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Ano VI – Nº 285 – 25 de Julho de 2017

Cruz
Os romanos penduraram Yeshua numa cruz feita 

com dois pedaços de madeira?

O que a Bíblia diz:

Os romanos mataram Yeshua pendurando-o num madeiro, conforme diz 
Atos 5;131.

Os escritores da Bíblia usaram duas palavras para falar do instrumento 
usado para matar Yeshua.
As duas palavras passam a ideia de apenas um pedaço de madeira, não 
dois.
De acordo com o livro 'A crucificação', na antiguidade, a palavra grega 
staurós significa um simples poste.
Não é equivalente a cruz. A palavra xylon, usada em Atos 5,301, 
significa simplesmente um poste ou uma estaca vertical, onde os 
romanos pregavam os que tinham sido condenados à morte.
Também ao falar da morte de Yeshua a Bíblia cita uma lei do antigo 
Israel, que dizia:
Se um homem cometer um pecado que mereça a sentença de morte e for 
morto e você o pendurar num madeiro, o homem pendurado num 
madeiro é amaldiçoado por Deus.
O apóstolo Paulo, citando essa passagem da Bíblia, disse que Yeshua se 
tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito:
“Maldito é todo aquele pendurado num madeiro (xylon).”
Assim Paulo deu a entender, claro, que Yeshua morreu num madeiro, ou 
seja, num único pedaço de madeira.
Os seguidores de Yeshua usavam a cruz.
Nenhuma parte da Bíblia fala que os primeiros cristãos usavam a cruz 
para reverenciar Yeshua ou que ela era um símbolo do cristianismo.
Na verdade, eram os romanos que usavam o desenho da cruz para 
representar os deuses deles.
Uns 300 anos depois da morte de Yeshua, o imperador romano 
Constantino começou a usar a cruz como símbolo de seus exércitos.
Pouco depois, a cruz passou a representar também a religião cristã.
Já que a cruz era usada para adorar deuses falsos, será que os seguidores 
deYeshua usariam o mesmo símbolo para adorar Yeshua?
É claro que não! 
Os cristãos sabiam disso; sabiam também que tinham que fugir do que 
não era certo.
Por isso, os primeiros cristãos não usavam cruzes para se aproximar de 
Yeshua.

Raymundo Lopes
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esus nos mostra o caminho da racionalidade e o da espiritualidade. Ele nos conta várias parábolas. Quando lhe perguntaram Jpor que falava em parábolas, Ele respondeu: "Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas a eles 
não…". Estes são aqueles sobre os quais Isaías profetizou: "…eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não 
acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e assim Eu os cure." Jesus 
não queria jogar pérolas aos porcos. Não queria que aquela geração entendesse o que estava falando, pois eram revelações 
importantes demais para aquele povo calcado na espera de um messias que não tinha nada a ver com Ele. Nesta parábola, Ele fala 
como se a terra fosse um campo de trigo, no meio do qual nasce também o joio. E explica que o joio precisava crescer junto com o 
trigo até a colheita, para depois ser retirado, evitando assim que, ao arrancar o joio, com ele fosse arrancado o trigo. Parece que os 
discípulos entenderam as parábolas, menos esta, "de fácil interpretação". Por que não a entenderam? Será que não vislumbraram 
na pregação de Jesus uma ordem diferente? O que queriam, realmente, saber de Jesus sobre o joio e o trigo? Já conheciam o trigo e 
o joio e a diferença entre um e outro. O que eles queriam mesmo é que Jesus manifestasse o que era, de fato, o discernimento. 
Aquele era o momento do discernimento. Jesus aqui é muito claro, quando diz: "O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 
O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do Reino. O joio são os filhos do Maligno. O inimigo que o semeou é o Diabo. A 
colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos." Portanto, tanto Jesus como o Diabo são semeadores. Jesus semeia o bem, 
enquanto o Diabo semeia o mal. É como dissesse: Se se pratica o bem, colhe-se o bem, se se pratica o mal, colhe-se o mal. Era a 
grande proposta de Deus para a humanidade: o discernimento. Jesus não se propôs a separar o joio do trigo fora do tempo, e nem o 
demônio. Ambos estavam fazendo a sua parte: semeando. Deus deseja que saibamos viver na busca do discernimento. Se o 
conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Jesus quis, pois, alertar para o seguinte: O Diabo está fazendo o mesmo que 
faço: semeando; se vocês souberem discernir o bem do mal e tiverem força para seguir o bem, no final, quando Deus vier julgar, e 
só Ele tem o poder de separar o bem do mal, vocês estarão preparados para participar do Reino do Pai. Jesus quis dar uma 
explicação bem clara para que a humanidade, através dos séculos, assimilasse aquela verdade. Ele poderia ter explicado outras 
parábolas, também, mas não o fez. E por que esta foi explicada com tanto detalhe? Porque, aqui, Deus nos propõe que sejamos 
astutos e inteligentes. A colheita será uma só. Tanto se colhe bem o trigo como o joio; tanto se faz uso do trigo como do joio, 
embora tenham sentidos diametralmente opostos. O importante é sabermos de que lado estamos nos posicionando. Devemos 
passar por esta vida dialogando sempre com Deus, pedindo, procurando, exercendo a experiência do discernimento, 
questionando-o: "Deus, eu não entendi! O que está acontecendo? Me explica! Jesus, vamos conversar? Hoje, quero te escutar." 
Aqui aprendemos, também, como proceder num reino que não é nosso, não é de Deus, mas que é tão forte, que matou o Filho de 
Deus. Jesus ressuscitou para mostrar que existe um reino mais poderoso. Mas, quando humanizado, sofreu todos os pendores 
deste mundo. Não se cria um reino dentro de outro. Um tem de ser eliminado, para o outro existir. Por isso a Igreja nos ensina a 
dizer: Vinde, Senhor Jesus!
Jesus quer nos dizer: Tenham o discernimento para viver num reino que não é de Deus. Saibam passar por isto com astúcia e 
sabedoria, para depois encontrarem, realmente, o Reino de Deus. Nesta vida terrena não o temos. Por isso pedimos: Venha a nós o 
vosso Reino! Deus quer que Seu Reino venha e substitua o que está aqui. Não se fortalece e nem se cria dois reinos no mesmo 
local. Sempre os alerto: dialoguem com Deus, para que Ele possa lhes falar essas coisas. Para que tenham discernimento, tenham 
amor nas palavras, firmeza no momento de responder determinadas coisas, como provocações e questionamentos em suas vidas. 
Em nossas orações, devemos sempre pedir a Deus: "Meu Deus, eu quero ter a capacidade de estar do teu lado, contado entre o 
trigo e não entre o joio."

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "C ódigo Jesus",  p. 146-148)

aquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: “Explica-nos a Nparábola do joio!” Jesus respondeu: “Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa 
semente são os que pertencem ao Reino. O joio são os que pertencem ao Maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A 
colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá 
no fim dos tempos: O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu Reino todos os que fazem outros pecar e os 
que praticam o mal; e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão 
como o sol no Reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça”.

Comentário do Evangelho

“A Parábola do Joio” (Mateus 13,36-43)
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 forma mais profunda de perdão é um processo de compreensão que exige um esforço e mudança Ainterior. Quanto mais tomamos consciência de nossos sentimentos e os entendemos, mais podemos 
mudar de ideia e mais profundamente somos capazes de perdoar.

Yeshua ensinou que o perdão é uma das ferramentas mais poderosas à disposição da humanidade.
Muitos subestimam a importância psicológica do perdão.
A vida de inúmeras pessoas foi transformada no decorrer da história humana por sentirem-se aceitas e 
perdoadas.
Além disso, Yeshua também ensinou que o perdão beneficia quem perdoa.
O perdão remove os ressentimentos que nos impedem de desenvolver nossa espiritualidade.
Quando descobri a frase
“Aquele a quem pouco se perdoa pouco ama.”,
vi que é especialmente verdadeira quando somos nós a pessoa que precisa de perdão.

Em determinada ocasião uma mulher, apanhada em flagrante de adultério, foi levada à presença de Yeshua, para 
que certos líderes religiosos pudessem testar o seu respeito pela leis judaicas, que exigiam que a mulher fosse 
apedrejada até morrer.
Mas,Yeshua via a retidão de outra maneira.
Ele pediu a cada pessoa na multidão que examinasse o próprio coração, dizendo:
“Aquele de vós, que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.”
Ninguém teve coragem de atirar.
Ao fazer isso,Yeshua deixou clara a sua definição de retidão e integridade.
As pessoas retas seguiam leis religiosas em decorrência do relacionamento que já tinham com Deus e não para se 
tornarem retas.
Muitas vezes usamos leis e regras para provarmos que estamos certos.
No entanto, o primeiro passo em direção à retidão é reconhecer que somos todos pecadores, capazes de incorrer 
em erros no nosso relacionamento com os outros.

Yeshua quer que essa capacidade de errar vá sendo superada.
Raymundo Lopes

Perdão



O Raiar do Sol

Sobre a cabeça de Jesus pesam os 
pecados da humanidade 
Terça-feira, 19 de outubro de 1993

ilhos queridos! Vamos viver, nesta semana, os 

Fmistérios da Paixão. Eu os conduzo, através 
do que transmito, pelos caminhos da via 

dolorosa, à procura de Jesus, tão desejado e cada vez 
mais afastado, devido à falta de fé que os leva à bem-
aventurança.

Primeiro Mistério
A mais terrível solidão é aquela que, rodeadas de 
tudo, multidões procuram pessoas que possam 
escutá-las em suas aflições e expectativas, e 
esquecem que Deus, nossa melhor companhia, está 
ao nosso lado. O vácuo emocional então se instala, 
suicídios e desequilíbrios mentais são as 
conseqüências desse vazio sem Deus.
Meus queridos, na agonia da incerteza, mirem-se no 
Céu e tenham confiança na Providência Divina. 
Deus os ama muito e quer ser procurado como 
amigo, que os escuta e os conforta nas horas difíceis.

Segundo Mistério
Abandonados sob o flagelo do desamor, a vida, 
afastada do conforto cristão, torna-se um pesado 
fardo que os brutaliza.

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 01 de Agosto de 2017 
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No dia 26/07/2017, Marília Krollmann
recebeu a 48ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Filhos meus, resistam aos açoites da massacrante 
civilização desvirtuada desses princípios e 
abandonem-se às carícias do Pai Eterno.

Terceiro Mistério
Sobre a cabeça de Jesus pesam os pecados da 
humanidade. Sobre a negativa aos preceitos do 
Evangelho estão os espinhos que atormentam a 
cabeça da Igreja nestes últimos tempos. Jesus, 
diariamente vilipendiado, estende Seu sofrimento, 
através dos séculos, terrivelmente acentuado, 
nesta década, pelo pecado da desobediência no 
âmago de Sua Igreja. Rezem pela paz entre vocês!

Quarto Mistério
Filhos meus, a certeza da presença de Deus na vida 
de vocês não os livra do penoso caminhar no 
sofrimento. Ela torna-se o bálsamo que suaviza 
este caminho e os leva a uma glória de uma entrega 
aos desígnios de Deus, confortados pelo amor que 
dele provém. Eu os acompanho como Mãe 
Compassiva, pronta a en-xugar suas lágrimas 
nessa caminhada.

Quinto Mistério
Sem Jesus, com a alma vazia, proveniente da falta 
de Deus em seus corações, mergulhada em erros, 
vícios, mentiras e toda sorte de problemas, 
acarretados pela falta de solidariedade e caridade, 
a cristandade se aproxima da Mesa Eucarística 
recebendo um Jesus morto por esses pecados. Ao 
invés de tabernáculos do Deus Eucarístico, 
tornam-se túmulos caiados da desesperança.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.


