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Daniel

Ano V – Nº 247 – 18 de outubro de 2016

mbora seja o último da hierarquia, o Epequeno Daniel da personalidade tem 
sua importância, mesmo nos revés dos 

anos da existência do SIM.
Daniel é o instrumento que deve ser sadio e 
eficiente para melhor servir.
O Daniel compreende tudo o que se relaciona 
com a vida física do SIM, o edifício que é o 
corpo que serve para agir na vida de vocês, 
compreende também os nossos sentimentos, 
cujo papel é tão importante na vida humana, 
estende-se a toda a atividade mental que, com 
frequência, confundimos com o nosso 
verdadeiro ser.
Inclui tudo o que diz respeito ao nome de 
Miryam, ao prestígio, aos títulos a que pertence. 
Q u e m  s e  i d e n t i fi c a r  c o m  D a n i e l  d a 
personalidade incorre em grave erro, que será 
causa de muitas dificuldades e desilusões na 
própria existência.
Daí o empenho em bem distinguir o efêmero do 
duradouro, para evitar prejudicar a si mesmo, 
como acontece com quem caminha sem 
discernimento.
Nas relações catequéticas, evitar os que julgam 
apenas Daniel e poupar para si mesmo choques, 
embates, colisões e, acima de tudo, lutas e 
discussões.
Se os encontros entre vocês fossem encontros 
sem Miryam, como acontece com a Igreja 
Romana, a sociedade se transformaria num 
inferno onde vive os espíritos do terror 
espiritual.
O Daniel da personalidade mariana durará 
poucos anos, é apenas a máscara do esconde do 
Daniel superior da alma, que por sua vez 
esconde o verdadeiro Daniel espiritual, a 
verdadeira realidade de Miryam.
 

SIM - Serviço de Informação Mariana
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Escolher a melhor parte (Lc 10,1-9)

 Evangelho de hoje é Lucas 10,1-7.21-24, e toda vez que a Igreja reserva estes versículos para a leitura, Odevemos buscar um pouquinho mais, antes desse trecho, ou depois dele, para melhor compreensão. Vimos que 
no versículo 1 Jesus designou outros setenta e dois discípulos, além dos apóstolos, e os enviou dois a dois, à 

Sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir, e disse-lhes:
“A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua 
colheita. Ide! Eis que vos envio como cordeiros entre lobos…”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Na verdade, Jesus estava enviando os discípulos aos pares, para aqueles lugares, investidos de espiritualidade vinda do 
Divino, e dizia assim:
“Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias e a ninguém saldeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei 
primeiro: ‘Paz a esta casa!’ E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, voltará a vós...”
E foi por causa desta missão que foi dada aos discípulos e de ter revelado a estes pequeninos o que não podia revelar aos 
grandes, que Jesus deu graças ao Pai, naquele momento, exultando de alegria sobre a ação do Espírito Santo e dizendo:
“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do Céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos 
pequeninos. Sim, ó pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece quem é o 
Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: ‘Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Pois eu vos digo que 
muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouvir o que ouvis, mas não ouviram.’”
Nós temos de entender o que Jesus estava falando. É justamente sobre o poder da oração, que faz com que as pessoas 
peçam para rezar por elas. Todos pedem: reze por mim! Se você se dispõe a rezar pelas pessoas, e se elas forem dignas 
de receber a oração, elas irão receber, caso contrário, a oração voltará para você.
Rezando para as pessoas você está juntando tesouro no Céu. É isto que Jesus está falando.
Vimos que Jesus ainda disse: “Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu 
salário.”
Jesus está explicando que você deve comer e beber, porque na casa em que você entrar, se aqueles que ali residirem não 
forem dignos da graça, ela voltará para você. Portanto, quando alguém pedir para rezar por ele, reze, não se faça de 
desentendido. Reze, porque se ele não for digno das orações, elas voltarão para você.
Jesus revelou o Pai aos pequeninos e O escondeu aos soberbos, por isso Ele está falando: Eu rogo ao Pai, o que me 
deste, Eu revelo a quem Eu quero, mostro-me a quem Eu quero.
E passamos a ter a certeza de que somente Jesus conhece o Pai e somente o Pai conhece o Filho e somente conhece o 
Filho aquele a quem o Filho quiser revelar.
Ao rezar pelas pessoas, você está ajudando-as a encontrar o caminho do Céu. Se ela não for digna desta oração, o 
benefício voltará para você.
Vimos como Jesus se dirige ao Pai, em oração. Vimos que não podemos fazer de conta que estamos rezando, pois a 
nossa oração deve ser verdadeira e sincera, só assim ela brotará do coração e será ouvida por Deus.
Rezem, é isto que Nossa Senhora nos pede e é o que o Evangelho de hoje fala: a missão dos setenta e dois, perfazendo 
trinta e seis pares, que ao somarmos tanto 7 mais 2 quanto 3 mais 6 temos 9, e chegamos à plenitude da Santíssima 
Trindade que é igual a 3+3+3.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes em 2006)

aquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda Ncidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros 

para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! Em 
qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz 
repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, 
porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem 
recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: ‘o Reino de Deus está próximo 
de vós’”.

Comentário do Evangelho Lc 10,1-7.21-24
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Adeus

oi num dia, durante os primeiros meses, que a escutei pela Fprimeira vez. Eu estava no quarto dormindo, e quando fui à 
sala, ela lá estava envolta em nuvens. Quando parei para 

deixá-la falar lembranças de minha infância, começaram a 
ressurgir: um balanço de câmara-de-ar, longas fitas de seda no 
cabelo de minha vovó-bi, algodão-de-açúcar de Sá Donana, balas 
puxa-puxa de mamãe. Foi um momento sublime.
Na madrugada da terça-feira tornei a escutá-la e sonhando vê-la de 
pé, quando o dia começava a surgir.
Depois disso eu a via sempre. Tinha longos cabelos e usava uma 
túnica branca. Nunca vi claramente seu rosto, estava sempre com 
muito brilho. 
Quem era ela? 
Porque a via com muita frequência, procurei aproximar-me dela; 
mas, quando  chegava, ela se afastava.
Sempre voltava, porém, ficava esperando eu falar. Mas 
aproximou-se a data de seu afastamento, eu tinha pouco tempo 
para pensar no Daniel calado que esperava, porque eu não sabia.
Chegou afinal o dia, com sua agitação e tensão e um toque de 
tristeza. Durante o dia todo eu tinha estado correndo de um lado 
para outro, procurando conservar as lembranças dos últimos anos e 
de quem ia separar-me.
Quando saí ao seu encontro, parecia estar faltando alguma coisa, 
percebi que não a veria mais e naquele dia, de repente, me senti 
muito solitário.
Os anos passaram-se depressa. 
Quando nos viramos para o adeus central, a fim de retirar-me 
desfilando meus anos, olhei para a Igreja e vi-lhe o rosto 
procurando.
Lá estava ela sentada junto à Sá Donana, e vi pela primeira vez. 
Naquele breve  momento, compreendi quem era ela e por que 
estava ali. Uma tristeza irresistível se apoderou de mim. Aquilo era 
a encruzilhada da vida, ela viera para dizer-me adeus.
Talvez eu a visse ainda em algum lugar do Céu, bem diferente; mas 
nunca seria como se fora na terra. Nossos anos, passando, estavam 
terminando. 
Eu teria de continuar sem ela. 
Ao sair pela porta da vida, olharei pela última vez. 
Ela havia partido, eu sabia que era assim.
 

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 18 de outubro de 2016. 
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No dia 13/10/2016, Jader Maia
recebeu a 15ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos!
Nesta primeira mensagem deste ano, inicio pedindo a 
vocês que rezem, para que Deus permita que a Sua paz 
nasça no coração de todos, neste país; e vocês somente 
gozarão deste privilégio se praticarem o amor fraterno.
Jesus dá uma elevada importância à família santificada 
com a presença de Deus, pois nela está a semente, 
donde germinará esta paz que tanto peço.
É necessário, também, para a conquista desta graça, 
que entreguem suas vidas nas mãos de Deus e não 
dêem crédito a superstições e prognósticos ditados 
pelo demônio para confundir-nos.
Eu lhes aviso que somente Deus direciona o universo e 
nossas vidas.
O Pai, que está no Céu ,é o dono do nosso passado, 
presente e futuro. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.143)

Comentário: A Mãe de Deus, nesta primeira mensagem deste 
ano, nos pede que rezemos pela paz no Brasil. Ela nos diz que 
somente Deus é o dono do nosso passado, presente e futuro. Isto 
quer dizer: Deus É, independentemente do estado em que estamos 
vivendo. Prestem atenção como a Virgem fala também de Jesus, 
colocando-o no presente: “Jesus dá”. Façamos jus a tão grande 
graça, tendo Nossa Senhora como guia.

Somente Deus direciona o universo e nossas vidas
Terça-feira,03 de janeiro de 1995

ãe Imaculada, minha esperança! Mãe de Jesus, Mnecessito de Seu carinho, Sua atenção, Sua 
proteção maternal especialmente neste 

momento tão difícil de minha vida. Tendo em minhas 
mãos o contorno de Tua Santa Figura, peço-te que 
intercedas junto a Teu amado Filho, para que escute 
minha prece. Estou atolado em problemas, que sei 
tiveram origem em minha conduta, pois, fraco diante de 
tantos apelos terrenos, caí na desgraça de dar ouvidos ao 
racional, ao invés de escutar os sábios conselhos do 
Espírito Santo. Minhas fraquezas tantas vezes levaram-
me a perder oportunidades que o Céu me deu de dar uma 
resposta eficaz a esses problemas.

Ajuda-me, Mãe Imaculada, junto com os Arcanjos

Gabriel,  Raphael, Uriel

Peçam ao Pai:
Socorre, ó meu Deus, esta alma arrependida, a fim de que 
conquiste de novo a paz de espírito, e, como agiu Jesus 
nas Bodas de Caná, transforma com Teu poder estas 
águas furiosas no mais puro e calmo vinho, para que ele 
seja tomado gota
a gota durante a vida que ainda lhe resta.
Certo como tenho nas mãos a figura de Maria e na mente 
os nomes de seus Arcanjos Gabriel, Raphael e Uriel, serei 
atendido; por isso, muito obrigado pela atenção!

Salve-Rainha (Arcanjo Gabriel)
Salve-Rainha (Arcanjo Raphael)
Salve-Rainha  (Arcanjo Uriel)

Minha mão
 em Maria


