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Quando vai aparecer o Anticristo?
e pensarmos nos anticristos e na cultura que fomentam, devemos responder que já apareceu, está em ação Sdesde o princípio da era cristã, sempre contido pela formação catequética e doutrinal que a Igreja oferece, bem 

como pelo fervor pessoal dos cristãos. 
Após uma longa excursão pelas Sagradas Escrituras, talvez possamos tentar responder a algumas das inquietações 
mais frequentes sobre a figura do anticristo.

Quem é o Anticristo? 

O termo pode aplicar-se a toda a humanidade, que desde a vinda de Yeshua se opõe a Ele, sobretudo aos que 
desertaram das fileiras da Igreja. São os anticristos de que fala João. Ao mesmo tempo designa o tipo de cultura e 
de sociedade que esta humanidade suscita ou encarna: a primeira e a segunda bestas apocalípticas, e que incita os 
cristãos à apostasia formal ou prática, por maior perseguição, da heresia e do cisma, ou do clima modorrento e 
corruptor do materialismo. No fim dos tempos, essa oposição chegará ao paroxismo, sem que possamos dizer com 
certeza se haverá um anticristo humano, uma pessoa que resuma em si toda essa oposição, ou se simplesmente será 
o conjunto dos inimigos de Yeshua, que se erguerá contra a sua Igreja.
Se pensamos no anticristo, equivale a perguntar quando será o fim do mundo e o dia do juízo. Ora, São Paulo 
afirma que Yeshua voltará como um ladrão na noite, e o Senhor nos adverte de que não nos é dado conhecer 
detalhes.
Portanto, poderia muito bem ser no exato momento em que escrevo ou daqui a mil anos, ou cinquenta mil anos. 
Não sabemos e não nos compete saber. 
O de apresentar-se à semelhança do seu mentor Satanás como anjo da luz, isto é, pretextando motivos 
humanitários, progressistas etc., para disfarçar o ódio mortal com que persegue Yeshua na sua Igreja e o de ser 
adorado no lugar de Deus.
Depois de termos examinado o que as Sagradas Escrituras dizem acerca do tema, será proveitoso vermos 
rapidamente como a oposição a Yeshua se tem manifestado ao longo da história, a fim de cumprirmos melhor o 
preceito de vigiar, que o Senhor nos deu. 

Raymundo Lopes
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presentaram a Jesus um homem mudo porque estava v. E AJesus 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, No mudo 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)
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assar vários anos em campo Missionário em Belo Horizonte; mas o clima espiritual e o desgaste do Ptrabalho intenso afetaram a minha saúde e foi-me necessário parar de viajar.
 

Aí tive anos de luta.
 
Então vinha Satanás tentando me desanimar sob pressão; mas cada vez que a prova atingia seu clímax, 
Yeshua me iluminava algum texto ou me caía nas mãos um livro ou folheto trazendo justamente a 
mensagem necessária para o momento.
 
Um dia, enquanto andava pelo jardim, quase a imaginar se Yeshua havia-se esquecido de ser 
misericordioso, vi no chão um pequeno folheto, que dizia:
 

No meio da tempestade, Yeshua sorri para você.
 

Tive uma visão de sua face.
 
Os meus melhores estimulantes são reservados para os nossos mais profundos desmaios.
Por todos estes anos, tenho-me sustentado nos poderosos braços do amor de Yeshua, até chegarmos a 
amar o nosso deserto por causa da amada presença de Miryam.
 
As tribulações atraíram a mim centenas de corações aflitos, que procuro confortar com a consolação que 
temos em Miryam e somos consolados por Yeshua.
 
Durante um período, passei adiante essas mensagens diárias. O grande número de pedidos para que 
apareçam em livros levou, aos que me ajudam, a publicá-los.
 
Esses livros saem com a oração, para que muitos de vocês, tristes e cansados, possam beber de suas 
páginas e achar refrigério.
 

Raymundo Lopes



O Raiar do Sol

Estou atuante no seio da Igreja
Terça-feira, 30 de novembro de 1993

stou atuante no seio da Igreja, guiando-os, Eamparada na misericórdia de Deus, que insufla 
seu Divino Espírito sobre a vela da barca de 

Pedro, impedindo que a calmaria do pecado, da 
indolência e da preguiça sobre a prática de Seus 
preceitos, não a estagne nas águas paradas e fétidas destes 
tempos difíceis e confusos.
Eu lhes peço: não se esqueçam nunca dos ensinamentos 
da Igreja, eles provêm deste poder infinito; guardem 
sempre a ponderação e a prudência, não as percam de 
vista, elas serão a vida da alma de vocês.
Quando estiverem deitados, repousarão e não terão 
medo, o sono de vocês será tranqüilo e sereno.
Agarrem-se bem à disciplina, não a deixem nunca, 
porque ela é a força de vocês.
Meus filhos amados, observem isto. Eu lhes garanto: 
cami-nharão sem tropeçar. Eu os quero muito e desejo 
que sintam minha presença constante.
Quando orarem com sinceridade e confiança, Eu lhes 
asseguro, minhas mãos repousarão sobre suas cabeças, 
para que não caiam na tentação da dispersão e possam, 
num elo de amor, unir seus corações ao nosso Deus 
misericordioso.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 70)

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 11 de Julho de 2017 
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No dia 07/07/2017, Maria Ângela
recebeu a 45ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

eshua, na escuridão da morte fizeste luz, no Yabismo da solidão mais profunda habita agora 
para sempre a proteção poderosa de teu santo 

amor, em meio ao teu ocultamento podemos cantar aleluia 
dos salvos. Concede-nos humilde simplicidade da fé que 
não se deixa desviar quando tu chamas nas horas da 
escuridão do abandono, quando tudo parece problemático. 
Concede-nos, neste tempo no qual se combate uma luta 
mortal ao teu redor, luz suficiente para não te perder, luz 
suficiente para que possamos dá-la a todos aqueles que 
precisam ainda mais dela.
Faz brilhar o mistério da tua alegria purificadora, como a 
aurora da manhã nos nossos dias. Concede-nos que 
possamos realmente ser uma humanidade cristã em meio à 
sua purificação.
Concede-nos que por meio destes dias obscuros possamos 
sempre com o espírito jubiloso encontrar-nos em caminho 
rumo à tua glória.
Amém.

 Raymundo Lope

Virá como um Raio

<asd>


