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Daniel

ão é fácil indicar, conquanto só em termos gerais, No período a que pertence a identidade de Daniel. 
A primeira fase fala-nos da educação de Daniel 

em Ubá (MG), padre Agostinho sonha com uma Miryam 
cuja sustentação é de ferro.
Daniel, pequeno feliz dos sonhos do padre, descortina 
reinos universais fadados ao desenvolvimento sucessivo 
antes do advento do reino de Marino, seu pai.
Daniel e seus dois irmãos se recusam a prestar honras aos 
sonhos erguidos pelo padre, sendo por isso lançados num 
buraco.
Segue outro sonho de Daniel e outra interpretação, Deus 
será a loucura transitória. 
Quando durante uma festa na fazenda uma mão invisível 
escreveu palavras misteriosas e Daniel as lê.
Marino, senhor da fazenda, se recusa a acreditar. O bispo 
e Daniel, recusando seguir o que lê, é rremessado à 
Europa permanecendo ali por vontade de Deus.
A própria história, com seus eventos, torna-se objeto das 
visões proféticas de Miryam, mas Daniel muda-se de 
cidade em cidade e uma cronologia é criada.

As visões atingem um futuro no Brasil.
Acréscimos de três crianças e de Miryam. 

Os episódios em torno de Miryam e Daniel são 
sustentados por Yeshua e libertados incólumes nos dias 
que se seguem.
Objeto de muita controvérsia do mundo é a cronologia de 
seus encontros com papas no seu lugar de origem. 

Será mesmo?
Daniel refere-se realmente a papas. Não será melhor 
afirmar que as alusões e referências ao mesmo tempo 
João Paulo II  e Bento XVI apontam uma tradição 
religiosa e piedosa surgida nos tempos que passou na 
Itália e projetada sobre a tela dum passado remoto?
A forma atual do livro em que fala sobre isso não indicará 
esse tempo?
Será que não se trata duma reedição dos fatos?
E como explicar o idioma italiano e francês em que se 
relata essa permanência num país estrangeiro sem falar a 
língua? Complicam-se ainda mais as hipóteses pelo fato 
de as partes terem sido conservadas do que se fala a 
respeito.
Certos padres opinam que esses textos foram redigidos 
depois, certas pessoas sustentam que são origem de sua 
mente, que por aliás vertiginosa.
Seja como for, Daniel é canônico e suas palavras sempre 
gozaram de grande reputação. 
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 João
 Deus é grandioso - Deus é bondoso

m dos apóstolos de Cristo, nascido em Betsaida, na Galileia, no ano 10 d.C., João seria o mais Unovo dos 12 discípulos, tinha provavelmente cerca de vinte anos de existência, à altura do seu 
chamado por Jesus. Consta que seria solteiro e vivia com seus pais em Betsaida, lugar onde 

ele, Pedro, André e Filipe nasceram. Dos Doze, João finalmente tornou-se o mais destacado teólogo. 
Autor do quarto Evangelho, cronologicamente o último a ser escrito, e conhecido como o discípulo 
que Jesus amava, foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até a Sua morte na cruz, ao lado de 
Maria. Pescador, filho do também pescador Zebedeu e de Salomé, uma das mulheres que auxiliavam 
os discípulos de Jesus, juntamente com o irmão mais velho, Tiago, o Maior, também convidado a 
seguir Jesus, logo depois de Pedro e André. João e seu irmão Tiago, juntamente com Pedro, foram os 
discípulos privilegiados e participaram do círculo mais íntimo junto a Jesus. Presenciaram a 
ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus na montanha e sua angústia no Getsêmani. 
João e Tiago foram os únicos apóstolos que ousaram pedir a Cristo que lhes fosse dado sentar um à Sua 
direita, outro à esquerda. Da resposta de Jesus "do cálice que eu beber, vós bebereis" deriva a 
suposição de que os dois se distinguiriam dos demais pelo martírio. Esteve em Jerusalém por ocasião 
do Concílio dos Apóstolos, que se realizou em Antióquia. Após as perseguições sofridas em 
Jerusalém, transferiu-se com Pedro para a Samaria, onde desenvolveu uma intensa evangelização. 
Depois mudou-se para Éfeso, onde viveu o resto de sua vida. Morreu no ano 103 d.C., com 94 anos. A 
partir dessa cidade, dirigiu muitas Igrejas da província da Ásia e também ali escreveu o quarto 
Evangelho, o último dos Evangelhos canônicos, as Epístolas e três cartas aos cristãos em geral. De 
acordo com os Atos dos Apóstolos, quando acompanhou Pedro na evangelização dos Samaritanos, 
com ele foi convencido por Paulo a desistir da imposição de práticas judaicas aos neófitos cristãos. 
Durante o governo de Domiciano, imperador Romano, foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, 
onde escreveu o Livro do Apocalipse ou Revelação, que é o derradeiro livro da Bíblia, onde narrou as 
suas visões e descreveu mistérios, predizendo as tribulações da Igreja e o seu triunfo final. É o homem 
da elevação espiritual, mais inclinado à contemplação que à ação.

Raymundo Lopes 
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Os quatro modos de agir diante de Deus (Mt 7,6.12-14)
isse Jesus aos seus discípulos: “Não deis aos cães as coisas santas nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles Dnão as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, 
fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o 

caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele! Com é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida! 
E são poucos os que o encontram!

esta passagem, Jesus nos mostra quatro modos de Nagir diante de Deus: saber dar, saber pedir, saber 
receber e saber escolher. O Evangelho não são 

palavras soltas, sem nexo, ou apenas uma história moral. O 
Evangelho é a revelação divina. Nele se encerra um 
ensinamento perfeito. Jesus esconde em Suas palavras um 
sentido divino de vida. Saber dar – Ninguém dá o que não 
tem. Tendo, não deve dar à pessoa errada. "Não deis aos cães 
o que é santo, nem atireis aos porcos as vossas pérolas".
Falar das coisas de Deus, levar as palavras de Jesus é muito 
sério. Devemos saber como e a quem falar. Temos como 
exemplo Jesus diante de Pilatos. Qualquer resposta que lhe 
desse seria algo sagrado que, naquele momento, se voltaria 
contra Ele. Seria a Sua defesa diante de pessoas sem 
espiritualidade e numa hora em que não devia ser perdoado, 
pois a profecia se cumpriria ali, era um momento decisivo 
para a história da salvação, que se consumaria na Sua 
condenação e morte de cruz. Então Ele se calou e deixou que 
agissem, para que se completasse a salvação. Jesus não deu a 
Pilatos o sagrado. Saber dar o que é santo, saber discernir é 
importante em nossa vida. Não devemos dar as coisas de 
Deus a pessoas despreparadas para recebê-las, porque irão 
entendê-la de outra forma, voltarão contra nós e farão com 
que a vontade de Deus não se realize em nossa pessoa. Não se 
deve levar uma doutrina preciosa e santa a pessoas 
sabidamente incapazes de apreciá-la e que poderiam fazer 
mau uso dela. Saber pedir – "Pedi e vos será dado, buscai e 
achareis; batei e vos será aberto". Saber pedir é sério, temos 
responsabilidade pelo que pedimos, por suas conseqüências. 
Não que Deus irá nos atender em tudo e incondicionalmente. 
Absolutamente! Sabemos que não é assim. Para pedir é 
preciso entender a vontade de Deus; a nossa vontade nem 
sempre é a vontade de Deus. Quando compreendemos isto, 
percebemos que Deus conduz as nossas coisas, para que 
aconteçam como deve ser. No entanto, a vontade de Deus só 
se realiza em nós se permitimos: é o livre-arbítrio que nos 
deu. Isto, porém, não exclui Sua autoridade em intervir 
quando assim o entender. Se diante de nossos problemas nos 
mantivermos pacientes e confiantes em Deus, a Sua vontade 
se fará. Isto é pedir com o discernimento de que, apesar de 
termos vontade própria, é a vontade de Deus que deve 
prevalecer, pois só Ele sabe realmente o que é melhor para 
nós. Isto é saber pedir. Saber receber – "Tudo que quereis que 
os homens vos façam, fazei-o vós a eles". Nós não sabemos 
receber as coisas. Queremos receber sem nada oferecer, sem 
criar aquela situação de se dar primeiro. É só vem a nós. Se 
não soubermos dar, não saberemos receber. Por isso é preciso 
estar atento ao que se dá e como o faz, pois daí decorrerá o 

que há de receber. Recordemos Mt 6,1.3: "Guardai-vos de 
praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos 
por eles. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa do vosso 
Pai que está nos céus... Quando deres uma esmola, não saiba 
a tua mão esquerda o que faz a tua direita." Não troquemos a 
recompensa celeste pela terrena. Aquele que souber dar, 
saberá receber. São Francisco discerniu muito bem isto. 
Saber escolher – Este reino da matéria em que vivemos é a 
porta larga, é aquela opção que fazemos e que parece mais 
vantajosa aos olhos da matéria. Quando Adão e Eva fizeram-
na, pecaram contra Deus, lhes fora oferecido serem como 
Deus, ter o conhecimento do bem e do mal. Foi a porta larga 
da matéria que se abriu para eles. A soberba falou mais alto. 
Obedecer a Deus tornou-se então difícil. O Reino de Deus é 
diferente, não está no plano da matéria, mas do espírito. Se 
ficarmos sempre voltados para as portas largas da matéria, 
que nos levam aos prazeres do mundo, será difícil entender o 
outro lado. Jesus nos fala que a porta é estreita, porque é 
através dela que vamos entender as coisas do espírito. E isto 
não é fácil. Jesus coloca todas as coisas "meio brandas" sob a 
capa moral, mas que têm uma espiritualidade fora do 
comum, divina! Só mesmo os bem-aventurados sentem que 
o progresso na vida espiritual passa por aquela "porta 
estreita". Esta é a doutrina dos dois caminhos – o do bem e o 
do mal – entre os quais o homem deve escolher. A 
espiritualidade não caminha com a materialidade, são 
dimensões opostas; por isso não é reconhecida e valorizada 
pelo mundo, que ostenta outros valores. Daí aquilo que 
tristemente constatamos: a pessoa vale pelo que tem, e não 
pelo que é. É também a razão de alcançarem êxito nesta vida 
aqueles que menos se preocupam com as coisas do espírito, 
com os valores éticos e morais, com a vivência da Palavra de 
Deus. E é por isso que Jesus disse: Se queres ganhar a vida 
(vida eterna), trata de perdê-la (vida terrena). Por isso 
avançar no sentido do bem parece ser complicado. Mesmo 
buscando a porta estreita, podemos ter doenças, passar por 
dificuldades de toda ordem, inclusive financeira. Isto é ter 
problemas de ordem material; mas a graça de Deus não nos 
faltará, contaremos com a Sua proximidade, perceberemos a 
Sua presença, Seus sinais, Suas respostas, e estaremos 
crescendo a Seus olhos. Como isto é bonito! Como nos dá 
força para prosseguirmos! Isto é a graça de Deus! Isto é saber 
dar, pedir, receber e escolher. Isto é discernir, entender as 
coisas do Céu. E é isto que Jesus aqui nos fala através de 
Mateus.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes,
 extraído do livro "Código Jesus", p. 71-73)

Comentário do Evangelho
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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 21 de junho de 2016. 

No dia 20/06/2016, Vânia Aparecida
 recebeu a visita da Imagem 238ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Desejo levá-los a sentirem as delícias do Céu
Terça-feira, 05 de março de 1996

Meus filhos amados! 
Jesus, ao fazer-se homem, mostrou a todos a face de Deus.
Adotou o comportamento pacífico e fez ver aos homens como 
Deus quer que sejamos na terra, isto é, uma extensão do Reino 
do Céu.
Depois pregou, para que desejássemos isto.
Jesus, ao se transfigurar diante de testemunhas, quis dar prova 
de Sua divindade, para que possamos ter consciência do Seu 
poder, e deixou que essas testemunhas tivessem contato com a 
eternidade.
Elas queriam ficar ali, porque viram e acharam bom o que 
sentiam.
Eu desejo levá-los a sentirem as delícias do Céu, mas para isto é 
necessário que queiram saber até onde está Jesus, 
transfigurando a violência na mansidão e o ódio no amor.
Não existe outro caminho ao Pai senão este.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.208)

Comentário: Acostumamo-nos a pensar na transfiguração de Jesus 
como sendo uma transformação dEle próprio. Maria quer que vejamos 
nesse episódio, uma demonstração da Sua divindade e se oferece para nos 
ajudar a transfigurarmos o ódio em amor, a violência em mansidão. Mateus 
17, 1-8, trata deste assunto, explicando que Jesus se transfigurou diante de 
Pedro, Tiago e João. Nossa Senhora, parece que, deliberadamente, não 
tocou no nome deles, dizendo apenas “testemunhas”, porque deseja 
transformar esse ato num acontecimento global, e que sejamos todos 
testemunhas da transfiguração de seu Filho. E, num ato contínuo, nos 
transfiguremos também em amor e mansidão. Deseja ardentemente que nos 
sintamos bem, em contato com o divino, razão pela qual, ela vem à terra.

oda a beleza de Miryam, a formosura de seu Tcorpo e a formosura de seu espírito 
originaram-se já na mente d'Aquele Que 

Tudo Comanda antes mesmo que fosse Ela nascida, 
antes mesmo que fosse concebida.
Desde toda a eternidade Deus decretara a eterna 
frescura de sua carne, carne que não haveria de 
sofrer a humilhante desordem da concupiscência, 
nem a corrupção do pó e do túmulo, bem como 
resolvera em seus sábios arcanos, por singular 
privilégio e em virtude dos méritos de Yeshua, 
preservar seu espírito da contaminação do primeiro 
pecado.
Para mim Miryam, em seu corpo, é a mais pura joia 
da virgindade em esplendor do Céu, uma viva 
imagem da beleza suprema, uma estátua viva que o 
próprio Deus esculpiu.

Raymundo Lopes

Ó Virgem, que a todos precedes 
pelo esplendor de tua beleza!

<asd>


