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ra manhã de uma segunda-feira de julho. Eu estava na Capela Magnificat, por volta Edas 3 horas da tarde, quando escutei um chamado. Respondi e me dirigi para o local 
de onde vinha a voz. 
Era Miryam. Ela foi logo falando:
- Vim porque estou achando você triste. Por quê?
- Não estou triste, apenas preocupado.
- Com quê?
- A Senhora sabe!
- Sei, mas quero que você fale.
- Estou notando que estou fazendo pouco, o Terço da Basílica está caindo num local 
comum e tem pouca gente, o pessoal do SIM não faz nada; estou preocupado!!
- Já experimentou mudar tudo?
- O quê, por exemplo?
- Já pensou em dar uma imagem do Divino Amor em cada Terço?
- Não!, fica uma fortuna e não tenho dinheiro.
- Eu também não tenho, mas isto se arranja. Dê também um terço!
- A Senhora deseja piorar as coisas?
- Isto também se arranja.
- Três sorteios??
- Por que não?? Converse isso com o pessoal que o ajuda; mas fale isso no dia 11 de 
agosto durante sua catequese e dê por concluído dia 11 de setembro, está entendendo?
- Bom, entendi, mas não tenho dinheiro!
- Isto se arranja.
Dizendo isto, despediu-se.

Raymundo Lopes
Vila Del Rey, 16 de julho de 2018

Isto se Arranja
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aquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas Nficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um 
homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: “O que queres de nós, Jesus 

nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o santo de Deus!” Jesus o ameaçou, dizendo: “Cala-te e sai 
dele!” Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e 
eles comentavam entre si: “Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem”. 
E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza.

Ele manda nos espíritos impuros
 com autoridade e poder (Lc 4,31-37)

Evangelho do Dia

ãe Imaculada, Doce e Serena Senhora, Mestou a teus pés para pedir, porque nada 
tenho a oferecer-te a não ser meus pecados, e 
tua presença não comporta esta situação.

Estou atolado nas coisas deste mundo, e para 
sair delas necessito de tua ajuda.

Teu auxílio vem de Deus, e as benevolências 
d'Ele podem sanar este profundo abismo em que 
me encontro.

Tua presença na Corte Celeste reflete o amor, e 
tua linguagem é o reflexo deste amor.

Por favor, escuta-me e faz cair sobre mim tuas 
graças, apesar de minhas faltas, para que eu 
seja digno de pedir e ser atendido.

Mãe Imaculada



ão Lucas nos conta que Jesus estava na Sinagoga, a 

SIgreja daquela época, quando apareceu uma pessoa 

endemoninhada e essa pessoa começou a falar com 

Jesus, “Eu sei quem tu és, tu és o filho de Deus, você veio aqui 

para nos destruir?” Então, Jesus, numa palavra clara e sem 

problema, disse-lhe “Cala-te e sai dele!” O Demônio lançou o 

homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Dois mil 

anos já se passaram e ninguém mais acredita no demônio. Fala-

se, até nas igrejas, que o demônio não existe. A maior força que 

o demônio tem é as pessoas acreditarem que ele não existe. 

Quanto mais as pessoas acreditarem que o demônio não existe, 

mais força e poder ele tem. É claro que o demônio existe, é 

claro que o demônio tenta as pessoas, é claro que o demônio 

leva as pessoas as ficarem contra Deus.

Sabemos que, nestes anos todos, desde o Seu nascimento, Jesus 

está na terra, para destruir as forças do mal, para destruir aquilo 

que o demônio planta, destruir aquilo que ele impõe às pessoas. 

Na ignorância das coisas de Deus, algumas pessoas costumam 

dizer que o demônio é uma invenção, uma fantasia, que isto 

tudo é uma brincadeira, que ele não existe, pois tudo que Deus 

faz é bom e que Ele, então, não iria criar o Demônio que é o 

próprio mal. 

É necessário que todos acreditem que o Demônio foi criado 

num momento bom de Deus, foi criado para fazer o bem, mas 

fazendo uso do seu livre-arbítrio escolheu viver nas trevas. O 

Demônio é uma figura verdadeira, clara e real em nossa vida, 

uma figura que tenta, que influência, que nos instiga para o 

mal.

O mundo hoje está muito conturbado, cheio de guerras, 

maledicências, mentiras, drogas, isto porque ali está o 

demônio, ali está toda aquela figura do diabo, todo o poder do 

maligno, toda tentação diabólica que intenta conduzir todos ao 

afastamento de Deus. É um pecado contra Deus não crer no 

Diabo, não crer naquilo que ele promove no mundo. No 

entanto, tudo está aí, tudo está acontecendo para quem quiser 

ver e acreditar.

Deus não passa por cima do livre-arbítrio das pessoas. Aquele 

que quiser ser mal será mal. Aquele que resolver não acreditar 

na presença do demônio acaba fazendo tudo o que ele quiser.

Deus é amor. Deus não mata nunca, Deus não passa por cima 

do nosso livre-arbítrio. Deus permite que as coisas aconteçam. 

Ele deixa que o joio cresça. Hoje se fala muito do joio, mas 

ninguém conhece joio. O joio é uma plantinha muito parecida 

com o trigo, mas é muito maior do que ele. Percebemos logo, 

quando uma seara está cheia de joio, porque ele é maior do que 

o trigo. O joio cresce mais e é mais maravilhoso, é mais bonito. 

Onde é que está o demônio? Está no joio, está naquilo que a 

gente vê crescer demais diante de nós. Está naquilo que muitos 

chamam de fé, mas que, na hora de mostrar realmente a fé, ela 

desaparece. Está naquele momento da nossa doença, do nosso 

problema, da situação financeira precária e não aceitamos, não 

compreendemos os desígnios de Deus.

Mas Deus é amor, Deus não mata, Deus só cria, Deus não 

manda sofrimento para ninguém, Deus não mexe no livre-

arbítrio das pessoas, Deus respeita a escolha de cada um.

 Podemos fazer o que quisermos: até não acreditar no diabo, 

embora este seja um pecado contra Deus, porque está negando 

uma verdade de Deus, não está sendo obediente a Deus. Se 

você não acreditar na existência do demônio, como acreditar 

no amor de Deus? Como não acreditar neste amor que permite 

que, às vezes, aconteçam coisas estranhas em nossa vida? 

Como não acreditar nessa vontade que parece que não está 

fazendo a vontade?

Ao ouvir dizer que alguém morreu é o mesmo que dizer que ele 

foi para algo muito mais bonito, mais proveitoso, ele foi 

encontrar-se com Deus, mas pode ter ido, também, encontrar-

se, com o Diabo. É isso que nós temos que pensar em nossa 

vida. Porque, quando morremos, temos sempre aquele abraço 

afetuoso de Deus a nos esperar. E quando morremos podemos 

ter, também, aquele afastamento de Deus, aquele vazio, e 

perguntar: “Onde está Deus, onde está aquela felicidade? Este 

lugar é horrível, o que tem aqui?” É o afastamento de Deus, é o 

afastamento do Espírito Santo, é o afastamento de Jesus. É isso 

que nós não podemos correr o risco. 

Jesus exorcizou muitas vezes o diabo. Acreditem no diabo, na 

sua real presença entre nós. E quando ouvirmos dizer que o 

diabo não existe, devemos afirmar: Existe sim! A melhor coisa 

para o Diabo é todos acreditarem que ele não existe. 

A moda, hoje, é que se pode fazer qualquer coisa, perder a fé, 

acreditar nesta imoralidade reinante, que não leva a lugar 

nenhum, acreditar nestes governos caindo, governos subindo, 

acreditar na corrupção, acreditar nesta moralidade decadente. 

Acreditem! Porque depois, quando morrermos, veremos outra 

coisa!Veremos que a morte do corpo é a morte do corpo, mas 

após esta morte poderá ter uma nova vida, aí a morte pode ser 

vida. Vida Eterna na companhia de Deus. Onde existe apenas o 

amor de Deus, este amor que apenas Deus pode nos dar. Deus 

não passa sobre o nosso livre-arbítrio, Deus deixa tudo 

acontecer.

O diabo existe e não acreditar na sua presença é um pecado 

contra Deus, neste pecado, se houver arrependimento, Deus 

ainda pode perdoar, mas aceitar o comando do Demônio, 

permanecendo com o coração endurecido evitando-se acolher 

os atos de misericórdia do Espírito Santo, é pecar contra o 

Espírito Santo, este pecado não tem perdão, e o endurecimento 

pode levar à impenitência final e à perdição eterna.

(Evangelho explicado por Raymundo 

Lopes,realizado na Basílica de Lourdes, em 01/09/2009)
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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 04 de Setembro de 2018 
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No dia 01/09/2018, Maria Azevedo
recebeu a 92ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Ainda é tempo de buscar o
 tesouro do reino de Deus

Terça-feira, 30 de julho de 1996

Meus filhos amados! 
O Reino de Deus é um tesouro que se acha escondido no 
coração de cada um de vocês, e é também a pérola preciosa 
da bem-aventurança. Todos, sem exceção, somos, diante do 
Pai que está no Céu, aqueles peixes que, estando na malha 
de Sua vontade Divina, estarão prontos a serem escolhidos 
ou rejeitados para o grande banquete celeste.
Eu os alerto que a terra se encontra a caminho de uma 
definição desse conceito, para que esses tesouros do espírito 
sejam reconhecidos, pois está próximo o momento da 
separação do que é bom e do que é ruim. Todos aqueles que 
se sentirem tocados pelo Espírito Santo devem, sem 
demora, compartilhar com o próximo esses tesouros, 
porque vocês podem transformar a terra e mudar o rumo da 
história, se escutarem o que o Céu lhes avisa.
Ainda é tempo de buscarem o tesouro do Reino de Deus, 
desde que se submetam ao comando do Espírito Santo.
Antes que seja tarde demais, façam uma reflexão sobre estas 
palavras, e compreenderão o que quero lhes dizer.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.231)

Comentário: Ultimamente, Nossa Senhora tem alertado, através de 
Raymundo, que nos encontramos no limiar de uma definição do que é bom e do que 
é ruim, e essa definição está ligada a uma separação de tais valores. Se essas 
advertências viessem apenas de um pequenino ponto do planeta, com sua 
multiplicidade de crenças e culturas, isto poderia significar pouco ou nada. Mas 
não é isto que acontece. Esses alertas celestes vêm-se multiplicando num ritmo 
crescente em todos os pontos do planeta, em centenas e centenas de lugares, e 
sempre com a mesma tônica: os tempos da iniqüidade estão chegando ao fim, 
porque Deus não suporta mais tanta violência, indignidade e degradação do ser 
humano – justamente o que foi feito para ser o mais perfeito representante do 
Criador na terra, “sua imagem e semelhança”.
Precisamos buscar o tesouro do Reino de Deus, sob o comando do Espírito Santo. 
Noutras palavras, deixar-nos levar pela consciência do Divino, que por sua 
natureza freia a nossa soberba e o nosso desamor, para nos conduzir a uma vida de 
oração e de união com Deus. Assim fazendo, podemos “mudar o rumo da história”.

Sorteios
 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as Aterças-feiras, no final da reza do Terço das 17 

horas, nesta Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes 
com o Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver 
rezado aqui na Basílica, no dia.
    Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor 
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca, 
onde: a cor azul estará representando as visitas da 
imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 
Jesus; a cor vermelha representando o Terço 
Degredados Filhos de Eva, este que aqui rezamos; a cor 
amarela representando a imagem Mãe do Divino Amor, 
aqui sorteada; e a cor branca representando Miryam, a 
Mãe de Yeshua, que aqui entra acompanhada do 
Menino Jesus dando início ao 4º mistério.

Nota: 
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino 
Amor e/ou terço Degredados Filhos de Eva (com as 4 
cores), deve entrar em contato com Gerson, pelo 
telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-4688 - Endereço: 
Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo Horizonte.


