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No dia 31-05-2013, Daniel José recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora -  dia dedicado à visita de Maria a 
sua prima Isabel. Como naqueles dias, Nossa Senhora 
vem nos visitar e trazer Jesus para co-habitar entre nós 
mais uma vez na história, dar fim à iniquidade, 
reestabelecer a paz e restaurar o Templo do nosso 
espírito. É que em certas épocas, a humanidade chega a 
tal grau de maldade que começa a ficar impraticável 
qualquer ato de bondade com o próximo; a Criação fica 
ameaçada e o progresso espiritual é estagnado. É quando, 
impelido pelo Espírito de Deus, Jesus desce do seu Reino 
de glória através de Céus cada vez mais densos e aparece 
em nosso mundo impregnado pela lama do pecado, para 
por ordem na casa e fazer a faxina necessária para que 
Sua Obra prossiga em sua perfeição, assim como foi no 
princípio e será para sempre. Nossa Senhora nos visita e 
está para dar a Luz mais uma vez, e quem somos nós para 
receber a Tua visita... Mas se somos alvos de tão grande 
graça, então possamos, assim como Isabel, saldá-la: 
'Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu 
ventre'; seja bem vindo Jesus, seja bem vinda doce e 
serena Senhora, nosso espírito aguarda-vos com 
ansiedade, amém!

Marco Aurélio

Magnificat
Terça-feira, 20 de dezembro de 1994

Meus amados filhos!
Estamos vivendo o Advento, que é a 
preparação para a celebração da vinda de 
Jesus à Terra. Esse acontecimento, meus 
queridos, foi de tal grandiosidade, que 
Deus o preparou durante séculos. A minha 
morte para as coisas terrenas, diante de 
tanto amor misericordioso, ainda 
repercute em todo o mundo, e minha alma 
vive, por isso, na eternidade. Agora, o 
meu espírito, em alegria, canta louvores 
ao Senhor, incessantemente, porque Ele 
percebeu, na minha pequenez, a condição 

de serva à Tua Obra Redentora. Por tudo isto, diante do 
Senhor, por Tua graça, fui e sou declarada Bem-
Aventurada por todas as gerações. Coisas maravilhosas 
foram feitas em mim, para a glória do Senhor; por isso, 
Santo, Santo é o Teu nome.
Peço, então, o olhar misericordioso do Altíssimo para 
todos que O louvam e O adoram:
Exerce então, Senhor, a Tua força, para elevar a humil-
dade e aniquilar a arrogância. Enche, Senhor, de coisas 
boas os corações famintos de Tua presença, para que os 
ricos de coisas da terra tenham consciência da pobreza 
de espírito em que vivem e percebam o Teu afastamento. 
Toma, Senhor, o Teu povo e cobre-o com a Tua graça, 
conforme nos prometeste. Senhor, faz prevalecer a Tua 
vontade em toda a terra, para a glória do Teu nome. Que 
o Espírito de Deus venha sobre a humanidade, cobrindo-
a com a Tua sombra, para que Jesus seja concebido, 
neste Natal, em todos os corações que O esperam.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.138)

Daniel José recebeu a 104ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 04 de junho de 2013. 

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.

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: “Eis que nós deixamos tudo e te 
seguimos”. Respondeu Jesus: “Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, 
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, 
receberá cem vezes mais agora, durante esta vida – casa, irmãos, irmãs, mães, 
filhos e campos, com perseguições –, e, no mundo futuro, a vida eterna. Muitos 
que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos 
serão os primeiros”.

O Caminhar das Igrejas Humana e Divina - (Mc 10,28-31)

Papa esteja falando. E Jesus conclui esta consideração sobre a Nesta passagem do Evangelho de Marcos, a Igreja 
Igreja humana, dizendo: "Muitos dos primeiros serão últimos, e 

caminha com Jesus. Sim, a Igreja, pois quando se fala dos os últimos serão primeiros." Jesus não está condenando ninguém, 
Doze (Apóstolos) é dela que se está falando. E na conversa não está excluindo ninguém da Igreja, Está falando apenas do 
ela quer saber o que Jesus acha dela mesma, o que realmente curso da Igreja nascente. No início, a Igreja quer ser a primeira, e 
se passa, até onde pode ir, o que pode pedir. É uma Igreja aqueles que alimentarem nela essa idéia racionalista, serão os 
indecisa. Por isso Pedro diz a Jesus: "Eis que nós deixamos últimos. A Igreja caminhará no racionalismo. Mas no final dos 
tudo e te seguimos. Jesus declarou: 'Em verdade vos digo tempos aqueles que perceberem que a racionalidade não é o 
que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, caminho da Igreja, serão contados entre os primeiros; mesmo 
pai, filhos ou terras por minha causa ou por causa do estando entre os últimos, entenderão que o racionalismo desvia a 
Evangelho, sem que receba, agora, neste tempo, cem vezes Igreja de sua verdadeira missão, por isso serão primeiros. 
mais casas, irmãos, irmãs, filhos e terras, com Primeiro Jesus falou com a Igreja humana, Pedro, em seguida 
perseguições.'" Jesus quis com isso dizer a Pedro: Vocês não entra a Igreja divina, João.
são deste mundo. A Igreja não crescerá com base no "Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até Jesus e disseram-lhe: 
racionalismo, mas na espiritualidade, pois assim está 'Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir.'" 
predestinada. Caso contrário, se apegará à casa, aos Observamos que aqui a Igreja divina está pedindo, exigindo o seu 
familiares, aos bens materiais e não terá um crescimento lugar. Jesus sabia, mas mesmo assim pergunta: "Que quereis que 
consistente, pois não é este o fundamento da Igreja.  A Igreja vos conceda? Disseram: 'Que nos conceda, na tua glória, sentar 
humana vai crescer apegada ao mundo, e por isso sofrerá. um à tua direita e outro à tua esquerda.'" A Igreja divina cobra de 
Ainda que crescesse com desapego ao que é deste mundo, Jesus, e cobra na hora certa. Foi como dissesse: Se o Senhor diz 
sofreria perseguições, porque seria contrariada nesta que vamos crescer no racionalismo, então, por que não eu, que 
disposição, nesta entrega incondicional. Não contarão com represento a Igreja divina, devo sentar à tua direita, na tua glória, 
a compreensão e reconhecimento das pessoas, no e o meu fio condutor, Tiago, à tua esquerda? Jesus tenta explicar, 
desprendimento às coisas deste mundo. Só é capaz de mas parece que eles não entenderam: "Não sabeis o que pedis. 
entender esta entrega, aquele que nascer de novo, do alto. Podeis beber o cálice que Eu vou beber e ser batizados com o 
A Igreja vai procurar crescer com base num racionalismo batismo com que serei batizado? Eles disseram: 'Podemos.' Jesus 
chamado Igreja humana (Pedro). Sofrerá, porque não estará replicou: 'Do cálice que Eu beber, vós bebereis, e com o batismo 
alinhada com a Igreja divina. Não adianta se preocupar com com que Eu for batizado, sereis batizados.'" Jesus confirmou tudo 
o arroz e o feijão, quando sua missão é fornecer o alimento isto, porque a Igreja divina está presa à Igreja humana, as duas se 
do espírito. O Papa está preocupado, porque a Igreja está completam – o divino e o humano –. "Todavia, sentar à minha 
entrando muito em assuntos de política, em questões sociais direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é 
– a Teologia da Libertação desvirtuada – e está se para aqueles a quem está preparado." Isto porque é Deus quem 
esquecendo do seu lado divino. Ele quer que abramos o prepara o lugar de todo o divino. Na sua humanidade, Jesus quis 
nosso coração para o divino. Por que a Igreja hierárquica deixar bem claro: a Igreja divina terá de lutar por isto, terá de 
não diz que Jesus está voltando? Porque resolveu seguir provar que é divina, para então sentar ao meu lado.
idéias racionalistas. É disto que podemos imaginar que o 
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Cinco perguntas que incomodam

"Ouvindo isso, os dez começaram a indignar-se contra Tiago e enxergar, e clama: Vinde, Senhor Jesus!  O racionalismo da 
João." Os dez, aquilo que restou como racionalismo da Igreja, Igreja humana e a prepotência da Igreja divina em direção a 
aborreceram-se com a Igreja divina, por se sentirem Jesus, cegam-nas. "Então Jesus disse ao cego: 'Que queres que 
preteridos. Este é o conceito que se vê hoje, um confronto entre Eu te faça?'" Jesus fez esta pergunta somente à Igreja divina, 
a Igreja humana e a Igreja divina. Essa Igreja que o Papa porque à Igreja humana, aquela que tropeça, levanta…, Ele 
percebeu e da qual imaginamos ter dito: Vocês querem uma não faria esta pergunta. Quando disse à Igreja divina: "Que 
Igreja voltada para a política e o social, se esquecendo que quereis que vos conceda?" Ela exigiu sentar-se à Sua direita e à 
estes não são os seus fundamentos. Vimos, então, que Jesus se Sua esquerda. Se o cego disse: "Rabbúni! Que eu possa ver 
dirigiu à Igreja humana, com aquela proposta: "Muitos dos novamente!", quer dizer que enxergava antes. Então, por que 
primeiros serão últimos, e os últimos serão  primeiros." tornou-se cego? Por uma situação que ele próprio criou. Jesus, 
Depois, se dirige à Igreja divina, dizendo: "Aquele que dentre neste momento, oferece a chave de todo este diálogo, ao dizer: 
vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser "Vai, a tua fé te curou."  Que coisa bem feita! Este é o caminho 
ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos." Jesus propôs o da Igreja humana e da Igreja divina. Se não lermos do versículo 
mesmo à Igreja divina: servir, não ser servida. Além de lhe ter 28 ao 52, não chegaremos a este entendimento. Temos o 
dito: "Que quereis que vos conceda?" Isto não disse à Igreja diálogo das duas Igrejas, cada qual querendo uma coisa, e à 
humana. É a Igreja humana e a Igreja divina caminhando beira do caminho a humanidade cega. Esta humanidade que no 
juntas, mas pleiteando posições de destaque, numa eterna final dos tempos brada: Pelo amor de Deus, Filho de Davi, 
disputa. Em seguida, surge a figura do cego (Bartimeu) à beira estás passando e eu preciso te encontrar. A Igreja humana, 
do caminho. "Quando percebeu que era Jesus, o Nazareno, que naquele momento, vai lhe dizer: Não incomodas o Mestre, no 
passava, (o cego) começou a gritar: 'Jesus, Filho de Davi, tem teu racionalismo! Enquanto a Igreja divina vai falar: Jesus te 
compaixão de mim!'" A reação da Igreja humana foi de chama, coragem, vai lá! E Jesus então dirá a todos que forem a 
repreendê-lo, pedindo que calasse. A Igreja divina, vendo que Ele: A tua fé te salvou. Somos esse cego à beira do caminho 
Jesus parou e mandou que o chamassem, disse ao cego: clamando a Jesus a cura, a salvação. E Ele nos dirá: Que 
"Coragem! Ele te chama. Levanta-te." Se a Igreja divina quereis que Eu vos faça?  E nós, prontamente, responderemos: 
pleiteou um lugar, a Igreja humana propõe a Jesus uma Que possamos ver novamente! 
situação. Ambas não estão bem, encontram-se cegas, perdidas, 
no meio do caminho. O cego, Bartimeu, fez um escândalo, (explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraída do 
queria falar com Jesus de qualquer modo, pois sabia que Ele o livro “Código Jesus”, p. 151-154: referente à explicação de 
poderia curar. Em seu caminho, a Igreja faz o mesmo: quer e Mc 10, 28-52)
precisa encontrar Jesus, pois está cega, precisa voltar a 

íntima do espírito na alma “a vida eterna sabe e toda pena 
paga”?
Isto não me ajuda, porventura, a ponderar que não é 
lógico nos envergonharmos de falar com vibração do 
amor de Deus para todos?
Porque temos medo de que nos rotulem de beatos ou de 
que nos julguem por acaso “intimistas sentimentais”.
Lembro São João da  Cruz:
Oh! chama de amor viva,
Que ternamente feres         

Não é surpreendente que um homem de pensamento De minha alma o mais profundo centro!
grave, austero, rigorosamente científico, como foi Oh! cautério suave!
Leibnitz, inventor do moderno cálculo infinitesimal, Oh! regalada chaga!
aplique a Deus estas duas palavras: ternura e encantador? Oh! mão branda! 
Isso me  faz pensar que o Deus das forças cósmicas seja, Oh! toque delicado
também para um cientista, o Deus dos corações, o Deus Que a vida eterna sabe    
do qual brotam o encanto e a ternura amorosa que pode E toda pena paga!
suscitar  a criatura mais bela e mais sensível? Um homem apaixonado nunca tem vergonha de falar com 
Não me comove pensar que a felicidade consiste em amar entusiasmo do objeto de sua paixão.
com ternura Aquele que é infinitamente encantador?
Não se poderiam comparar essas expressões de Leibnitz 
às do poeta castelhano, que nos disse que a experiência 
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Origem da Celebração
A celebração teve origem em 1243, em Liège, na Bélgica, no 
século XIII, quando a freira Juliana de Cornion teria tido visões 
de Cristo demonstrando-lhe desejo de que o mistério da 
Eucaristia fosse celebrado com destaque.
Em 1264, o Papa Urbano IV através da Bula Papal 
"Trasnsiturus de hoc mundo", estendeu a festa para toda a 
Igreja, pedindo a São Tomás de Aquino que preparasse as 
leituras e textos litúrgicos que, até hoje, são usados durante a 
celebração. Compôs o hino “Lauda Sion Salvatorem” (Louva, 
ó Sião, o Salvador), ainda hoje usado e cantado nas liturgias do Nesta quinta-feira, 30, a Igreja Católica, em todo o mundo, 
dia pelos mais de 400 mil sacerdotes nos cinco continentes.comemora o dia de Corpus Christi. Nome que vem do latim e 
A procissão com a Hóstia consagrada conduzida em um significa “Corpo de Cristo”.
ostensório é datada de 1274. Foi na época barroca, contudo, A festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar 
que ela se tornou um grande cortejo de ação de graças.solenemente o mistério da Eucaristia - o Sacramento do Corpo 
No Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso de e do Sangue de Jesus Cristo. 
Brasília, em 1961, quando uma pequena procissão saiu da Acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-
Igreja de madeira de Santo Antônio e seguiu até a Igrejinha de feira Santa, quando se deu a instituição deste sacramento. 
Nossa Senhora de Fátima. A tradição de enfeitar as ruas surgiu Durante a última ceia de Jesus com seus apóstolos, Ele mandou 
em Ouro Preto, cidade histórica do interior de Minas Gerais.que celebrassem Sua lembrança comendo o pão e bebendo o 
A celebração de Corpus Christi consta de uma missa, procissão vinho que se transformariam em seu Corpo e Sangue.
e adoração ao Santíssimo Sacramento."O que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida 
A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que é eterna e, eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne 
peregrino, em busca da Terra Prometida. No Antigo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente 
Testamento esse povo foi alimentado com maná, no deserto. bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue 
Hoje, ele é alimentado com o próprio Corpo de Cristo.permanece em mim e eu nele. O que come deste pão viverá 
Durante a Missa o celebrante consagra duas hóstias: uma é eternamente" (Jo 6, 55 - 59).
consumida e a outra, apresentada aos fiéis para adoração. Essa Através da Eucaristia, Jesus nos mostra que está presente ao 
hóstia permanece no meio da comunidade, como sinal da nosso lado, e se faz alimento para nos dar força para continuar. 
presença de Cristo vivo no coração de sua Igreja.Jesus nos comunica seu amor e se entrega por nós.

discernimento.
Pai amado, livra-me da intranquilidade, dando-me a paz que 
provém do Céu que criaste para me receber na eternidade.
Pai amado, livra-me da aridez, dando-me a capacidade de 
perceber a doçura de Teu olhar em toda a cria-ção, e ver que Tu 
estás presente em todos os atos de minha vida.
Pai amado, livra-me da cegueira de espírito, fazendo-me 
enxergar, dentro de mim, Tua imagem e semelhança, 
respeitando por isso meus irmãos.
Pai amado, livra-me do perigo de Teu afastamento, por estar 
em pecado, abraçando a iniquidade.Pai amado, o meu nada está diante de Teu poder pedindo a 
Pai amado, o meu nada, agradecido, se prostra a Teus pés, 

misericórdia de Tua presença. adorando Tua preciosa presença nesta pequenina hóstia, e Te 
Pai amado, livra-me da discórdia, dando-me a capacidade de dá toda a minha sujeira, para que a lave em Teu precioso 
amar. Sangue. Amém.
Pai amado, livra-me da ignorância, dando-me a sabedoria e o 

Oração de Corpus Christi


