Visão geral sobre qual grupo está certo e quem está errado
“Os judeus de hoje no qual Jesus confirmou ser o rei são principalmente os rockeiros.” Pedro Lascado.

Ai de vós, escribas(escribas=doutores da lei) e fariseus hipócritas! Vós fechais aos homens o
Reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar.
Mateus 23, 13.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados: por fora
parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de
podridão. Mateus 23, 27.
Jesus disse: Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida
julgará prestar culto a Deus. João 16, 2.
Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Mateus 3, 1.
Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de
Nazaré, rei dos judeus. João 19, 19.
Jesus disse: Em verdade vos digo: entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior que João
Batista. No entanto, o menor no Reino dos céus é maior do que ele. 12. Desde a época de João Batista
até o presente, o Reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Porque os
profetas e a lei tiveram a palavra até João. Mateus 11, 11.
Jesus disse: O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo dos
publicanos(homens de negócios) e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos.
Mateus11,19.
...E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo: os publicanos(homens de negócios) e as meretrizes
(prostitutas) vos precedem(vem antes) no Reino de Deus! João veio a vós no caminho da justiça e
não crestes nele. Os publicanos(homens de negócios), porém, e as prostitutas creram nele. E vós,
vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Mateus 21, 31.
Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38.
Jesus disse: Quem não está comigo está contra mim; e quem não ajunta comigo, espalha.
Mateus12,30.
Jesus disse: Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu
vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos
do homem serão as pessoas de sua própria casa. Mateus 10, 34.
Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora , disse-lhes
Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada
vinho, não sabendo de onde era (se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água),
chamou o noivo e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom e, depois, quando os convidados já
estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o
primeiro milagre de Jesus; realizou-o em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos
creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos; e ali só
demoraram poucos dias. João 2, 7.

