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Francisco Lembi recebeu a 161ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

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.

Número do sorteio______ do dia 23 de setembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita

Colocar em prática a construção de 

Deus na vida dos jovens
Terça-feira, 02 de maio de 1995

Amados filhos! 
Inicia-se o ano da terra de 1996. Vejo a 
humanidade totalmente absorta num 
consumismo materialista, que 
preocupa o Céu. Famílias criadas sob 
o poder do dinheiro, totalmente 
despreparadas para enfrentarem o 
desafio do novo milênio que se 
aproxima, são o celeiro de jovens que 
estarão no comando amanhã. Destrói-
se a idéia de Deus no coração desses 
jovens, para que, desta ruína, seja 
levantado o caos.
No ano da terra de 1917, deixei ao 
mundo um alerta sobre estes tempos, e 
pouco foi feito para que minhas 
palavras fossem levadas a sério.
Torna-se necessário colocar em 
prática a construção de Deus na vida 
dessa juventude, antes que seja tarde 
demais.

Vocês estão se deixando levar por conceitos errôneos, 
que visam unicamente distanciá-los da realidade, 
criando em torno de alguns privilegiados pelo poder 
terreno, uma paz sem consistência e conteúdo.
É chegado o momento do ajuste de contas, e a justiça de 
Deus se fará presente, para que a terra seja purificada.
Meus filhos, meus apelos à conversão são uma constante 
em minhas mensagens em todo o mundo, porque desejo 
vê-los purificados pelo arrependimento e pelo amor, e 
não pelo castigo que ronda esta geração.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.199)

 

No dia 19/09/2014, Francisco Lembi recebeu em seu lar a 

visita de Nossa Senhora. Apesar das mensagens da Virgem 

Maria a Raymundo Lopes terem sido ditadas na década de 90, 

elas tornam-se cada vez mais atuais, ao passo que o tempo se 

encurta. Aqui Nossa Senhora nos fala que famílias vivendo 

num regime onde somente o valor da posse é o que importa e 

Deus é assunto secundário, “são o celeiro de jovens” que irão 

galgar postos de comando no futuro. E como estas pessoas irão 

governar sem nenhum preparo espiritual, já que não o tiveram 

na juventude, devido à negligência da família e da Igreja, que 

teimam em não levar a sério as mensagens de Maria 

Santíssima? O resultado é este: o colapso social. Muitos dos 

jovens, à época dessa mensagem dada em 1996, hoje estão 

ocupando postos de chefia em grandes empresas, outros são 

autoridades religiosas, governantes etc. Vemos que a maioria 

daqueles que detêm estas posições não estão preocupados com 

questões espirituais. Então, como ficamos!? Ficamos reféns 

da cultura materialista, que só pode terminar no caos. E 

mesmo sabedores de tudo isto, o que importa mesmo é que 

vençamos na vida, seja de forma legal ou ilícita. Cursar boas 

escolas, ter um ótimo emprego, adquirir posses e desfrutar de 

uma velhice “tranquila”!? Esta é a grande meta a ser 

alcançada. Mas como fica a maioria da população, que não 

consegue cumprir esta agenda escravizante? Por isso este 

temor da volta do Cristo, porque acarretará o nivelamento de 

tudo que tende a exercer domínio sobre o outro; diante d'Ele 

todos os montes serão aplainados. Quando Jesus fizer parte do 

nosso cotidiano, acabará toda esta cultura da competição, 

porque isto não é natural; natural é servi-lo naquilo que temos 

de melhor, seja pouco ou muito. É bom sempre lembrar que no 

Céu “não existe lugar para a competição”.

Marco Aurélio

<asd>



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

A A Obra Missionária, fundada por Raymundo Lopes a pedido de Nossa Senhora, é assistida por três Arcanjos: 
Gabriel, Uriel e Raphael – os Arcanjos da alegria, segundo as palavras de Jesus. São os três Arcanjos enviados 

por Deus para proteger e orientar os Missionários do Coração Imaculado no grande anúncio da “maior boa-nova da 
história da cristandade, extensiva a todos os povos” – A segunda vinda de Jesus à Terra. Desde criança Raymundo tem 
contato com os anjinhos, que ele compreendia serem seus amiguinhos; mas naquela época de sua infância ele nem 
poderia imaginar que estava sendo preparado pelo Céu para a grande missão que o aguardava o futuro. Na 
adolescência, estes encontros ficaram-lhe mais raros. Mas em 1992, com o início das aparições oficiais de Nossa 
Senhora a ele, os anjinhos retomaram estes encontros. Aparecem ao Raymundo sempre que o Céu deseja passar-lhe 
alguma instrução ou diretriz, em nome de Nossa Senhora ou de Jesus, de inestimável valor para a Obra Missionária, 
para a Igreja e para a humanidade. Manifestaram-se visivelmente em vários momentos nos quais Raymundo corria 
grande perigo, presença que ainda hoje se faz.
Os anjos geralmente mostram-se a Raymundo na forma de criança e, em raras ocasiões, como adultos. Estão sempre 
usando das cores azul, vermelha e amarela; hora aparecem vestidos, cada qual, com uma das três cores, ou segurando 
caixas, bolas, flores etc., sempre nessas cores primárias. Quando aparecem a Raymundo, somente ele os percebe, 
exceto em duas ocasiões, quando todos os viram, mas somente Raymundo soube que eram eles; assim, passaram pelos 
presentes como crianças normais.
Em 10/11/2008, Raymundo teve um encontro com os três anjinhos na Capela Magnificat, onde um deles lhe disse: "Na 
compreensão de vocês, eu me chamo Gabriel. Quero que forneça a Jesus sua esperança…" É o anjo que se utiliza da 
cor azul.
O segundo falou: "Na compreensão de vocês, eu me chamo Uriel. Quero que forneça a Jesus sua fé… " É o anjo que se 
utiliza da cor amarela.
O terceiro completou: ''Na compreensão de vocês, eu me chamo Raphael; e gostaria que presenteasse a Jesus sua 
caridade…" É o anjo que se utiliza da cor vermelha.

Gabriel - o anjinho da cor azul
O Arcanjo Gabriel é o que mais fala com Raymundo Lopes. Aparece como um garoto de 
aproximadamente 10 anos; é o anjinho da cor azul, porque sempre usa esta cor quando quer 
mostrar algo a Raymundo. Ele foi fotografado em Nevers - França, ao lado da urna contendo o 
corpo de Santa Bernadete, em junho de 1998, e também deixou-se fotografar na Capela 
Magnificat, ao lado de Marco Aurélio, vestindo uma túnica azul, em 25/12/2008, dia em que 

os Missionários do Coração Imaculado celebram, ao meio-dia, a Missa de Natal. E o mais interessante: no momento 
em que foram tiradas as fotos ninguém o viu, somente depois ele apareceu misteriosamente nelas. No caso da foto com 
Marco Aurélio, que foi tirada por sua irmã Lilian, utilizando-se de um celular com poucos recursos, apareceu uma 
criança misteriosa ao seu lado dias após o ocorrido, para sua surpresa, perplexidade e preocupação, pois ele jamais 
poderia imaginar que seria alvo de algo aparentemente inacreditável, enigmático – a pergunta que não para de 
perguntar: o que queria um anjo ao sair numa foto comigo, e logo Gabriel, aquele que anunciou a vinda de Jesus a 
Maria?… E é ele o anjo do anúncio do retorno de Jesus, trabalho com o qual me vejo mais envolvido nesta Obra 
Missionária. Fatos extraordinários com Raymundo são compreensíveis, afinal ele foi escolhido pelo Céu para esta 
grande missão, é ele quem vê Nossa Senhora; mas, e eu! um simples ser humano sem nenhuma importância para a 
história, não vejo nada além da matéria, não sei nada de Igreja, doutrina etc!? Permanece a pergunta no ar, sem 
respostas… Mais tarde, pôde-se confirmar, através de Raymundo Lopes, tratar-se do Arcanjo Gabriel que, aliás, nesse 
dia tinha se manifestado mais cedo a ele brincando com uma borboleta azul (diálogoTire a Medalha do Pescoço, de 25 
de dezembro de 2008, quinta-feira, livro Raymundo Lopes – Uma incógnita dos Finais dos Tempos, pág. 108/109):
“Era Natal. Na véspera, tínhamos feito uma homenagem ao Menino Jesus. Neste dia eu estava no jardim, quando vi o 
menino (anjinho) de azul brincando com uma borboleta também azul. Cheguei perto 
dele, e ele me pediu que apanhasse a borboleta para ele. Corri para apanhá-la, mas 
ela foi se afastando, até que me vi na rua, perto do homem de toga azul-marinho.
Assustei-me, e ele me disse:
'Já é a segunda vez que o encontro aqui fora. Estou ganhando!…'
A cena sumiu, e não entendi nada.”
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Raphael  - O anjinho da cor vermelha
Raymundo nos diz que Raphael é o mais extrovertido dos três. É o anjinho da cor vermelha, 
porque está sempre usando da cor vermelha, quando quer transmitir algo a Raymundo.
“No dia 12 de junho de 2007, em Guadalupe, cidade do México, na Basílica velha, Raymundo 
viu quando entrou um dos Anjinhos, cumprimentando a todos com simplicidade, sem 
nenhuma afetação. Ele sorriu para Raymundo, deixando que entendesse o que estava 
acontecendo. Foi quando Raymundo disse:
– Posso tirar um retrato seu?
– Pode. – respondeu – Você não tem máquina fotográfica, mas sei quem tem.
– Quem?

– Sua companheira de viagem. Peça a ela, e terá seu consentimento.
Pedi. E ela então tirou a foto com ele ao meu lado, descontraído, com calça curta, como estava eu de bermuda. Não 
tinha brilho, não tinha êxtase, somente uma presença suave e perfumada.” (Diálogo Meus Anjinhos, livro Veni, 
Domine Iesu, pág. 71/72)

Uriel - o anjinho da cor amarela
Uriel é o Arcanjo que conduziu Raymundo até o Papa, em 15 de setembro de 2007. Nesse dia, 
Raymundo encontrava-se no Vaticano com a incumbência de entregar ao Papa Bento XVI os 
escritos de Nossa Senhora. Sem saber como chegar ao Papa, Raymundo pediu a Ela que o 
ajudasse, e de repente apareceu Uriel segurando sua mão direita. Raymundo, assustado, disse-
lhe:
“– Que loucura. Você aqui?
– Sim, O Senhor Jesus me enviou para ajudá-lo no plano da doce e serena Senhora.
– Estou a perder a hora, como você pode me ajudar?
– Segure firme em minha mão e venha comigo. Se for necessário, diga que sou seu filho.” 

(Diálogo Que loucura. Você aqui?, livroVeni, Domine Iesu, pág. 88/91)
Raymundo passou por toda a guarda do Vaticano, sem que percebessem sua presença, até ficar cara a cara com Bento 
XVI e lhe entregar os escritos. Após conversa rápida com o Papa, Raymundo foi conduzido por seu secretário até a 
praça de São Pedro. Chegando lá, Uriel pediu  que tirasse uma foto dos dois com um celular que Raymundo levava 
consigo. Nesse dia, Uriel se mostrou a todos, inclusive ao secretário do Papa, mas ninguém poderia imaginar tratar-se 
de um anjo. Uriel é o anjinho da cor amarela, porque está sempre usando a cor amarela, quando quer mostrar algo a 
Raymundo.

enhor bom Deus, força insuperável criadora do infinito, minha alma tem necessidade de vivenciar Tua presença na Sterra, porque sinto-me fraco(a) e sem força para entender Teus desígnios. Teus Anjos, desde o meu nascimento, me 
rodeiam e se esforçam para que eu entenda, cada vez mais, que Tua vontade criadora deseja me ver feliz. Agora eu 
desejo, do fundo do meu coração, que esse contato se realize plenamente.
 Estou com minha alma prostrada a Teus pés santíssimos, com a cabeça baixa e totalmente entregue à Tua vigilância 
paterna. Faz, Senhor, com que Tua força me envolva, através de Teus Anjos, e me forneça proteção contra as ciladas do 
demônio. Que o perfume das criaturas, criadas segundo a Tua vontade e fiéis a Teu amor, possa desvanecer por 
completo o inóspito caminho em que me encontro. 
Senhor, minha alma deseja ser transformada em instrumento de Tua presença; e sei que através dos Anjos que me 
rodeiam dia e noite isto pode ser realizado. Amor que se fez carne um dia no seio virginal de Maria, meu coração se 
acha pronto para ser totalmente invadido, através dos Teus Anjos, pela força de Teu Espírito, para que sejam dissipadas 
todas as dúvidas; seja dissipado todo o desentendimento; seja dissipado todo o desamor; sejam desmoronadas as 
colunas do ódio, da inveja e da desavença. 
Senhor, que Teus Anjos me assistam e me transformem numa alma limpa, para entender e fazer Tua vontade na terra. 
Amém.

Oração -  Aos Anjos do Senhor
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o evangelho de hoje é muito polêmico porque Jesus estava 
falando no meio de uma multidão e, então, falaram 

assim: “a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora te esperando, 
eles querem falar contigo”. O que eles queriam falar com Jesus 
naquele momento em que Ele estava ocupado com as coisas do 
Pai, o que teria naquele momento de tão importante que 
deveria interromper uma catequese do Cristo para atender mãe 
e irmãos, ou outra pessoa que fosse? Hoje nós somos 
interrompidos a todo momento pelas coisas lógicas da nossa 
vida, nós somos interrompidos por afazeres, por problemas. 
Muitas vezes acontece alguém falar assim: “Olha, você está 
rezando aí, mas tem isso “assim” que pode ser feito”. Na igreja 
isso ocorre a todo momento, pessoas dando desculpas, uma 
atrás da outra, pessoas impondo condições para poder 
evangelizar, catequizar. As pessoas esquecem que Jesus está 
disponível a todo momento, de madrugada, a qualquer hora, 
Ele está disponível para escutar. Jesus, na verdade, nos atende 
a todo momento mas quem somos nós pra falar assim: “Olha 
Senhor, pare com essa conversa aí porque sua mãe e seus 
irmãos querem falar com você. É como se mãe e irmãos 
fossem mais importantes do que uma catequese, é como se 
laços familiares fossem maiores do que a palavra de Deus. É 
isso que Jesus quis dizer.
Então Ele vem com aquela resposta: “Quem é minha mãe, 
quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles 
que fazem a vontade de Deus”. Jesus não estava se desfazendo 
da mãe dele não, Ele não estava fazendo caso dos primos dele, 
que na época eram chamados de irmãos. Jesus quis nos 
mostrar que quando estamos imbuídos da palavra de Deus, ou 
catequizando, ou no exercício de nossa religião, nós não 
podemos ser interrompidos por interrupções banais. Essas 
interrupções banais são, também, condições que nos 
impomos, deixando-nos ser interrompidos quando, por 

exemplo, dizemos assim: “Eu só vou à missa se...!” “Eu só vou 
ser catequista se...!” “Eu só vou ajudar o padre se...!” “Eu vou 
fazer a novena na minha casa se...!” Nós impomos condições. 
Ele nos ensina, nessa passagem, que a palavra de Deus, a nossa 
catequese familiar, a nossa catequese de vida, ela deve ser 
primordial, ela deve vir em primeiro lugar.
A misericórdia de Deus é justa. Confundimos a misericórdia 
de Deus com o pensamento de que Ele fará todas as nossas 
vontades, e não é assim. Existe uma coisa entre nós e o Divino 
que se chama livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós 
quisermos, nós podemos realizar o que nós quisermos, mas 
Deus também pode. Clamamos pelo nosso livre-arbítrio mas 
não queremos que Deus tenha a sua escolha e vontade. Nós não 
queremos que Deus tenha a vontade Dele mesmo. O que 
vivenciamos hoje é uma constante imposição de condições 
para Deus, “vou ver se eu posso”, “vou ver se a minha agenda 
está tranquila”,” vou ver se na hora do terço não tem nada para 
eu fazer”, “hoje eu posso assistir missa”, “eu vou se eu puder”, 
“eu vou se eu tiver tempo”, “não, eu não vou catequizar fulano 
porque não adianta, é evangélico e não vou falar tal e tal 
coisa”, mas, neste último caso, quem sabe não se pode 
provocar alguma mudança, e seja, esta evangelização, uma 
vontade de Deus! É importante lembrar que, no momento em 
que realmente não pode, Deus está ali olhando e sabendo o que 
se pode fazer ou não se pode fazer, Ele sabe julgar os nossos 
corações. Para entender o Evangelho, precisamos entrar no 
âmago do Cristo, entender o que Ele queria falar, o que ele quis 
dizer. Quando Jesus afirma que a mãe e os irmãos dele são os 
que fazem a Sua vontade, Jesus apresenta a situação de que 
Deus também pode condicionar, caso criemos situações para 
não fazer a vontade Dele. Deus também tem escolhas e 
vontade. Assim como os anjos e santos. A própria Virgem 
Maria também tem seu livre-arbítrio, ela está na Bem-
aventurança. O sim de Maria ao anjo Gabriel, para permitir o 
nascimento de Jesus, é produto de seu livre-arbítrio, isso fez 
resultar a salvação. O sim de Maria permitiu, ainda, uma maior 
santidade em São José.  Quando Jesus afirma “minha mãe (...) 
aquele que faz a vontade de Deus”, ele não se referia 
estritamente à Virgem Maria, Ele não se referia à genitora, Ele 
se refere àquilo que cria, aquilo que faz que tenhamos vida, 
aquilo que faz com que nos movimentemos, que tenhamos 
vontade, é neste sentido a mãe. E a Virgem Maria, neste 
sentido também é Sua mãe. O primeiro respeito pela Virgem 
Maria foi realmente o de Jesus, foi Ele que respeitou a Mãe. 
Com relação aos irmãos, sabemos que Jesus não teve irmãos 
nascidos da Virgem Maria.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, 
realizada na Basílica de Lourdes em 20-09-2011)

Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus! - ( )Lucas 8, 19-21

aquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. N Então anunciaram a Jesus: “Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver”. Jesus respondeu: “Minha mãe e meus 
irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”.

Comentário do Evangelho


