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INTRODUÇÃO 

 

 

O Evangelho de Tomé é talvez, o mais importante dos 

Evangelhos Apócrifos e é considerado um texto gnóstico. 

- O Gnosticismo prega um conhecimento filosófico e 

redentor, reservado a alguns iniciados, onde pela revelação 

feita por Jesus, pode a alma libertar-se deste mundo 

corrompido, unindo-se ao divino. - 

É constituído por um conjunto de 114 ditos atribuídos a 

Jesus de Nazaré e eventualmente transcritos por Dídimo 

Judas Tomé. Dá-nos uma nova compreensão quanto aos 

ensinamentos de Jesus, apesar da sua evidente 

desorganização, sem qualquer referência ao tempo e lugar 

dos textos estruturados numericamente, e ao facto de 

alguns serem incompreensíveis.   

Este Evangelho foi descoberto em Nag Hammadi, no Egipto, 

no ano de 1945, com um grande conjunto de outros textos, 

em data aproximada àquela em que foram descobertos os 

manuscritos de Qumrán no Mar Morto. Pode ser encontrado 

no Códice II, no Segundo Tratado, da biblioteca de Nag 

Hammadi, que contém cerca de 40 textos desconhecidos, 

traduzidos até ao século IV, do grego para o copta, 

nomeadamente outros evangelhos, actos, cartas e 

apocalipses. 

Segundo alguns estudiosos, conserva em parte, as 

expressões orais de Jesus, sendo mais antigo e autêntico 

do que os quatro Evangelhos bíblicos. Provavelmente o que 

mais se aproxima das verdadeiras palavras do Mestre. No 
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entanto, a maioria desses especialistas, aponta para que o 

Evangelho de Tomé tenha sido escrito no século II, por 

volta de 140, enquanto os primeiros chegam a fixar a data 

da sua divulgação no ano 40 ou entre 50 e 70. 

Independentemente da data, o Evangelho de Tomé pode 

reunir ditos transmitidos oralmente do período inicial do 

cristianismo e textos do mesmo período.  

Não nos repugna o facto de ser apelidado bastas vezes de 

Quinto Evangelho.  

 

Alguns dos ditos têm correspondência ou são semelhantes 

aos dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. 

Segundo Carreira das Neves, mais de 30 dos ditos são 

semelhantes a outros encontrados nos evangelhos de 

Mateus, Marcos e Lucas, 25 apresentam uma pequena 

semelhança e 35 não têm qualquer paralelismo com os 

ditos Evangelhos. Joachim Jeremias, na obra “As Palavras 

Desconhecidas de Jesus”, sugere a hipótese dos ditos 

números 8, 14, 15, 24, 29, 78, 82, 101, 106, e 113, não 

terem sofrido quaisquer alterações de transcrição no que 

respeita às palavras originais de Jesus, o que tem 

levantado algumas dúvidas. 

 

Neste texto não é explorada a forma narrativa adoptada 

pelos Evangelhos Canónicos e os ditos são elencados sem 

qualquer preocupação histórica ou sistemática.  

O leitor deverá fazer as suas próprias comparações com os 

Evangelhos canónicos.  
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Estas são as palavras ocultas que Jesus, o Vivo, proclamou 

e que Dídimo Judas Tomé reproduziu. 

 

1. 

E ele disse: Aquele que descobrir a interpretação destas 

palavras não experimentará a morte. 
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2.  

Jesus disse: 

Aquele que busca, não deixe de procurar até que encontre. 

Quando encontrar ficará perturbado e, ao ficar perturbado, 

maravilhar-se-á e reinará sobre o Todo. 

 

3.  

Jesus disse: 

Se os que vos orientam vos afirmarem: vejam, o Reino 

está no céu, então os pássaros do céu hão-de preceder-

vos. 

Se vos disserem: ele está no mar, então os peixes 

preceder-vos-ão. 

Mas o Reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando 

vos conheceres sereis conhecidos e sabereis que sois os 

filhos do Pai, o Vivo. Mas se não vos conhecerdes, então 

estareis na pobreza, e sereis vós mesmos a própria 

pobreza. 

 

4.  

Jesus disse: 

O homem velho, carregado de dias, não hesitará em 

perguntar a uma criança de sete dias o lugar da Vida e 

viverá, porque muitos dos primeiros se farão últimos e 

serão um só.  

 

5.  

Jesus disse: 
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Reconhece o que está diante dos teus olhos, e o que te está 

oculto será desvelado na tua frente. Reconhece o que é. 

Pois nada existe de oculto que não venha a manifestar-se.  

 

6. 

Os seus discípulos perguntaram-lhe: Queres que jejuemos? 

Como deveremos rezar? Como devemos dar esmola? E que 

dieta devemos observar? 

Jesus disse: 

Nunca mintam, não façam aquilo que detestais, pois todas 

as coisas são reveladas à face do céu. 

Em verdade vos digo, nada há de oculto que não venha a 

ser desvelado, e nada há de escondido que permaneça sem 

ser descoberto. 

 

7. 

Jesus disse: 

Abençoado o leão que for comido pelo homem, porque o 

leão tornar-se-á homem. 

Mas abominável será o homem que o leão comer, porque o 

leão tornar-se-á homem. 

 

8.  

Jesus disse: 

O homem é comparável a um pescador sábio que lança a 

sua rede ao mar, e a retirou cheia de pequenos peixes. No 

meio deles, o sábio pescador encontrou um bom e grande 

peixe. Aí, devolveu ao mar todos os peixes pequenos e sem 

sombra de hesitação escolheu para si o peixe grande.  
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Quem tem ouvidos para ouvir, oiça. 

 

9.  

Jesus disse: 

Eis que o semeador saiu para o campo. Encheu a palma das 

suas mãos com sementes e lançou-as à terra. 

Algumas das sementes caíram no caminho; vieram os 

pássaros e levaram-nas consigo. 

Outras caíram sobre as pedras e não criaram raízes nem 

ergueram espigas para o céu. 

E outras caíram em solo fértil; e essas germinaram e deram 

bons frutos em direcção ao céu, dando sessenta por medida 

e cento e vinte por medida. 

 

10. 

Jesus disse: 

Lancei fogo sobre o mundo e vou vigiar até que o mundo 

seja abrasado. 

 

11.  

Jesus disse: 

Este céu há-de passar e também passará aquele que 

estiver acima deste, e os que estão mortos não têm vida, e 

os vivos não hão-de morrer. 

Nos tempos em que comíeis o que é morto, vós os 

tornáveis vivos. 

Quando estiverdes na Luz, o que fareis? 
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No tempo em que éreis um, vós vos tornastes dois, o que 

fareis?  

 

12.  

Os discípulos disseram a Jesus: 

Sabemos que nos vais deixar. Quem será o maior entre 

nós? 

Jesus disse-lhes: 

Em qualquer lugar para onde fordes ireis ter com Tiago, o 

Justo, que é quem conhece a causa da existência do céu e 

da terra.  

 

13.  

Jesus disse aos seus discípulos: 

Com quem me comparais? Dizei-me a quem me 

assemelho? 

Simão Pedro respondeu-lhe: 

És como um anjo justo. 

Mateus disse-lhe: 

És como um filósofo sábio. 

Tomé disse-lhe: 

Mestre, a minha boca é totalmente incapaz de dizer com 

quem te assemelhas. 

Jesus disse: 

Não sou teu Mestre porque bebeste e te inebriaste na fonte 

borbulhante que te desvelei. 

Então levou-o à parte e disse-lhe três palavras. 
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Quando Tomé voltou para junto dos seus companheiros, 

estes perguntaram-lhe: 

Que te disse Jesus?  

Tomé respondeu-lhes: 

Se eu vos disser uma só das palavras que ele me disse, 

pegareis em pedras e me apedrejareis, e dessas pedras 

sairá um fogo que vos queimará.  

 

14.  

Jesus disse-lhes: 

Se jejuardes, pecareis contra vós mesmos; e se orardes 

sereis condenados; e se derdes esmola, fareis mal ao vosso 

espírito. 

E quando fordes a qualquer terra, ou andardes por várias 

regiões e vos receberem, comei o que puserem à vossa 

frente, cuidai dos que entre eles estejam doentes e curai-

os. 

Pois o que entra na vossa boca não vos corromperá, mas o 

que sai da vossa boca, isso sim pode corromper-vos. 

 

15.  

Jesus disse: 

Quando virdes aquele que não foi concebido de mulher, 

prostrai-vos de face no chão e adorai-o: Ele é o vosso Pai. 

 

16.  

Jesus disse: 
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Os homens pensam que vim para derramar a paz sobre o 

mundo, e, em verdade, o que não sabem é que vim para 

derramar a discórdia na terra, fogo, espada, guerra. Porque 

haverá cinco numa casa e três estarão contra dois e dois 

contra três, o pai contra o filho, o filho contra o pai, e 

permanecerão como solitários.  

 

17. 

Jesus disse: 

Dar-vos-ei o que os olhos jamais viram e o que os ouvidos 

jamais ouviram, e o que as mãos jamais tocaram, e o que 

nunca nasceu do coração do homem. 

 

18.  

Os discípulos disseram a Jesus: 

Diz-nos como será nosso fim.  

Jesus disse:  

Descobristes então o princípio, para que possais perguntar 

sobre o fim? Pois onde estiver o princípio, lá estará o fim. 

Feliz seja aquele que se mantiver no princípio, porque 

conhecerá o fim e não provará a morte.  

 

19. 

Jesus disse: 

Feliz é aquele que já era antes de existir. Se vos tornardes 

meus discípulos e ouvirdes minha palavra, estas pedras vos 

servirão. 
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Há, pois, cinco árvores no paraíso que não se alteram no 

Verão nem no Inverno, e as suas folhas não caem. Aquele 

que as conhecer não experimentará a morte. 

 

20. 

Os discípulos disseram a Jesus: 

Diz-nos com que se compara o Reino dos Céus. 

Ele disse-lhes: 

É como a semente da mostarda, a menor de todas as 

sementes. Mas quando cai em terra lavrada, torna-se uma 

planta enorme e produz grandes galhos tornando-se um 

abrigo para os pássaros do céu. 

 

21. 

Disse Maria a Jesus: 

Com quem podemos comparar os teus discípulos? 

Ele respondeu: 

Os meus discípulos são comparáveis a crianças pequenas 

que se instalaram num campo que que não lhes pertence. 

Quando os donos do campo aparecerem dirão: 

Saiam do nosso campo! Eles despojar-se-ão até das 

próprias roupas na sua presença, para lhes deixar e 

devolver o seu campo. 

Por isso, eu digo: 

Se o dono da casa souber que o ladrão está para vir, ficará 

de vigia e não o deixará entrar na sede do seu reino para 

levar os seus haveres. 
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Deveis, então, tomar cuidado com o mundo, cingindo 

fortemente vossos rins para que os ladrões não encontrem 

um caminho para chegar até vós, porque o lucro pelo qual 

aguardais seria por eles atingido. 

Deixai que haja entre vós um homem sábio. Quando o fruto 

amadurecer, ele virá velozmente, com a foice na mão, e 

colhê-lo-á. 

Quem tiver ouvidos para ouvir, oiça.  

 

22.  

Jesus viu criancinhas que estavam a ser amamentadas. 

Disse aos discípulos: 

Estas criancinhas que estão a ser amamentadas podem 

comparar-se àqueles que entrarão no Reino. 

Eles disseram: 

Poderemos então, como crianças, entrar no Reino? 

Jesus disse-lhes: 

Quando fizerdes de dois um e o interior como o exterior, e 

o exterior como o interior, e a parte superior como a 

inferior, e quando tornardes o homem e a mulher num só, 

de tal modo que o homem não seja homem e a mulher não 

seja mulher, quando obtiverdes olhos no lugar de um olho 

e uma mão em lugar de uma mão, e o pé em lugar de um 

pé, uma imagem em lugar de uma imagem, aí, então, 

entrareis no Reino. 

 

23.  

Jesus disse: 
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Escolherei um de vós entre mil e dois entre dez mil e 

manter-se-ão de pé, sendo um só.  

 

24.  

Os seus discípulos disseram: 

Mostra-nos o lugar onde estás, porque temos necessidade 

de o procurar. 

Ele disse-lhes: 

Quem tiver ouvidos, oiça! Dentro de um homem iluminado 

há luz e ele ilumina o mundo inteiro. Quando ele não brilha, 

há trevas. 

 

25.  

Jesus disse: 

Ama o teu irmão como a tua própria alma; protege-o como 

a pupila dos teus olhos. 

 

26.  

Jesus disse: 

Vês o cisco que está no olho de teu irmão, mas a trave que 

está no teu olho, essa não a vês. Quando tirares a trave do 

teu olho, aí poderás ver claramente para tirares o cisco do 

olho de teu irmão. 

 

27. 

Jesus disse: 
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Se não fizerdes jejum do mundo não encontrareis o Reino; 

e se não guardardes o sábado como sábado, não vereis o 

Pai. 

 

28. 

Jesus disse: 

Tomei o meu lugar no meio do mundo e em carne me 

manifestei. 

Encontrei-os todos ébrios; no meio deles, não encontrei 

ninguém sedento. E a minha alma compadeceu-se dos 

filhos dos homens, porque estão cegos no seu coração e 

não vêem que vieram vazios ao mundo e vazios tentam sair 

do mundo outra vez. 

Só que, por enquanto, estão embriagados. Quando se 

livrarem do seu vinho, aí, então, converter-se-ão. 

 

29. 

Jesus disse: 

Se a carne veio a existir por causa do espírito, é uma coisa 

de maravilha; mas se foi o espírito que veio a existir por 

causa da carne, é a maravilha das maravilhas. 

Mas o que mais me maravilha é como uma tão grande 

riqueza fez a sua morada em tal pobreza. 

 

30. 

Jesus disse: 

Onde há três deuses, são deuses; onde houver dois ou um, 

eu estou com ele. 
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31.  

Jesus disse: 

Nenhum profeta é bem aceite na sua própria terra. Nenhum 

médico cura aqueles que o conhecem. 

 

32.  

Jesus disse: 

Uma cidade que é construída no alto de uma montanha, 

sendo fortificada, não pode cair nem pode ser escondida. 

 

33. 

Jesus disse: 

O que ouvirdes com os vossos ouvidos proclamai-o do alto 

de vossos telhados aos outros ouvidos. 

Pois ninguém acende uma lâmpada para a pôr debaixo de 

um alqueire nem num lugar que seja escondido, mas num 

lampadário, para que todos que entrem e saiam possam 

ver a sua luz. 

 

34. 

Jesus disse: 

Se um cego for o guia de outro cego, ambos irão cair no 

fundo de uma ravina.  

 

35. 

Jesus disse: 
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Não é possível que alguém entre na casa de um homem 

forte e o submeta, a não ser que o imobilize atando-lhe as 

mãos; aí, então, pode saquear-lhe a casa. 

 

36. 

Jesus disse: 

Não vos preocupeis de manhã à noite, e da noite à manhã, 

com o que haveis de vestir. 

 

37.  

Os seus discípulos disseram: 

Quando irás desvelar-te a nós e quando haveremos de ver-

te? 

Respondeu-lhes Jesus: 

Quando vos despojardes da vossa vergonha, pegando nas 

vossas roupas, as deitardes sob vossos pés como crianças 

pequenas, e as pisardes, aí podereis ver o Filho daquele 

que é Vivo e não tereis medo. 

 

38. 

Jesus disse: 

Muitas vezes desejastes ouvir estas palavras que eu vos 

digo, e não tivestes nem tendes a quem mais recorrer para 

as ouvir. 

Dias virão em que me procurareis e não me achareis. 

 

39.  

Jesus disse: 
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Os fariseus e os escribas apoderaram-se das chaves do 

conhecimento e esconderam-nas. 

Eles não entram e não deixam entrar aqueles que querem. 

Mas vós sede prudentes como as serpentes e simples como 

as pombas. 

 

40.  

Jesus disse: 

Uma cepa de videira foi plantada fora do Pai, e, como assim 

não se firmou, será arrancada pelas raízes e será destruída. 

 

41. 

Jesus disse: 

Aquele que tem algo na sua mão, a este lhe será dado; e 

àquele que não tem, dele será tirado até o pouco que tem. 

 

42.  

Jesus disse: 

Estejam de passagem. 

 

43. 

Os seus discípulos disseram-lhe: 

Quem és tu que nos dizes tais coisas a nós? 

Disse-lhes Jesus: 

Pelas coisas que vos digo, não sabeis quem sou? 
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Na verdade, tornastes-vos como os judeus que amam a 

árvore e odeiam o seu fruto ou amam o fruto mas odeiam a 

árvore. 

 

44.  

Jesus disse: 

Aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado e aquele 

que blasfemar contra o Filho também será perdoado. 

Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não será 

perdoado nem na terra nem no céu. 

 

45. 

Jesus disse: 

Não se colhem uvas de espinheiros nem se apanham figos 

de cardos, pois que eles não dão frutos. 

Um bom homem apresenta o bem do seu tesouro, um 

homem mau apresenta o mal do seu tesouro mau, que está 

no seu coração, e fala coisas más. Pois da abundância do 

coração ele apresenta o mal. 

 

46. 

Jesus disse: 

Desde Adão a João Baptista, não há quem, entre eles, 

nascido de mulher, haja sido maior que João Baptista, para 

que seus olhos não sejam destruídos. 

Mas eu digo: aquele de entre vós que se tornar criancinha 

conhecerá o Reino e será maior do que João. 

 



19 
 

47. 

Jesus disse: 

É impossível a um homem montar dois cavalos e atirar com 

dois arcos; também não é possível que um servo sirva a 

dois senhores, ou então honrará um e ultrajará o outro. 

Nenhum homem bebe um vinho velho e em seguida deseja 

beber um vinho novo e não se guarda vinho novo em odres 

velhos, para que não rompam, e não se põe vinho velho em 

odre novo, para não o estragar. 

Não se cose um remendo de pano velho numa peça de 

roupa nova, porque rasgaria. 

 

48. 

Jesus disse: 

Se dois fizerem as pazes entre si, nesta mesma casa, dirão 

à montanha: move-te, e ela mover-se-á. 

 

49. 

Jesus disse: 

Bem-aventurados os solitários e os eleitos, pois 

encontrarão o Reino. 

Porque foi dele que vieram e a ele regressarão. 

 

50. 

Jesus disse: 

Se vos perguntarem de onde vindes, dizei-lhes: viemos da 

Luz, do local onde a Luz se originou a si própria. Ela 

ergueu-se e revelou-se na imagem deles. 
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Se vos perguntarem quem sois vós, dizei-lhes: somos seus 

filhos, e somos os eleitos do Pai, o Vivo. 

Se vos perguntarem qual é o sinal do vosso Pai que está 

em vós, respondei-lhes: é o movimento e o repouso. 

 

51. 

Os seus discípulos disseram-lhe:  

Quando ocorrerá o repouso dos mortos e quando chegará o 

novo mundo? 

Respondeu-lhes: 

O que esperais já veio, mas vós não o reconheceis. 

 

52. 

Os seus discípulos disseram-lhe: 

Vinte e quatro profetas falaram em Israel e todos eles 

falaram de ti. 

Ele disse-lhes: 

Tendes rejeitado o Vivo que está à vossa frente e falais dos 

mortos. 

 

53.  

Os seus discípulos disseram-lhe: 

Há vantagem na circuncisão ou não? 

Respondeu-lhes: 

Se fosse vantajosa, vossos pais vos gerariam circuncidados 

em vossas mães. Mas a verdadeira circuncisão, em Espírito, 

essa torna-se benéfica em todos os sentidos. 
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54. 

Jesus disse: 

Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o Reino 

dos Céus. 

 

55. 

Jesus disse: 

Todo aquele que não renunciar ao amor de seu pai e sua 

mãe não poderá ser meu discípulo, e todo aquele que não 

renunciar seus irmãos e suas irmãs, e não tomar a sua cruz 

como eu não será digno de mim. 

 

56. 

Jesus disse: 

Aquele que conheceu o mundo encontrou um cadáver e 

aquele que encontrou um cadáver, o mundo não é digno 

dele. 

 

57.  

Jesus disse: 

O Reino do Pai pode comparar-se a um homem que 

semeou boa semente nos seus campos. 

O seu inimigo veio pela calada da noite e semeou joio no 

meio da boa semente. 

O homem não permitiu que os seus servos arrancassem o 

joio. E disse-lhes: isto, para que não suceda que ao 

arrancar o joio venha também o trigo. 
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Porém, no dia da colheita, o joio aparecerá, será arrancado 

e queimado. 

 

58. 

Jesus disse: 

Bendito seja o homem que sofreu, e que encontrou a Vida. 

 

59.  

Jesus disse: 

Que o vosso olhar esteja voltado para aquele que é Vivo, 

enquanto estiverdes vivos, senão morrereis e tentareis vê-

lo sem o poderdes ver. 

 

60. 

Eles viram um samaritano que levava um cordeiro a 

caminho da Judeia. 

Ele disse a seus discípulos: que irá ele fazer com o 

cordeiro? 

Eles responderam: vai matá-lo e comê-lo. 

Ele disse-lhes: enquanto estiver vivo, não o comerá, 

somente quando o tiver morto e ele se transforme num 

cadáver. 

Eles responderam: de outra forma, ele não o poderia fazer. 

Ele disse-lhes: buscai um lugar para vós no repouso, para 

que não vos torneis cadáveres e não serdes comidos.  

 

61. 

Jesus disse: 
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Dois repousarão num leito; um morrerá, o outro viverá. 

Salomé perguntou: Quem és tu, homem, e de quem és 

filho, tu que te sentaste no meu banco e comeste à minha 

mesa? 

Jesus respondeu-lhe: 

Eu sou aquele que é, sou o que vem daquele que é igual. 

Foi-me dado das coisas de meu Pai. 

Salomé disse: Eu sou tua discípula. 

Disse-lhe Jesus: 

Por isso te digo: se alguém pertencer ao igual, será 

preenchido de Luz, mas se estiver dividido, ficará repleto de 

trevas. 

 

62. 

Jesus disse: 

Eu conto os meus mistérios aos que forem dignos dos meus 

mistérios. 

O que tua mão direita fizer, não deixes que a esquerda 

saiba. 

 

63. 

Jesus disse: 

Havia um homem rico que tinha uma enorme fortuna. Disse 

ele: usarei o meu dinheiro para semear, colher e plantar, e 

encherei os meus celeiros de cereais, para que nada me 

falte. 

Isto pensava ele para si mesmo. 

E naquela mesma noite morreu. 
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Quem tiver ouvidos, oiça! 

 

64. 

Jesus disse: 

Um homem tinha convidados e, quando a ceia estava 

preparada, enviou um seu servo para os avisar. 

Ele foi ter com o primeiro e disse-lhe: o meu senhor 

convida-te para a ceia. 

Ele respondeu: devem-me dinheiro uns comerciantes que 

hão-de vir esta noite a minha casa e devo dar-lhes as 

minhas ordens. Peço escusa para a ceia. 

Ele foi ter com outro e disse-lhe: o meu senhor convidou-

te. 

Ele respondeu: comprei uma casa e estou ocupado. Não 

estarei disponível nessa hora. 

Ele foi ter com um outro e disse-lhe: o meu senhor 

convidou-te. Ele respondeu-lhe: o meu amigo vai casar e 

sou eu que tenho de lhe preparar o banquete; não poderei 

ir; peço escusa da ceia. 

Ele foi ter com outro e disse-lhe: o meu senhor convida-te. 

Ele disse: comprei uma quinta e vou receber as rendas. 

Não poderei ir. Peço escusa. 

O servo regressou para junto do seu senhor dizendo-lhe: 

aqueles que convidaste para cear escusaram-se. 

O senhor disse ao seu servo: vai pelos caminhos, traz os 

que encontrares, para que participem na ceia. Negociantes 

e comerciantes não entrarão nos lugares de meu Pai. 
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65. 

Ele disse: 

Um homem rico tinha uma vinha. Ele deu-a a alguns 

agricultores para que a cultivassem e pudesse receber os 

frutos de suas mãos. 

Mandou um seu servo para que os agricultores lhe 

pagassem os frutos da vinha. Eles manietaram o servo e 

espancaram-no; um pouco mais, e tê-lo-iam morto. 

O servo foi e contou tudo ao seu senhor. 

O senhor disse: talvez o não reconhecessem. 

Enviou outro servo; os agricultores espancaram-no 

também. 

Então o dono enviou o seu próprio filho e disse: talvez 

respeitem o meu filho. 

Assim que os agricultores souberam que era ele o herdeiro 

da vinha, agarraram-no e mataram-no. 

Quem tiver ouvidos, oiça. 

 

66. 

Jesus disse: 

Mostrem-me a pedra que os construtores rejeitaram: é 

essa a pedra angular.  

 

67. 

Jesus disse: 

Aquele que conhece o Todo, mas não se conhece a si 

próprio, tudo lhe falta. 
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68. 

Jesus disse: 

Bem-aventurados sereis quando odiados e perseguidos; e 

que não se encontre o lugar onde quer que tenhais sido 

perseguidos. 

 

69. 

Jesus disse: 

Bem-aventurados são os que foram perseguidos no seu 

coração. São esses os que conheceram o Pai em verdade.  

Bem-aventurados os que têm fome, pois a fome daquele 

que deseja será saciada. 

 

70. 

Jesus disse:  

Se derdes à luz o que tendes dentro de vós, o que tendes 

dentro de vós vos salvará. 

Se não o tiverdes dentro de vós, o que não tendes em vós 

vos matará. 

 

71. 

Jesus disse: 

Destruirei esta casa e ninguém será capaz de a reconstruir. 

 

72. 

Um homem disse a Jesus: 
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Fala com os meus irmãos para que façam partilhas dos 

bens do meu pai comigo. 

Ele disse-lhe: Homem, quem me nomeou a mim para fazer 

partilhas? 

Dirigindo-se aos seus discípulos disse-lhes: 

Serei eu um encarregado de partilhas?  

 

73. 

Jesus disse: 

A colheita é verdadeiramente grande, mas os trabalhadores 

são poucos. Por isso, suplicai ao Senhor para que Ele 

mande mais trabalhadores para a colheita. 

 

74. 

Jesus disse:  

Muitos estão em volta do bebedouro, mas ninguém entra 

nele. 

 

75. 

Jesus disse: 

Muitos estão de pé junto da porta, mas somente os 

solitários unificados entrarão na câmara nupcial. 

 

76. 

Jesus disse: 

O Reino do Pai é como um homem, um mercador, que 

possuía muitas mercadorias e encontrou uma pérola. 
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O mercador que era sábio vendeu as mercadorias e 

comprou aquela pérola para si. 

Buscai vós também o tesouro imperecível e que é 

permanente, aquele que nenhuma traça pode corroer e 

verme algum pode destruir. 

 

77. 

Jesus disse: 

Eu sou a Luz que paira acima de todas as coisas e as 

envolve. 

Eu sou o Todo. 

O Todo saiu de mim e o Todo a mim regressa. 

Rachai um tronco de madeira, lá estou eu; levantai uma 

pedra, e aí me encontrareis. 

 

78. 

Jesus disse: 

Porque ides ao deserto? Para ver uma cana agitada pelo 

vento e para ver um homem vestindo roupagens delicadas? 

Os vossos reis e os vossos altos dignitários são os que 

vestem roupas delicadas, no entanto, não conseguirão 

conhecer a Verdade. 

 

79. 

Uma mulher do meio da multidão disse-lhe: 

Bendito seja o ventre que te gerou e os seios que te 

amamentaram! 

Disse-lhe ele: 
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Benditos são aqueles que ouviram a Palavra do Pai e em 

verdade a guardaram! 

Porque dias virão em que direis: 

Bendito o ventre que não concebeu e os seios que não 

amamentaram! 

 

80. 

Jesus disse: 

Aquele que conheceu o mundo encontrou um corpo, mas 

aquele que encontrou um corpo, o mundo não é digno dele. 

 

81. 

Jesus disse: 

Aquele que se tornar rico, que venha a ser rei, e aquele que 

tiver poder, que renuncie ao poder. 

 

82. 

Jesus disse: 

Todo aquele que estiver próximo de mim está perto do fogo 

e todo aquele que estiver afastado de mim, estará longe do 

Reino. 

 

83. 

Jesus disse: 

As imagens manifestam-se ao homem, e a luz que está 

nelas está oculta pela imagem da Luz no Pai. 

O Pai será revelado, mas a sua imagem permanecerá 

velada pela sua Luz.  
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84. 

Jesus disse: 

Quando vedes a vossa aparência, vós vos rejubilais. Mas 

quando conhecerdes as vossas imagens que vieram à 

existência antes de vós, que não morrem e nem se 

manifestam, quanto mais tereis de suportar. 

 

85. 

Jesus disse: 

Adão veio a existir a partir de um grande poder e uma 

grande riqueza e, ainda assim, não se tornou digno de vós; 

tivesse ele sido digno e não teria provado a morte.  

 

86. 

Jesus disse: 

As raposas têm as suas tocas e os pássaros têm os seus 

ninhos; mas o Filho do Homem não tem um lugar onde 

reclinar a cabeça e descansar. 

 

87. 

Jesus disse: 

Maldito é o corpo que depende de um corpo e maldita é a 

alma que depende dos dois. 

 

88. 

Jesus disse: 
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Os anjos e os profetas virão a vós e dar-vos-ão o que é 

vosso.  

E vós, da mesma forma, devereis dar-lhes o que está em 

vossas mãos e interrogai-vos: em que dias virão eles para 

receber o que lhes pertence? 

 

89. 

Jesus disse: 

Por que lavais o exterior da taça? Não entendeis que o que 

fez o interior é o mesmo que fez o exterior? 

 

90. 

Jesus disse: 

Vinde a mim que o meu jugo é leve e doce a minha 

autoridade, e encontrareis o repouso para vós. 

  

91. 

Eles disseram-lhe: 

Diz-nos quem és, para que acreditemos em ti. 

Ele disse-lhes:  

Examinais a face do céu e da terra e não conheceis aquele 

que tendes diante de vós e não sabeis avaliar o instante 

presente. 

 

92. 

Jesus disse: 

Buscai e encontrareis. 
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Mas as coisas que naqueles dias me perguntastes e o que 

vos não respondi então, quero dizê-lo agora, mas vós não 

mas perguntais.  

 

93. 

Jesus disse: 

Não deis aos cães o que é sagrado, para que não o lancem 

no esterco. 

Não deiteis pérolas aos porcos, para que não façam delas 

uma imundície. 

 

94. 

Jesus disse: 

Todo aquele que buscar encontrará e àquele que bater 

abrir-se-lhe-á. 

 

95. 

Jesus disse: 

Se tiveres dinheiro, não o emprestes a juros, mas dá-o 

àquele de quem o não recebereis. 

 

96. 

Jesus disse: 

O Reino do Pai é como uma mulher que tomou um pouco 

de fermento e o escondeu na massa e com ela fez grandes 

pães. 

Quem tem ouvidos que ouça. 
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97. 

Jesus disse: 

O Reino do Pai é como uma mulher que carrega um cântaro 

cheio de trigo. Enquanto caminha por uma estrada distante, 

a asa do jarro quebra-se e a farinha vai-se espalhando no 

caminho, atrás dela. Ela não se deu conta e não se 

apercebe da perda. Depois de chegar a casa, poisou o 

cântaro no chão e viu que estava vazio.  

 

98. 

Jesus disse: 

O Reino do Pai pode comparar-se a um homem que 

desejava matar um homem poderoso. Em casa, 

desembainhou a sua espada e enterrou-a na parede para 

se certificar de que sua mão era firme. 

Então ele foi e matou o homem poderoso. 

 

99. 

Os discípulos disseram-lhe: 

Teus irmãos e tua mãe aguardam lá fora. 

Ele disse-lhes: 

Os que aqui estão que cumprem a vontade de meu Pai são 

os meus irmãos e a minha mãe. 

São estes os que entrarão no Reino de meu Pai. 

 

100.  

Eles mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram-

lhe: 
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Os cobradores de César exigem que paguemos tributo. 

Ele disse-lhes: 

Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, 

e o que é meu, dai-mo a mim. 

 

101. 

Jesus disse: 

Aquele que não renunciar ao amor de seu pai e de sua mãe 

como eu não poderá ser meu discípulo. 

E aquele que não ama seu pai e sua mãe como eu não 

poderá ser meu discípulo; pois minha mãe deu-me à luz, 

mas a minha verdadeira mãe deu-me a Vida. 

 

102. 

Jesus disse: 

Ai deles, os fariseus! 

Parecem-se com um cão deitado na manjedoura dos bois; 

nem come nem deixa que os bois comam. 

 

103. 

Jesus disse: 

Feliz do homem que sabe por onde os ladrões vão entrar, 

assim, estará preparado, e terá reunido todas as suas 

forças e cingido a sua cintura antes que eles se introduzam.  

 

104. 

Eles disseram-lhe: Vem, vamos hoje orar e jejuar. 
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Jesus disse: 

Qual foi o pecado que cometi, ou em que é que fui 

derrotado? 

Quando o noivo tiver saído da câmara nupcial, então, que 

orem e que jejuem. 

 

105. 

Jesus disse: 

Aquele que conhece o pai e a mãe poderá ser chamado de 

filho de prostituta? 

 

106. 

Jesus disse: 

Quando fizerdes de dois um, sereis Filhos do Homem; e se 

disserdes: montanha afasta-te, ela afastar-se-á.  

 

107.  

Jesus disse: 

O Reino é como um pastor que tinha cem ovelhas. Uma 

delas, a maior, perdeu-se. Ele abandonou as noventa e 

nove, e foi em busca daquela única até que a encontrou. E 

depois de haver descansado, disse àquela ovelha: amo-te 

mais que às outras noventa e nove! 

 

108. 

Jesus disse: 
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Aquele que beber de minha boca tornar-se-á como eu, e eu 

mesmo tornar-me-ei ele, e todos os mistérios ser-lhe-ão 

revelados. 

 

109. 

Jesus disse: 

O Reino é comparável a um homem que tinha no seu 

campo um tesouro escondido, mas não o sabia.  

Quando morreu, o seu filho tomou posse do campo por 

herança e como também nada sabia sobre o tesouro, 

vendeu o campo. 

Quem o comprou, enquanto arava, encontrou o tesouro. E 

passou a emprestar dinheiro a juros a todos a quem 

desejou emprestar.  

 

110. 

Jesus disse: 

Aquele que encontrou o mundo e enriqueceu, renuncie ao 

mundo! 

 

111  

Os céus e a terra passarão diante de vós e abrir-se-ão, e 

aquele que vive vindo do Vivo, não conhecerá nem a morte 

nem o medo, porque Jesus disse: 

Aquele que se encontra a si mesmo, o mundo não é digno 

dele. 
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112. 

Jesus disse: 

Ai da carne que depende da alma!  

Ai da alma que depende da carne! 

 

113. 

Os seus discípulos disseram-lhe: 

Quando virá o Reino? 

Jesus disse: 

Ele não virá só por que se espera. Ninguém dirá: Ei-lo aqui! 

Ou ei-lo ali! 

Mas o Reino do Pai estende-se sobre a terra e os homens 

não o vêem. 

 

114. 

Simão Pedro disse a Jesus: 

Que Maria saia de entre nós, porque as mulheres não são 

dignas da Vida! 

Jesus disse: 

Eis que a vou orientar, a fim de se tornar masculina, para 

que também ela seja um espírito vivo semelhante a vós, os 

homens. 

Porque toda a mulher que se tornar num homem entrará no 

Reino dos Céus.  
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