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eshua era judeu em raça, cultura e religião. O termo judeu vem de Judá, território que ocupava metade Yda estreita faixa de terra à margem do Mar Mediterrâneo, há muito conhecida como Palestina. Os 
ancestrais de Yeshua tinham vivido em outro lugar. Tradicionalmente conhecidos como hebreus, cujo 

significado é: povo que atravessou, eram em essência viajantes ou viandantes. 
Os judeus, vivessem onde estivessem, consideravam Jerusalém a terra santa. No alto da montanha, com uma 
fonte permanente de água pura, podia ser facilmente fortificada. 
Depois de capturada para os hebreus pelo rei Davi, por volta do ano 1000 antes de Cristo, tornou-se o local do 
grande Templo, a edificação mais suntuosa do mundo ocidental. 
Construído pelo rei Salomão, filho de Davi, transformou-se no centro da religião judaica.
Ali, orações e sacrifícios podiam ser oferecidos a Deus e palavras sagradas eram lidas em voz alta pelo Sumo 
Sacerdote e seus auxiliares. 
Como os judeus, ao contrário dos vizinhos, acreditavam em um só Deus e o Templo de Jerusalém era o único 
santuário, é provável que não houvesse na Europa local de peregrinação de tanto respeito. 
Foi lá que teve origem a crise final da vinda de Yeshua, a rápida sucessão de eventos que culminou em sua 
morte. 
Com a morte do rei Salomão, seu reinado foi dividido em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. 
Em 587 antes de Cristo, babilônicos conquistaram Jerusalém em um dos eventos  traumáticos da longa 
história de um povo que suportou vários infortúnios e desastres. Muitos dos judeus mais influentes foram 
deportados para a Babilônia.
No exílio refletiram sobre suas desventuras e se perguntaram se teriam ofendido tanto a Deus, para receber tal 
castigo.
Em menos de meio século, os persas tomaram a Babilônia e a maioria dos judeus pôde retornar à sua terra, 
onde por volta de 520 antes de Cristo começou a reconstrução do templo.
                                                                                                                                                       

Raymundo Lopes

Babilônia
 



Os Verdadeiros Parentes de Jesus  (Mc 3,31-35)
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Comentário do Evangelho 

aquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. 

NHavia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua 
procura”. Ele respondeu: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” E, olhando para os que estavam 

sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe”

ste Evangelho é muito conhecido por refletir um ponto polêmico entre as Igrejas coirmãs, ao mencionar a Eexpressão "irmãos e irmãs de Jesus". As pessoas que o lêem e têm dúvida sobre esta questão, é porque 
desconhecem totalmente o contexto em que o fato ocorreu e a cultura dos judeus naquela época.

Naquela região, as línguas mais faladas eram o hebraico, o aramaico e o grego, culturas que tinham por hátito se referir 
ou se dirigir aos parentes chamando-os de irmão, irmã, primo ou patriota. Em hebraico usava-se a palavra "Ah" e em 
grego a palavra "Aha", ambas com o mesmo sentido: irmão, irmã, primo e patriota. Este é o motivo de tamanha 
dúvida, quando Jesus diz: "meus irmãos".
Daí surgiu a polêmica e a contestação ao dogma da virgindade de Maria. Jesus se referia a pessoas que realmente eram 
seus parentes e que estavam com Sua Mãe, mas que não eram, como alguns querem, Seus irmãos consangüíneos, o 
que Ele não tinha.
As Igrejas coirmãs tiveram início a partir de pessoas que protestavam contra algumas situações da Igreja Católica. 
Uma destas questões, além do dogma da virgindade de Maria, era o dogma da Imaculada Conceição. A dúvida surgiu 
exatamente na época em que havia na Igreja Católica uma ala contra a Imaculada. Estes fatos não são revelados, 
porque os protestantes querem fazer as pessoas acreditarem que Nossa Senhora, além de ter tido outros filhos, não fora 
preservada do pecado original. Quando Jesus disse: "Quem é minha mãe?" Ele quis dar um sentido espiritual a esta 
palavra. Mas alguns se apegam ao sentido literal da expressão, para dizer que Ele estava desrespeitando Sua própria 
Mãe, ou ainda – como acontece com os protestantes – para subtrair-lhe a grandiosidade que representa sua 
maternidade divina, em vista da qual foi privilegiada com esta graça singular.
Para entender o Evangelho é necessário conhecer os costumes e a cultura da época, não o interpretando à letra, ao pé 
da letra. Tudo o que foi dito por Jesus é muito importante, mas se perde quando não temos o devido cuidado com a sua 
leitura.
Ele estava aqui nos dizendo que temos uma família espiritual com o Altíssimo, somos todos irmãos em Cristo, com o 
qual formamos Seu Corpo Místico. Portanto, antes e acima dos laços familiares, temos um vínculo maior em Deus, do 
qual somos um projeto. Não podemos nunca nos esquecer disto, pois aí está "a grandeza de nossa origem e o sentido de 
nossa fé", como disse certo doutor da Igreja. Portanto, primeiro temos um compromisso: conhecer Deus como Pai e 
fazer a Sua vontade. Isto é básico, primordial a todos nós.
(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.88)
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valiando a nós mesmos, honestamente, e Aincluindo na avaliação a fraqueza da 
nossa natureza humana, a leviandade de nosso 
espírito, as nossas limitações intelectuais, a 
nossa vontade desordenada, a impureza das 
nossas inclinações, pesando tudo o que 
fazemos na balança da sanidade, então 
chegamos à conclusão que tudo é sem valor.
Isto vale para as pregações que faço, para o 
esforço e as dificuldades que tive para com o 
próximo e no nosso trabalho.
Ficando a olhar os melhores resultados, 
chegamos à conclusão que fizemos errado, 
porque não tive em mira uma meta final e, 
consequentemente, fizemos mais o mal que o 
bem.
Também não pode ser diferente.
Não se pode esperar outra coisa do homem 
fraco.
Qual a coisa que pode surgir do nada? O que 
pode resultar do pecado?
E nós? Diferentes?
Pensando nisso, vejo que a gente só merece 
desprezo, não só em coisas separadas, mas 
também de modo geral.
Pode crer, sempre somos uns desgraçados 
porque, por nós mesmos, por nossa própria 
índole, contrariamos à essência e à santidade de 
Deus e porque a nossa vida parece tão pouco 
com a de Yeshua.
Honramos a Deus, quando nos entregamos à 
sua direção em amor, aceitando as  mudanças a 
que ficamos sujeitos contra a nossa vontade.
E não devemos querer nenhuma outra coisa a 
não ser a vontade de Deus, pelo menos devemos 
tentar atenuar a nossa resistência interior e não 
dar concessões para não agravar o mal.
Os médicos também não dão remédios aos 
enfermos enquanto estão com doentes!
Além disso, é preciso rezar muito.
Voltará assim a tranquilidade, que é uma 
condição indispensável para o êxito do meu 
trabalho e para o bem-estar das pessoas.
  

Raymundo Lopes

Avaliar



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 Janeiro de 2018 
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No dia 15/01/2018,  Maria das Graças
recebeu a 70ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 

Jesus deseja entrar em triunfo
 no íntimo do homem
Terça-feira, 02 de abril de 1996

Meus amados! 
Aproxima-se o dia em que Aquele que comanda com suave 
jugo estará entre vocês, e desejará achar o coração do 
homem aberto para recebê-lo.
Bendito seja Jesus que vem a nós, realizando, em sua 
plenitude, a vontade do Pai que está no Céu.
Venho à terra para lhes mostrar Jesus e toda a sua Obra 
Redentora, realizada através do amor, da paz e da justiça.
Jesus deseja entrar em triunfo no íntimo do homem. Para 
que isto aconteça, abram caminho à paz interior, dando 
vazão aos pensamentos e ações sob Seu comando.
Se souberem receber Jesus, reconhecendo-o como o eco da 
voz de Deus na terra, terão, na eternidade, a felicidade de 
ouvir a do Criador de todas as coisas.
Eu os quero à beira do caminho, quando Jesus passar em 
Sua glória. Esta é pois a razão porque tanto os exorto a 
viverem mi-nhas mensagens.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.213)

 Comentário: Maria nos quer à beira do caminho, presenciando a 
passagem de Jesus em sua glória. Que significa isto? Significa que temos, 
com urgência, de nos posicionamosr em relação ao que acontece, neste 
polêmico final de milênio, encontrando primeiramente o caminho. Inicia a 
mensagem alertando: “Aquele que comanda com suave jugo” está prestes a 
chegar. Não sejamos fatalistas nem fundamentalistas, mas apenas 
coerentes. E se não quisermos usar do divino para não caírmos no 
fanatismo, recorramos então à razão, e ela nos dará a resposta. Precisamos, 
com urgência, reconhecer a voz de Jesus na terra, para podermos ouvir a de 
Deus. Urge uma providência, para não ficarmos surdos.

a madrugada de 28 de janeiro de 1992, NRaymundo Lopes acordou escutando alguém 
chamando-o. Levantou-se, foi até a sala e viu 

uma luz brilhante, azulada, do tamanho de uma pessoa. 
E dela saiu uma voz delicada e macia: 

“Raymundo, preciso falar com você”.

Era a Mãe de Jesus. Desejava nove encontros com 
Raymundo na igreja de São Sebastião (av. Augusto de 
Lima), a partir de 11 de fevereiro, nas terças-feiras, às 
17 h. Perguntou-lhe depois se ofereceria a Deus os dias 
restantes de sua vida, tendo recebido dele um 
inequívoco SIM.

A esses nove encontros, sucederam-lhe outros 
incontáveis, contemplados também com as presenças 
dos anjos Gabriel, Raphael e Uriel, além da presença 
maior daquele que é o Senhor da Criação: Jesus. E 
destes diálogos formou-se um rico tesouro de 
ensinamentos, mas também um oportuno e grave alerta 
para os tempos que vivemos – precisamos estar 
preparados para o iminente retorno de Jesus.

E neste período, repleto de obstáculos e duras 
provações, sobrepujado pela  perseverança, coragem, 
“fidelidade e amor pelas coisas do espírito”, Raymundo 
Lopes conquistou a confiança do Céu, deu à Doce e 
Serena Senhora a certeza do triunfo do seu Imaculado 
Coração e achou “preferência diante do Trono do 
Altíssimo”.

Missionários do Coração Imaculado

Aniversário de 26 anos 
da Obra Missionária
“Em Fátima falei a uma leiga, para os Papas, 

eles não acreditaram; agora, falo a um leigo, para os leigos.”


