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“Um grande calor geral em locais antes frios e um 
inexplicável esfriamento onde antes era quente, 

erupções vulcânicas em regiões tropicais e um forte 
aparecimento de vulcões na orla do oceano que banha o 
Peru serão avisos da segunda vinda de Cristo, e, depois, 

vocês terão uma era de paz”.

No dia 27/01/2014, Sebastião Marcelino recebeu em sua 
casa a visita de Nossa Senhora. Não exageramos quando 
insistimos que estas vindas de Maria ao Raymundo Lopes 
são os últimos avisos da volta do Cristo. A humanidade 
caminhará trôpega e vacilante até 2036; serão tempos de 
pesadas reflexões. Não estando na luz e nem nas trevas… 
não estando no Céu e tampouco no inferno, permanecemos 
nas sombras do entardecer de uma velha civilização 
carcomida por seus pecados. Durante estes vinte e poucos 
anos, seremos sacudidos nas mais íntimas fímbrias do ser. 
Os pilares desta sociedade calcada na razão desabarão ao 
influxo amoroso do Cristo. A ciência ficará impotente 
diante do inexplicável. Depois dessa longa noite de 
pesadelos inimagináveis, eis que brilha o sol que traz a vida 
em seus raios… Então, brasileiros! que padeceram de uma 
revolução de origens funestas, cantarão estendendo 
alegremente seus corações em amor ao irmão, que deverá 
chegar ao alto monte. Nada acontecerá no Brasil que não 
seja o que procede do Alto.

Marco Aurélio

Quem ama a Deus observa 

os seus mandamentos
Terça-feira, 06 de dezembro de 1994

Meus filhos!

Estou fornecendo a vocês o caminho para 

uma conversa  s incera  com Deus ,  

objetivando uma resposta. Por isso, prestem 

atenção: quem conseguir estabelecer uma 

correspondência perfeita entre a oração e 

suas atividades diárias, conseguirá fazer 

bem, senão tudo o que faz, ao menos o que 

se deve fazer.

Eu lhes afirmo que, da concordância entre a 

oração e o trabalho, depende toda a 

serenidade de quem está à procura desse 

caminho.

Por que será que, mesmo depois de uma 

oração profunda e ardente, a maioria de 

vocês se vêem decaindo, com humilhação 

dos propósitos expressos nela, nas faltas 

mais vulgares?

Eu respondo que é devido à soberba e por 

não quererem ofe-recer a Deus os desejos contidos no 

coração de cada um de vocês, com receio de conhecer e 

aceitar os dele.

Deus vê e quer somente o nosso coração.

Tudo que não for acompanhado de retidão, de fidelidade, de 

amor, de caridade e do desprendimento às coisas terrenas, 

não vale nada diante dele. 

A essência do que aqui expresso, se resume nestas poucas 

palavras: quem ama a Deus, observa os Seus mandamentos, 

vive sereno e confiante em Sua providência.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.136)

Sebastião Marcelino recebeu a 135ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 28 de janeiro 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

<asdf>
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Os Verdadeiros Parentes de Jesus  (Mc 3,31-35)

Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de 
fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe 
disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura”. Ele respondeu: 
“Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” E, olhando para os que estavam 
sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a 
vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

Este Evangelho é muito conhecido por refletir um ponto polêmico entre as 
Igrejas coirmãs, ao mencionar a expressão "irmãos e irmãs de Jesus". As pessoas 
que o lêem e têm dúvida sobre esta questão, é porque desconhecem totalmente o 
contexto em que o fato ocorreu e a cultura dos judeus naquela época.

Naquela região, as línguas mais faladas eram o hebraico, o aramaico e o grego, 
culturas que tinham por hátito se referir ou se dirigir aos parentes chamando-os 
de irmão, irmã, primo ou patriota. Em hebraico usava-se a palavra "Ah" e em 
grego a palavra "Aha", ambas com o mesmo sentido: irmão, irmã, primo e 
patriota. Este é o motivo de tamanha dúvida, quando Jesus diz: "meus irmãos".

Daí surgiu a polêmica e a contestação ao dogma da virgindade de Maria. Jesus se 
referia a pessoas que realmente eram seus parentes e que estavam com Sua Mãe, 

mas que não eram, como alguns querem, Seus irmãos consangüíneos, o que Ele não tinha.

As Igrejas coirmãs tiveram início a partir de pessoas que protestavam contra algumas situações da Igreja Católica. 
Uma destas questões, além do dogma da virgindade de Maria, era o dogma da Imaculada Conceição. A dúvida surgiu 
exatamente na época em que havia na Igreja Católica uma ala contra a Imaculada. Estes fatos não são revelados, 
porque os protestantes querem fazer as pessoas acreditarem que Nossa Senhora, além de ter tido outros filhos, não fora 
preservada do pecado original. Quando Jesus disse: "Quem é minha mãe?" Ele quis dar um sentido espiritual a esta 
palavra. Mas alguns se apegam ao sentido literal da expressão, para dizer que Ele estava desrespeitando Sua própria 
Mãe, ou ainda – como acontece com os protestantes – para subtrair-lhe a grandiosidade que representa sua 
maternidade divina, em vista da qual foi privilegiada com esta graça singular.

Para entender o Evangelho é necessário conhecer os costumes e a cultura da época, não o interpretando à letra, ao pé da 
letra. Tudo o que foi dito por Jesus é muito importante, mas se perde quando não temos o devido cuidado com a sua 
leitura.

Ele estava aqui nos dizendo que temos uma família espiritual com o Altíssimo, somos todos irmãos em Cristo, com o 
qual formamos Seu Corpo Místico. Portanto, antes e acima dos laços familiares, temos um vínculo maior em Deus, do 
qual somos um projeto. Não podemos nunca nos esquecer disto, pois aí está "a grandeza de nossa origem e o sentido de 
nossa fé", como disse certo doutor da Igreja. Portanto, primeiro temos um compromisso: conhecer Deus como Pai e 
fazer a Sua vontade. Isto é básico, primordial a todos nós.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.88)
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Teu sonho

Na madrugada de 28 de janeiro de 1992, Raymundo Lopes acordou 
escutando alguém chamando-o. Levantou-se, foi até a sala e viu uma 
luz brilhante, azulada, do tamanho de uma pessoa. E dela saiu uma voz 
delicada e macia: 

“Raymundo, preciso falar com você”.

Era a Mãe de Jesus. Desejava nove encontros com Raymundo na igreja 
de São Sebastião (av. Augusto de Lima), a partir de 11 de fevereiro, nas 
terças-feiras, às 17 h. Perguntou-lhe depois se ofereceria a Deus os dias 
restantes de sua vida, tendo recebido dele um inequívoco SIM.

A esses nove encontros, sucederam-lhe outros incontáveis, 
contemplados também com as presenças dos anjos Gabriel, Raphael e 
Uriel, além da presença maior daquele que é o Senhor da Criação: 
Jesus. E destes diálogos formou-se um rico tesouro de ensinamentos, 
mas também um oportuno e grave alerta para os tempos que vivemos – 
precisamos estar preparados para o iminente retorno de Jesus.

E neste período, repleto de obstáculos e duras provações, sobrepujado 
pela  perseverança, coragem, “fidelidade e amor pelas coisas do 
espírito”, Raymundo Lopes conquistou a confiança do Céu, deu à Doce 
e Serena Senhora a certeza do triunfo do seu Imaculado Coração e 
achou “preferência diante do Trono do Altíssimo”.

Missionários do Coração Imaculado

Não crês! Não crês na pura e grande Senhora,
Que aos míseros mortais dá força e mostra caminhos,

Que faz fremir as coisas, que dá guarida a quem precisa,
Ao triste e desditoso que sofre.

Então, quem movimenta o mundo cristão,
Quem faz brotar o lírio no sofrimento,
Planície árida? Quem nos dá coragem?

Guia os passos do pobre forasteiro.
E teu sonho, a dourada fantasia,

É que rebenta o lírio em pleno seio
Do campo em flor, ao despertar do dia?

Não!…Pensa mais, em Maria tudo existe!
E crê da mesma forma como eu creio 

Que em Maria um grande, supremo existe!

“Em Fátima falei a uma leiga, para os Papas, eles não acreditaram; agora, falo a um leigo, para os leigos.”
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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.

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

 Nossa Senhora do Divino Amor
De: R$ 180,00 Por: R$ 160,00

Descrição do Produto: 

Ÿ  Material durável
Ÿ  Marmorizado com resina
Ÿ  Branca
Ÿ  Peso aproximado: 2.700kg
Ÿ  Altura: 48cm
Ÿ  Largura: 15cm
Ÿ  Espessura: 11,5cm 

Aviso

Comunicamos  a todos 
que participam deste nosso 
Terço na Basílica de 
Lourdes, dirigido pelo Sr. 
Raymundo Lopes, que no 
dia  11 de feverei ro  
próximo – somente nesse 
dia – não teremos o Terço.

Missionários do Coração 
Imaculado

No diálogo de 03/03/1992, Raymundo Lopes perguntou 
a Nossa Senhora:

– Senhora, o que quer de mim? 

– Quero que transmita a todos o meu apelo para que 
rezem pela Igreja. 

– A Senhora tem alguma coisa a falar?

– O que tinha a falar, já o disse em Fátima; algumas 
coisas já aconteceram e outras ainda não aconteceram.

– A Senhora poderia explicar melhor?

–Meu Filho está próximo a vir, isto Eu disse à pastora 
Lúcia e pedi que guardasse segredo até sua hora 
oportuna, para que fosse revelado ao Papa da época. A 
Igreja terá que preparar o mundo para o retorno de Jesus, 
e somente ela tem o poder dessa revelação. Isto Eu não 
quero que revele a ninguém, até que um mensageiro do 
Céu o permita. Estou lhe transmitindo como disse à 
pastora Lúcia, mais uma vez: O Céu já não suporta tanta 
violência e é dever de todos trabalharem para a paz em 
todo o mundo. Já estava previsto que os papas nada 
fariam, com receio de nada acontecer e desacreditar a 
Igreja, mas a revelação é necessária. Os papas não 
acreditarão nas minhas palavras, e quando acordarem 
será tarde demais.

As trombetas anunciando o retorno de 
Jesus já estão tocando

É um presente de Raymundo a 
todos nós que amamos Jesus através 
de Maria,  que se encontra 
disponibilizada numa magnífica 
imagem confeccionada em resina e 
pó de mármore branco, e pode ser 
obtida branca ou num suave 
colorido que somente as mãos de 
Raymundo conseguem fazê-lo.


