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entamos encontrar a resposta numa antiquíssima tradição Tque afirma existir uma Igreja oculta que une a humanidade a 
Deus. 

Todo ser humano que penetrou certos mistérios ou que se 
beneficiou de uma iniciação adequada, faz parte deste culto 
supremo que se designou por Igreja de Melquisedec.
Este culto nasceu na alvorada do mundo, era praticado por anjos 
puros detentores dos mais altos arcanos.
 
Foram eles que começaram a comunhão, ritual sagrado que une a 
humanidade às forças do invisível.
 
Não temos no Gênesis 14,18 uma imagem definida deste 
sacrifício reservado aos maiores pontífices.
 
E o rei de Jerusalém saiu ao encontro de Yeshua e dos anjos que 
estavam com ele no monte das Oliveiras, trouxe-lhes pão, e era 
este Yeshua o Deus Altíssimo.
 
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos 
nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo!
 

Raymundo Lopes
 

Quem era o misterioso que formou 
Yeshua e lhe confiou a sua missão?
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Explicação de Raymundo Lopes em 23 de fevereiro de 2017 
após a Explicação do Evangelho de Mateus 11,1-30

“Os três dias de trevas”

Ressurreição (Jo 20,11-18)

u vou falar para vocês sobre os três dias de trevas. Um assunto que é do interesse de todos e, além Edisto, já faz um ano que estou aflito para lhes falar sobre isso. Pedi aos 'meninos', que às vezes 
falam comigo: “O dia em que eu puder falar a esse respeito, vocês me avisam”? E eles me 

avisaram: “Raymundo, fale aquilo que você tem que falar.”
 Outro motivo que me levou a trazer-lhes esta verdade é que a explicação do Evangelho de Mateus 11,1-30 
fala do Pai; se não fosse isto, eu não estaria agora falando nada. E também porque eu vejo a preocupação de 
vocês pelos dias de trevas.
Precisam parar com essas ideias de que nos dias de trevas têm que ter vela acesa, água benta, ramo bento 
para queimar… tudo isto é desnecessário, não precisam de nada disto. Parem com essas bobagens, não 
fiquem guardando vela, nem água benta e preocupando-se com o lugar onde estiverem. Parem com essas 
bobagens de dias de trevas, aquilo que faz mal para vocês e para os outros.
Primeiro existiram as trevas. O universo inteiro era trevas. Somente trevas. Tudo era trevas. E as trevas 
eram Deus.
O Diabo foi criado quando Deus disse: “Haja Luz”. E Deus criou a luz. Ele foi criado a partir da luz e seu 
nome é Lúcifer, que quer dizer: criado da luz. E para seu desgosto, depois de ser expulso do Céu, por 
aquilo que ele mesmo escolheu continuou chamando-se Lúcifer, porque Deus não mudou o seu nome. 
Deus deu a Lúcifer tudo o que Ele tinha, só não lhe deu duas coisas: o nascer e o morrer.
Portanto, Deus é trevas. O Diabo é luz; mas não se trata de uma luz como a do Sol, que ilumina a Terra e faz 
brilhar a Lua. Esta luz é aquilo que brota dentro do nosso cérebro e ilumina o nosso intelecto, nos fornece a 
clareza da verdade, o entendimento, a sabedoria e a certeza de Deus. Dias de trevas é aquele momento em 
que Deus vai consertar o cérebro de vocês. Ele tem até três dias para um apelo ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito.
São no máximo três dias que Deus tem para mexer no cérebro da pessoa. Não tem nem mais um dia. Três 
dias é o máximo. Isto vai depender da pessoa; ela pode precisar de uma hora, um dia, até três. É como se 
Deus dissesse: “Eu sou trevas, Eu sou o Infinito, e vou levar até três dias para consertar o seu cérebro e no 
quarto dia você vai para o Céu, ou não tem jeito, é causa perdida.”
Somente o Pai sabe o dia e a hora, nem os anjos do Céu sabem.
Estes três dias irão atingir, também, as pessoas que já morreram, porque Deus está falando da alma.
Naquele momento em que estiver acontecendo, no caso do sofrimento, por exemplo, a pessoa pode dizer: 
'Eu matei uma pessoa', pois a ficha caiu; é um sofrimento para a sua alma.
Jesus pediu: “Fale a todos sobre a misericórdia do meu Sagrado Coração”.
O nosso cérebro é a semelhança de Deus. Por isto Ele não vai acabar com a Sua semelhança em nós; ela 
apenas se transforma, mas continua sendo a semelhança de Deus.

Raymundo Lopes
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Papai Noel

ervir à comunidade por amor a Deus e ao próximo. Mais Sdo que uma honra, é uma entrega motivada pela fé, 

sustentada pela esperança, alimentada pela caridade. 

O Ministro está a serviço porque escolheu imitar Jesus, o 

servo por excelência.

Renunciar a mim mesmo para dedicar-me à comunidade. Toda 

escolha compromete. Ao ser enviado pela Igreja, optei por 

perder parte do meu tempo para que outros vivam melhor. 

O Ministro se sacrifica e se gasta em favor do outro, por 

amor.

Participar das atividades da comunidade, a começar pela 

Missa. A celebração eucarística dá sentido e significado para 

as demais celebrações, bem como para o exercício do seu 

ministério. 

O Ministro prioriza a Missa dominical, participando dela 

fielmente.

Atuar em comunhão com o pároco e demais membros da 

comunidade. A divisão diminui a força do anúncio. 

O Ministro tem consciência de que não evangeliza sozinho.

Promover a vida, dom de Deus em todas as circunstâncias. 

Cristo vivo, presente na Eucaristia, veio para renovar a vida e 

para se transformar em vida naqueles que O recebem com fé. 

O Ministro é sinal e presença da vida plena.

Acolher a todas as pessoas, com a mesma disposição com que 

Jesus as acolhia. Entre nós não há mais estranhos ou 

estrangeiros; somos uma única família, e Deus é nosso Pai. 

O Ministro não faz distinção de pessoas, colocando-se a 

serviço de todas.

Partilhar com a comunidade o que sou e tenho: minha fé, 

minhas convicções, meus conhecimentos, meu tempo, minha 

experiência de vida. Ao doar-me, não empobreço; antes, 

enriqueço-me no amor.

O Ministro é uma pessoa que supera o egoísmo e opta pela 

generosidade. 

Anunciar o Evangelho por palavras e pelo testemunho de vida, 

especialmente no trabalho, na família, no lazer e nos serviços 

prestados à comunidade. É levar a pessoa e os ensinamentos de 

Jesus ao outro. 

O Ministro evangeliza em tempo integral.

Amar a todas as pessoas, sem esperar nada em troca. O amor 

não escolhe a quem amar, e nem pede pagamento ou  

retribuição.

É pura gratuidade. Assim como é amado por Deus, o Ministro 

ama àqueles a quem se coloca a serviço, chegando, se 

necessário, a se sacrificar por eles.

Vencer a acomodação, saindo de si mesmo para ir ao encontro 

do outro onde ele está. Quem serve não fica à espera, mas 

procura, porque ama e quer ver o outro feliz. 

O Ministro é como o pastor que não descansa enquanto não 

encontra a ovelha que se perdeu. 

Corresponsabilizar-se pela ação evangelizadora da 

comunidade, participando de encontros, grupos de reflexão, 

reuniões, assembleias, retiros, celebrações. É ser responsável 

junto com os outros. 

O Ministro sempre atua em comunidade.

Converter-se continuamente, abrindo o coração ao Senhor, 

seja para amá-lo cada vez mais, seja para estar em condições de 

melhor servir à comunidade. A conversão  é um processo, uma 

busca permanente. 

O Ministro se renova todos os dias.

Misturar a Sagrada Escritura e a vida transformando o dia-a-

dia num constante louvor a Deus e numa atitude perseverante 

de serviço à comunidade. A Bíblia ilumina a vida de quem a 

acolhe. 

O Ministro reflete, ora e age fortalecido pela Palavra de 

Deus.

Dedicar-se de todo o coração à comunidade. Especialmente a 

quem precisa de meus serviços, como os enfermos e anciãos. A 

dedicação ao outro exige renúncia, mas leva alegria a quem 

sofre com os desgastes próprios da vida. 

O Ministro é sensível às pessoas que o rodeiam e a elas serve. 

Iluminar a comunidade com a luz do Evangelho. Ao exercer o 

ministério, torno-me referência para a comunidade. O serviço 

que presto incentiva outros a também se tornarem servidores. 

O Ministro evangeliza pelo serviço assumido e prestado com 

responsabilidade.

Testemunhar no dia-a-dia a fé que professo, proclamo e 

celebro. A coerência de vida é sinal de autenticidade e de 

fidelidade a Deus.

 O Ministro, ao fazer de sua vida e de seu ministério uma 

coisa só, torna-se duplamente testemunha de sua pertença a 

Cristo.

Ter e fazer de Jesus Cristo o centro de sua vida. É unir-se a ele 

na Palavra, na Eucaristia, no próximo. Na comunidade. É viver 

dele e nele, acolhendo-o, colocando em prática os seus 

ensinamentos. 

O Ministro é discípulo missionário de Jesus.

Raymundo Lopes



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam 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-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 25 de abril de 2017 

Senhor Deus, soberania 

O Raiar do Sol
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No dia 24/04/2017, Sidney José
recebeu a 34ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Caríssimos!
Acompanho passo a passo, com muito amor, o desenrolar 
de minhas mensagens que, num crescendo, vêm aos 
poucos colocando-os, por meio de minha assistência, em 
contato com as riquezas do espírito. Vocês acharão 
sentido no que lhes transmito, se refletirem sobre tudo 
isso com o coração voltado ao que ensina o Evangelho, 
colocado em prática e amparados na Eucaristia. Minhas 
palavras se perderão, misturadas a outras cujo propósito é 
confundi-los, se isto não for observado com atenção. 
Vocês são para minha Obra como a pequenina semente de 
mostarda que, com muito carinho, a conservo em terra 
fértil, regada com o sangue precioso do meu querido 
Jesus. Esta sementinha tão pequena, mas preciosa, dentro 
em breve estará germinando, crescendo e dando outras 
sementes para que, semeadas em locais diferentes, pela 
sua origem, produza uma linhagem capaz de enfrentar os 
tempos que se aproximam e possam defender a Igreja 
onde ela demonstra maior fragilidade: a modernização 
distanciada do que ensina Jesus.
Eu os preparo para novos tempos. Ouçam-me e façam-se 
apóstolos desta era que chega ao fim. Coloquem agora 
seus corações em consonância com o Céu e meditem 
comigo.
Primeiro Mistério
Deixem Jesus tomar vida na vida de vocês. Façam dela 
uma ressurreição diária. Ressuscitem os valores cristãos 
esquecidos, são jóias preciosas condenadas ao 
esquecimento pelo progresso sem Deus. Ressuscitem o 
amor, a fé simples sem rebuscamentos, a singeleza da 
criança que cada um de vocês traz escondida em algum 

Sou a mulher preocupada em salvá-los
Terça-feira, 26 de outubro de 1993

Cerimônia da morte
 de São José

 lugar do coração, e gritem sem medo: 
Meu Deus, eu acredito no Teu amor e Te tenho como Pai; 
o Senhor é minha força e meu auxílio.
Segundo Mistério
Sejam leves como a pluma levada pelo vento, para que 
flutuem num êxtase de amor e, envolvidos pelo costume 
da oração sincera, possam perceber que Deus é real e está 
ao lado de vocês, desejando ser reconhecido em tudo que 
os envolve. A humanidade, cada vez mais materializada, 
caminha no sentido inverso ao Céu, numa procura 
infrutífera, no inferno do desamor e da violência, de um 
bálsamo às suas dores.
Olhem para o alto, para o infinito, para a luz, lá reside a 
Esperança e seu nome é Jesus.
Terceiro Mistério
O elo do amor de Deus para com a humanidade se 
completa no discernimento, proveniente do sopro do 
Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Saber 
distinguir entre o bem e o mal e ter forças para conduzir 
suas vidas no sentido contrário à de-sordem moral é uma 
centelha do Espírito de Deus, manifestado pela graça de 
Sua misericórdia em ajudá-los. 
Sintam o Pentecostes incendiando seus corações para 
que, purificados por este calor, possam levar a verdade, 
em todo o seu esplendor, por todos os confins da terra.
Rezem pela Igreja e ofereçam-se como voluntários nestes 
tempos difíceis, onde a barca de Pedro, varrida pelo vento 
contrário, continue sua viagem ao encontro de Jesus, sem 
vacilar naquilo que defende como princípios cristãos a 
serem observados sem condicionamento.
Quarto Mistério
Meus filhos, estou na terra pela graça de Deus, para guiá-
los ao Céu. Desejo ser para vocês o amparo, até que este 
tempo termine, quando então, descansada pelo trabalho 
concluído, poderei abraçá-los e entregá-los ao Criador, 
como um troféu duramente conquistado nesta batalha 
contra o Diabo. 
Não me desapontem! Lutem por minha vitória! Ela será a 
vitória de vocês!
Quinto Mistério
Sou a serva do Senhor na obediência e no respeito às Suas 
leis. Sou a Mãe aflita a guiá-los nesta Obra Redentora. 
Sou aquela que não dorme, nem descansa, vendo-os à 
mercê da perdição eterna. Sou a mão que os afaga no 
sofrimento. Sou a imagem refletida na lágrima que corre 
em suas faces nas horas difíceis. Sou a voz que os leva a 
reconhecer, na Providência Divina, o caminho seguro ao 
equilíbrio em Deus. Sou a mulher preocupada em salvá-
los.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro 
‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.69) 

<asd>


