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oucas pessoas compreendem que os grandes segredos de Yeshua Pcontinuam ocultos nos ensinamentos da Bíblia, segredos sobre as 
leis do  universo e sua aplicação na nossa vida.

Yeshua revela essa sabedoria e conhecimento, ocultos, da mesma maneira 
como foram apresentados pelas mais antigas Bíblias em todo o mundo.
Os mistérios de Yeshua colocam em ação o empenho de resgatar a 
experiência do misticismo do poder e do divino em níveis pessoais.
Esse caminho não só reconhece Deus no universo e dentro de cada pessoa, 
como também revela o modo de desenvolvê-la na sua vida.
Você descobrirá como entrar em contato com o grande poder divino e 
universal por meio das orações, que celebram a mudança no nosso 
comportamento em que o véu entre o plano físico e o espiritual é mais 
tênue.
O verdadeiro mistério de Yeshua aproxima da humanidade os Arcanjos e 
anjos e mostra o meio de entrar em sintonia com eles, para obter mais 
conhecimento e domínio sobre si mesmo.

Entenda

O trabalho com as leis espirituais, para obter maior realização na sua vida 
física.
Descubra o interior, restaurando o brilho dos poderes de Deus.
Conheça a hierarquia dos anjos na vida de Yeshua.
Desenvolva uma visão mais profunda dos fenômenos ocultos contidos na 
Bíblia.
Insufle nova vida em suas bases religiosas com Yeshua e aprenda a 
caminhar na estrada, onde se aninha o conhecimento secreto do Espírito.
    

Raymundo Lopes

Yeshua 



Aquele que se exaltar será humilhado, 
e aquele que se humilhar será exaltado

(Mt 23,1-12)
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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 lugaresnas sinagogas. Gostam de ser 
cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de 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)
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pesar de ter 8 anos, Tess sabe perfeitamente o que isso é. A garotinha norte-americana tem um irmão Adoente, e ouviu uma conversa entre seus pais sobre o garotinho. Eles disseram que o caso de Andrew era 
grave e que precisava de uma cirurgia muito cara para sobreviver. Só que os progenitores não 

conseguiam suportar os custos dessa operação.
Seu pai se sentia impotente, e até chegou a dizer: “Apenas um milagre poderia salvar Andrew.” Ao ouvir isto, a 
menina soube logo como iria resolver o problema do irmão.
Ela foi até ao seu quarto e abriu o cofrinho.
Depois, Tess retirou todas as moedas de lá e contou muito cuidadosamente, para saber quanto dinheiro tinha.
Em seguida, ela saiu de casa sem que ninguém soubesse. Depois de andar 6 quarteirões, ela chegou ao seu destino: 
a farmácia local.
A menina esperou a sua vez para ser atendida, mas o farmacêutico não lhe prestou atenção por ser pequena.
Então, Tess começou a bater os pés e a limpar garganta, mas só quando pousou as moedas no balcão é que o 
homem reparou na sua presença.
Irritado com a sua atitude, o farmacêutico disse:
– O que é que você quer? Estou conversando com o meu irmão, que não via há muito tempo.
Tess respondeu imediatamente:
– Eu também tenho um irmão. Ele está muito doente e eu quero lhe comprar um milagre.
O farmacêutico ficou confuso com o seu pedido.
Então, Tess decidiu explicar:
– O meu irmão se chama Andrew, e tem algo mau a crescer na sua cabeça.
O meu pai diz que só um milagre o pode salvar.
Por causa disso, eu quero saber quanto custa um milagre.
A postura do homem mudou completamente, e ele respondeu calmamente:
– Desculpe menina, mas nós não vendemos milagres aqui. Infelizmente, não lhe posso ajudar.
Tess voltou a insistir:
– Por favor, eu tenho dinheiro.
Se não for suficiente, eu vou buscar mais. Diga-me só quanto custa!
Foi aí que o irmão do farmacêutico interveio e perguntou a Tess que tipo de milagre ela necessitava. 
Enquanto agarrava com força o seu cofrinho, a criança respondeu:
– Eu não sei. Mas ele precisa de ser operado e o meu pai não pode pagar, então eu pago por ele.
O senhor perguntou quanto ela tinha, e a garota prontamente respondeu:
– Um dólar e onze centavos, é tudo o que tenho.
Ele riu e disse:
– Que coincidência, esse é o custo exato de um milagre para o seu irmão!
O irmão do farmacêutico guardou o dinheiro e depois acompanhou Tess atésua casa. Quando chegaram, ele foi 
falar com os pais da menina. E foi aí que a reviravolta aconteceu…
Ele era na verdade um neurocirurgião, e, emocionado com a atitude da menina, se ofereceu para operar Andrew 
sem receber nada em troca.
Os progenitores ficaram em choque, e perguntaram qual seria o preço da operação, caso ele não tivesse oferecido 
sua ajuda.
A irmã do menino doente riu deles: até ela sabia que custava 1 dólar e 11 centavos!

Milagres



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 27 de Fevereiro de 2018 
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No dia 23/02/2018,  Maria Carmo
recebeu a 72ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Amar a Deus sobre todas as coisas
Terça-feira, 14 de junho de 1994 

Caríssimos!
A excelência do que determina Deus em Seus 
mandamentos se resume naquilo que Jesus enfatizou: 
“Amai-O sobre qualquer circunstância e aos irmãos como 
a si mesmo.”
Meus queridos, amar a Deus é colocar-se inteiramente a 
Seu serviço, para que a Sua vontade seja respeitada e 
compreendida em sua essência. Este amor implica numa 
fé incondicional: esperar do Pai Sua misericórdia e 
repassar aos irmãos a vivência desse amor, sendo úteis uns 
aos outros.
Se vocês não conseguirem o domínio deste conceito 
fundamental, agora, em suas vidas, difícil será aplicá-lo 
quando, no futuro, o espírito já estiver com suas asas 
voltadas ao vôo derradeiro à eternidade.
A juventude deste século se submete facilmente a ídolos 
criados pela mídia maligna, para afastá-los do Criador, e 
se não houver, com urgência, uma conscientização deste 
afastamento, no futuro vocês sentirão, tardiamente, as 
conseqüências desta submissão destruidora.
Jesus veio ao mundo através de mim, porque deixei 
esvaziar, até a última gota, a minha vontade, ficando no 
fundo do meu Coração apenas meu amor, para que a Sua 
vontade e o Seu amor transbordassem meu espírito 
plenamente.
Escutem-me, porque ainda há tempo para substituir as 
sementes e controlar o plantio, para que a colheita seja do 
agrado do Pai Celeste.
Meu intuito, com estas palavras, é mostrá-los que a vida 
somente é vida se voltada inteiramente para Deus. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.107)
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enhor bom Deus, estamos aqui, humildemente, STe pedindo que tenhas misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no Purgatório; são irmãos e 
irmãs que viveram na terra e, por descuido, 
deixaram de fazer Tua vontade, por isso foram 
privados de Tua presença.
Tem pena deles, Te pedimos mais uma vez, com 
humildade. E, em resposta a Teu amor para 
conosco, Te oferecemos um Pai-Nosso, que, temos 
certeza, irá fazer com que essas almas sejam objeto 
de Teu olhar. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus,…

Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que 
abra meus olhos e veja a beleza da criação.
Agradeço a Deus por permitir que deixe cair em 
meu rosto, em minhas mãos e meus pés a água que 
purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que 
me nutre.
Agradeço a Deus por me mostrar que existem 
pessoas mais sábias do que eu, e com elas eu possa 
aprender muitas coisas mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e trabalhe, 
para que outros possam desfrutar de tudo isso que 
sinto em meu coração.

Oração pelas almas do PurgatórioOração pelas almas do Purgatório


