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Sebastião Nunes recebeu a 168ª 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 11 de novembro de 2014. 

Mensagem de Nossa Senhora  
Sorteada Durante a Visita

o dia 07/11/2014, Sebastião Nunes recebeu em sua Ncasa a visita de Nossa Senhora. Procurar refletir 
sobre os ensinamentos do Céu é o exercício perfeito para 
que conheçamos a nós mesmos, a fim de que possamos 
conhecer, sem distorções, as coisas de Deus. Poderemos 
ascender ao Céu se não conhecermos a nós mesmos? 
Certamente que não. É como pregar o amor, mas 
fomentar o desamor. É como estar diante da mentira, 
compreendê-la e, mesmo assim, ser omisso; acovarda-se 
diante da realidade que se mostra clara aos nossos olhos. 
É como falar de Deus, mas intimamente estar sofrendo 
uma luta entre a apostasia e a fé ou pregar a volta do 
Cristo, mas nos fecharmos quando Ele quer fazer morada 
em nossos corações. Jesus admoestou os fariseus porque 
não conheciam a si mesmos, estavam cegos em sua fé, 
embriagados pelo egocentrismo. “Vocês, fariseus, lavam 
o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de 
violência e de maldade.” Já nos tem alertado Nossa 
Senhora que o dia da grande purificação se aproxima e 
quererá o homem, naquele dia, estar com a casa mental 
em ordem, lavada e purificada pelas águas que jorram, 
incessantemente, da fonte inesgotável do Evangelho; 
lido e compreendido à luz do espírito.

Marco Aurélio

Eu lhes garanto: escutem-me e terão Jesus
Terça-feira, 23 de agosto de 1994

Filhos amados!
Minhas visitas não teriam sentido se 
não fossem acompanhadas de palavras 
de esperança.
Eu sou a Mensageira da Esperança, e 
meus constantes alertas e sinais são 
meu apelo premente à conversão, e 
para que acreditem e reconheçam a 
primazia de Deus em todos os atos e 
direcionamentos da humanidade.
Estou em campo de batalha, lutando ao 
lado de vocês para que vençam e 
reconquistem o lugar que, por direito 
de herança Divina, lhes pertence.
Me sinto no dever de comandá-los, 
porque conheço a força do inimigo e 
sei como derrotá-lo, se deixarem que 
Eu os conduza nesta peleja.
Leiam e recapitulem o que lhes passei 
sobre as Leis de Deus, porque lá 
contém todo um direcionamento que 
os levará à presença de Deus.
Eu lhes garanto: escutem-me e terão 

Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.117)

Comentário: Nossa querida Mãezinha, nesta 
mensagem, nos dá o exemplo da esperança em Cristo e 
nos promete Jesus, se nos colocarmos nas mãos de Deus, 
sem contestações. O que ela nos passou sobre as Leis de 
Deus é importante e temos que levar em conta, se 
quisermos vencer as forças do inimigo nesta batalha. 
Sob seu comando, Ela nos promete Jesus.

<asd>
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Somos servos inúteis

O discípulo do Reino comporta-se, na comunidade, como um servidor. Tudo quanto faz prima pela 
gratuidade. Não se poupa, em se tratando de ser útil aos irmãos, pelo fato de servir por vocação. E faz 

tudo quanto está a seu alcance, sem optar pelo serviço que lhe é mais cômodo. Também se recusa a fazer 
exigências.
Rompe com o projeto do Reino, o discípulo que se deixa contaminar pelo espírito farisaico e serve aos outros 
com segundas intenções. Serve para ser visto e louvado, para poder exigir de Deus a salvação, para fazer 
penitência pelos próprios pecados, para pagar alguma promessa. Todas essas são motivações que 
desmerecem o serviço realizado.
A correta compreensão do serviço cristão decorre do tipo de relacionamento do discípulo com Jesus. O 
servidor cristão sabe que seu Senhor olha para além das aparências; que concede a salvação movido por 
misericórdia, e que é inútil pretender apresentar-se diante dele com o título de justo. O Mestre recusa-se a 
estabelecer relações comerciais com seus discípulos, na base do dar e receber. Não impõe a ninguém um 
serviço para castigá-lo ou levá-lo a penitenciar-se, e sim, como sinal de superação do próprio egoísmo e 
demonstração da capacidade de fazer-se solidário. 
Quando o discípulo serve, movido por este espírito, tem consciência de estar fazendo o que lhe compete. E 
não passa de um servo inútil.

Servir com humildade - (Lucas 17,7-10)
 

Naquele tempo, disse Jesus: "Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar 
do campo lhe dirá: ‘Vem depressa sentar-te à mesa?’

E não lhe dirá ao contrário: ‘Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e 
beberás tu?’
E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o senhor devendo alguma obrigação?
Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos servos como quaisquer outros; 
fizemos o que devíamos fazer’".

C omo sempre faço nos comentários, primeiro cito o nome da pessoa que recebeu a visita e depois teço um 
despretensioso comentário a respeito desse trabalho de divulgação do retorno de Jesus. No último 

comentário, terça-feira passada, dirigido à visita a Wilson Eustáquio, foi colocado assim: “Um homem 
distanciado de sua verdadeira origem se encontra em plena liberdade de pensamento, mas é um cativo em sua 
própria ignorância sobre as coisas de Deus,…”. Quando falo – “um homem” ou “o homem” – estou me referindo 
a esta humanidade contrária aos princípios do Criador, e nunca apontando  uma pessoa específica, 
característica e intenção de todos os textos feitos até agora. Quem somos nós para julgar esse ou aquele coração, 
pois o julgamento cabe somente a Deus. Wilson Eustáquio é um Missionário do Coração Imaculado, e isto já é o 
suficiente para ter-se todo apreço por sua pessoa, pois quem o tem primeiro é Nossa Senhora que, inclusive, o 
escolheu para ser visitado em sua casa. Sinto-me no dever de esclarecer mal-entendidos e estar sempre disposto a 
reconhecer erros, que certamente surgem ao longo de nossa caminhada terrena, pois não somos perfeitos, e é isto 
que nos ensina a doce e serena Senhora e Seu Filho Jesus: perdoar sempre, para que alcancemos o perdão de 
Deus. 

Marco Aurélio

Esclarecimentos



Apavorado, continuei escutando: 
“O cristianismo desta época está sendo arrastado à 
catástrofe que ameaça a humanidade inteira, numa 
espécie de desespero. Quem poderá nos aliviar do castigo 
do Purgatório? Quem nos poderá dar a certeza da vitória 
da fé? Nestas horas de tempestades, Jesus virá a nós pelas 
orações de vocês!”
Disse, ainda:
“Estava no Purgatório, a contar pelo tempo da terra, há 
75 anos. Sem suas orações eu ainda ficaria lá por longos 
anos. Eu fui uma religiosa. As pessoas do mundo têm 
menos responsabilidade que nós. Quantas graças 
recebemos e não aproveitamos. Minhas irmãs de 
convento não imaginam quantas graças recebem e não 
são aproveitadas. Aqui nossos olhos são atormentados 
pela impossibilidade de ver a Deus. Tive falta de 
caridade e murmurei contra o Senhor, por ocasião da 
eleição de uma das minhas superioras pela qual não 
tinha simpatia. Estive no Purgatório até agora, porque 
durante a minha vida religiosa falei muito e com pouca 
discrição. Comunicava amiúde minhas impressões e 
minhas queixas, e essas comunicações foram para várias 
de minhas irmãs de hábito causa de muitas faltas de 
caridade.”
Nessa hora, surgiu um homem e começou a falar: 
“Por que fiquei apegado àquilo que não era meu? Por 
que dispus dos bens que eram da Comunidade, pois sabia 
que não tinha o direito de possuí-los? Eu era um 
sacerdote, e aos prazeres mundanos tinha renunciado 
livremente. Castidade, eu próprio fiz este voto, 
livremente, com plena consciência do que isto exigia. Eu 
próprio me impus esta obrigação. Eu próprio a quis, e 
depois não a guardei. Por que não fiquei num estado em 
que pudesse conceber, a mim mesmo, os prazeres do 
mundo? Sim, eu fiz esse voto, livre. Poderia não o ter 
feito, mas eu próprio o fiz e era livre. Eu mesmo tomei 
como obrigação a obediência, livremente. Então não 
pude julgar por que me condenavam, pois desobedeci as 
ordens do meu regulamento.” 
Essa alma me fez lembrar, sem cessar, que havia 
escolhido a Igreja como guia, que no começo da vida 
religiosa saboreava as doçuras, a força e a pureza daquele 
amor divino; e, depois, por uma paixão desordenada, se 
viu obrigada a odiar, sem cessar, esse Deus que elegera 
para amar. É uma necessidade de odiar e uma sede que os 
consomem; nenhuma recordação pode lhes dar um 
pequeno alívio. Um dos maiores tormentos, dizia esse 
homem, é a vergonha que os envolve. 
Ele continuou: 
“Estava no Purgatório para expiar muitas faltas de 
confiança em Deus, e saí por intermédio de suas orações. 

O julgamento de uma alma religiosa é rigoroso, porque 
não é a Igreja que nos julga, mas Deus. É preciso, 
durante a vida, uma imensa confiança em Sua 
misericórdia. Quantas graças perdemos porque não 
temos confiança em Jesus. Meu Purgatório foi longo, 
pois não aceitei a vontade de Deus, nem fiz sacrifícios da 
minha vida, com resignação bastante, durante minha 
doença. A doença é uma grande graça de purificação, é 
verdade; mas, se não nos acautelarmos, pode ser ocasião 
de nos afastarmos de Deus, de esquecermos que fizemos 
votos e fomos consagrados. Deus é amor, mas também é 
justiça.” 
Eu pensei: se falo disso às pessoas, estou frito!! 
Em dado momento, a Bela Senhora interveio e disse: 
“Você deve ficar profundamente inquieto! Não será por 
temer que, por algum pretexto, as pessoas que o escutam, 
que não devem crer demasiadamente em videntes, sob o 
pretexto de que revelações privadas não interessam 
diretamente à fé e que a imaginação é sempre mais viva 
do que se pensa? Sob pretexto de que essas aparições 
tornem suspeitas visões celestes? Sob pretexto, enfim, de 
que a Igreja não saberá discernir o verdadeiro do falso? 
Esses fenômenos místicos, aos quais Deus permite que eu 
lhe dê, não serão para temer que alguns de vocês hesitem 
em dar grande difusão e alcance mundial às palavras 
divinas que lhe apresento. A samaritana do Evangelho 
correu para contar o que se passara com ela. Madalena 
apressou-se em anunciar que vira Jesus. Como vocês 
poderão tardar em dar a conhecer às almas, que ainda 
vivem em seu meio, as riquezas insondáveis do Coração 
de Jesus? 
Vou ainda retornar, para lhe fornecer algo mais sobre 
essas almas que dependem da oração de vocês.”
“A doença é uma grande graça de purificação  é 
verdade; mas, se não nos acautelarmos,  pode ser 
ocasião de nos afastarmos de Deus.”
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Capelinha de Nossa Senhora

Extensão da Capela Magnificat, 
local de onde Raymundo Lopes viu 
almas sendo “resgatadas do 
Purgatório”, pela intercessão da 
Doce e Serena Senhora e as 
orações dos missionários “na hora 
da Missa na Capela”, conforme Ela 
o inspirou. No detalhe vemos a 
“cadeira” onde Nossa Senhora 
sempre se assenta para falar com 
Raymundo. E foi também nessa 
Capela que Jesus realizou o 
milagre de formar os “contornos 
que lembram os contornos de Sua 
Mãe” em uma de suas paredes.
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A Igreja e o retorno de Jesus 

“Vocês estão vivendo os momentos universais que tanto profetizou Daniel!”

Neste Final dos Tempos , anunciado por profetas, desde o Antigo Testamento, passando pelo Apocalipse de João, por 
tantos videntes e culminando naquele do qual falou Irmã Lúcia, ao escrever sobre a “Terceira parte do segredo revelado 
a 13 de julho de 1917, na Cova da Iria – Fátima”:
“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, não através dos meios 
comuns, mas através de meios naturais que afetarão em muito o pensamento das pessoas. Vocês conviverão com Ele 
através do pensamento comum. Este é meu último aviso, porque esse acontecimento está prestes a acontecer. Esse 
anúncio deverá ser feito pela Igreja,…”
Esse homem, Daniel,  é o nosso conhecido e valoroso Raymundo Lopes. É como o Céu o chama.
Raymundo a um dos três “meninos” (anjos): 
“– Por que me chama de Daniel? Não é este o meu nome! É comigo mesmo que deseja falar?
– Sim, é com você! Não se inquiete, porque entre nós seu nome é Daniel, da mesma forma como o Senhor Jesus chamou 
Simão de Pedro e Bartolomeu de Natanael.”
De sua parte, há anos Raymundo vem cumprido sua árdua missão, como a voz que fala no deserto, deserto da apostasia 
em que vê mergulhada a humanidade, subjugada por um materialismo escravizante que a afasta cada vez mais de Deus. 
E pela vontade d'Aquele que tudo comanda, também a Igreja está, agora, cumprindo este seu dever, conforme disse a 
Santa Senhora ao Raymundo, em 03/03/1992:
“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, …”
Na Audiência Pública de 15/10/2014, na Praça São Pedro, e na Meditação Matutina, feita na Capela Santa Marta, em 
21/10/2014, ambas no Vaticano, esta última publicada no L'Osservatore Romano de 23/10/2014, o Papa falou do 
retorno de Jesus e da “necessidade” de estarmos “prontos” para “esperar por Ele”.
É  preciso que a mídia, os grandes jornais, revistas e canais de televisão repercutam esse anúncio, como diariamente 
abrem espaço a tantas notícias incomparáveis à grandiosidade desta boa-nova:
“Jesus está de retorno” e “somente se salvarão os que estiverem limpos de coração”.

Francisco Lembi.
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Uma Incógnita dos Finais dos Tempos

Neste livro você encontra as revelações feitas a Raymundo Lopes, entre 1992 e 
2001, mantidas em segredo até 2009, quando foram dadas a conhecer no VIII 

Encontro Missionário, na Cidade das Águas - São Lourenço-(MG).
Alem dessa declarações proféticas, relativas a estes tempos decesivos de preparação 
para vinda de jesus, estão também aqui outros diálogos, alguns dos quais ainda não 
divulgados, e a conversa de Raymundo com o Papa Bento XVI, num encontro que 
tiveram, a pedido de Sua Santidade, no dia 17 de agosto de 2010, em Roma, no Castel 
Gandolfo.
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