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 ideia central dos evangelhos é o mistério da pessoa Yeshua/Cristo, assunto que deixava nervosos Aa todos, como se pode observar nos evangelhos sinópticos.

Quem era Yeshua? 

A sua autodefinição
 
Filho do Homem - é tão clara que quem sabe que homem é igual a Adam  igual a Deus? 
Na literatura rabínica Deus é às vezes chamado de Adam, é muito obscura e embaraçosa para os judeus 
e não menos para seus adversários. Filho do Homem? É um homem? Eis a tese defendida ainda hoje 
por muitos padres, bispos etc. 

E não obstante não é assim.

No evangelho de Yeshua  ele fala de si mesmo na primeira pessoa - Eu sou a luz do  mundo. 
Assim falou Yeshua - Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da 
vida. 

Note-se antes de tudo esta antítese tão cara: Trevas.

Lemos: 
Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens, a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a 
receberam. E falando de João Batista a respeito de Yeshua: Ele não era a luz que ilumina todos os 
homens. Estava por vir ao mundo, e o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o reconheceu.

Esclarece-se daí a frase - Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz verdadeira, isto é, a vida de Deus no 
homem. 
As trevas representam o mundo que ignora a luz, Yeshua é vida e ressurreição. 
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no meu dia.
Como me ensinou o Pai, que vive eternamente, eu vivo nas eras passadas porque o Pai vive; assim, 
quem me comer viverá também, porque eu vivo.

Viver - será que há uma relação entre eu sou e eu vivo?
Eu sou evoca uma expressão empregada muitíssimas vezes na antiga aliança - vida eterna. 'Eu vivo 
também na boca de Deus' equivale a 'eu vivo eternamente'. 

Outros tantos significam nos lábios de Yeshua?

Raymundo Lopes 
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O Pensamento de Jesus (Mt 5,43-48)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Vós ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e 
odiarás o teu inimigo!’ Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e rezai por aqueles que vos 
perseguem! Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre 

maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos 
irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o 
vosso Pai celeste é perfeito”.

Quando Jesus fala: "Ouvistes o que foi dito aos antigos", referia-se ao passado; e quando diz: "Tendes 
ouvido", dirigia-se ao presente. Podemos concluir, então, que estas palavras se reportam ao Antigo e ao 
Novo Testamento.

Ao mencionar a Lei do Antigo Testamento, Ele diz: "Aquele que violar um só destes mandamentos e ensinar os 
homens a fazerem o mesmo, será o menor no Reino dos Céus.
Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no Reino dos Céus." Quanto à justiça, alerta: 
"Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no Reino dos Céus." E, 
"Quem observa a Lei e, por fraqueza humana, a escuta errada, está violando a Lei."
Jesus dividiu este Evangelho em duas partes.
Na primeira diz: "Eu não vim abolir a Lei e sim aperfeiçoá-la".
Os fariseus estavam transmitindo errado o que aprenderam corretamente. Nesse caso, seriam os menores no 
Reino de Deus. Quando fala: "Até que passem o Céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da 
Lei", Ele quis dizer que nada, nem um i, nem uma vírgula da Lei serão mudados.
Na segunda parte, Jesus se refere àqueles que escutam e ensinam o que é certo; estes serão considerados 
grandes no Reino de Deus.
A ideia de amar o próximo e odiar o inimigo é uma deturpação da Lei, pois uma coisa é odiar o erro, a maldade, 
o pecado, outra é odiar a pessoa; a ela devemos desejar a conversão, por se tratar igualmente de uma criatura de 
Deus. Por isso, Jesus explicou que o inimigo é o seu próximo com os mesmos direitos e oportunidades. "O Pai 
que está nos Céus faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos." 
Portanto, devemos fazer somente o bem.
"Sede perfeitos como o Pai é perfeito". "Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que for além disto vem do 
Maligno".
Lucas (6,24) compreendeu que o "Ai de vós", que Jesus falou, é bem mais do que dizer:
cuidado, sejam prudentes! Cuidado com as conseqüências. É, portanto, uma advertência.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p. 81-82)

Comentário do Evangelho

Evangelho do Dia
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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 14 de junho de 2016. 

No dia 08/06/2016, Maria das Graças
 recebeu a visita da Imagem 236ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Jesus é a verdadeira solução
 do problema da vida

Terça-feira, 14 de março de 1995

Meus amados filhos! 
Jesus não veio ao mundo para ensinar coisas difíceis ou 
inacessíveis à nossa inteligência.
Ele falou e fala através do Evangelho, com o qual traz o 
Céu ao coração mais humilde.
Ele é realmente o único Mestre da humanidade.
A sublimidade do Seu ensino é um caminho aberto a 
todos; por isso ele veio para chamar os pecadores e não os 
justos.
Jesus procura quem necessita dele e pede Seu auxílio.
Em Jesus, o gênero humano achou a sua unidade e, por 
conseguinte, o seu objetivo.
Meus filhos, Jesus foi e será sempre a verdadeira solução 
do problema da vida.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.153)

Comentário: Sem sombra de dúvida, o intuito de Nossa Senhora, com 
suas visitas, é nos trazer Jesus, mostrar-nos, na figura de seu Filho, a 
solução de todos os problemas. Quando ela fala que Jesus é a solução para o 
problema da vida, está nos chamando atenção para o fato de podermos 
confiar nele em todos os sentidos. A Mãe de Deus também deixa claro que 
Jesus falou e fala através do Evangelho, e traz o Céu ao coração mais 
humilde. Nada diz de novo, apenas nos incita a tirar da gaveta o Evangelho, 
lê-lo e colocá-lo em prática, porque só assim teremos paz.

No dia 13/06/2016, Geraldo Luciano
 recebeu a visita da Imagem 237ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Guardar o Dia do Senhor
Terça-feira, 28 de junho de 1994

Meus filhos queridos!
Deve existir tempo para tudo, e tempo para reverenciarmos as 
coisas do Céu é imprescindível que exista.
A vida agitada leva vocês a se esquecerem desses momentos de 
conversa com o Senhor e, por causa disso, quantas coisas se 
perdem.
Uma família que não acha tempo para o diálogo com o Céu, 
pelo menos uma vez por semana, será uma família desagregada 
desse convívio e, portanto, sujeita a toda sorte de problemas.
Um pai e uma mãe que se deixam levar somente pelo 
burburinho terreno, não escutarão e nem permitirão a seus 
filhos que escutem os murmúrios do Santo Espírito de Deus, 
para direcionar suas vidas.
O país que não reverencia publicamente o Senhor, em dias 
especialmente designados para tal, não terá em seu governo 
homens com ouvidos atentos a Deus, nos momentos difíceis e 
confusos.
Eu peço a vocês, com veemência: dêem atenção às coisas do 
Céu, pelo menos uma vez por semana, para que Deus possa 
tomar lugar de destaque em seus corações, todos os dias de suas 
vidas.Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.109)

Comentário: Nossa Senhora, desta vez, nos lembra da obrigação de 
observarmos e mantermos o diálogo com Deus. Ela nos pede para doarmos a 
Deus pelo menos um dia da semana, para que Ele nos conceda a graça de 
Sua presença, todos os dias de nossa vida.


