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Daniel
N

ão é fácil indicar, conquanto só em termos gerais, o período a que pertence Daniel. Os primeiros
capítulos falam da educação de Daniel na corte babilônica.
O rei Nabucodonosor sonha com uma estátua cujos pés são de argila.
Daniel, sábio e intérprete feliz dos sonhos, descortina quatro reinos universais fadados ao
desenvolvimento sucessivo antes do advento do Reino de Deus.
Daniel e seus três companheiros se recusam a prestar honras divinas à estátua de ouro erguida pelo rei,
sendo por isso lançados numa fornalha ardente.
Segue outro sonho do monarca e outra interpretação, o rei será vítima de loucura transitória.
Quando durante um festim uma mão invisível escreveu palavras misteriosas, é Daniel quem as
explica.
Dario, rei dos medos, conquista a Babilônia. Daniel, recusando seguir a religião oﬁcial, é arremessado
na cova dos leões, permanecendo ileso por vontade de Deus.
A própria história, com seus eventos, torna-se objeto das visões proféticas de Daniel.
Através das visões de Daniel, mudam-se os tempos e uma nova cronologia é criada.
As visões atingem o futuro reinado de Antíoco IV Epífanes, da dinastia dos selêucidas.
No cântico dos três jovens na fornalha ardente, na Babilônia, a judia Miryam, mulher temente a Deus,
salva Daniel da condenação injusta. Os episódios em torno de deus Baal e do Dragão são sustentados
pelo profeta Habacuc.
O livro de Daniel é canônico, e os seus vaticínios messiânicos sempre gozaram de grande reputação.
Raymundo Lopes
Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br
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As aparências passam. Importante é vigiar (Lc 21,5-11)

N

aquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do Templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas
votivas. Jesus disse: “Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído”.
Mas eles perguntaram: “Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer?”
Jesus respondeu: “Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ E ainda: ‘O tempo
está próximo’. Não sigais essa gente! Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas
coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim”. E Jesus continuou: “Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará
outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares; acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos
no céu”.

Comentário do Evangelho

O

Evangelho que Lucas escreveu ele ouviu de alguém,
como dos apóstolos, especialmente São Paulo, de
Nossa Senhora, pois ele não chegou a conhecer
Jesus, não foi por isso testemunha ocular da Palavra; como
disse a Teófilo: “após acurada investigação de tudo…” Neste
capítulo ele conta uma passagem muito interessante. Jesus
estava no Templo, e como alguns estavam dizendo que o
Templo era ornado de belas pedras e de ofertas votivas
(ofertas em cumprimento de voto ou promessa), Ele disse:
“Contemplai estas coisas… Dias virão em que não ficará
pedra sobre pedra que não seja demolida!” Perguntaram-lhe,
então: “Quando será isso, Mestre, e qual o sinal de que essas
coisas estarão por acontecer?” Eles esperavam de Jesus
alguma resposta a respeito, que agradasse o coração humano.
No entanto, Jesus foi claro com eles quando disse que não
ficará pedra sobre pedra. Ele não queria, naquele momento,
profetizar a destruição do Templo, pois Deus não iria
preocupar-se simplesmente com um Templo sendo
destruído. Estas coisas bonitas que temos aqui – basta um
estalo de dedo de Deus para que venham abaixo. Mas Deus
não deseja isto, porque isto está entregue à natureza. Jesus
quis dizer que aquilo que você constrói no seu coração, que
você acha que é belo, Sua palavra é muito maior. Tudo que se
constrói, que se pensa que a teologia que estão ensinando é
perfeição de Deus, chegará a um dia que não valerá nada; mas
as Suas palavras, aquilo que repete, a Sua presença aqui,
junto de nós, isso vai ficar! Esses templos maravilhosos,
essas coisas bonitas acabarão um dia. Jesus estava
profetizando o orgulho, a vaidade, a ambição do homem de
querer conhecer Deus, explicar Deus pelo próprio
entendimento. E sabe-se disso, porque logo depois Ele falou:
“Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos
atemorizeis; pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas
não será logo o fim”. Jesus falou disso há dois mil anos atrás.
Quando disse: “O tempo está próximo”, quis dizer que para
Ele o tempo não existe. E continuou: Quando virem nações
contra nações, irmãos contra irmãos, pessoas vindo em meu
nome, dizendo: “Sou Eu!”; quando começarem a ver coisas
bonitas, palavras e doutrinas bonitas, como se fosse Eu que
estivesse promovendo tudo isso, irão descobrir que não sou
Eu, porque minha doutrina é muito maior que os templos que
vocês constroem. Minhas palavras são maiores que as
palavras que vocês constroem. Minha presença é muito
maior que a presença de todos vocês e o mundo inteiro. Vê-se
hoje pessoas ensinando, mostrando uma pseudosabedoria
que não chega nem aos pés das palavras de Jesus. O que foi
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dito por Ele há dois mil anos, permanece até os dias de hoje, é uma
atualidade, porque as palavras de um Deus não estão submetidas
ao tempo. Quando se lê a Bíblia percebe-se, às vezes, uma simples
história que a racionalidade humana conduz para aquilo que é
possível compreender. É necessário perceber que existem uma
segunda leitura, uma terceira leitura, ou até outras mais que são
inspiradas. O que é dito neste capítulo de Lucas, ele que não
conheceu Jesus, mas compreendeu toda a profundidade de Suas
palavras, tornou-se atual, apesar de dito há tanto tempo. Quando
Jesus diz: “… grandes sinais vindos do céu!”, está se referindo ao
avanço vertiginoso da ciência. O homem pisou na lua, está indo a
marte, está descobrindo que a casa do Pai tem várias moradas. Ele
quis dizer que muitas coisas serão vistas no céu; mas, no entanto, a
racionalidade humana começa a pensar em terremotos, aquilo que
sempre aconteceu. Como o mundo é um pedaço de alguma coisa
perdida no Universo, tudo pode acontecer. Jesus quis dizer que
veremos coisas maravilhosas, descobertas admiráveis, e que este
é o tempo em que chegaremos perto d'Ele, é o tempo em que
entendemos Suas palavras. Em todo e qualquer momento da vida,
o homem pode ver acontecer aquilo que Jesus falou há dois mil
anos. No entanto vê-se hoje, também, tanta profecia, como se o
homem tivesse a possibilidade de adivinhar o futuro, que somente
a Deus pertence. Essas palavras de Lucas saíram da boca de
Cristo, e muitos ficam pensando que Ele vai descer do Céu, sair do
meio das nuvens e cumprimentar todo mundo. A verdade é que
Jesus cumprimenta o homem todos os dias, do acordar ao deitar
para dormir. Para o homem é muito difícil ajoelhar-se diante da
sabedoria de Deus, pois ele acha que a sua sabedoria está acima de
tudo. Quando Jesus disse que aquelas pedras bonitas iriam cair,
que não ficaria pedra sobre pedra, Ele quis dizer: escutem o que
Eu estou falando, porque as minhas palavras não caem; os
templos de vocês sim, a sabedoria de vocês cai, a ciência que
vocês inventaram cai, mas a minha sabedoria em minhas palavras
permanecerá para sempre. A Mãe de Jesus, Maria Santíssima, é
plenamente humana e perfeita, por ter o cérebro funcionando
plenamente, e assim foi durante toda a sua vida na terra, enquanto
que o homem, por causa do pecado original, tem apenas um terço
do cérebro em funcionamento. Deus escolheu uma mulher cujo
cérebro funcionasse por inteiro, e ela deu à humanidade o Filho de
Deus, que nasceu no presépio e morreu na cruz. O que Deus quis
mostrar a todos é muito bonito. É isto que deixo para vocês, neste
meu recado de hoje. Confiem em Deus, na Palavra de Deus,
procurem encontrar Deus e estarão sempre atualizados. Seja há
dois mil anos atrás, ou dois mil anos à frente – não há tempo para
Deus.
(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, na Basílica de Lourdes, em 24-11-2009)
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Somos seres espirituais passando
por uma experiência humana
A religião não é apenas uma, são centenas.
A espiritualidade é apenas uma.
A espiritualidade é encontrar Deus em Nosso Interior durante a vida.
Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual?
Somos seres espirituais passando por uma experiência humana.
A religião é para os que dormem.
A espiritualidade é para os que estão despertos.
A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados.
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua Voz Interior.
A religião tem um conjunto de regras dogmáticas.
A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo.
A religião ameaça e amedronta.
A espiritualidade lhe dá Paz Interior.
A religião fala de pecado e de culpa.
A espiritualidade lhe diz: "aprenda com o erro"..
A religião reprime tudo, te faz falso.
A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro!
A religião não é Deus.
A espiritualidade é Tudo e, portanto é Deus.
A religião inventa.
A espiritualidade descobre.
A religião não indaga nem questiona.
A espiritualidade questiona tudo.
A religião é humana, é uma organização com regras.
A espiritualidade é Divina, sem regras.
A religião é causa de divisões.
A espiritualidade é causa de União.
A religião lhe busca para que acredite.
A espiritualidade você tem que buscá-la.
A religião segue os preceitos de um livro sagrado.
A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros.
A religião se alimenta do medo.
A espiritualidade se alimenta na Conﬁança e na Fé.
A religião faz viver no pensamento.
A espiritualidade faz Viver na Consciência.
A religião se ocupa com fazer.
A espiritualidade se ocupa com Ser.
A religião alimenta o ego.
A espiritualidade nos faz Transcender.
A religião nos faz renunciar ao mundo.
A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele.
A religião é adoração.
A espiritualidade é Meditação.
A religião sonha com a glória e com o paraíso.
A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora.
A religião vive no passado e no futuro.
A espiritualidade vive no presente.
A religião enclausura nossa memória.
A espiritualidade liberta nossa Consciência.
A religião crê na vida eterna.
A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna.
A religião promete para depois da morte.
Pierre Teilhard de Chardin Nascido em Orcines, 1 de maio de 1881 — Falecido em Nova Iorque, 10 de abril de1955 que foi um
padre jesuíta, teólogo, ﬁlósofo e paleontólogo francês que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia.
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No dia 27/11/2017, Maria Letícia
recebeu a 61ª visita da Imagem de
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Desejo provocar na terra
um enorme despertar da fé

A importância
de Miryam

Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados!
Tenho pedido constantemente que acreditem em Deus e tenham fé em Sua presença. A fé é a única porta que os levará ao
contato com o Reino de Deus.
Jesus foi ﬁrme e objetivo, quando dissertou sobre a qualidade
e a quantidade da fé. Se a tivermos, nem que seja numa ínﬁma
parte do nosso coração, poderemos mostrar ao mundo
grandes prodígios. Isso nos esclarece que, com fé, podemos
mudar o comportamento humano e transformar a terra.
Meus queridos, a fé nos leva a servir a Deus
incondicionalmente e a reconhecer nossa condição de servos.
Ao entregarmos nosso espírito a Deus, imbuídos da plena
vontade de apenas O servir, o entregaremos conﬁantes de que
ﬁzemos na terra o que nos foi estabelecido pelo amor divino:
servir, servir…
Meus ﬁlhos, desejo provocar na terra um enorme despertar da
fé, com minhas visitas e meus sinais, mas insisto que sirvam
com o propósito de também suscitar em vocês o amor fraterno
e a união em prol de um único ideal: paz, paz, paz …
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)

Na criação Miryam estava na mente de Deus.
Deus idealizou a humanidade como Miryam: humana
plenamente perfeita; mas ao tirar a cópia (Eva), esta se
quebrou ao cometer o pecado da desobediência a
Deus, perdendo assim toda a sua graça.
Deus por ter se encantado com a beleza de Miryam,
quis resgatar a herança perdida, mesmo depois do
pecado da desobediência; por amor à Miryam, o
modelo da criação.
Portanto, Miryam conquistou o Plano da Salvação e o
Seu Filho Yeshua o realizou.
Aqui está toda a importância de Miryam diante de
Deus e dos homens.
Giselda Venancio
Administração

Comentário: A Mãe de Deus nos pede fé, garantindo-nos que se a
tivermos, por ínﬁma que seja, poderemos transformar a terra. Isto não é
novidade, porque Jesus, na parábola da mostarda, deixou bem clara essa
condição. Estamos diante de uma dura verdade: não temos fé. Esta nossa
absoluta falta de fé está nos arrastando ao desamor e à iniqüidade e nos
transformando em quase-irracionais. Maria quer despertar na humanidade
o poder de acreditar e ter fé, e isto ela o faz através de suas aparições, sinais e
mensagens. Ocorre-nos, então, uma reﬂexão até certo ponto audaciosa: é
preferível abrir o coração ao sobrenatural que nos envolve, a trancá-lo no
egoísmo materialista, onde nos arvoramos em donos da verdade, que
somente nós imaginamos conhecer. Vamos ao menos tentar fazer o que ela
tanto nos pede: colocar-nos na posição de servir, para construirmos paz,
paz.
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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 28 de Novembro de 2017
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