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O anticristo está em moda
ão músicas, filmes e romances que giram Sem torno dessa sinistra figura.

 Mas o que dizem dele, na realidade, a Sagrada 
Escritura e a tradição.
Muitas vezes, desde o louco imperador Nero, 
pensou-se com certo fundamento poder 
identificar o anticristo com a personalidade 
histórica concreta ou com ideologias 
totalitárias, como o comunismo. Mesmo na 
atualidade, fenômenos inquietantes como o 
materialismo hedonista, o laicismo ou 
relativismo escondem um caráter nitidamente 
anticristão sob aparências tolerantes e 
progressistas.
 Mas a história mostra que, uma e outra vez, 
esses anticristos desmoronam por si mesmos, 
enquanto a Igreja que perseguiam ressuscita 
como o seu fundador.
Mais ainda esses inimigos, porque se 
empenham em sê-lo, são necessários para o 
cumprimento do plano divino da redenção: 
evitam que os cristãos se acomodem e 
obrigam-nos a lutar sempre por crescer nas 
virtudes humanas e sobrenaturais.
 Assim a vida cristã ganha caráter de uma 
alegre batalha de fé e de amor por evangelizar 
e reevangelizar a sociedade, essa batalha a que 
o Papa João Paulo II volta a convidar-nos 
cheio de otimismo na carta apostólica sobre o 
novo milênio que começa:
 
Duc in Altum ( Mar Adentro )
 

Raymundo Lopes
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qui, Jesus faz referência a seis cidades; no entanto, destas, visitou apenas três, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Aonde fez muitos milagres. Ainda assim elas não se converteram, não acreditaram no Cristo, ali, no meio delas. Se 
Jesus tivesse visitado Tiro e Sidônia e lá feito os milagres que nelas se realizaram, estas teriam se convertido. E se em 
Sodoma, que já havia sido destruída por seus pecados, tivessem sido realizados tais milagres, ela teria permanecido até 
aqueles dias. Portanto, não é propriamente o milagre que converte, mas a fé.
Tiro e Sidônia foram duas cidades do Antigo Testamento que caíram por falta de fé, por não acreditarem nas palavras 
dos profetas. Por isso a advertência de Jesus, quando disse: "Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e 
em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam convertido... Mas Eu 
vos digo: O Dia do Juízo será mais tolerável para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás 
até o Céu? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se 
realizaram, ela teria permanecido até hoje..." Cafarnaum estava sendo devorada pela luxúria, logo onde Jesus esteve e 
fez milagres.
Existe, portanto, um fio condutor entre as cidades onde se realizaram os milagres e aquelas onde eles não foram feitos. 
Jesus nos dá ideia do que é a fé e o poder destruidor da falta de fé e da luxúria.
Em Nínive aconteceu o contrário, aquela cidade escutou a palavra de Deus, atendeu o Seu pedido e se converteu. Por 
isto foi preservada.
Ninguém pode ser condenado sem conhecimento da culpa. Àquele que muito foi dado, muito será cobrado. O nosso 
coração é um divisor de águas, temos que orar e vigiar, para não sermos cobrados por aquilo que conhecemos e não 
fazemos. A presença de Jesus é o divisor de águas, é pela Sua palavra, pelo Seu testemunho que o homem se salva.
O rigor do julgamento será muito maior para aquele que conhece. Alguém que não conhece Jesus, mas vive no seu 
mundo particular, terá menor rigor no julgamento. Seremos, pois, cobrados pelo conhecimento que temos das coisas 
de Deus e pela forma que o vivenciamos.
O ponto central de toda esta explicação é o Reino de Deus. Este é uma semente que, dependendo do lugar onde cai, 
pode frutificar ou morrer. O Reino de Deus nos vem sem estar condicionado ao milagre. A vida é um grande vestibular: 
podemos passar por essa prova, porque o Céu aproveita o que de bom fazemos e está sempre a nos dar oportunidade. Se 
passarmos nessa prova, seremos  bem-aventurados; caso contrário, seremos mal-aventurados. É a lei de Deus. 
Devemos, pois, abrir o nosso coração a uma conversão sincera, sem esperarmos por milagres, para que não ressoe em 
nós aquela advertência: "Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Corazim!..."
Passados dois milênios daqueles ensinamentos, vemo-nos hoje mergulhados numa Sodoma, numa Tiro e Sidônia, 
atolados na luxúria e na falta de fé. Precisamos mover nosso coração em direção a Deus e depois pedir o milagre. Mas 
costumamos fazer exatamente o inverso: pedimos primeiro o milagre, para depois movermos o coração. Se não 
recebemos o milagre, continuamos com o coração fechado. A profundeza do Reino de Deus está nesta semente. Ele 
está onde ela brotar. E onde brotará? No terreno fértil? No meio dos espinhos? No terreno pedregoso? Ela será 
pisada?...
Aprendemos que ela brotará naquele coração que tiver a fertilidade necessária, é aí mesmo! Caso contrário, acontecerá 
conforme Jesus disse a Cafarnaum: "Antes, até o inferno descerás."
Ou movemos nosso coração em direção à fé, à Palavra de Deus, ou não alcançaremos o Seu Reino. Esta é a hora de 
nossa grande prova, passamos por ela agora ou nunca.
O caminho da fé é a vivência da fé. O maior ensinamento que podemos dar da fé é o nosso próprio testemunho de fé. Se 
não agirmos assim, espalharemos em nosso meio Tiro, Sidônia, Cafarnaum...

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p.137-138)

aquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque Nnão se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se realizaram no meio 
de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e 
cobrindo-se de cinza. Pois bem! Eu vos digo: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza 
do que vós. E tu, Cafarnaum! Acaso serás erguida até o céu? Não! Serás jogada no inferno! Porque, se os milagres que 
foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje! Eu, porém, vos digo: no dia do 
Juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós!”.

Comentário do Evangelho

“Façam vocês mesmos os milagres” (Mt 11,20-24)
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Os Evangelhos foram escritos
para promover a fé em Yeshua
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 evangelista João afirma explicitamente que todos os Oepisódios que narrou foram escritos para que creiais que 
Yeshua é o Espírito e para que, crendo tenhais vida em seu 
nome e na Epístola aos Romanos de Paulo, encontra-se a 
preciosa indicação de que a pregação é o anúncio da palavra 
do Espírito.
Contudo, todos os que se aproximam dos Evangelhos 
lamentam que frequentemente a leitura desses textos não só 
desestimula a fé, mas arrisca-se a colocá-la em crise, tanto 
pela evidente dificuldade de viver um ensinamento que requer 
maturidade e empenho, como pelas formulações presentes 
nesses textos, que são com frequência, um desafio ao bom 
senso.
Por isso foi dito que é necessário ter fé, para acreditar naquilo 
que está escrito ali.
Tal afirmação, porém, encerra o não-crente em um círculo 
vicioso, não pode compreender o Evangelho, porque não tem 
a fé que só se pode obter pelo conhecimento dele.
É preciso reconhecer que o impacto dos Evangelhos não é 
encorajador, desde as primeiras linhas tem-se a sensação de 
estar às voltas com um livro de fábulas ou narrativas 
mitológicas.
Como nas fábulas encontram-se situações inverossímeis, com 
aparições de anjos que resolvem todos os problemas e 
demônios despeitados que os provocam.
É legítimo levantar a questão:
Existiam realmente anjos naqueles tempos?
E hoje?
Por que não parecem mais?
É fácil objetar que não são vistos porque o homem não tem fé. 
Mas o Evangelho afirma que nem mesmo o sacerdote Zacarias 
tinha fé, quando um anjo de nome Gabriel lhe apareceu.
A atividade de Yeshua não apresenta menos dificuldade de 
compreensão.
Em toda a sua existência Yeshua curou apenas doze 
leprosos. 
Como não se perguntar por que não curou todos?

E sobretudo, porque hoje não os cura mais? Ele, que tem o 
poder de fazer com que os defuntos voltem à vida, ressuscitou 
no total apenas três mortos:
a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, e os outros? 
Estão na lista de espera para o dia da ressurreição no fim dos 
tempos?
Transmitidos para estimular a fé, os milagres suscitam 
enormes interrogações. O que pode significar Yeshua ter 
conseguido saciar a fome de milhares de pessoas com cinco 
pães e dois peixes. Hoje padecem de fome muito mais pessoas 
que no tempo de Yeshua. Quantas outras multiplicações de 
pães seriam necessárias?
Yeshua assegurou que todos os que acreditassem nele fariam 
obras maiores que as feitas por ele. Considerando que depois 
de Yeshua ninguém mais conseguiu multiplicar nem pães e 
nem peixes, então, em dois mil anos de cristianismo não houve 
ninguém com fé do tamanho de um grão de mostarda.
Yeshua garantiu a seus discípulos que seriam, como ele, 
capazes de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar 
os leprosos, expulsar os demônios. A lepra muda de nome mas 
continua a ser considerada castigo divino. O Sermão da 
Montanha, apresentado no Evangelho como o mais 
importante discurso de Yeshua, abre-se com a desconcertante 
proclamação –
Felizes os pobres de coração.
Na realidade nunca nenhuma bem-aventurança foi tão temida 
e evitada; os que são pobres, na primeira oportunidade 
abandonam a pobreza sem nenhuma saudade, desprezando o 
fato de que Yeshua a tenha engrandecido como bem-
aventurança.
E quem não é pobre não compreende porque, para sentir feliz, 
deveria ir juntar-se à extensa fileira dos miseráveis deste 
mundo, em vez de empenhar-se para tentar reduzir a miséria e 
a pobreza.
Prestem atenção ao que digo e procurem conhecer Yeshua.

Raymundo Lopes 



O Raiar do Sol

Pela soberana vontade de Deus, o mundo foi criado

Terça-feira, 22 de agosto de 1995

eus filhos amados! Pela soberana vontade de Deus, o 

Mmundo foi criado. Por essa mesma soberana vontade 
e motivado pelo amor, Ele enviou a este mundo, 

corroído pelo pecado, Seu único Filho. Jesus por isso habitou 
na terra para fazer a vontade do Pai e dar testemunho desse 
amor. Eis a razão por que ensino a vocês se deixarem levar 
pelo diálogo com o Espírito de Deus, através da oração. 
Orando, compreenderão ser a vontade do Pai soberana, e o 
amor, o reflexo de Sua presença na pessoa de Jesus.
Elevem comigo o espírito de encontro a Deus:
Meu Pai, que habitas o infinito, minha escuridão de espírito 
necessita da luz de Tua misericórdia, para achar o caminho 
que me conduzirá à Tua morada celeste. Faz-me tranquilo 
como o regato de água cristalina, que corre refletindo Tua 
criação. Extasia meu intelecto com a Tua presença, para que 
todos percebam em mim a Tua grandeza e reconheçam, por 
isso, minha pequenez, diante de Tua sabedoria. Deixa-me 
entregue ao sabor da Tua vontade, para transformar minha 
existência num reflexo do amor e da confiança que nos dás, 
por seres nosso Pai que está no Céu. Senhor da Criação, forja 
na minha alma a Tua imagem e semelhança, pois desejo 
participar contigo da bem-aventurança, ao reconhecer-me 
como parte do Paraíso. Estende Tua santíssima mão até mim e 
tira-me da lama da iniquidade, porque desejo amar-Te e 
adorar-Te sobre todas as coisas. Amém. 
Meus filhos, lembrem-se que Deus é amor, e somente através 
do amor será possível tê-lo no coração.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 178)

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 18 de Julho de 2017 
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No dia 14/07/2017, Maria Elizabeth
recebeu a 46ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Cremos que Deus nos escolheu desde o seio materno, nos 
chamou por Sua graça e resolveu revelar em nós o seu 
Filho, para que o anunciássemos até os confins da terra.
Cremos sermos missionários e missionárias por vocação, 
servos e servas de Jesus Cristo, escolhidos e escolhidas para 
anunciar o Evangelho de Deus.
Cremos que a Missão vem de nós, ela é a resposta ao Plano 
do Pai que, em Seu imenso amor, quer a salvação da 
humanidade e por isso lhe "deu seu Filho único, para que 
todo o que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna".
Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de 
confiança, tomando-nos para o Seu serviço missionário e 
profético em nossas comunidades que querem "ver e 
encontrar Jesus", "Caminho, Verdade e Vida".
Cremos que, como batizados e batizadas, devemos nos 
"comportar de maneira digna da vocação a que fomos 
chamados" levando aos irmãos e irmãs o anúncio do 
Ressuscitado: "Vimos o Senhor".
Cremos que é tarefa da Igreja continuar a missão iniciada 
por Jesus. Foi Dele que, no dia da Ascensão, recebeu o 
mandato: "Ide, pois, e ensinai a todas as nações".
Cremos na Igreja missionária, geradora de esperança, que 
caminha ao lado dos pobres e excluídos e que anda nas 
estradas do mundo "sem ser do mundo".
Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz caminho 
com todos os missionários e missionárias ensinando-lhes a 
aceitar com alegria o pedido feito nas Bodas de Caná: "Fazei 
tudo o que Ele vos disser". Amém. 

Credo Missionário


