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Amem-se e cultivem a paz
Terça-feira, 13 de julho de 1993

Primeiro Mistério
Aos meus filhos, que em breve terão sobre si a responsabilidade de representar Jesus na terra, 
falando e agindo por Sua Igreja, lembro que, junto à graça proveniente desta opção, vem o peso da 
cruz. Nestes tempos, grandes desafios terão que ser enfrentados com coragem e altivez, porque será 
uma época marcada por um pequeno espaço de tempo, onde a presença de Satanás tornar-se-á 
redobrada, apesar de imperceptível a vocês. Eu, porém, em contrapartida, redobro minha 
vigilância. Confiem! Estarei presente até o final deste tempo.
Segundo Mistério
Filhos e filhas, leigos do meu movimento, a vocês deixo palavras de amor e esperança, mas também 
um responsável alerta. Somente o amor constrói, e é necessário levantar os alicerces de uma Igreja 
renovada, dentro deste princípio, o mais urgente possível. Minha voz ecoará sempre em prol dos 
ensinamentos evangélicos, puros em seu conteúdo.
 Ouçam-me, ouçam-me bem: trabalhem para uma Igreja alicerçada, para que possam construir uma 
base sólida, onde tenham condições de defendê-la de ataques reformistas sem propósito, que visam 
tão-somente seu descrédito e sua ruína.
Terceiro Mistério
Aos responsáveis pelo país, chamo a atenção: a estabilidade da paz somente poderá ser conseguida 
se todos se conscientizarem da necessidade de uma vida voltada ao trabalho e à caridade. A história 
é a melhor mestra. Mirem-se nela e perceberão que a desonestidade com as coisas públicas e a falta 
de caridade fomentam a discórdia e a violência. Aos que detêm cargos e funções de domínio 
material neste país, levem a sério o que lhes digo e assumam suas responsabilidades.
Quarto Mistério

Aos que sofrem a sensação do afastamento de Deus, alerto que um coração empedernido é insensível ao sofrimento e às 
necessidades do próximo, sendo a principal causa deste mal. Desta forma, a mente se fecha, voltada para si mesmo, sem 
nada perceber em sua volta. Dêem graças a Deus por Eu poder alertá-los a abrir o coração; caso contrário, junto à ruína 
espiritual, instala-se a desordem, comandada por Satanás. Um corpo nessas condições, enfraquecido e afastado da 
graça, perecerá sem que o Céu possa ajudá-lo.
Rezem, rezem muito e não se afastem da Eucaristia.
Quinto Mistério
A todos vocês: conscientizem-se; cuidem da caridade; ajudem-se uns aos outros; isto lhes abrirá as portas da felicidade 
em serem úteis. A mi-séria proveniente da avareza é cumulativa a todas as outras. Na proporção em que se instala, lhes 
faltarão os dons do Espírito para com as coisas do Céu. Amem-se e cultivem a paz! Rezem pela paz! 
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.…

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.43)

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 09 de julho de 2013. 

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
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 “Façam vocês mesmos os milagres” - (Mt 9, 32-38)
Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído 
pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As 
multidões ficaram admiradas e diziam: “Nunca se viu coisa igual em Israel”. 
Os fariseus, porém, diziam: “É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os 
demônios”. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas 
sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e 
enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque 
estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a 
seus discípulos: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, 
pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita!”.

Gostaria de falar a vocês sobre tantas coisas! Mas há um tema sobre o qual as pessoas 
sempre me interrogam. Ao descobrirem que sou católico e que tive a graça de 
vislumbrar o rosto de Maria Santíssima, pedem-me: “Você poderia rezar por mim, 
porque Nossa Senhora escuta suas orações.”
Passei a interrogar-me como poderia pedir algo a Deus, por intermédio de Nossa 
Senhora, será que rezo melhor?
Penso que devemos rever a noção de oração que transmitimos e vivemos, começando 
por tudo aquilo que a oração não é.
Existe em minha mente uma história que ilustra bem isso.
Um rapaz vem ao meu encontro e diz:
“Raymundo, tão grande é minha confiança em Deus e em Nossa Senhora, que deixei 
meu carro na rua e a chave na ignição. Eu o deixei à providência de Deus, aos cuidados 
d'Ele.”
Eu lhe respondi: “Volte, retire a chave e tranque seu carro, não seja tolo. Não é preciso 
incomodar Deus com algo que você mesmo pode fazer.”
Bem claro, não?

É importante ter essa atitude em mente, ao se falar de oração e confiança em Deus ou em Nossa Senhora. Eles não 
podem ser importunados com coisas que você mesmo pode fazer.
Lembro-me de uma pessoa que me ajudou muito e serviu fielmente a Deus por toda a sua vida. Segundo ele, um dia 
disse a Deus: “Senhor, tenho sido um devoto adorador e obediente às doutrinas, tenho sido um bom católico, mas agora 
estou velho e preciso de ajuda. Senhor, deixa-me ganhar na loteria para ter uma velhice tranquila.”
Rezou, rezou e rezou. Um mês se foi, e dois, três, cinco, e um ano todo se passou, três anos escoaram. Um dia esse 
homem, em desespero, disse: “Deus, vê se resolve”. E Deus respondeu-lhe: “Resolva você! Por que não compra o 
bilhete?”
Isto dá ideia do que a oração não é.
Existem dois tipos de oração, a que diz: Senhor, Senhor!
E algo bem melhor: “Façam o que Eu digo.”
Há pessoas que estão cheias de Senhor, Senhor, que rezam dia e noite, mas se arriscam a ouvir: “Não os conheço. 
Façam o que eu digo”; isto é, amor a Deus, ser transformado no amor, isto sim, é amor a Deus.

Orações
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mil anos de Evangelização.Apresentaram a Jesus um homem mudo porque estava 
Essa é a colheita: aquilo que nos faz produzir algo de bom. 

endemoninhado. E Jesus expulsou o demônio daquele Ninguém colhe o que não plantou. E ainda é bom refletir 
homem, e ele ficou bom. Depois Jesus disse que a messe é sobre o ditado, “quem planta chuva colhe tempestade”.
grande e são poucos os pastores. Vamos dissecar qual é a O recado é muito claro, não sejamos mudos diante das coisas 
mensagem que Jesus quer deixar. Nós estamos ficando de Deus, porque é uma ação demoníaca. Isso é muito ruim. E 
mudos por uma ação demoníaca no mundo inteiro. Nós depois, se a messe é grande e poucos são os pastores, é porque 
temos medo de falar de Deus. Nós temos medo de estamos ficando mudos.
defender Deus. Nós temos medo de dar a nossa opinião Se ficarmos com coragem de falar de Deus, nos colocar à 
sobre aquilo que sentimos a respeito de Deus. Nós temos disposição de Deus, Deus fará este grande milagre para que 
medo de fazer as pessoas acreditarem que Deus é uma abramos o nosso coração, abramos a nossa voz para esse 
proximidade em nossa vida, que ele está sempre perto de mundo que não é brincadeira. Hoje se abre a boca para falar 
nós. besteira: são planos inimagináveis, são coisas que não 
Esse medo é gerado por uma ação demoníaca que atua por chegam até o nosso coração. Nas igrejas, hoje, se encontra 
séculos, e séculos e mais séculos. Há dois mil anos muita discórdia, uma coisa horrorosa. Muitos têm o prazer de 
convivemos com várias posturas de evangelização que, eu discordar, de brigar, tem o prazer de odiar uns aos outros. As 
não digo corruptas, mas que estão direcionadas para que igrejas não se amam. É uma mudez demoníaca. E Jesus 
não caiam em lugar nenhum, não produzam fruto das precisa expulsar isso. Nós temos que pensar também, junto 
coisas de Deus. Nossa Senhora nos ensina a “botar a boca com Jesus. Nós temos que permitir Deus fazer com que nós 
no trombone”. Nestes dois mil anos de revelação de Maria falemos, que abramos nosso coração às coisas Dele. É isso 
Santíssima, o único intuito dela, o único intuito que Ela que Nossa Senhora quer. Nossa Senhora não quer fazer 
vai ter, o único intuito que leva a Bem-Aventurada a grandes milagres. Na Praça do Papa eu pedi: “A Senhora não 
descer do Céu, vir aqui embaixo, falar com os degredados vai fazer um milagre?”. Ela falou: “Em Fátima eu fiz o 
filhos de Eva, é o de dar o recado: “Jesus está voltando”. milagre e pouco adiantou. Façam vocês mesmos os 
Ela não manda construir Igreja, isso é bobagem, ela não milagres”. Isso quer dizer, deixem de ser mudos, falem. Volto 
pede isso. Nossa Senhora nos pede para rezar o terço e ao exemplo daquela pessoa que me procurou: “Você não me 
entender essa grande verdade que vem divulgando. Uma leva a mal não mas me disseram que eu estou vendo Nossa 
vez eu falei com Nossa Senhora. A Senhora quer que Senhora”. Ora, só dela falar “não me leva a mal não” ela não 
construa Igreja? Não Raymundo, eu quero que você encha está vendo Nossa Senhora coisa nenhuma, ela está vendo 
as que estão vazias. Leve as pessoas a Deus, faça esse aquilo que a vontade dela deseja. Quando a gente faz a nossa 
intercâmbio com Deus. Já pensou se eu tivesse vergonha vontade querer ser a vontade de Deus, isso é muito ruim. Isso 
de falar? Uma vez chegou perto de mim uma ministra é uma 
extraordinária da sagrada comunhão e me disse assim: prova de que tem algo errado, isso não pode ser assim. Vamos 
“Raymundo, você não me leve a mal não, mas me falaram, falar, vamos abrir nosso coração a Deus, vamos saber o que 
outro dia, que eu também estava vendo Nossa Senhora”. Nossa Senhora está nos querendo falar, vamos ser católicos, 
Ora! Observe a expressão que foi usada: “não me leva a apostólicos, romanos, sem brigar uns com os outros, sem 
mal não”. Nós somos mudos, e nós temos que expulsar os inveja.
nossos demônios. Outro assunto que Jesus apresenta é o Uma vez eu estava numa missa e uma pessoa me pediu para 
da messe. Messe quer dizer colheita, colheita que alguém trocar de lugar comigo na Igreja porque não queria, durante o 
plantou. São dois mil anos de evangelização, dois mil abraço da paz, cumprimentar uma certa pessoa que não 
anos que Nossa Senhora tem falado. A maior plantadora suportava e que, porventura, estava ao lado dela. Ora! Onde é 
de coisas de Deus neste mundo é Maria Santíssima. Cada que está aquele pedido de Jesus:
vez que ela aparece num lugar, o recado dela é um só: “Amai os vossos inimigos”. A pessoa que ama todo mundo 
Meus filhos, prestem atenção, meu Filho Jesus está de não tem inimigo. O coração de Nossa Senhora fica muito 
retorno a terra. Se vocês não se conscientizarem disso, contente quando vê que vocês se amam, que vocês não são 
vocês vão virar cegos não pensantes, cegos sem surdos nem mudos, que vocês são pastores da Igreja, que a 
pensamento nenhum, cegos ocos. Quando se fala que a colheita é muito grande. O que está faltando é pessoa que fala, 
messe é grande, e são poucos os pastores, a palavra pastor é pessoa que abre o coração e fala. Prestem atenção: não 
não abrange somente os padres não, pastores somos todos sejam mudos, porque a colheita é muito grande, sejam 
nós, dispostos a falar das coisas de Deus. Temos pastores, pastores de Deus. Ele é que está pedindo isso.
temos pastoras em todo o mundo. Nós somos os grandes 
pastores de Deus. Nós é que estamos neste momento todo (Evangelho explicado por Raymundo Lopes na Basílica de 
criando intercâmbio para que Deus seja conhecido. Lourdes, em 05 de julho de 2011 )
Então, a colheita é tudo aquilo que foi plantado nestes dois 



4                                                                       Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

Redação

Rua Alagoas, 1460 - sala 904 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: redação@espacomissionario.com.br 

Administração
Jornalista responsável: Vicente Sanches
Editor: Raymundo Lopes
Redator: Marco Aurélio e Gilmar Dias
Revisor: Francisco Lembi 
Diagramação: Rodrigo Dune
Imagens: Rodrigo Dune e Marco Aurélio

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…”


