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 Bíblia nada fala sobre ele, nem sequer cita uma palavra dita por ele. De Maria sabe-se Amais, podemos até decorar o Magnificat, mas de José não há nada! De Maria nós 
conhecemos o diálogo que teve: este falava e ela respondia…

Foi até elogiada por Gabriel! A Bíblia menciona José apenas para dizer que um anjo o abordara em 
sonho para dar-lhe alguma ordem. 
E ele obedecia. 
Que terá feito José na vida? Nada sabemos! Não existe nenhum registro, nenhum documento, 
nem mesmo uma cadeira que se possa dizer ter sido fabricada por ele. 
Beseleel era um carpinteiro que ficou famoso por ter feito a Arca da Aliança; mas, José fez o que 
como carpinteiro? 
Desconhecemos. 
Por que então José é santo, se aparentemente não fez nada, não disse nada, não perguntou nada?
Talvez por isso ele represente uma grande lição para as nossas vidas. 
Apagamento e esvaziamento são elementos importantes para a santificação.
 
 

Raymundo Lopes

Vale a pena examinar um pouco a vida de São José.

José
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Comentário do Evangelho 

aquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: "Os mestres da lei e os fariseus têm Nautoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não 
imiteis suas ações! Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos 

outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para 
serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa 
longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser 
cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de 
Mestre, pois um só é vosso Mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso 
Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, 
o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado."

ateus conta aqui uma história curiosa. Se observarmos, veremos nas entrelinhas uma crítica de Jesus ao Mpoder reinante do espírito do mundo. Ele começou a pregar completamente diferente do que se vivia. Não 
estava preocupado com o poder político dominante. Uma única vez que tentaram colocá-lo à prova numa 

difícil situação política, Ele respondeu: "Hipócritas! (…)
Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." É um ensinamento para todos, mas também uma 
advertência àqueles que detêm o poder neste mundo.
Jesus fala em cátedra de Moisés, a doutrina tradicional que receberam de Moisés, chamada Lei Mosaica, contida na 
Torá, que ainda trazia o que falaram os profetas, Abraão e outros grandes patriarcas.
Dominados pelos romanos, os judeus, sem muita alternativa, tomaram uma posição de fazer valer aquelas tradições. 
Mas, ao longo do tempo, a elas foram acrescentadas interpretações pessoais a impor tanta coisa, que eles mesmos não 
podiam cumprir.
Aqueles mestres faziam questão de assim serem chamados. Isto fazia com que se sentissem mais poderosos. Quem não 
os chamava de Mestre (em hebraico: Rabi) estava perdido.
Quantas vezes vemos um padre novo, meio tímido, e à medida que a comunidade coloca muita coisa à sua disposição, 
que o bajula demais, ele vai se transformando… se vê poderoso, transfere para dentro da Igreja aquele espírito 
pomposo que impõe obrigações e sacrifícios aos paroquianos, como quase condição para que o tenham. Se suas 
celebrações são levadas pelo Espírito de Deus, trata-se de uma pessoa espiritualizada que revela um demasiado zelo.
Percebe-se, porém, quando uma cerimônia é assim realizada e quando se faz pelo espírito da vaidade e da soberba.
Jesus observou isto muito bem. Ele sabia que naquela sinagoga acontecia a mesma coisa. E alertou aos Apóstolos: 
vocês devem entender a Lei e cumpri-la, mas não imitem esses homens, "pois dizem o que não fazem"; impõem a 
vocês coisas que eles mesmos não cumprem, fardos que não carregam, porque não agüentam. Isto é hipocrisia. E 
termina dizendo uma coisa desconcertante, para a época, ao olhar dos judeus. Os mestres das sinagogas ensinavam: Se 
eu tenho este copo é porque tenho a graça de Deus. Se o tenho cheio d’água é porque estou repleto da graça de Deus. Se 
tenho o copo, água e posso bebê-la, estou plenamente na graça de Deus.
Eles faziam uma divisão. Queriam convencer as pessoas de que estavam bem, eram ricos, cheios de franjas e frases da 
Torá na testa e nas roupas, finas por sinal, porque estavam cheios da graça de Deus. Aqueles que não pudessem fazer 
isto, é porque não tinham a graça de Deus. Esta era a mentalidade da época. Faziam isto também para se justificar, pois 
tinham vergonha de sair à rua muito chiques.
E Jesus vem com uma proposta contrária a tudo isso: "Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar 
será exaltado."
Hoje, entendemos essa máxima do Evangelho, mas naquela época isto foi de difícil compreensão: ter de se humilhar 
para ser exaltado?…
Se somos pobres diante dos homens, seremos ricos diante de Deus.
Essa pobreza é um dom de Deus.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", pág.111 )

Aquele que se exaltar será humilhado, 
e aquele que se humilhar será exaltado (Mt 23,1-12)
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ara o judeu piedoso e sensato, que acompanhava Ptudo a distância, refletindo sobre o que acontecia, 
Yeshua era um arrogante, escandaloso, de uma 

arrogância blasfema no verdadeiro sentido da palavra.
 

Quem convivia com Ele não era da mesma opinião.
 
Apesar do modo de falar e agir, Yeshua continuava 
despretensioso a respeito de si mesmo.
Tinha sempre tempo e atenção para todos.
 

Quem se julga importante nunca age assim.
 
Era arrastado de um doente a outro e suportava tudo com 
muita calma e paciência.
Estava totalmente absolvido pelos homens e por Sua 
missão:
 

Transmitir a mensagem do reino de Deus.
 
Havia ocasiões em que não tinha tempo para comer 
calmamente, se bem que em geral isso não lhe fosse 
permitido.
Comia o que ganhava, pois não possuía nada. Mais tarde 
os discípulos se recordavam de que seus familiares de 
Nazaré, incomodados, tentaram reconduzi-lo a uma vida 
normal.
 

Todos acham isso um escândalo
e corre o boato de que Ele ficou louco.

 
Em todas as suas palavras transparecia uma consciência 
profunda da incomparável majestade e santidade de Deus.
 

Raymundo Lopes
 
 

Yeshua



O Raiar do Sol

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 14 de março de 2017 
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No dia 13/03/2017, Evandete Sales
recebeu a 30ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Filhos amados!
Desejo, com minhas visitas, levá-los também a fazer uma 
comparação entre as estrelas do céu e o coração de vocês. 
Ele poderá ser batido pelas dores e desilusões, vergado em 
todos os sentidos, mas as estrelas do céu, aos olhos de vocês, 
parecerão imutáveis.
Então, ao fixarem as estrelas, vocês depararão com a 
sensação do estável, o que os forçará a descer ao fundo de 
vocês mesmos, onde encontrarão também qualquer coisa à 
procura dessa estabilidade.
Descobrirão, desta forma, que a alma não quer ser assim, 
instável; ela quer ser melhor, evoluir, e este desejo é perene 
como o Céu. Este desejo brilha na alma, como a luz das 
estrelas.
Meus filhos, como fazer para incutir, na mente de vocês, o 
desejo de reconhecer Deus como uma presença constante e 
imutável em suas vidas?
Como fazer para mostrar a vocês como é maravilhoso este 
desejo de ser perene em nosso amor para com Deus, como as 
estrelas do céu?
Existe somente uma resposta para estas perguntas: a força 
do amor. Por isso, amo e levo todo o meu amor a vocês.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.137)

Comentário: Nossa Senhora, numa audaciosa linguagem 
literária, compara nosso coração com as estrelas do céu. Ela 
“descobre” em nós a procura da estabilidade espiritual e o desejo 
de evoluir através da força do amor. A Virgem nos faz perguntas, 
que ela mesma responde, enfatizando o poder do amor em 
transformar nossa alma, para que possamos ter Deus em nosso 
coração, numa presença constante e imutável.

A força do amor
Terça-feira, 13 de dezembro de 1994 

arrada por Jesus aos Apóstolos, os apócrifos Nnos contam essa história com beleza e riqueza 
de detalhes.

Foi apresentada no Egito, por volta do século IV: 
“Quando nosso Salvador contou a vida de José, o 
Carpinteiro, a nós, os Apóstolos, reunidos no Monte 
das Oliveiras, nós escrevemos suas palavras e depois 
guardamo-las na biblioteca de Jerusalém.” Nela, 
Jesus fala de Seus sentimentos, quando da 
aproximação da morte de José, avisado que foi pelos 
Arcanjos Gabriel, Raphael e Uriel. Conta como Maria 
foi dada em casamento a José, a idade que tinham, a 
fuga para o Egito, passagens de Sua infância e muitas 
outras coisas desconhecidas de nós católicos. Faz 
importante alusão ao Anticristo, cuja vinda 
“convulsionará todas as nações”.
Não deixem de participar dessa encenação preparada 
com muito carinho por Raymundo Lopes, que 
compilou toda a história num livreto, que será usado 
na cerimônia e que pode ser adquirido por quem 
desejar.
Vamos reverenciar José e deixar nossa mente viajar 
pelos caminhos da fé.

Missionários do Coração Imaculado

Cerimônia da morte
 de São José

Capela Magnificat

18 de março às 17 horas


