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A segunda vinda de Yeshua é o acontecimento mais desejado 
pelos cristãos. Faz-se a maior esperança de todos os seus fiéis. 

Esse desejo também foi demonstrado por seus discípulos, quando 
perguntaram: "Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá 
da tua vinda.". Yeshua mencionou alguns dos sinais que ocorreriam 
antes de sua volta: guerras, fome, pestes, terremotos, traições e falsos 
profetas. Advertiu-os: "Igualmente, quando virdes todas estas coisas, 
sabei que estou próximo, às portas.". 
Hoje, podemos ter certeza de que Yeshua realmente voltará. Ele 
mesmo disse: "Eu vou, e prepararei um local, virei outra vez, e vos 
levarei para Mim, para que onde eu estiver estejais vós também.".
Diante do sumo sacerdote Caifás, Yeshua confirmou a mensagem da 
Sua vinda. Disse-lhe Yeshua: "Tu o disseste; digo-vos, porém, que 
vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poder e vindo sobre 
as nuvens do céu.".
Quando Yeshua voltar, não aparecerá em uma cidade de cada vez, 
nem em um país após outro. "Portanto, se vos disserem: 'Eis que Ele 
está no deserto', não saiais; 'Eis que ele está no interior da casa', não 
acrediteis.
Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o 
ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.".
Todos O veremos ao mesmo tempo. Ele virá pessoal e visivelmente a 
todos os habitantes da Terra, da mesma forma como ascendeu ao céu. 
"E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Ele subia, eis que 

junto deles se puseram dois anjos vestidos de branco, os quais lhes disseram: 'Galileus, por que estais olhando para o céu? 
Esse Yeshua que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.'"
Yeshua virá outra vez para buscar seus fiéis, ou seja, aqueles que O aceitaram como salvador pessoal. "Então aparecerá no 
céu o sinal do Filho do Homem; e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens 
do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus 
escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus.".
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em 
Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos levados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor 
nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Algumas pessoas tentam marcar o dia da volta de Yeshua. Porém, Ele disse: "Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os 
anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente Meu Pai.". Como não sabemos nem o dia nem a hora de sua vinda, que devemos 
fazer? Para muitos, a vinda de Cristo é comparada à chegada do ladrão que vai roubar uma casa, nas altas horas da noite. 
Ele encontra a família desprevenida. Todos estão dormindo. Quando despertam, são surpreendidos: portas abertas, casa 
revirada, objetos espalhados por toda parte. Tarde demais percebem que a casa foi violada.
Da mesma forma, devemos permanecer atentos e preparados. "Vigiai e rezai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso 
Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não o 
deixaria assaltar a casa."
É necessário ver Yeshua presente junto de nós, como modelo vivo de uma personalidade maravilhosa que deve ser imitada. 
E entre as facetas desse modelo, quero destacar especificamente a fortaleza. Porque, ao insistirem tanto na sua bondade e 
mansidão, alguns se esquecem, às vezes, de falar da sua firmeza e da varonilidade. Não raro se apresenta a figura de Yeshua 
com traços tão delicados, tão adocicados que nem parecem a figura de um homem. É preciso vê-lo em toda a sua grandiosa 
dimensão. O que me impressiona, antes de tudo, na natureza humana de Yeshua, é a extraordinária lucidez do seu 
pensamento, assim como a inquebrantável firmeza da sua vontade. Se se quisesse tentar o impossível e exprimir numa 
palavra a sua fisionomia humana, seria necessário dizer que foi verdadeiramente um homem de caráter inflexível e 
totalmente voltado para o seu fim. A hesitação e os compromissos covardes não são com ele. Yeshua é sempre o mesmo, 
está sempre pronto, porque nunca fala ou age senão com toda a sua consciência luminosa, com a sua vontade enérgica e 
total. Yeshua é um caráter plenamente heroico, o heroísmo feito homem. Assim temos de vê-lo integralmente, em toda a 
sua magnitude.

Estai vós atentos, Yeshua há 
de vir à hora em que não penseis.



ovo originário de tribos seminômades da Mesopotâmia, os Phebreus emigraram para Canaã, antigo nome da Palestina. 
Após se estabelecerem na Terra Prometida, passaram a ser 
chamados de israelitas, nome derivado de Israel, que significa 
forte diante de Deus, isto em hebraico.
Em 587 antes de Cristo, Jerusalém foi destruída por 
Nabucodonosor, e muitos israelitas foram levados prisioneiros 
para a Babilônia. Libertados em 538 antes de Cristo, regressaram 
à Judeia, sendo desde então chamados de judeus, termo que 
passou a designar todos os seguidores do judaísmo, uma religião 
monoteísta, que do grego significa mónos (único) e theos (Deus) é 
a crença em um só Deus. Na religião judaica, Deus (Yahweh) 
éúnico, eterno e criador de todas as coisas; e Messias, do hebraico 
mashiach (ungido), refere-se à unção, um dos ritos da cerimônia 
de coroação do rei de Israel. O rei recebia a unção, uma mistura de 
mirra, canela, raízes aromáticas, cássia e óleo de oliva, pelas mãos 
do sumo sacerdote, que o declarava ungido do Senhor, ou seja, 
consagrava-o servo de Javé, seu representante terreno ante a 
nação judaica.
Na cultura dos judeus, somente o sumo sacerdote e o rei eram 
ungidos, assim o Messias seria um rei, que combinaria as funções 
de líder religioso e militar.
Foi esta uma das causas que levou Yeshua à condenação e à 
crucificação.

eu nome é Yeshua (pronuncia-se Iêchuá), sua estatura é 1,77 Sm, seu tipo na terra corresponde a um homem moreno-claro, 
olhos e cabelos pretos, seus cabelos são lisos e lanosos 
(semelhantes a lã), longos, até a curvatura do pescoço, 80 quilos. 
Ele tinha 33 anos incompletos, quando foi condenado. Era um 
homem forte, acostumado à vida dura da terra onde viveu, pois 
viveu como um judeu comum.
Nossa Senhora disse que não foi feita uma pintura de Jesus à época 
em que Ele viveu na terra, porque as leis judaicas proibiam 
pinturas. No entanto, informou que esta pintura datada de 1935, 
que retrata com fidelidade a fisionomia de Yeshua. 
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aquele tempo, Jesus disse aos discípulos: “Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos Ncéus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino 
de Deus”. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: “Então, quem pode ser 

salvo?” Jesus olhou para eles e disse: “Para os homens isso é impossível”. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 
“Vê! Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: “Em verdade vos digo, 
quando o mundo for renovado e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, 
havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, 
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida 
eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros”

É Difícil um Rico entrar no Reino dos Céus - (Mt 19,23-30)

Evangelho do Dia

Seu nome é Yeshua

Yeshua era judeu
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ste Evangelho é mais conhecido justamente por falar Eque é difícil um rico entrar no Reino dos Céus. 
Precisamos entender que riqueza é esta da qual Jesus 

está falando, pois vivemos num mundo da matéria, onde 
conhecemos o que vemos, pegamos, sentimos. Um mundo 
comandado pela razão que nos incita a determinadas situações, 
como segregações raciais, sociais, religiosas… e a divisões de 
bens. A vontade de Deus não é esta. Ele nos criou para que 
todos fôssemos iguais perante Ele e aos outros. Mas nós 
vivemos num reino que pertence ao príncipe deste mundo, 
aquele que Deus precipitou na terra. Portanto, somos 
"inquilinos" desse senhor, e, como vivemos em seu reino, 
somos induzidos a agir conforme suas regras. Daí tanta 
desigualdade, tanto desamor sobre a face da terra. Mas Deus 
permite nossa convivência com isto.
Quando sabemos administrar nossos bens materiais, muitas 
vezes pensamos que Deus está nos fazendo um bem, dando-
nos riqueza. Deus, porém, não dá riqueza material a ninguém, 
apenas permite que seja conquistada. Não devemos pensar que 
existem pessoas ricas por simples dádiva de Deus. Ele nos dá 
graças, nos oferece a Sua salvação e não dinheiro. Esses bens 
com os quais convivemos são produtos da razão, das divisões 
sociais e da má distribuição de renda, promovidas pelo 
príncipe deste mundo. Portanto, possuindo muitos bens, para
alcançarmos a salvação, temos de saber administrá-los.
Quando uma riqueza é usada para o bem, consegue-se 
desvencilhar do poder do demônio, pois podemos com ela 
suprir necessidades de nossos irmãos. No entanto, não é desta 
riqueza material que Jesus nos fala aqui. Ele sabe que a forma 
como lidamos com isso é própria da vida terrena, mas com a 
Sua permissão, num reino que não é Seu.
Que riqueza, então, é esta da qual Jesus está falando? Para 
saber, precisamos conhecer, um pouco, a época em que Jesus 
viveu na terra.
Os judeus achavam que a graça de Deus estava intimamente 
relacionada com a saúde e os bens materiais. O pater familias 
(na época eles tinham várias esposas) sentia-se bem com toda a 
família reunida em sua casa, possuindo muito dinheiro, terras, 
rebanho, vinhas,… e isto o fazia acreditar que estava na graça 
de Deus. A saúde e o êxito nesta vida era para eles sinal 
inequívoco das bençãos divinas; enquanto aquele que nada 
tinha, estava sem a graça de Deus. Era esta a concepção da 
época, uma distorção da verdade.
O rico, do qual Jesus nos fala, não entrará no Reino dos Céus,
porque a graça de Deus não está ligada ao dinheiro, a 
conquistas terrenas.
Por isso Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo 
de uma agulha, que um rico entrar no Céu. Jesus se refere à 
riqueza distorcida da graça de Deus.
Por isso, se não soubermos entender a interioridade do Verbo (e 
o demônio quer muito que não a entendamos), faremos estas 
confusões e pensaremos simplesmente que rico vai para o 
Inferno.
Em seguida, Jesus muda de assunto e passa a falar com os 
apóstolos sobre a salvação. E quem pergunta é a Igreja 
humana, representada por Pedro, nosso primeiro Papa, aquele 
a quem Jesus dissera: "Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei 
a minha Igreja (...)." Pedro, que deveria ser protótipo, exemplo 
de uma Igreja humana e divina, põe de lado a Igreja divina e 

fala pela Igreja humana, dizendo: "Eis que deixamos tudo e te 
seguimos. O que é que vamos receber?". Pedro, levado pela 
razão, ficou em dúvida; foi como dissesse: Se os escribas e os 
fariseus, homens da Lei, falam que a graça está ligada ao bem-
estar, e nós, que largamos tudo para seguir Jesus, vamos ganhar 
o quê? Afinal, ficamos em desacordo com a Lei que 
aprendemos na sinagoga! Pedro, incitado pela razão, ficou 
entre o que Jesus ensinava e o que sabia.
"Às vezes o que você aprende entra em conflito com o que 
sabe."
Jesus responde falando de um assunto que requer muita 
interioridade, ao qual Pedro está ligado; mas, dentro de um 
conceito normal, está completamente desligado.
Jesus poderia ter dado a Pedro uma aula de teologia, mas como 
quer nos levar ao conhecimento das coisas pela interioridade, 
Ele fala: "E todo aquele que tenha deixado casas ou irmãos ou 
irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos, ou terras, por causa do 
meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna". Será 
possível que Deus encarnado está nos aconselhando a 
largarmos tudo e sairmos por aí…? Não é isto! Temos de 
entender a interioridade do Verbo encarnado, para 
compreendermos o verdadeiro sentido de Suas palavras.
Existe o risco da distorção levada pela razão. E é o que vemos 
aqui, pois Jesus está dizendo que o importante é outra coisa. O 
pai, a mãe, os irmãos… enfim, a família representa para nós um 
laço precioso, "é o ponto de apoio à pessoa"; precisamos disto!
Deus, porém, está falando que cada um de nós é um projeto Seu 
e que somos responsáveis pela alma que nos deu.
Primeiramente, temos responsabilidade sobre a nossa alma, 
não somos um projeto isolado. Depois, precisamos nos 
desprender do parentesco carnal, para entendermos a 
interioridade do Verbo encarnado.
Seguir Jesus não significa largar, literalmente, nossa família, 
não é isto, afinal, sabemos que Jesus dá a ela uma elevada 
importância. Deus não nos pediria para constituirmos uma 
família e depois abandoná-la. Jesus não está nos pedindo isto. 
Ele está falando daquilo sobre o qual temos responsabilidade 
individual: nossa alma.
Jesus termina dizendo que queremos conquistar graus na nossa
espiritualidade. Mas nos adverte que ela é conforme o Seu 
conceito, não o nosso. Muitos que agora pensam ser os 
primeiros, serão os últimos.
Não devemos confiar na espiritualidade formulada pela razão, 
por não ser fidedigna.
Às vezes a pessoa se julga muito espiritualizada, merecedora 
do Céu, e acaba sendo a última a alcançá-lo. Têm também 
aquelas que, quando morrem, todos pensam terem ido direto 
para o Céu, mas que acabam ficando tempos no Purgatório. 
Isto acontece por esta espiritualidade proposta pela razão.
Sejamos espiritualizados, mas deixando que Deus proclame o 
nosso lugar, pois podemos não ser o primeiro, mas o último; 
enquanto muitos dos que pensam ser os últimos, serão os 
primeiros. O caminho que nos leva ao Céu está ligado à 
interioridade ditada pela razão unida à fé, portanto, em sintonia 
com as coisas do espírito, e não pela razão auto-suficiente, que 
inevitavelmente caminhará na contramão do divino.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, 
extraído do livro “Código Jesus”, p. 118-120)



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 21 de Agosto de 2018 
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No dia 18/08/2018, Nilce Maria
recebeu a 90ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

A luz que vem de Deus é que dissipa 
as trevas criadas pelo Diabo

Terça-feira, 02 de novembro de 1993

Caríssimos!
Desejo continuar alertando-os sobre o poder do mal. 
Ele foi precipitado sobre a terra porque Satanás e seus 
seguidores, leva-dos pelo orgulho, quiseram se 
equiparar a Deus.
Eles desejaram, por sua própria escolha, colocar suas 
vontades no lugar da vontade de Deus, e esta foi a base 
de todos os pecados.
Por este motivo, meus filhos, eles têm sob seu poder 
todos aqueles que escolhem viver nas trevas da 
maldade e da mentira.
Se vocês não vivenciarem o que lhes falo no mundo 
todo, de nada adiantarão minhas mensagens, pois Eu os 
visito para que não caiam nas garras de Satanás.
Meus queridos, a luz que vem de Deus é que dissipa as 
trevas criadas pelo Diabo; portanto, abram seus 
corações às minhas mensagens e aos meus sinais, para 
que percebam a luz misericordiosa de Deus, 
direcionando-os para a verdade.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.65)

Comentário: A Virgem fala, mais uma vez, sobre o poder 
maléfico que se alastra na terra. Nossa Senhora está 
preocupada conosco e pede, novamente, para vivenciarmos 
o que ela nos fala em todo o mundo. Ela pede que abramos 
nossos corações à luz que vem de Deus, para vivermos na 
verdade.

Senhor Deus, soberania Senhor Deus, soberania 

Ao Pai Todo-Poderoso 

Pai Todo-Poderoso, és a luz diante de minha 
escuridão, és a sabedoria diante da minha ignorância, 
és a personificação da grandeza da minha pequenez. 
Meu Pai Celeste, invade meu espírito com Teu 
Espírito, para que eu possa discernir quão finito eu sou 
diante do Teu infinito poder.
Amém.

Ao Filho de Deus

Meu Jesus, Tu és o amor e eu sou, diante do Pai 
Celeste, o reflexo do desamor. Tu és a bondade e eu Te 
retribuo com a maldade, que teima em brotar no meu 
coração endurecido pelo pecado. Meu Jesus, anima 
minha alma, enfraquecida e escurecida, com a luz da 
Tua presença, e faz renascer o esplendor da confiança, 
para que eu possa entender e aceitar os Teus desígnios. 
Meu Jesus, atua no meu corpo, para que o meu espírito 
possa almejar encontrar-Te no eterno.
Amém.

Ao Espírito de Deus

Espírito Celeste, quero receber-Te em minha alma, 
como um bálsamo que acalma meu íntimo agitado 
pelo pecado da soberba. Desce, Espírito do Amor, 
para livrar-me do desamor. Desce, Espírito da 
Sabedoria, para livrar-me da ignorância sobre as 
coisas do Céu. Desce, Espírito da Pureza, para livrar-
me da impureza do pecado, e faz-me casto(a) para 
enfrentar a luxúria dominante, mascarada pelo 
progresso sem Deus. Deixa descer sobre mim uma 
ínfima partícula do Teu poder curador, e faz minha 
alma translúcida como o mais puro cristal. Faz-me 
digno (a) de ser reconhecido (a) como a imagem e 
semelhança do Deus, Criador de todas as coisas.
Amém.

<asd>


