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 As mudanças de Aliança, que Daniel 
nos fala, só são visíveis ao olho interior

m trabalho por trás dos cenários da realidade, poucos se dão conta dele, daí a surpresa e o espanto quando Usurge um cenário novo. O essencial deste trabalho está mais nos acontecimentos do que na intimidade dos 
diálogos de Daniel com o mundo e consigo mesmo. O essencial está na modificação subterrânea das 

consciências, nas transformações muito sutis da textura dos pensamentos, das sensibilidades, da cultura. É ali que 
se efetua o trabalho invisível que modificará, um dia, todo o cenário das Igrejas.
Caminhamos para a Quarta Aliança, não enxergamos com muita fluidez, naturalmente. 
Ainda não é exatamente a manhã de Deus, seria antes esta hora crepuscular entre a noite e o dia que nós chamamos 
de silencium. A hora dos nascimentos é a hora do despertar depois da Terceira Aliança. Podemos ouvir a voz 
límpida de Daniel, o que diz ela, a mesma coisa de Yeshua, o crucificado, e a mesma coisa que nos persegue 
obstinadamente quando, descrentes das coisas ensinadas, voltamos à filosofia eterna, ao grande acervo da verdade 
última no interior de nós mesmos.
A partir do momento em que há uma consciência que existe e uma consciência que tem consciência de não ser sua 
própria fonte de existência, é preciso procurar esta fonte e achar o que Daniel nos fala.

A relação de Deus com Daniel

Se empregarmos a termo Deus etimologicamente, o que brilha, para designar a origem das formas sutis e 
supramentais das quais dependem as esferas do físico, do mental e do intelectual que percebemos ou julgamos 
perceber, descobrimos que as relações de Deus com Daniel podem se  apresentar de maneiras diferentes:
1)  Daniel está no mundo;
2)  O mundo está em Deus;
3)  O mundo é Deus e Daniel está no mundo;
4)  O mundo Deus/Daniel são distintos;
5)  Deus é distinto do mundo e Daniel não;
6)  É impossível determinar se Daniel é distinto de Deus.
Podemos substituir a palavra Deus pela palavra causa ou qualquer outro termo que convenha a nossos hábitos 
mentais e veremos então que esta definição cobre as principais possibilidades de relação Deus/Daniel.
Como temos o exemplo nos termos de fio e de tecido:
1)  Há fio no tecido;
2)  O tecido está no fio, sua natureza depende do fio;
3)  O tecido é o fio;
4)  O tecido é distinto do fio;
5)  O fio existe fora do tecido, mas o tecido não existe sem o fio.

Ninguém pode dizer se o fio e o tecido são distintos ou não.  
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e origem pouco conhecida, autor do segundo dos evangelhos sinóticos é considerado Dfundador da Igreja do Egito e, também, fundador da cidade italiana de Veneza. 
Nascido no ano 10 a.C., na Líbia. Tinha aproximadamente 20 anos de idade ou fosse 

cerca de 10 a 15 anos mais jovem que os discípulos na época da prisão e crucificação de Jesus. 
Seu nome aparece nas epístolas de Paulo, que se refere a ele como um de seus colaboradores 
que enviavam saudações de Roma. 
A principal fonte de informação sobre sua vida está no livro Atos dos Apóstolos. Filho de Maria 
de Jerusalém e primo de Barnabé, já se havia convertido ao cristianismo quando Paulo e 
Barnabé chegaram a Jerusalém trazendo os auxílios da Igreja de Antioquia. 
Acompanhou Barnabé e Paulo a Antioquia, na hoje Turquia, onde atuou como auxiliar de 
Paulo, mas voltou a Jerusalém quando chegaram a Perge, na Panfília. 
Depois ele e Barnabé teriam embarcado para a ilha de Chipre na sua primeira viagem 
apostólica, porém, o apóstolo não voltou a ser mencionado nos Atos. De Chipre passou a 
evangelizar a Ásia Menor e, em decorrência de alguns conflitos, separou-se de Paulo e Barnabé 
em Perge – Panfília e voltou para Jerusalém.
Voltou a Chipre acompanhado apenas de Barnabé e depois foi para Roma como colaborador de 
Paulo, prisioneiro naquela cidade. É possível que tenha deixado Roma antes da perseguição de 
Nero, pois depois o apóstolo de Tarso, prisioneiro pela segunda vez, escrevia a Timóteo 
pedindo-lhe que levasse consigo, de Éfeso para Roma, o seu discípulo e colaborador, já que 
este lhe era muito útil em seu ministério.
Em Roma, também entrou em contato com Pedro, pois este, dirigindo-se aos fiéis do Ponto, da 
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, saúda-os em nome do evangelista, a quem afetuosamente 
chama de filho. 
Provavelmente escreveu em Roma o Evangelho que traz o seu nome, e escreveu com base nas 
pregações de Pedro em Roma. Foi martirizado, segundo a tradição, em 25 de abril de 68 d.C., 
em Alexandria, ao ter seu corpo arrastado por uma parelha de cavalos.

Raymundo Lopes
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aquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: “Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que Nobra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: “Pão do céu deu-lhes a 
comer”. Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio 

do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao 
mundo”. Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a 
mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.

odo o Evangelho, tanto faz parábolas ou fatos, tem sempre uma moldura que é a Trindade. É a marca Tregistrada do Evangelho. Os apóstolos provavelmente não sabiam disso. Eles, inspirados por Deus, foram 
escrevendo sem saber exatamente o que estavam fazendo. O importante era abrir o coração.

A oração é uma janela que Deus deixou, aberta, para nós. Quando deixamos aberta essa janela, conseguimos 
perceber toda aquela comunicação com Deus. Os apóstolos souberam muito bem abrir a janela para Deus e 
assimilaram todo o encanto do Evangelho.
Jesus, nessa passagem, falava do alimento do espírito. Ele queria dizer àquelas pessoas intelectualizadas e 
espiritualizadas da época e impregnadas pela razão: “Nem só de pão vive o homem”. Jesus falava uma coisa, eles 
entendiam outra. Eles falavam do pão, do maná que Moisés recebeu no deserto. Jesus explicava que o maná que 
veio do céu, Deus mandou para alimentar o estômago das pessoas. E, depois, Deus quis deixar o bom vinho por 
último, (Jo 3, 1 0), porque o bom vinho é o próprio Jesus. Ele era o alimento. Ele disse: “Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue tem a vida eterna”. Isto é, a minha carne tem que ser comida, o meu sangue tem que ser 
bebido. Deus permite que comamos e bebamos tudo aquilo que Jesus nos apresenta, no oferece. Era isso que Ele 
tentava explicar.
Este relato apresenta uma estrutura onde Jesus repete três vezes: “Ressuscitá-lo-ei no último dia”. Todas as três 
citações têm um significado e nelas está contida toda a síntese desse Evangelho.
A primeira citação: “Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia”, 
quer dizer, todo aquele que vê o Filho e acredita n`Ele faz a vontade do Pai, e a vontade de Deus é de que o plano da 
salvação nos coloque diante d’Ele, ressuscitados.
Portanto, a primeira condição é acreditar e ter fé. E quem suscita, cria, faz isso para as pessoas, é Deus Pai. A 
vontade do Pai é que está ali. E a vontade é que acreditemos em Jesus e Ele ressuscitar-nos-á no último dia. A 
primeira condição é ditada pelo próprio Pai, para que no último dia possamos voltar àquele corpo glorioso que 
perdemos.
A segunda citação: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair; e eu o ressuscitarei no último 
dia”. Este é o Filho. Ninguém pode vir a Mim (Jesus), se o Pai, antes condicionado à fé, não nos atrair. Se Ele não 
permitir que convertamos, não vamos nunca conhecer o Filho. Jesus, aqui, está falando d’Ele mesmo, a segunda 
Pessoa da Santíssima Trindade: o Filho. “...
e Eu o ressuscitarei no último dia”.
A terceira citação: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no 
último dia.” Isto é o alimento do espírito. E é o Espírito Santo quem nos dá este discernimento. É a terceira Pessoa 
da Santíssima Trindade quem nos dá o entendimento deste mistério.
Nesse relato, aparentemente confuso, Jesus dá a dica perfeita. Primeiro: tenham a fé, que é o Pai. Segundo: 
“somente pela conversão verdadeira, dada pelo Pai, é que conhecerá a mim, o Filho”. Terceiro: “Quem come a 
minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.”, quer dizer, o Espírito 
Santo, o discernimento, a elevação do espírito;
porque ninguém vai comer ou beber sangue de ninguém. É o discernimento do espírito.
O Evangelho não deve ser fragmentado para que não se perca uma coisa tão bonita onde Jesus dá a entender assim: 
tenham fé no Pai, que Ele atrairá vocês no Filho, para que o Espírito Santo os receba e Eu ressuscitá-los-ei no 
último dia.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes)

Pela Santíssima Trindade Alcançaremos a Ressurreição (Jo 6, 30-60)

Comentário do Evangelho



Torna Jesus presente no mundo é a missão 
de todos vocês

Terça-feira, 25 de outubro de 1994

Meus amados filhos, sacerdotes de Cristo!
Tornar Jesus presente no mundo é a missão de todos vocês, e 
através da luz do Espírito Santo é que a mente e o plano de 
Cristo estão sendo revelados na Igreja.

Jesus, por meio da Eucaristia, entra na Igreja para dar força a 
Seu povo.
É necessário, pois, deixar bem claro que ninguém, nem 
mesmo vocês, têm o direito ao sacerdócio; a escolha é de 
Cristo; tudo está inserido no plano dele, e Ele é o comandante.
Vocês foram convocados para liderar a Igreja de Cristo na 
verdade e para proteger as verdades desta Igreja. Desejo, 
portanto, que saibam que a missão da Igreja é evangelizar o 
mundo com os valores do Evangelho, e não permitir que o 
mundo a evangelize com os valores ditados pelo Diabo.
Vocês são a imagem de Jesus, o mesmo que deu a Pedro, o 
pescador, as chaves da Igreja.
Meus filhos amados, Eu sou a Mãe da Igreja e, como Mãe, não 
me calo diante de tantas incertezas, induzidas a vocês pelo 
príncipe deste mundo.
Eu rezo e peço a Deus por vocês.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)

Comentário: Nossa Senhora, nesta mensagem dirigida aos sacerdotes, 
fala claramente que o ministério sacerdotal pertence a Cristo, e somente Ele 
é o comandante. Deixa claro também que, na condição de Mãe da Igreja, ela 
fala exortando-nos a buscarmos o caminho certo. Temos que ajudar a Mãe 
de Deus, nesta tarefa.

No dia 11/04/2016, Maria Auxiliadora recebeu a 228ª
visita da Imagem da Nossa Senhora de Lourdes

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 12 de abril de 2016. 
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Descrição do Produto: 
Ÿ Imagem feita em resina 
Ÿ Manto bordado e aveludado
Ÿ Presilha dourada
Ÿ Coroa dourada com Strass
Ÿ Um DVD com a história da imagem
Ÿ Altura 36cm

Ÿ Ofício da Imaculada  -  21 de abril, às 12h na Capela 
Magnificat² .

Ÿ Adoração ao Santíssimo Sacramento (com a Bênção de 
São Bento) - Toda terça-feira, às 19h30min, na Capela 
Theotókos¹.

Ÿ Missa na Capela Magnificat²  - Todo domingo, às 17h.

Venha rezar o Rosário no dia 25 de cada mês, às 12h, com 
Raymundo Lopes e os Missionários do Coração Imaculado, na 
Capela Magnificat² .

¹Capela Theotókos - Rua Ribeiro Junqueira, 160, Mangabeiras, Belo 
Horizonte.
²Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 1051,  Condomínio 
Vila Del Rey, Nova Lima.

 Imagem de Nossa Senhora Aparecida
R$ 350,00

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de 
crédito conforme o Pagseguro.

<asd>


