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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 04 de Agosto de 2015. 

Antônia Laurinda  recebeu a 199ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

"Por nossa cidade – Ó Mãe com carinho, Tu vens 
apressada, estás a caminho – e onde Tu chegas, a paz 
faz morada, as portas se abrindo, em cada chegada…"

 

No dia 03-08-2015, Antônia Laurinda recebeu a visita 
da imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Nesta fase 
final, os corações se enchem de esperança quando 
reconhecem a voz e os sinais de Yeshua. O grande 
rebanho, disperso, sente no íntimo o chamado. No meio 
do deserto ou nas águas agitadas pela confusão instalada 
pelo mal, independente de credo ou cultura, o bom 
Pastor estará chegando para o resgate. Yeshua nos 
ensinou que, além de nós, existem outras ovelhas que 
não pertencem a este aprisco, mas que iria trazê-las para 
formar um só rebanho para um só pastor. Olha que 
interessante esta passagem! Muito interessante… Por 
isso todos nós, que reconhecemos Yeshua como Senhor, 
não podemos julgar qualquer que seja a crença de 
alguém ou colocar Yeshua como exclusividade dos 
cristãos, pois não conhecemos as outras ovelhas; mas 
mesmo assim, no final dos tempos, Ele irá formar um só 
rebanho. A verdade é uma só, para que nosso espírito 
possa juntá-la com a ajuda de Miryam – a Mãe de Jesus. 
Nesse reencontro espiritual, compreenderemos um 
pouco mais a amplitude da Igreja de Cristo, e cessarão 
todos os desentendimentos, porque seremos, enfim, um 
só rebanho para um só pastor.                                     .                                              

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Marco Aurélio

Dêem chance a seus Anjos da Guarda

Terça-feira, 10 de janeiro de 1995 

Meus filhos amados!

Desejo falar algo a vocês sobre a existência de 

um mal que toma conta de toda a terra, para que, 

conhecendo-o, seja vencido pelo amor.

Nos tempos atuais, a palavra “diabo” é quase 

sempre usada de maneira leviana, como uma 

metáfora, e quase nunca como a descrição de um 

ser espiritual independente e maléfico, e isto é 

perigoso. Devido a este modo de agir, a maior e a 

mais terrível influência que agora cai sobre a 

humanidade está sendo a glorificação do ódio.

Vocês, para vencerem essa influência, têm que 

aceitar a existência desse mal que afasta Deus 

de vocês, e que isso necessita ser corrigido. Se 

vocês detectarem a existência deste pecado e depois, com 

consciência, compará-lo à influência do Diabo, manter-se-ão 

alertas para que não sejam enganados por ele.

Qualquer pessoa que aceita a ajuda do demônio, na esperança 

de conseguir favores extraordinários, que ultrapassem os 

poderes da natureza, está em pacto com ele, portanto, fechado 

ao amor de Deus.

Essa pessoa, meus filhos, estará dando ao inimigo de Deus 

uma adoração à qual só Deus tem o direito. Está cometendo o 

maior e o mais odioso de todos os pecados. Eu alerto a vocês 

que o demônio está convencendo-os de sua não existência, 

para poder alastrar o ódio em toda a terra.

Meus queridos e amados filhos, dêem chance a seus Anjos da 

Guarda, para que essa influência maléfica seja eliminada, 

através da oração e de uma perfeita vivência cristã na prática 

do amor a Deus.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.144)



Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida  
todos a participar da Vigília 
Missionária na Capela 
M a g n i f i c a t ,  q u e  s e r á  
realizada nesta sexta-feira, 
dia 07 de agosto, 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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SonheiSonhei
sta noite tive um sonho intrigante. Estava num Elocal árido e sem limites, parecendo um 
deserto, porém cheio de gente que, de tão 

juntas, não se distinguia o sexo, pois se via apenas as 
cabeças das pessoas, e todas elas sem cabelos. No 
meio desse mar de cabeças sobressaía uma grande 
mesa, feita de ossos humanos. Diante dela sentava um 
homem altivo, forte, olhos de um azul brilhante, 
cabelos negros à altura dos ombros, sem barba, túnica 
também de um azul brilhante.
À sua esquerda vi sentada uma mulher de cabeça 
baixa, cujo rosto não consegui distinguir. Parecia 
rezar. À direita, quase à sua frente, de pé, estava um 
homem de cabelos longos, túnica branca brilhante 
como o sol da manhã. De costas para a multidão, 
parecia estar com toda a atenção voltada para o homem 
do centro.
Acima deles pairava uma nuvem, de onde saía uma 
energia que tudo dominava. Por trás, percebi uma 
página enorme de calendário, com as palavras: 
AGOSTO e QUINTA-FEIRA, mas não se conseguia 
ler o dia do mês e nem o ano.
Começaram a aproximar-se da mesa muitas pessoas 
com vestes de tom amarronzado. Todas ostentavam na 
cabeça algum adereço: chapéu, mitra, lenço, coroa, 
faixa etc. E esse homem, no centro da mesa, ia tirando 

aqueles adereços e jogando-os longe. Essas pessoas 
permaneciam de pé, apertadas num cubículo. Percebi 
que isso se dava pela força desprendida da nuvem que 
pairava no alto, pois essas pessoas não desejavam de 
forma alguma aproximar-se umas das outras.
Aconteceu então uma coisa estranha. O homem de 
branco, que estava de costas para a multidão, começou 
a tirar pequenos pedaços do corpo do homem de olhos 
brilhantes, que dominava a cena, colocando-os em 
potes de barro e entregando-os às pessoas confinadas 
no cubículo, para que os distribuíssem à multidão. 
Entretanto, apesar de serem retirados dele esses 
pedaços, seu corpo não diminuía; ao contrário, de cada 
pedaço que saía brotavam dois, e assim sua estatura só 
fazia crescer e seu olhar tornava-se cada vez mais 
brilhante.
As pessoas designadas para distribuir os pedaços do 
corpo entravam no meio daquela multidão 
comprimida com uma facilidade impressionante, e 
assim todos recebiam sua porção. À medida que cada 
um consumia a sua, olhava para a nuvem brilhante e 
gritava com força: “Estou entendendo agora!” A 
mulher, que continuava de cabeça baixa, me disse: 
“Escreva logo pela manhã o que viu"!”  

(Diálogo extraída do livro ‘‘O Terceiro Segredo’’. p.87)

04 de julho de 1999 - Vila del Rey04 de julho de 1999 - Vila del Rey

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.

Ÿ Venha participar da Reunião das Marias no dia 21 de 
cada mês, às 12h, com Raymundo Lopes e os 
Missionários do Coração Imaculado, na Capela 
Magnificat² .

Ÿ 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.
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Manda quem pode… 

 
Você já foi ao mercado para comprar algo e, depois de muito procurar, não achou o que  desejava?

Alguma vez você teve necessidade urgente de viajar e, ao chegar à rodoviária ou ao aeroporto, não encontrou 
passagem?

Já marcou encontro com uma pessoa e ela não compareceu?
Você sentiu sede sem ter o que beber?
Já sentiu fome sem ter o que comer?

Nas aflições, quem o ajudou?
 
No mundo em que vivemos, nem sempre as coisas acontecem como esperamos ou desejamos.
Do nosso passado, nem tudo queremos recordar.
O que semeamos no presente, no futuro iremos ceifar.
Do futuro que está à frente, pouco podemos afirmar.
 

Só Yeshua e Miryam são a solução para o passado, presente e futuro.
Eles têm a resposta para toda pergunta.

 
Miryam diz para os que precisam de ajuda:
Yeshua é o Senhor teu Deus, toma-te pela tua mão direita e diz: Não temas que eu te ajude. 
Aos que têm sede, Ela diz:
Quem quiser, tome a graça da água viva. 
Aos que têm fome, Ela diz:
Ele é o Pão do Céu, se alguém comer deste Pão, é a carne d'Ele que come, carne que Ele dará pela vida do mundo. 
Ela diz aos aflitos:
Muitas são as aflições do justo, mas Yeshua o livrará de todas as coisas. 
Aos enfermos, Yeshua diz:
Eu perdoo as iniquidades e todas as enfermidades. O que está desanimado, não tema, porque sou consigo, não se 
assombre, porque sou o Senhor seu Deus. Eu o fortaleço e o sustento com a destra da minha justiça. 
Se você se sente salvo ou perdido, saiba que Yeshua e Miryam vieram para salvar o que se havia perdido. Eles são a  
solução, basta você crer neles, na pessoa do Salvador, obedecer os seus pedidos.
 

Raymundo Lopes

eu Pai, que habitas o infinito, a minha escuridão de espírito necessita da luz de Tua misericórdia, para achar o Mcaminho que me conduzirá à Tua morada celeste. Faz-me tranquilo(a), como o regato de água cristalina que 
corre refletindo Tua criação. Extasia meu intelecto com a Tua presença, para que todos percebam em mim a 

Tua grandeza e reconheçam, por isso, minha pequenez, diante de Tua sabedoria. Deixa-me entregue ao sabor da Tua 
vontade, para transformar minha existência num reflexo do amor e da confiança que nos dás, por seres nosso Pai que 
está no Céu.
Senhor da Criação, forja na minha alma a Tua imagem e semelhança, pois desejo participar contigo da bem-
aventurança, ao reconhecer-me como parte do Paraíso. Estende Tua santíssima mão até mim e tira-me da lama da 
iniquidade, porque desejo amar-Te e adorar-Te sobre todas as coisas.
Amém.
Pai nosso que estais nos céus…



Na Sinagoga

Tinham marcado uma reunião comigo, na
Sinagoga, da qual participaria um importante
representante dos judeus, para o dia 30 de
j u l h o  ( 2 0 1 5 ) ,  à s  2 1 : 3 0  h o r a s .
Eram 19:30 horas, desse dia, quando meu
celular tocou:

Tinham marcado uma reunião comigo, na
Sinagoga, da qual participaria um importante
representante dos judeus, para o dia 30 de
j u l h o  ( 2 0 1 5 ) ,  à s  2 1 : 3 0  h o r a s .
Eram 19:30 horas, desse dia, quando meu
celular tocou:
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– Daniel?
– Sim.
– Podemos remarcar a reunião para as 20 horas?
– Sim, podemos.
– Estamos te esperando.
Cheguei ao local, e me deram uma espécie de solidéu 
igualzinho aos que os cardeais usam, e me disseram:
– Na frente do rabino, use isto!
Eu trazia na bolsa a medalha de Nossa Senhora 
(Medalha Missionária); e Ela me disse:
“Quando lhe pedirem que use isso (solidéu), peça a eles 
que usem a medalha. Foi para essa finalidade que 
reservei este momento!”
Entrei e não deu outra, eles me disseram:
– Você não está usando o kipot. Por favor, na frente do 
rabino, é praxe nossa o uso, faça o favor de colocá-lo.
– Se ele colocar a medalha que tenho aqui, farei o 
mesmo. – respondi.
– Deixe-me vê-la! – replicou.
Mostrei, e eles me disseram:
– Mas isto é um símbolo!
– O seu também é!
Na frente do rabino, ele ficou me olhando e disse em 
inglês, para o seu tradutor:
– Diga a ele para colocar o kipot.
– Não precisa traduzir, eu entendi, farei o que pede se ele 
colocar a medalha que trago comigo!
– Qual medalha? Deixe que eu a veja!
Mostrei-lhe, e ele me disse:
– O rabino não portará isso nunca, não é nossa tradição!
– É nossa tradição colocá-la (a Medalha). Eu peço que o 
faça, para que possamos conversar.
Em inglês, ele disse ao rabino que, pela minha resposta, 
ele então dispensava o uso do kipot; e eu o dispensei da 
medalha.
– Daniel, li os seus escritos e chegamos à conclusão de 
que nosso tempo está terminando. Isto está 
acontecendo?
– O seu tempo acaba agora, o meu já está terminando. É o 
que posso afirmar, por enquanto!
– Como assim?
– Na Torá, em Zacarias, está a resposta. Leia para mim, é 
a minha resposta.
– Em que capítulo?
– No 12!
Ele abriu a Torá e leu todo o capítulo, em inglês, é claro!
– Entendeu? – perguntei-lhe.
– A Torá é santa, como sabe disso?
– Pela nossa Bíblia, que também é santa. São dois santos, 
não acha?
E argumentei:
– Agora você está com a santidade da Torá; a palavra é 
sua, rabino, me responda, através da Torá.
– Acho que tem razão, mas vamos falar do Messias.
– Qual deles? – perguntei-lhe.
– O Messias verdadeiro.
– São dois? – repliquei.
– A Torá diz que é apenas um: o que estamos esperando.
– Em quem vamos acreditar: em Zacarias ou o que vocês 

esperam?
– O que nós esperamos é a verdade.
– A verdade prevalece! – disse-lhe.
– Vamos ao que interessa e é o motivo do nosso encontro: 
devemos continuar esperando?
– Eu O espero, a comunidade cristã não espera nada, 
quem ainda espera é vocês.
– Yeshua?
– Sim. – respondi.
– Mas Yeshua não é Deus, o Messias.
– Não, mas o Espírito que está com Ele tem poder para 
isso, e já veio, e veio através de vocês, o povo escolhido.
– Escolhido?
– Vocês é que disseram, não foi a cristandade.
– A terra de vocês é o mundo, ainda não entenderam isto? 
Yeshua veio para o mundo e não apenas para vocês.
Yeshua veio com vocês e Ele acabará se deixando 
conhecer depois desta caminhada pelo mundo. Vocês 
não perderam Jerusalém, ganharam o mundo nestes dois 
mil anos de viajem através dos países, foram quase 
exterminados, mas estão firmes para receber Yeshua.
– Nunca ninguém nos falou desta maneira!
– Qual? Fazendo brotar a verdade? – disse-lhes.
– Nosso prazo perante a Torá vence agora!
– Aceite, pela Torá, Yeshua, senão será atribuída a vocês 
desgraças. Não acumule mais essa, Yeshua mais o 
Espírito, que a Torá diz ser a Verdade, já veio e o prazo 
segundo a Torá está terminando.
– Mais um exemplo? Vejo que conhece muito a sua 
Bíblia! – disseram-me eles.
– Leia em João, que segundo vocês mesmos era judeu, o 
capítulo 2, exatamente nos versículos 16 a 21, lá está a
resposta. Aproveite e dê uma olhada no mesmo capítulo, 
entre os versículos 1 a 12, isto vai complementar o meu 
argumento.
– Você é sacerdote?
– Sou, mas não sou ungido, somente padres o são, e os 
senhores também são sacerdotes, o povo escolhido, isto 
afirma Abraão e os profetas, não acham?
– Eu sou ungido! – disse ele.
– Então é padre, um grau mais alto do que o meu. 
Aproveite e leia na Bíblia, em Lucas, que por sinal era 
grego,
no capítulo 2, versículo 41, se não me engano, até o 52, 
vai ajudar vocês a compreenderem o sinal da Aliança.
– Qual Aliança?
– Vocês são judeus; o senhor, que é o chefe deles, não 
sabe?
– Você sabe?
– Acho que sei, mas sei por Yeshua. Pergunte quem vem. 
Ele, o Espírito, responder-lhes-á com certeza.
– Você é uma pessoa séria. Gostaríamos de ouvi-lo mais. 
Iria a Jerusalém?
– Se pagarem a passagem, e para falar de Yeshua, e se 
meus 74 anos permitirem, irei.
– Vamos pensar nisto com urgência!
– Pense logo, porque agora é meu tempo que está 
terminando!
– Nós nos encontraremos breve!

Raymundo Lopes
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Jesus Caminha sobre as Águas
Mt 14,22-36

Jesus Caminha sobre as Águas
Mt 14,22-36
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Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à 
sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu 
ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era 

agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o 
mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: “É um fantasma”. E 
gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: “Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!” Então Pedro lhe disse: 
“Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água”. E Jesus respondeu: “Vem!” Pedro desceu da 
barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a 
afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: “Homem fraco na fé, por 
que duvidaste?” Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, 
dizendo: “Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!” Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes 
daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes; e 
pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados.

Comentário do Evangelho
Ao falar de Jesus caminhando sobre as águas, ao encontro da barca, Mateus refere-se à segunda vinda de Jesus – a 
Parusia. Estamos presenciando, neste final dos tempos, os sinais e avisos deste acontecimento, com muita clareza.
Podemos, com certeza, mostrar aos que nos perguntarem sobre a volta de Jesus, que os evangelistas falaram muito 
sobre isto, profetizando que Jesus virá ao encontro de Sua Igreja, como prometeu.
Não vamos esperar Jesus como imaginamos, pois Ele não virá de forma ostensiva, como nos esclarece a Bíblia. 
Estamos tão acostumados a racionalizar, que esta vinda de Cristo em sua glória soa estranho para nós. Quando Jesus 
retornar, a apostasia e os problemas ficarão afastados, para que a Igreja caminhe na certeza de Cristo.
O retorno de Jesus será, novamente, um sinal de contradição para muitos. Nós invertemos a história, refizemos Cristo à 
nossa imagem e semelhança, "recriamos o pensamento cristão".
O homem quis transformar Jesus numa figura meiga, frágil, que não cobra nada, "pensam nele como uma voz, uma 
presença, um espírito", disposto a perdoar tudo incondicionalmente.
Ao percebermos essa atitude da humanidade, entendemos que estamos no limiar de alguma coisa.
Jesus está chegando ao coração das pessoas. Haverá uma transformação. Quando menos esperarmos, teremos dormido 
com uma situação e acordado com outra. Devemos esperar um Cristo que vai nos cobrar, pois a vinda de um Deus entre 
nós significa intervenção no curso da história da humanidade. E a degradação em que se encontra o mundo, nos dá bem 
a medida dessa necessidade. Será uma graça, pois esta vinda tem um sentido de restauração, mas se fará "entre dores e 
lágrimas" e terá um custo elevadíssimo para os impenitentes, para aqueles que não têm coragem de reconhecer o erro e 
pedir perdão. Após esta reflexão, vejamos este Evangelho por parte.
"Logo em seguida, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que Ele despedisse as 
multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós." O barco representa a Igreja, e Jesus faz com que 
todos os Seus discípulos entrem nele, assumam a Igreja humana. Eles subiram no barco, enquanto Jesus se afasta, 
subindo ao monte, isto é, aos Céus (ressurreição e ascensão), onde ficará até o final dos tempos. Ele se afasta da Igreja 
humana, mas permanece conosco pela Igreja divina, através de todos os Sacrários da terra. 
Por que pedimos, então: "Vem, Senhor Jesus!", se já o temos vivo nos Sacrários? O grande clamor da Igreja é que o 
Senhor retorne e assuma também a Igreja humana, não somente a divina, onde permanece.
"Ao chegar a tarde, estava ali, sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra (no meio 
do mar), agitado pelas ondas, pois o vento era contrário."
No início do final dos tempos, a Igreja de Pedro encontra-se no meio do mar, isto é, no meio do caminho, a "luz do 
mundo" estará ofuscada pela apostasia reinante; Jesus distante, sozinho, abandonado. As ondas batiam com força no 
barco, pois o vento soprava contra ele. Quer expressão mais clara do que esta? É evidente que a Igreja de Cristo, 
atualmente, se sente varrida pelos ventos contrários. Basta ver televisão, ler jornais e acompanhar o desenrolar dos 
acontecimentos dentro da própria hierarquia eclesiástica, para perceber que este anúncio evangélico vem como uma 
terrível onda, que tromba em nosso espírito cristão.
«Na quarta vigília da noite...". Doze são as horas do dia e doze são as horas da noite; e cada uma delas era, naquela 
época, dividida em quatro partes de três horas cada. Portanto, a quarta vigília da noite, isto é, a quarta parte da noite, ia 
das três às seis horas da manhã. Ou seja, no final da noite, no final dos tempos, com o vento contrário, com a barca 
ameaçada, "Jesus dirigiu-se a ela, caminhando sobre o mar".
Jesus vem ao encontro de Sua Igreja. Jesus, na segunda vinda, faz valer Seu poder de um Deus, vindo sobre as águas e 
não em outro barco. É isto, Jesus estendendo a mão para resgatar a Sua Igreja. "Depois, nas águas tempestuosas, com o 
vento ao contrário, estarei a caminho do encontro com minha Igreja. Darei a mão a todos que me reconhecerem e 
caminharem ao meu encontro, independente de credo ou cultura."
Naquele instante, os discípulos que estavam na barca (na Igreja) não o reconheceram, "ficaram atemorizados e diziam: 
'É um fantasma! E gritaram de medo.'" Jesus voltava na glória e seu Corpo glorioso apresentava-se para eles numa 
situação diferente daquela em que o conheceram. Jesus voltava para salvar a Sua Igreja.
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A história se repete. A Igreja de Cristo, nestes tempos, é como a barca de 
Pedro no meio do mar: no meio do esconhecido, perdida, varrida pelos 
ventos do materialismo, dominada pela razão. Por isso não reconhece o 
Mestre, desfigurado por ela própria.
Idealizamos um Jesus da forma que mais nos agrada ou nos convém, 
interpretando-o ao nosso gosto, aos nossos interesses. Por isso, o que 
veremos no retorno de Jesus nos assustará, principalmente àqueles que 
há 2000 anos moldam um Jesus pelas ferramentas de uma "Teologia 
interesseira".
A misericórdia divina vem ao nosso socorro.
"Mas Jesus lhes disse logo: 'Tende confiança, sou eu, não tenhais 
medo.'" Nos tempos atuais somos freqüentemente alertados sobre esta 
desconcertante vinda do Cristo, batendo à nossa porta. "Pedro, 
interpelando-o, disse: 'Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu 
encontro sobre as águas.' E Jesus respondeu: 'Vem.'"
De Pedro ao último papa, temos uma continuidade de idéias, o papa é 
um só. O único papa que saiu do Vaticano para falar do Evangelho no 
mundo inteiro foi João Paulo II, que reconhece Jesus voltando para Sua 
barca, com o vento contrário e envolvida num turbilhão de problemas; 
pede ajuda e Jesus o manda vir ao Seu encontro.
"Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro 

de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me!"
João Paulo II abandona a instabilidade da barca vaticana, varrida por ventos maçônicos e carcomida por uma Teologia 
interesseira, para ir ao encontro do Mestre no meio do mar materializante destes tempos confusos e difíceis. A Igreja 
afundando nas águas da apostasia e, com ela, 2000 anos de evangelização.
"Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: 'Homem fraco na fé, por que duvidaste?'"
– Ó Igreja humana, por que duvidas? Por que te deixaste levar por esta onda massacrante do materialismo? Por que te 
envolveste, maravilhada, com este progresso sem Deus? Por que não deste conta desta mídia maligna, que tanto 
corrompe teu coração? Quanto egoísmo e violência tornam este mar revolto.
Terá a fé desaparecido completamente?...
– Certamente não estive vigilante, em oração, para enfrentar a força devassaladora de Satanás!
Sim, Jesus está batendo às portas do milênio; e desta vez glorioso, mostrando sua Face Divina.
Quanto susto! Quanto temor! Nós não o reconhecemos. Sua Igreja não o reconhece. Mas, ainda existe esperança!
"Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: 
'Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!'"
Sim, essa é a esperança: voltar à barca, cessar o vento contrário e todos os presentes darem glória e louvor a Deus. A 
vinda gloriosa de Jesus não será uma festa, será um sinal de contradição para muitos. Jesus, ao retornar, vai nos cobrar 
muita coisa. O dilúvio levou muita gente, inclusive inocentes; e agora nós, também, somos réus de muita coisa que se 
passa neste mundo. O inocente paga pelo pecador.
Não existe um tempo explícito para esses acontecimentos, mas, pelos sinais e avisos, podemos deduzir que o tempo é 
este. Estamos vivendo no tempo limite. É necessário estarmos preparados, para não sermos pegos de surpresa. Já não 
haverá mais protelações: a hora chega!
Certa vez me disse Maria Santíssima:
"Vejo, neste final de milênio, a barca de Pedro agitada em seu ápice pelo vento da apostasia. É necessário que todos 
vocês percebam, nesse mar revolto, a figura calma e tranqüila de Jesus, que se aproxima ao encontro de sua Igreja, para 
lhes trazer a paz. Tenham fé e caminhem por cima dessas águas da incerteza, do desamor e de toda sorte de injustiças, 
ao encontro de Jesus. No momento oportuno, mesmo quando a fé estiver mínima sobre a terra, Ele estenderá Sua mão, 
para que não pereçam nas águas turvas do pecado.
Estou na barca de Pedro para que, no meio desta tempestade promovida pelo vento do materialismo, possa infundir em 
todos a confiança de que Jesus está a caminho, e nada, nem a incredulidade reinante na terra, poderá deter Sua volta 
gloriosa, pois isso está previsto e assim se dará.
Quando Jesus retornar, todo vento contrário cessará, e vocês reconhecerão o Filho de Deus em toda a Sua glória.»

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p. 229-233)


