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O majestoso Templo de Jerusalém 
era o centro da vida religiosa do país.

 lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas constituíam a norma de vida moral e religiosa Ados judeus. A palavra profeta significa aquele que fala em nome de Deus. Os profetas 
enviados e inspirados por Deus não só explanavam os ensinamentos divinos como também 

prediziam acontecimentos futuros.
Seus escritos conservados junto com os livros da Lei, eram lidos e explicados ao povo.
O culto estava dividido em duas partes distintas: oferta de sacrifícios e reuniões para leitura, 
explicações e orações. 
Os sacrifícios só se ofereciam no Templo de Jerusalém.
As reuniões, pelo contrário, faziam-se onde quer que se
encontrassem israelitas. 
Toda cidade ou povoado por menor que fosse possuía para isso a sua sinagoga.
Nas grandes cidades erigiam-se em número maior. 
As explicações podiam ser feitas por qualquer pessoa a quem o dirigente confiasse este encargo.
É por isso que vemos Yeshua tomando diversas vezes a palavra nessas reuniões. 
Para as despesas do Templo e do culto, além das ofertas, cada israelita masculino de mais de 20 anos, 
onde quer que morasse, devia contribuir com o tributo anual de meio ciclo, mais ou menos R$ 10,00.
 Vemos os arrecadadores exigirem de Yeshua este imposto.
 No tempo da condenação de Yeshua o cargo de Sumo Sacerdote estava nas mãos de Caifás, que 
durante nove anos exercera este cargo e que depois conservara tal influência, que conseguiu a 
nomeação de várias pessoas da família.
 

Raymundo Lopes
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Comentário do Evangelho

A Vinda do Espírito Santo (Jo 16,5-11)
aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Agora, parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: N‘Para onde vais?’ Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade : é 
bom para vós que eu parta; se eu não for, não virá até vós o defensor; mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei. E, quando vier, 

ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento: o pecado, porque não acreditaram em mim; a 
justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado”.

 Evangelho de João não faz parte dos sinóticos¹ . Mateus, Marcos e Lucas seguem um raciocínio até muito lógico, Oenquanto João é mais místico e segue uma linha diferente, apresentando-nos um Jesus mais divino, místico e oculto. Este 
Evangelho tem uma beleza muito grande, embora seu anúncio não fosse novidade, pois naquela época já havia um 

espírito crítico em relação a certas coisas do Antigo Testamento. O que Jesus aqui falou, João Batista já proclamava, e antes dele 
outros também o fizeram. No entanto, estas palavras de Jesus ecoaram diferente, por terem sido ditas pelo próprio Verbo 
encarnado. O início e o fim deste texto são a sua moldura: "Não vos disse isso desde o começo porque estava convosco." e "Tenho 
ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender." Tirando-os, perde-se a idéia desta revelação. É como se cortasse o 
princípio e o final de uma música, mutilar-se-ia a melodia. Jesus está aqui falando do pecado original. Tendo Deus concluído o 
primeiro ciclo de Sua criação, surgiu o pecado. E quem pecou primeiro foi o anjo, o homem ainda estava no Plano de Deus. Foi, 
portanto, o 'espírito puro', aquela estrutura angélica acima do homem. E a partir daí a criação tomou outro rumo, atingindo o 
homem, que sucedeu ao anjo. Sabemos que Lúcifer, anjo decaído, induziu Eva e Adão ao pecado e, por conseqüência, à perda do 
Paraíso. Podemos perceber, no Antigo Testamento, que Deus guiava o homem quase diretamente, fazendo-se muito presente: 
falou com Adão, instruiu Noé, fez aliança com Abraão, com Moisés, libertando seu povo da escravidão do Egito e conduzindo-o 
pelo deserto... Isto para citar apenas alguns exemplos. Sua presença era forte e determinante. Falou com o homem muito mais que 
Nossa Senhora tem falado nestes dois mil anos. Mas, por que Deus falava tanto? Porque antes da encarnação do Verbo o homem 
não tinha consciência plena do pecado, aquela que vem do espírito. Já os anjos têm o "conhecimento e virtudes infusos" (havidos 
por natureza). Por isso o pecado deles fora punido severamente, com sua expulsão do Céu e exclusão do convívio com Deus; 
enquanto o homem foi contemplado com a misericórdia divina: a presença de Deus no curso de sua história, a redenção, a 
possibilidade de retorno ao Seu convívio. E o Verbo se encarnou, para que o homem e o demônio fossem julgados. A partir do 
nascimento de Jesus, começa todo o julgamento. Ele viveu, morreu e no momento em que diz, na cruz: "Pai, em tuas mãos entrego 
o meu espírito" e "Tudo está consumado", confirmou o Inferno, destinado aos ímpios, e abriu as portas do Céu aos justos que 
aguardavam, na "mansão dos mortos", a redenção que viria com o Messias. A humanidade hoje pode ser julgada, bem como o 
demônio; este, aliás, já está julgado. Julgamentos que só Deus pode e é capaz de fazer. A partir daquele momento, Jesus nos 
mostrava o que é discernimento. Ele diz: "...é de vosso interesse que Eu parta (para o Pai), pois, se Eu não for, o Paráclito não virá 
a vós. Mas, se Eu for, enviá-lo-ei a vós." É como dissesse: Eu indo ao Pai, o Espírito Santo, Aquele que auxilia o discernimento, 
virá sobre vocês. Mas se Eu não for, Ele não virá para ajudá-los a entender tudo o que Eu lhes disse. Por isso o povo do Antigo 
Testamento não tinha uma idéia clara do que é pecado e o que é de Deus. Deus parou de falar, para que o homem pudesse ser 
julgado quanto às conseqüências do pecado original. O Verbo encarnado precisava voltar ao Pai, para que o julgamento divino 
descesse sobre a humanidade. Depois de toda uma tradição religiosa, Jesus fala do espírito da pessoa e não da razão, aquela que 
está repleta da Lei. No tempo de Jesus os judeus só sabiam falar da Lei, que por sinal fora adulterada no curso do tempo. Jesus 
disse: "Agora, porém, vou para Aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais?" Esta é a grande 
interrogação da humanidade. Porque o discernimento implica em saber a origem e o destino das coisas. Esta interpelação de Jesus 
ecoa pelos séculos dos séculos: O espírito de vocês não questiona para onde volta o Verbo encarnado? Essa pergunta (Para onde o 
Senhor vai?) é importante. Jesus quer que saibamos, no espírito, qual o destino do homem, que é o Seu destino. Para isso o Verbo 
se encarnou, tornou-se humano e voltou para o Pai, a fim de que consigo estivesse também o homem, com o qual estabeleceu uma 
"nova e eterna aliança". Isto só poderia acontecer se o 'Auxiliador', o Espírito de Deus viesse para a humanidade. Se Jesus tivesse 
permanecido entre nós, humanizado, não teríamos o Espírito do julgamento. Nem mesmo o demônio estaria julgado; e ele sabia 
disso, por sua soberba, aquela que obstaculava a continuidade do Plano de Deus. Se o demônio tivesse perseguido Jesus no 
espírito, ele não só teria deixado de contribuir para a Sua crucificação, como procuraria impedi-la, evitando com isso que a 
humanidade fosse resgatada na cruz, mantendo-a assim cativa na Mansão dos Mortos, subtraída ao Criador, interrompendo o 
plano Divino. Mas, perseguindo Jesus no Seu corpo humanado, errou mais uma vez, agora devolvendo a Deus o homem que Lhe 
arrancara das mãos ao induzi-lo ao primeiro pecado, em Adão. A soberba cega a pessoa; ela não consegue ir além da razão. É 
como um circuito fechado. Imaginemos essa soberba no divino que existiu naquele "anjo". E todos nós, enquanto nesta vida 
terrena, somos inquilinos do demônio, porque ele está aqui, é o Príncipe deste mundo. Jesus, ao pronunciar "Tudo está 
consumado", abriu ao mesmo tempo o Inferno e o Céu, para que, no julgamento, o espírito fosse elevado ao Céu ou precipitado no 
Inferno, conforme o seu merecimento. Esta parte do Evangelho nos fala, portanto, sobre o discernimento humano. Tudo isto que 
vivemos depois de Cristo, até o Seu retorno final.
 
1-Sinóticos: designação que se dá aos três primeiros evangelhos (Mateus, Marcos e Lucas), assim chamados porque permitem uma vista de conjunto. 
Apresentam grande semelhança quanto aos fatos narrados.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro “Código Jesus”, p. 194-196)
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quele que se deixar agir sob as sentenças de Yeshua ficará impressionado pela Asimplicidade e objetividade da linguagem figurada.
 
Toda variação da vida da Galileia se reflete em Suas palavras.
 
Todos os personagens das parábolas andaram por aí: os fazendeiros, os camponeses, 
os pescadores e os comerciantes, os pastores e os rapazes aventureiros, o piedoso 
fariseu e o médico, a viúva pobre e as crianças manhosas. Yeshua falava sobre tudo o 
que era conhecido dos seus ouvintes.
Eram coisas da vida: o modo de agir, o bom e o mau comportamento, a lâmpada no 
quarto, os pardais no telhado, as flores à beira do caminho, o boi que cai no poço, o 
amigo que se apresenta sem cerimônia, o camponês que prediz o tempo, o 
administrador que engana seu amo, os desempregados flanando pelo mercado.
 
Causa admiração um fundador de religião que se expressa na língua corriqueira de 
todos os dias e com uma fala tão secularizada.
 

Mas o conteúdo daquela linguagem era tão estranho, chocante!!!
 

Estava mesmo fora do mundo?
 

Raymundo Lopes

Yeshua III



O Raiar do Sol

Anunciar o evangelho até os confins da terra
Terça-feira, 21 de maio de 1996

Queridos e amados filhos! 
Tenho a autoridade dada por Jesus para que, nestes 
últimos tempos, Eu me manifeste no mundo inteiro, 
numa intensidade nunca presenciada por vocês, para que, 
num supremo esforço, Eu possa levá-los ao Céu.
Jesus pediu que fossem aos confins da terra anunciar o 
Evangelho e batizassem a todos em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo, e pediu que vivessem Seus preceitos.
Façam isto, para que a terra, nesta nova etapa que se 
avizinha, tenha paz e possa sentir em sua plenitude o 
efeito de Sua presença misericordiosa, até Sua volta 
gloriosa.
Eu os amo muito e os quero unidos em prol de uma Igreja 
totalmente imbuída do sentido de evangelizar toda a 
humanidade.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 221)

Comentário: Maria se coloca entre Deus e a humanidade, como 
alguém revestido de autoridade, com poder de se manifestar no 
mundo inteiro. Ela, a mulher apocalíptica vestida de sol, vem, nestes 
últimos tempos, lembrar-nos o que pediu Jesus: que fôssemos aos 
confins da terra anunciar o Evangelho. Maria nos ama, e ama 
também a Igreja, mas luta para que sejamos, juntamente com essa 
Igreja, os depositários do poder de evangelizar o mundo.

enhor, através de Teu Filho Yeshua, fizeste-nos Scompreender que, batendo, Tuas portas Divinas 
estarão abertas. Estamos às portas de um grande conflito 
que, sem sombra de dúvida, Te ofende. Ajuda-nos, para 
que isso não se realize.
Faz os responsáveis entenderem que se isso vier à tona, 
refletirá o domínio diabólico, como aconteceu com duas 
(guerras) que a duras penas tentamos esquecer.
São feridas que estão sempre sangrando em nossos 
corações. Impede, para que isso não venha acontecer 
novamente, assim saberemos que Tua interferência 
Divina se fez presente, como um escudo contra o domínio 
do diabo.
Desculpa-nos importunar-Te com nossas mazelas, faze-
nos compreender que Tua vontade é e será sempre 
soberana.
Amém!

Pela Paz

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 23 de Maio de 2017 
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No dia 22/05/2017, Antônio Carlos
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Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus
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