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Quando meu Filho retornar,… 
somente se salvarão os que estiverem limpos de coração.

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.

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.

 Sagrada Família

De: R$ 180,00 Por: R$ 160,00

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito 
conforme o Pagseguro.

Descrição do Produto: 

Ÿ Marmorizado com resina 
Ÿ  Peso aproximado: 2,600Kg
Ÿ  Altura: 41cm
Ÿ  Largura: 24cm
Ÿ  Espessura: 7cm 
Ÿ

(…) Hoje termino pedindo que medite atentamente sobre tudo o que lhe disse neste período. São instruções dadas 
para que, espelhando-se nelas, a Igreja possa esperar Jesus e vencer essa batalha contra o Diabo. Uma nova situação 
se aproxima, e somente uma Igreja estruturada nos bons princípios, simples e objetiva, atenta aos mandamentos, 
poderá sobreviver sem manchas depois do retorno de Jesus. Eu serei a grande vencedora nesse processo, e desejo 
que esteja comigo o maior número possível de almas. Tudo isto depende unicamente de vocês, e nada posso fazer 
senão chamar-lhes atenção sobre o que está por acontecer. Quando meu Filho retornar, baixar Seu braço sobre a 
humanidade e fizer cumprir tudo o que foi dito, somente se salvarão os que estiverem limpos de coração.

(Trecho extraído do livro O Terceiro Segredo – A Vinda de Jesus, pág. 46)

Meus amados!
Aproxima-se o dia em que Aquele que comanda com suave jugo estará entre vocês, e desejará achar o coração do 
homem aberto para recebê-lo. Bendito seja Jesus que vem a nós, realizando, em sua plenitude, a vontade do Pai que 
está no Céu. Venho à terra para lhes mostrar Jesus e toda a sua Obra Redentora, realizada através do amor, da paz e da 
justiça. Jesus deseja entrar em triunfo no íntimo do homem. Para que isto aconteça, abram caminho à paz interior, 
dando vazão aos pensamentos e ações sob Seu comando. Se souberem receber Jesus, reconhecendo-o como o eco da 
voz de Deus na terra, terão, na eternidade, a felicidade de ouvir a do Criador de todas as coisas. Eu os quero à beira do 
caminho, quando Jesus passar em Sua glória. Esta é pois a razão porque tanto os exorto a viverem minhas mensagens. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem de Nossa Senhora, extraída do livro Uma voz que fala aos meus ouvidos, pág. 213)

Jesus deseja entrar em triunfo no íntimo do homem
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            A Segunda Vinda de Jesus - (Mt 8,23-27)

Naquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma 
grande tempestade no 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?” 

Origem
Raymundo Lopes nasceu em Ubá, Minas Gerais, em 21 de abril de 1941, de uma família 
católica. Foi o terceiro filho, numa fila de cinco. Sua mãe teve dois abortos, um entre seu 
primeiro irmão e ele, e outro entre ele e seu irmão mais novo. Seus dois irmãos foram: Fernando e 
Sérgio, já falecidos; sua mãe chamava-se Irene e seu pai Marino, também falecidos. Cresceu 
num regime de muita austeridade. Frequentou a igreja do Rosário. Estudou no Ginásio Estadual 
Raul Soares, até a 4ª série ginasial. Devido às dificuldades da época teve de ser criado, nos 
primeiros anos de vida, por uma tia-avó conhecida pelo apelido de Nonota. Seu nome era 
Cacilda. Aos três anos voltou a morar com seus pais. Na fazenda onde morava sempre tinha a 
companhia de três amigos. As pessoas diziam que eram amigos imaginários, mas eles brincavam 
com ele sempre que estava sozinho no pasto, entre as galinhas, ou na chuva. Por volta dos 7 anos 
de idade sua tia Lourdes o levou para ir morar com ela, por algum tempo, em Belo Horizonte.

Iniciação Cristã
Chegando a Belo Horizonte, foi levado à igreja de São Francisco, no bairro Padre Eustáquio, onde foi matriculado num 
coral e num catecismo. O responsável pela igreja  na época era o frei Antonelo, um franciscano enorme.
Fato marcante em sua vida, dentre vários, foi sua primeira comunhão, a festa estava marcada para o dia 16 de junho de 
1949. No dia anterior à festa, já à tardinha, Raymundo foi até à igreja. Chegando a uma porta lateral, onde tinha um monte 
de areia, viu seus amigos que o informam que ele receberá naquele momento a Santa Eucaristia. Levado para dentro da 
Igreja pela bela moça que ele sempre via, mas sem saber que se tratava de Nossa Senhora, Ela o orienta que quando o 
sacerdote o oferecer Jesus que receba. Dizendo isso, entrou um sacerdote parecido com frei Antonelo e começou a celebrar 
a Missa, e na hora na comunhão Raymundo recebeu a Santa Eucaristia. O relato de sua experiência à sua tia foi interpretado 
como sendo uma mentira, e frei Antonelo, como forma de punição, impôs que ele só participaria da cerimônia vestido de 
preto, o que foi prontamente aceito por sua tia. E isto lhe trouxe muito constrangimento. Na foto, tirada naquele momento, 
vê-se por cima do terninho, misteriosamente, uma hóstia branca com reflexos de luz.
No momento da comunhão frei Antonelo lhe falou:
– Raymundo, você insiste na mentira, vai comungar em pecado?
A moça que estava ao seu lado lhe disse baixinho:
– Repita para o sacerdote:
Padre, existem coisas entre nós e Deus; deixe que Deus administre as coisas dele. Administre as suas e deixe Deus julgar o 
que é bom e direito,o que é pecado e o que não é.
Horas depois, frei Antonelo apareceu em sua casa, transtornado, e disse em conversa à  sua tia Lourdes:
– Não importune esse menino. Fiz tudo errado e acho que vou ser punido por isso.
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Este Evangelho também nos fala da segunda vinda de Jesus e nos 
permite mais de uma abordagem. Vejamos.

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.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p. 225 e 226)

Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida todos a participar da Vigília Missionária na Capela Magnificat que será realizada nesta 
sexta-feira, dia 05 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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O CHAMADO
 Verdadeiramente, Raymundo já estava sendo preparado pelo Céu, como disse 
Nossa Senhora em dois momentos:
“Desde seu primeiro dia de vida, estou a lhe preparar para este momento…” 
“Você foi preparado anos a fio, para que não viesse a decepcionar o Céu”.

O DANIEL DOS ÚLTIMOS TEMPOS
Os planos de Deus são traçados para cada um de nós muito antes de estarmos 
no seio materno, principalmente para aqueles a quem o Céu destinou cumprir 
uma missão em nome de Jesus, cabe a cada um de nós aceitar ou não este 
destino. Raymundo Lopes é uma dessas criaturas especiais diante do Pai 

Todo-Poderoso. Conforme nos relata em uma experiência vivida em sua infância, depois de ter feito a primeira 
comunhão e retornado à sua terra natal, Ubá (MG), quando seu pai o levava para conhecer um seminário, e passando 
por um lugar de nome Mercês do Pomba, onde tinha uma mulher que vivia só de hóstias, há vários anos, chamada Lola, 
quis visitá-la.Quando entrou no quarto de Lola, viu ao lado dela a moça (Nossa Senhora), o homem que matou o galo 
(Jesus) e seus amigos (os três anjinhos). E a moça lhe disse: “Escute o que Lola vai lhe dizer. Que fique registrado em 
sua mente”.
Lola foi vendo Raymundo e disse:
“Este menino não vai ser padre, está sendo e vai ser muito importunado pelo diabo, que através dos padres vai induzi-
lo a abandonar a fé católica. Terá desilusões a respeito da fé. Não se preocupem, vai falar muito de Nossa Senhora.”
Prosseguindo, ela falou mais ou menos:
– Raymundo, seu nome no Céu é Daniel. Você é muito importante para Jesus e Maria. Você tem amigos no Céu e uma 
centena de inimigos no inferno. Você terá que travar uma luta enorme, principalmente com a Igreja. Eles ficarão 
desorientados se você se mantiver firme. Terão momentos de insensatez; mas, quando for necessário, mantenha-se 
firme. Sua amiga lhe passará tarefas difíceis de serem cumpridas, mas você deve ajudá-la. Vai deixar sua terra muito 
em breve e vai para um lugar onde as forças benéficas ficarão muito difíceis de atuar, e aquele homem chegará perto 
de você. Seja astuto e procure também enganá-lo, porque ele pensa somente em prejudicar as coisas de Jesus e Maria; 
e quando essas entidades pensam assim, pela mentira e soberba ganhar as pessoas, estão trabalhando contra Deus, e 
suas tarefas são prejudicadas.
Depois de muitos anos após sua vida passar por muitos percalços e transformações, a pedido da Santíssima Virgem, 
deixou sua atividade empresarial para dar início ao plano de Deus e se dedicar inteiramente a esta Obra Missionária. 
Seu primeiro encontro com a Virgem Maria se deu na madrugada do dia 28/01/1992. Depois, vieram muitos outros. 
Nos primeiros encontros, ele via apenas uma luz e dela saía uma suave voz que lhe falava.
Então, durante um diálogo com Nossa Senhora, ao questioná-la por qual motivo Ela não falava diretamente aos padres 
e ao Papa, Ela lhe expõe a importância do papel que Raymundo desempenha para o futuro da humanidade e a forte 
relação dele com as aparições de Fátima:
– Em Fátima falei a uma leiga, para os Papas, eles não acreditaram; agora, falo a um leigo, para os leigos. No livro que o 
Céu lhe permite, agora (O Terceiro Segredo: a vinda de Jesus), 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! Anos mais tarde, 
Raymundo passou por uma experiência muito forte e importante, ao se encontra com o Papa Bento XVI, a pedido de 
Sua Santidade, no dia 17 de agosto de 2010, em Roma, no Castel Gandolfo. Neste encontro, a portas fechadas e 
reservado somente aos dois, Sua Santidade mostrou-lhe a carta da pastora Lúcia relativa ao Terceiro Segredo de Fátima 
e perguntou-lhe se era ele o personagem ali referido: 
“Farei brotar, em terras brasileiras, um homem assistido por mim, cujo nome lhe chamaremos Daniel, para 
anunciar aquilo que venho insistindo há vários séculos: o retorno de meu Filho, no tempo de vocês…”


