movimento e ampliando seu entendimento acerca
dos conteúdos e objetivos que o norteiam. “Neste momento decisivo da história”, quando
“as trombetas anunciando o retorno de Jesus já estão tocando”, cumpre que os missionários
estejam vigilantes e conscientes, respondendo em uníssono aos chamados da Doce e Serena
Senhora.
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Local do evento:
Casa de Retiros São José
Avenida Itaú, nº 475, bairro Dom Bosco 
CEP: 30730-280 – Belo Horizonte / MG

A Casa de Retiros São José destina-se em primeiro lugar à formação de um
caminho espiritual: retiros, formação continuada, reuniões pastorais, encontro
de religiosos. Uma Casa Redentorista para a evangelização e os evange-
lizadores, a serviço de uma Igreja missionária.
A Casa de Retiros São José conta com toda a estrutura e assessoria para a re-
alização de eventos, inclusive, qualidade no atendimento e segurança em suas
dependências. Suas acomodações hospedam até 194 convidados; seu au-
ditório é estruturado para 400 pessoas, sua capela e sala de reunião para 100
pessoas. Além disso, a Casa oferece em seu restaurante saborosa culinária
típica mineira, preparada com ingredientes de sua própria horta orgânica.
Uma Casa mineira, no coração de nossa Capital.
Conheça a estrutura do local acessando:

http://www.casaderetirossaojose.com.br/

Opções de inscrição e formas de pagamento:

Apartamentos privados com duas camas
Entrada: Sexta-feira, com recepção a partir das 17 horas. Sábado, domingo e segunda até as 15 horas.
Valor das três diárias: R$ 560,00 por pessoa.
Alimentação: Café da manhã, lanche às 10 horas, almoço às 12 horas, lanche à tarde e jantar às 19
horas.
Pagamento através do SIM: depósito bancário, ou dividido em até 10 vezes.
Formas de pagamento via internet: Cartão de crédito em até 10 vezes, boleto bancário, débito em conta,
cartão de débito Visa Electron.
Apartamentos com duas camas; três camas e quatro camas. BANHEIROS COLETIVOS.
Entrada: Sexta-feira, com recepção a partir das 17 horas. Sábado, domingo e segunda até as 15 horas.
Valor das três diárias: R$ 450,00 por pessoa.
Alimentação: Café da manhã, lanche às 10 horas, almoço às 12 horas, lanche à tarde e jantar às 19
horas.
Pagamento através do SIM: depósito bancário, ou dividido em até 10 vezes.
Formas de pagamento via internet: Cartão de crédito em até 10 vezes, boleto bancário, débito em conta,
cartão de débito Visa Electron.
Inscrição de dois dias e meio sem hospedagem
Entrada: Sábado, domingo e meio dia de segunda-feira (até as 15 horas).
Valor de duas diárias e meia: R$ 300,00 por pessoa.
Alimentação: Café da manhã, lanche às 10 horas, almoço às 12 horas, lanche à tarde e jantar às 19
horas.
Pagamento através do SIM: depósito bancário, ou dividido em até 10 vezes.
Formas de pagamento via internet: Cartão de crédito em até 10 vezes, boleto bancário, débito em conta,
cartão de débito Visa Electron.
Inscrição de dois dias sem hospedagem
Entrada: Sábado e domingo.
Valor das duas diárias: R$ 260,00 por pessoa.
Alimentação: Café da manhã, lanche às 10 horas, almoço às 12 horas, lanche à tarde e jantar às 19
horas.
Pagamento através do SIM: depósito bancário, ou dividido em até 10 vezes.
Formas de pagamento via internet: Cartão de crédito em até 10 vezes, boleto bancário, débito em conta,
cartão de débito Visa Electron.
Inscrição de um dia e meio sem hospedagem
Entrada: Sábado ou domingo e meio dia de segunda-feira (até as 15 horas).
Valor de uma diária e meia: R$ 190,00 por pessoa.
Alimentação: Café da manhã, lanche às 10 horas, almoço às 12 horas, lanche à tarde e jantar às 19
horas.
Pagamento através do SIM: depósito bancário ou dividido em até 10 vezes.
Formas de pagamento via internet: Cartão de crédito em até 10 vezes, boleto bancário, débito em conta,
cartão de débito Visa Electron.
Inscrição de um dia sem hospedagem
Entrada: Sábado ou domingo.
Valor da diária: R$ 130,00 por pessoa.
Alimentação: Café da manhã, lanche às 10 horas, almoço às 12 horas, lanche à tarde e jantar às 19
horas.
Pagamento através do SIM: depósito bancário, ou dividido em até 10 vezes.
Formas de pagamento via internet: Cartão de crédito em até 10 vezes, boleto bancário, débito em conta,
cartão de débito Visa Electron.


