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unca me senti tão perto de ti, Nquando fiz 75 anos, nunca me 
senti tão calmo, tão contente e 

com tanta fé. Acho que foram as 
maravilhas que Miryam fez em mim.
Sabe, Yeshua, hoje eu entendo porque 
disseste - Afasta de mim este cálice, 
hoje sei porque disseste - Pai, em tuas 
mãos entrego o meu espírito.
Porque disseste tantas coisas lindas, 
para aquela gente que não entendeu 
nada. Mas, talvez, no dia em que eles se 
sentirem como eu me sinto hoje, 
entenderão tudo.
É maravilhoso, Yeshua, a gente ter um 
Deus para crer.
Dia 21 completei 75 anos de vida.
Não sei se nesses 75 anos tenho vivido 
realmente, mas pelo menos tenho a 
consciência de ter tentado.
Talvez esta seja a fase mais difícil na 
vida de alguém.
 
Tenho desejos e não sei se quero-os.
Tenho vontades e não sei se desejo-as.
Tenho objetivos, mas não sei se quero 
lutar por eles.
Tenho ideias, mas não sei se quero 
concretizá-las.
Tenho medo, mas às vezes sinto muita 
força.
Tenho liberdade, mas não sei se saberei 
usufruí-la.
Tenho amores, mas não sei se saberei 
amá-los.
Tenho 75 anos, mas não sei se vale a 
pena tê-los.
Acho que sim, pois tudo do Senhor é 
perfeito.
 

Raymundo Lopes 

Deus
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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 mais raros. No ano de 1992, com o 
início das aparições oficiais de Nossa Senhora a ele, os 
anjinhos retomaram estes encontros.
Aparecem a Raymundo Lopes 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 disse: "Na 
compreensão de vocês, eu me chamo Gabriel. Quero que 
forneça a Jesus sua esperança..." Segundo Raymundo, é o 
menino que saiu na foto ao seu lado, em Nevers (França), e na 
foto ao lado de Marco Aurélio, em frente ao altar da Capela 
Magnificat. Ele se mostra com a cor azul.
O segundo falou: " Na compreensão de vocês, eu me chamo 
Uriel. quero que forneça a Jesus sua fé..." Foi o menino que fez 
Raymundo entrar no Vaticano e encontrar com Bento XVI, 
depois pediu que tirassem uma foto dele com Raymundo e 
todos que estavam presentes viram, mas não sabiam se tratar 
de um anjo. Ele se mostra com a cor amarela.
O terceiro completou: ''Na compreensão de vocês, eu me 
chamo Raphael; e gostaria que presenteasse a Jesus sua 
caridade..." Foi o menino que apareceu em uma igreja no 
México, e também deixou-se fotografar e todos o viram. Ele se 
mostra com a cor vermelha.
O diálogo completo, em que os três Anjinhos se identificam, 
está no livro (Uma incógnita dos Finais dos Tempos) de 
Francisco Lembi. E a história completa das fotos está no livro 
(VenidominiJesu), de Raymundo Lopes.      

Arcanjo 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, após alguns dias, olhando os arquivos de foto do 
celular, descobriu-se uma criança misteriosa ao seu lado, para 
sua surpresa, perplexidade e preocupação, pois ele jamais 
poderia imaginar que seria alvo de algo aparentemente 
inacreditável, enigmático, já que desconfiava, de antemão, 
tratar-se de um dos três anjinhos que conversam com 
Raymundo Lopes - Pensava ele: O que queria um anjo ao sair 
numa foto comigo, e logo Gabriel, aquele que anunciou a 
vinda de Jesus a Maria?… 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 nem escuto nada além do que meus parcos sentidos 
me proporcionam, não sei nada de Igreja, doutrina etc!? 
Permanece a pergunta no ar sem respostas…

A incrível história dos Anjinhos que assistem a Obra Missionária
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Aproximadamente um ano após o ocorrido, Marco Aurélio 
resolveu mostrar a foto para Raymundo Lopes, e ele 
confirmou tratar-se do Anjo que, aliás, na mesma data do dia 
25-12-2008, tinha se manifestado mais cedo a ele, algumas 
horas antes, brincando com uma borboleta azul e, se 
observármos a foto com maior atenção, pode-se notar que a 
criança (anjo) segura algo; apesar da foto ser de baixa 
qualidade, dá para ver a silhueta de uma borboleta azul 
pousada em sua mão esquerda, o que torna o fato mais 
intrigante. (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): 
Trecho do diálogo onde Raymundo Lopes menciona o 
aparecimento do menino vestido de azul com a borboleta 
também azul:
"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."

Arcanjo 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 desta 
cor 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." 

Arcanjo 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 a respeito de Suas manifestações 
em Paris, Lourdes e Fátima.
(veja o diálogo: Um alerta de Maria sobre a vinda de Jesus. 
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.

Marco Aurélio
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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 19 de julho de 2016. 

No dia 15/07/2016, Maria Eloísa
recebeu a 2º visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus amados e queridos filhos! 
Eu peço a vocês, com insistência, em todo o mundo: amem-
se e façam penitência, porque a Justiça de Deus estará 
presente na vida de vocês de modo inesperado. O mundo 
encontra-se envolto em pecado, e é necessária a purificação. 
A árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao 
fogo. Estejam pois preparados para esse dia, que somente 
Deus sabe a hora. Peçam e deixem-se levar pelo Espírito 
Santo, para que possam, iluminados pela luz do amor, criar 
na terra as condições necessárias para que a Misericórdia de 
Deus também se faça presente, em toda a sua plenitude. Eu 
hoje lhes falo. Entretanto, estejam vigilantes, pois uma voz 
mais poderosa do que a minha, breve lhes falará, e os que 
estiverem limpos diante de Deus serão batizados com o fogo 
abrasador do Espírito Santo. Eu sou a voz que clama onde 
avança o deserto da indiferença às coisas do Céu, na 
esperança de vê-los algum dia no Paraíso.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.194)

Comentário: Nossa Senhora continua a fazer do Evangelho do 
domingo anterior a fonte da sua mensagem. Hoje toma por base 
Mateus, 3, 1-12. Ela mesma se coloca como a voz que clama no 
deserto da indiferença às coisas de Deus, inteligentemente, 
fazendo alusão a Isaías: “Uma voz grita no deserto”. Maria pede 
insistentemente que façamos penitência, porque a Justiça de Deus 
é inesperada. Realmente, se olharmos o passado, veremos um 
crescendo assustador a nos conduzir ao materialismo. Hoje o 
diabo se apega à nossa falta de espiritualidade e procura nos 
inocular o vírus da incredulidade, na esperança de nos tomar o 
Paraíso, mas Maria fala e renova, a cada passo, a sua decisão de 
continuar lutando pela nossa salvação.

Peçam e deixem-se levar pelo Espírito Santo
Terça-feira, 12 de dezembro de 1995

Fazer a Vontade de Deus  (Mt 12,46-50)

aquele tempo, enquanto Jesus estava falando às Nmultidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado 
de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: 
“Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem 
falar contigo”. Jesus perguntou àquele que tinha falado: 
“Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” E, 
estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis 
minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a 
vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe”.

COMENTÁRIO DO EVANGELHO

esus estava pregando quando chegaram algumas Jpessoas e disseram que a Mãe e os irmãos dele 
estavam do lado fora querendo com Ele. A primeira 
impressão foi a de que Jesus está maltratando a mãe 
porque Ele questiona, “quem é minha mãe, quem são 
meus irmãos?” E continua, “a minha mãe e os meus 
irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus”.
Num primeiro impacto temos a impressão de que Jesus 
está tratando mal a mãe e os irmãos, não é nada disso.
Se nós não entrarmos no mérito de Jesus, no tempo das 
coisas que aconteciam lá, nós não vamos entender nada.
Na verdade, o Evangelho é esse, Jesus não estava 
maltratando a Mãe e nem Jesus tinha irmãos não. Jesus 
estava pregando a Boa Nova, ele estava falando sobre a 
Boa Nova, sobre o novo evangelho. Jesus estava indo 
contra a opinião dos fariseus, contra a prática da Torá 
(parte da Sagrada Escritura dos Judeus), o que a Torá 
mandava não era aquilo que eles estavam fazendo, os 
fariseus não estavam fazendo a vontade de Deus.
Jesus mesmo criticou, os fariseus gostam de aparecer 
nas Sinagogas, de andar com roupas bonitas, gostam de 
andar com faixas na cabeça. Os fariseus colocam nas 
costas de vocês pesados fardos que eles não carregam. 
É isso de que Jesus estava contra. Jesus não estava 
falando da mãe e nem de irmãos. Jesus falava da Torá e 
dos fariseus, e vinculava toda aquela situação à vontade 
de Deus. Esta mensagem se atualiza muito bem para os 
dias de hoje e para cada um de nós.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes,
 na Basílica de Lourdes, em julho de 2011 )


