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Degredados lhos de Eva
ocês terão uma grande devoção ao dizer Ave-Maria ou Pai-Nosso, da qual poucos Vconhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade.

Foi necessário que a Bela e Serena Senhora tivesse aparecido muitas vezes a Daniel, para lhe 
mostrar o seu valor.

Daniel escreveu vários livros inteiros sobre as maravilhas e a eficácia do Terço para converter 
espíritos. Publicou muito e pregou em público que, tendo começado pela Ave-Maria, a 
salvação dos que o rodeiam e também a salvação de cada um em particular está ligada a essa 
oração.

E o que o Terço trouxe a esta cidade é o fruto da vida, se bem recitado; a mesma oração deve 
germinar em nossas almas a palavra de Yeshua. 

Que a Ave-Maria é um orvalho celeste que rega a Basílica, isto é, o espírito para levá-la a dar 
fruto em seu tempo, e que um espírito que não é regado pelo Terço ou orvalho celeste não dá 
fruto, mas apenas moitas e espinhos, e está a ponto de ser queimado.  
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presentaram a Jesus um homem mudo porque estava Aendemoninhado. E Jesus expulsou o demônio daquele 
homem, e ele ficou bom. Depois Jesus disse que a messe é 
grande e são poucos os pastores. Vamos dissecar qual é a 
mensagem que Jesus quer deixar. Nós estamos ficando mudos 
por uma ação demoníaca no mundo inteiro. Nós temos medo de 
falar de Deus. Nós temos medo de defender Deus. Nós temos 
medo de dar a nossa opinião sobre aquilo que sentimos a 
respeito de Deus. Nós temos medo de fazer as pessoas 
acreditarem que Deus é uma proximidade em nossa vida, que 
ele está sempre perto de nós. Esse medo é gerado por uma ação 
demoníaca que atua por séculos, e séculos e mais séculos. Há 
dois mil anos convivemos com várias posturas de 
evangelização que, eu não digo corruptas, mas que estão 
direcionadas para que não caiam em lugar nenhum, não 
produzam fruto das coisas de Deus. Nossa Senhora nos ensina 
a “botar a boca no trombone”. Nestes dois mil anos de 
revelação de Maria Santíssima, o único intuito dela, o único 
intuito que Ela vai ter, o único intuito que leva a Bem-
Aventurada a descer do Céu, vir aqui embaixo, falar com os 
degredados filhos de Eva, é o de dar o recado: “Jesus está 
voltando”. Ela não manda construir Igreja, isso é bobagem, ela 
não pede isso. Nossa Senhora nos pede para rezar o terço e 
entender essa grande verdade que vem divulgando. Uma vez eu 
falei com Nossa Senhora. A Senhora quer que construa Igreja? 
Não Raymundo, eu quero que você encha as que estão vazias. 
Leve as pessoas a Deus, faça esse intercâmbio com Deus. Já 
pensou se eu tivesse vergonha de falar? Uma vez chegou perto 
de mim uma ministra extraordinária da sagrada comunhão e 
me disse assim: “Raymundo, você não me leve a mal não, mas 
me falaram, outro dia, que eu também estava vendo Nossa 
Senhora”. Ora! Observe a expressão que foi usada: “não me 
leva a mal não”. Nós somos mudos, e nós temos que expulsar 
os nossos demônios. Outro assunto que Jesus apresenta é o da 
messe. Messe quer dizer colheita, colheita que alguém plantou. 
São dois mil anos de evangelização, dois mil anos que Nossa 
Senhora tem falado. A maior plantadora de coisas de Deus 
neste mundo é Maria Santíssima. Cada vez que ela aparece 
num lugar, o recado dela é um só: Meus filhos, prestem 
atenção, meu Filho Jesus está de retorno a terra. Se vocês não se 
conscientizarem disso, vocês vão virar cegos não pensantes, 
cegos sem pensamento nenhum, cegos ocos. Quando se fala 
que a messe é grande, e são poucos os pastores, a palavra pastor 
não abrange somente os padres não, pastores somos todos nós, 
dispostos a falar das coisas de Deus. Temos pastores, temos 
pastoras em todo o mundo. Nós somos os grandes pastores de 
Deus. Nós é que estamos neste momento todo criando 
intercâmbio para que Deus seja conhecido. Então, a colheita é 

tudo aquilo que foi plantado nestes dois mil anos de 
Evangelização. Essa é a colheita: aquilo que nos faz produzir 
algo de bom. Ninguém colhe o que não plantou. E ainda é bom 
refletir sobre o ditado, “quem planta chuva colhe tempestade”. 
O recado é muito claro, não sejamos mudos diante das coisas 
de Deus, porque é uma ação demoníaca. Isso é muito ruim. E 
depois, se a messe é grande e poucos são os pastores, é porque 
estamos ficando mudos. Se ficarmos com coragem de falar de 
Deus, nos colocar à disposição de Deus, Deus fará este grande 
milagre para que abramos o nosso coração, abramos a nossa 
voz para esse mundo que não é brincadeira. Hoje se abre a boca 
para falar besteira: são planos inimagináveis, são coisas que 
não chegam até o nosso coração. Nas igrejas, hoje, se encontra 
muita discórdia, uma coisa horrorosa. Muitos têm o prazer de 
discordar, de brigar, tem o prazer de odiar uns aos outros. As 
igrejas não se amam. É uma mudez demoníaca. E Jesus precisa 
expulsar isso. Nós temos que pensar também, junto com Jesus. 
Nós temos que permitir Deus fazer com que nós falemos, que 
abramos nosso coração às coisas Dele. É isso que Nossa 
Senhora quer. Nossa Senhora não quer fazer grandes milagres. 
Na Praça do Papa eu pedi: “A Senhora não vai fazer um 
milagre?”. Ela falou: “Em Fátima eu fiz o milagre e pouco 
adiantou. Façam vocês mesmos os milagres”. Isso quer dizer, 
deixem de ser mudos, falem. Volto ao exemplo daquela pessoa 
que me procurou: “Você não me leva a mal não mas me 
disseram que eu estou vendo Nossa Senhora”. Ora, só dela falar 
“não me leva a mal não” ela não está vendo Nossa Senhora 
coisa nenhuma, ela está vendo aquilo que a vontade dela 
deseja. Quando a gente faz a nossa vontade querer ser a 
vontade de Deus, isso é muito ruim. Isso é uma prova de que 
tem algo errado, isso não pode ser assim. Vamos falar, vamos 
abrir nosso coração a Deus, vamos saber o que Nossa Senhora 
está nos querendo falar, vamos ser católicos, apostólicos, 
romanos, sem brigar uns com os outros, sem inveja. Uma vez 
eu estava numa missa e uma pessoa me pediu para trocar de 
lugar comigo na Igreja porque não queria, durante o abraço da 
paz, cumprimentar uma certa pessoa que não suportava e que, 
porventura, estava ao lado dela. Ora! Onde é que está aquele 
pedido de Jesus: “Amai os vossos inimigos”. A pessoa que ama 
todo mundo não tem inimigo. O coração de Nossa Senhora fica 
muito contente quando vê que vocês se amam, que vocês não 
são surdos nem mudos, que vocês são pastores da Igreja, que a 
colheita é muito grande. O que está faltando é pessoa que fala, é 
pessoa que abre o coração e fala. Prestem atenção: não sejam 
mudos, porque a colheita é muito grande, sejam pastores de 
Deus. Ele é que está pedindo isso.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes na Basílica de Lourdes, em 05 de julho de 2011 )

aquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o Nmudo 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!”.

Comentário do Evangelho

“Façam vocês mesmos os milagres” (Mt 9,32-38)



Concílio de Constantinopla II
 Igreja Romana teve alguns concílios tumultuados, mas parece que o Concílio de Constantinopla II, no ano de A553, bateu o recorde em matéria de desordem e mesmo de desrespeito à doutrina.

O imperador Justiniano foi quem construiu, no ano de 532, a Igreja de Santa Sófia, que é hoje uma mesquita 
muçulmana.
Era um teólogo que queria saber mais teologia do que a Igreja, e sua mulher Teodora se imiscuía nos assuntos do 
marido e até mesmo nos de teologia.
O certo é que Teodora passou a negar a doutrina da Bênção de Confraternização e mandava e desmandava através do 
marido, e resolveu partir para uma perseguição sem trégua contra a doutrina de Orígenes, cuja fama de sábio era 
motivo de orgulho da Igreja, apesar de ter vivido quase três séculos antes destes fatos.Tendo em vista a formação que 
Daniel recebeu, ele era radicalmente contrário à doutrina da Bênção de Confraternização, procurou ler tudo que a 
condenava.
Amadurecido o assunto, e com auxílio de pesquisas de várias pessoas, inclusive do saudoso padre João Megale, surgiu 
a ideia de fazer a Bênção, ideia essa que se apresentou como uma obrigação moral. Nela há uma coletânea de dados e 
exemplos da Bela e Serena Senhora, que mudaram o modo de pensar de Daniel, fazendo-o crer que a Igreja tinha 
inventado a prática do que conhecemos como Missa. 
A religião é amor e fraternidade e não credos e dogmas. Quando em nossos corações nasce a simpatia e o amor por 
nossos irmãos, atingimos a mais alta expressão da Bênção de Confraternização, qualquer que seja o nome que lhe 
damos.
Estais seguro que a verdade  fez-se pelo amor de Yeshua, cujo intuito é amor.
A Igreja diz que foi o Papa Virgílio quem convocou o Concílio Ecumênico de Constantinopla II, em 553, contra a sua 
vontade, aceitou a exigência de Justiniano para que tal Concílio fosse convocado; entretanto, queria que sua sede fosse 
em Roma.
Se foram feitas ameaças ao Papa Virgílio não se sabe, mas no entanto ele resistiu não comparecendo ao Concílio. Ao 
que tudo indica, ele tentou fazer suas exigências para concretizar a Missa nos últimos instante que precederam ao 
Concílio.
Embates, desencontros, protelações lastimáveis que transpunham todos o limites até abafarem a voz da Igreja, 
indecisa, mantendo a Bênção de Confraternização que Yeshua fez e a Missa elaborada pela Igreja Romana.
Somente depois de longas e terríveis angústias de Teodora, o Papa Virgílio ratificou os decretos do concílio de 553 em 
toda a Igreja Romana.
Houve por parte de Justiniano conciliábulos que os bispos travaram entre si antes da instalação do concílio, cujo 
objetivo era da divisão entre Missa e Bênção de Confraternização.
Como se vê, não houve na realidade condenações à preexistência da Bênção de Confraternização e às afirmações de 
Orígenes em Constantinopla, mas confundiu muitos papas, cardeais e bispos que anexaram uma coletânea de assuntos 
nos cânones para conferir mais peso à Missa que conhecemos. 
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Eis que nas palmas das minhas
 mãos te gravei, os teus muros estarão 

continuamente perante mim.
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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 05 de julho de 2016. 

No dia 04/07/2016, Gilmar Dias
recebeu a 240ª visita da Imagem

da Nossa Senhora de Lourdes

Meus queridos missionários, Eu os amo muito!
Deixem o olhar fixar-se no infinito e confiem naquele 
que um dia ascendeu ao Céu. Ele retornará em glória, 
no intuito de encaminhá-los às bem-aventuranças.
Façam-se discípulos de Jesus, a personificação do 
amor, para então recebê-Lo na terra, dignos dessa 
batalha vencida pelo Seu precioso Sangue, porque, por 
esse mesmo Sangue, serão resgatados definitivamente 
das garras do demônio.
Não se deixem enganar por efêmeras ascensões, 
produzidas por aquele cujo único propósito é ludibriá-
los com interesses terrenos e pecaminosos.
Jesus ascendeu ao Céu para construir, em cima da 
verdade, o caminho de volta, trazendo até vocês a vida e 
o seu Reino para sempre.
Eu agradeço por terem atendido a Meus apelos.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.258)

Comentário: A ideia da volta gloriosa de Cristo, para instaurar 
o Reino Messiânico prometido, vem despertando interesse no 
mundo inteiro, mas também suscitando fortes reações. O primeiro 
a abordar o tema entre nós, de forma completa e magistral, foi o 
padre Léo Persch, em seu livro Parusia – A segunda vinda de Jesus. 
A esta volta gloriosa no tempo – isto é, não no fim do mundo – 
também se referiu o papa João Paulo II, na abertura do triênio 
preparatório ao ano 2000.
Nesta mensagem, centrada na ascensão de Jesus, Nossa Senhora 
nos adverte sobre as “efêmeras ascensões”. De que ascensões se 
trata? Logicamente, vai aqui uma alusão aos falsos milagres, 
produzidos por mistificadores que usam o divino para fins 
terrenos.

Não se deixem enganar por efêmeras ascensões
Terça-feira, 14 de janeiro de 1997

Em minhas mãos
Gravei

Teu ser inteiro
E fiz de ti

Único e primeiro 
Beleza de meu amor.

Em minhas mãos
Gravei

E nas lutas te defendi
E te dei

A coroa de Corredentora.

Em minhas mãos 
Te segurei e acolhi

Para que escolheste,
Pois me escolheste

Por tua honra e louvor.

Assim, quando tiveres
Um outro Daniel,
verás que no outro

O selo do meu amor
E o teu nome gravado

Na palma de minha mão.

Raymundo Lopes
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