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2.º CADERNO 

 
*** 

 
ESTUDOS BÍBLICOS  

 
(À luz da Nova Revelação Viva) 

 

A IGREJA CRISTÃ 
 

(Efésios 5:23-32) 

 
O apóstolo Paulo, na revelação do Espírito Santo, e para 

explicar a intimidade que deve existir entre a Igreja e o Senhor Jesus, 
usa a alegoria da relação entre o homem e a mulher no matrimónio; 
dessa forma aclara o “mistério” da ligação espiritual entre Cristo e a 
Igreja; daí que na Escritura a Igreja de Cristo é comparada à Noiva 
ou Esposa do Cordeiro. 

O apóstolo Paulo diz sobre a igreja terrena: “Grande é este 
mistério; digo-o porém, a respeito de Cristo e da igreja.” (v.32) 

O apóstolo João mostra a igreja espiritual: “Vem, mostrar-te-ei 
a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande 
e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que 
de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus (…) E nela não vi 
templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-poderoso, e o 
Cordeiro.” (Apocalipse 21:9-11, 22) [1] 
 
I – A FUNÇÃO DA IGREJA 
 

A Igreja do Novo Testamento foi levantada por Jesus, pois 
Israel não cumpriu aquilo que Deus esperava do Seu povo; não deu 
os frutos esperados, como disse o Senhor na parábola dos lavradores 
maus: “Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e 
será dado a uma nação que dê os seus frutos.” (Mateus 21:43)  

Na parábola da figueira, vemos esta profecia descrita com 
clareza (Lucas 13:6-9): 

a) “Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e 
não o acho: corta-a; porque ocupa ainda a terra inutilmente?” 
Esta revelação mostra a tristeza de Deus quanto à Igreja do 
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Velho Testamento (de Noé a Jesus - o Messias - vão cerca de 3 mil 
anos). 

b) O Vinhateiro (Jesus) apieda-se da figueira: “Senhor, deixa-a 
este ano, até que eu a escave e a esterque. E, se der fruto ficará, 
e, se não, depois a mandarás cortar.” Israel, mesmo depois de 
tudo aquilo que Jesus fez, trouxe sobre si o maior pecado – 
mataram o Messias e rejeitaram a Sua doutrina, terminando 
assim o Velho Testamento.  

c) Mas Jesus fez um grande milagre: enxertou esta árvore (a igreja 
do Velho Testamento, entregue ao povo judeu), fazendo que 
daquele tronco envelhecido surgisse a Igreja do Novo 
Testamento. Esta verdade é explicada por Paulo: “… pela sua 
queda (queda do povo de Israel) veio a salvação dos gentios (as 
restantes nações), para os incitar à emulação.” (Romanos 11:11). 

d) A Igreja do Novo Testamento não é mais um reino 
geograficamente implantado, como era Israel (simbolizado pela 
figueira ou a oliveira), mas sim um reino sem fronteiras que se 
expande continuamente – o reino de Deus na Terra, 
simbolizado pela videira, mostrando desta forma a 
universalidade do Evangelho.  
Disse Jesus, definindo as funções da Sua Igreja: “Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações, baptizando-os em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas 
as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos seculos.” (Mateus 28:18-
20). Infelizmente, a verdadeira doutrina de Jesus tem sido 
deturpada ao longo dos séculos. Por essa razão o Senhor teve 
necessidade de levantar novos profetas, entre os quais, 
destacamos Jakob Lorber. O Senhor disse a este profeta: “Eis a 
razão porque agora transmito a Luz Completa: para que 
ninguém venha desculpar-se numa argumentação errónea de 
que Eu, desde a minha presença física nesta terra, não Me 
tivesse preocupado com a pureza integral de Minha doutrina e 
de seus aceitadores. Quando voltar novamente, farei uma 
grande selecção e não aceitarei quem vier escusar-se. Pois 
todos os que procurarem com seriedade acharão a verdade.” 
(Grande Evangelho de João – Volume I – 91:19-20).  
Mas tal como aconteceu com Israel no passado, a Igreja do 
Novo Testamento também falhou o seu objectivo, cumprindo-
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se a profecia de Jesus, quando falou a respeito da Sua 
doutrina: “Porque surgirão falsos cristos (falsas igrejas) e falsos 
profetas (falsos doutrinadores) e farão tão grandes sinais e 
prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 
Eis que eu vo-lo tenho predito.” (Mateus 24:24-25). [2] Mas este 
estado de coisas, comparado à Grande Babilónia, terá um fim 
rápido, como disse o Senhor: “Porque, assim como o 
relâmpago sai do oriente (onde aparece o Senhor como o Sol/o 
sentido supremo do Senhor/a Sua Doutrina pura) e se mostra até 
ao ocidente (o amor para com o Senhor em decrescendo/ou falsas 
doutrinas), assim será também a vinda do Filho do Homem.” 
(Mateus 24:27) Este testemunho da Verdade está sendo 
revelado pelo Espírito de Deus a profetas e profetisas dos 
nossos dias e é difundido rapidamente para toda a 
Humanidade através dos meios de comunicação ao alcance da 
nossa geração, como foi profetizado pelo Senhor: “Assim 
também inspirarei criaturas, de tempos a tempos, às quais 
ditarei no coração, o que ora acontece e é dito, e tudo será 
publicado por meio de máquinas, em milhares de exemplares, 
em poucas semanas. Como em tal época, a maioria saberá ler 
e escrever, será fácil a divulgação de tais livros. Esta maneira 
de disseminação da Minha Doutrina dos Céus, nova e 
transmitida sem deturpação, será levada muito mais 
facilmente a todos os povos do que hoje pelos mensageiros em 
Meu Nome, de boca em boca. Quando deste modo a Minha 
Doutrina tiver sido levada às criaturas de boa vontade e no 
mínimo uma terça parte a tiver aceitado, surgirei cá e lá, em 
Pessoa, aos que mais Me amarem, e tiverem a maior saudade e 
a fé plena e viva. Eu mesmo criarei núcleos entre elas, aos 
quais o poder do mundo não poderá opor resistência (…) Por 
ocasião dos novos videntes e profetas haverá miséria e aflição 
tão grandes como nunca houve nesta Terra; durarão pouco 
tempo em virtude dos escolhidos, para não sofrerem prejuízo 
em sua salvação. (O Grande Evangelho de João – volume IX – 
94:1-15)   
NA NOSSA ÉPOCA (cremos), o Senhor está juntando as Suas  
“ovelhas perdidas”, formando com elas um só rebanho, sem 
líderes nem templos, como outrora havia dito: “Ainda tenho 
outras ovelhas que não são deste aprisco; também me convém 
agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um 
rebanho e um Pastor.” (João 10:16)  
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II – QUAL O PADRÃO DE JESUS PARA A IGREJA, SEGUNDO 
A SUA DOUTRINA?  
 

a) Foi desejo do Senhor que os Seus primeiros seguidores, bem 
como os sucessores destes, fossem conhecidos como um povo 
fraterno: “E não rogo somente por estes, mas também por 
aqueles que pela sua palavra hão-de crer em mim; para que 
todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que 
também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu 
me enviaste.” (João 17:20-21). 

b) A primeira igreja experimentou por algum tempo esta 
realidade, vivendo em fraternidade total, na verdadeira 
Caridade: “E todos os que criam estavam juntos, e tinham 
tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e 
repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.” 
(Actos 2:44-45) Nesse tempo, a igreja cristã ainda seguia o 
padrão de Doutrina implantado por Jesus. [3] 

c) Após a perseguição à igreja de Jerusalém, tudo ruiu (Actos 8:1-
4). Passado algum tempo, a primeira caridade (ou amor 
fraterno) havia desaparecido. Cerca do ano 90 dC, aquando da 
revelação (Apocalipse) dada a João na ilha de Patmos, o Senhor 
repreendia esta primeira igreja (igreja de Éfeso) por ter descido 
do padrão inicial, embora houvesse lutado muito pela causa 
do Evangelho. Diz o Senhor: “E sofreste, e tens paciência; e 
trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, 
contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te pois 
donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; 
quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu 
castiçal, se não te arrependeres.” (Apocalipse 2:3-5) 

d) A igreja não mudou de rumo e passado algum tempo, já era 
difícil vislumbrar a comunidade cristã inicial, onde imperava a 
fraternidade (ver Carta do apóstolo Paulo à Igreja de Laodicéia, 
revelada ao profeta Jakob Lorber). O tempo da primeira igreja 
cristã é mostrado profeticamente neste texto poético da 
Escritura: “Diz-me ó tu, a quem ama a minha alma (o Senhor 
Jesus é o alvo desse amor): Onde apascentas o teu rebanho (onde 
está a verdadeira igreja), onde o recolhes (onde estão as 
congregações locais, vivendo o verdadeiro Evangelho) pelo meio-dia 
(o meio-dia profético/o pleno da igreja); pois por que razão seria eu 
como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? 
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(pois nesta época era difícil vislumbrar a verdadeira igreja, no meio 
da superstição e da idolatria) Se tu o não sabes, ó mais formosa 
entre as mulheres (igreja dos fiéis, composta por aqueles que 
buscam o Senhor em espírito e verdade), sai-te pelas pisadas das 
ovelhas (segue o testemunho dos verdadeiros cristãos), e apascenta 
as tuas cabras (*) junto às moradas dos pastores.” (Cantares de 
Salomão 1:7-8)    

 

(*) Existe alguma diferença entre ovelha e cabra: a 
ovelha normalmente se agrega em rebanho; a cabra, 
para além de se juntar em rebanho, também se isola 
em busca de alimento. Por essa razão, usando uma 
linguagem espiritual, é dito na profecia: “o teu cabelo 
(ou pensamentos) é como o rebanho de cabras (ou crentes 
isolados que procuram a verdade pessoalmente) que pastam 
no monte de Gileade (Gileade, significa “escabroso” ou 
“árido” - assim, seriam crentes que mesmo em meio das 
dificuldades, buscam a Verdade do Evangelho). (Cantares de 
Salomão 4:1)   
 

III – A EVOLUÇAO DA IGREJA AO LONGO DOS SÉCULOS 
 

Embora sucintamente, abordamos alguns pontos principais 
sobre a Igreja Cristã e os seus objectivos. Como já referimos, a 
doutrina de Cristo tem sofrido alterações, apresentando-se hoje uma 
amálgama de dogmas, proclamados por muitas igrejas e seitas, tal 
como Jesus havia dito em Caná da Galileia: “Que diríeis, se vos 
transmitisse que a contar de agora, a dois mil anos, a Minha 
doutrina em geral terá aspecto pior que o paganismo mais atrasado 
e o farisaísmo mais obtuso de Jerusalém, cuja existência não 
atingirá cinquenta anos?” [4] 

No final desta nossa reflexão sobre a igreja cristã, 
apresentamos um diagrama que descreve a sua evolução ao longo 
destes dois mil anos de história. 

 
Textos complementares da NRV: 

 

[1] “Gravai bem: Mandei abrir agora as portas dos Meus céus. 
Que venha imediatamente quem quiser, pois chegou o grande 
momento da graça e a Nova Jerusalém desceu para junto de vós, à 
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Terra. Todos os que Me amam poderão tomar morada e se saciarem 
com pão e mel, e beber em grandes haustos (engolir de uma só vez) a 
água pura da Vida, que pode ser colhida no eterno poço de Jacó. 

Embora a descida dessa Minha grande Cidade seja uma graça 
imensurável para todos os Meus filhos, ela há-de soterrar com os 
seus fortes muros todos os cegos e esmagar todos os surdos, pois a 
sua extensão ocupará toda a superfície da Terra. Quem não a vir 
descer e não ouvir o seu rugir através dos ares puros do planeta, 
jamais encontrará um lugar para se ocultar e se desviar do seu peso. 

O peso dos seus palácios dizimará as montanhas, igualando-
as às planícies e porei as moradias em cima das poças e brejos. 
Todos os animais que rastejam no interior serão esmagados no solo 
pelos alicerces das moradias da grande Cidade de Deus, vosso Santo 
Pai no Céu e na Terra. 

O verdadeiro Pastor chamará as Suas ovelhas, que ouvirão e 
reconhecerão a Sua voz em todos os pontos da Terra e se deleitarão 
nos extensos pastos do Pai, ou seja, nos jardins da nova e santa 
Cidade do grande Rei de todos os povos que existiram, existem e 
ainda existirão. 

Tais jardins representarão o Paraíso perdido por Adão, por 
Mim encontrado e fielmente guardado para morada eterna. 

Por este motivo vos mostrei minuciosamente a Minha 
Criação, desde eternidades, explicando-a desde o início até ao fim, 
mostrando o primeiro homem em sua origem e o mostrarei até à 
morte. Apontar-vos-ei a grande prostituta e a Babilónia destruída e 
em seguida vos levarei à Minha grande Cidade, para dar-vos uma 
morada eterna, se Me amardes como Eu vos amo. 

Vede o Céu e a Terra! Hão-de desaparecer fisicamente para 
existirem apenas em espírito. Mas toda a palavra dirigida a vós 
através da Minha boca subsistirá material e espiritualmente com 
todo o Poder e Força da Santidade. Amém.  

 
(A Criação de Deus – volume I – capítulo 12) 

 
[2] “Digo Eu: (…) Prestai atenção ao que surgir antes do Sol; 

quero que vejais os acontecimentos no Final dos tempos, com 
relação ao novo paganismo (…) Primeiro, vê-se no horizonte uma 
névoa densa e inteiramente negra.  

Após ter surgido sete vezes à altura da cordilheira, tornou-se 
incandescente (…) De súbito, nos bordos da névoa negra, vê-se uma 
grande cidade. E Eu explico: Eis a nova Babel (…) Tem grande 



8 
 

semelhança com a nossa Roma. Está circundada por muitas ruínas. 
No centro vejo, além dos edifícios conhecidos, grande número de 
novos, inclusive templos, ornamentados com cruzes. Que representa 
isto? 

Digo Eu: É a decadência do velho e o surgir do novo 
paganismo. 

A contar de agora (cerca de 30/32 dC), em 500 a 600 anos, tudo 
terá este aspecto (…) No centro da metrópole surge algo parecido 
com um monte. Em cima do monte aparece um trono como se fora 
ouro candente. Nele está um soberano com um bastão ornamentado 
com uma tríplice cruz e uma tríplice coroa na cabeça. Da boca 
surgem inúmeras flechas, dos olhos e do peito se projectam raios de 
ira e orgulho.   

Digo Eu: Não se trata de um soberano de país e povos, mas da 
personalidade do ANTICRISTO. 

A tríplice cruz é Minha Doutrina que será imposta três vezes 
falsificada aos reis e povos: falsa na palavra, falsa na verdade e 
falsa na aplicação. 

Os regentes que não se curvam, sendo amaldiçoados por ele, 
permanecerão mais ou menos na Verdade da Doutrina. Embora 
atingidos pelas flechas e raios, não serão prejudicados (…) Vede, 
muitos soberanos que anteriormente se haviam curvado diante 
daquele que ocupa o trono, concentram os seus exércitos para 
desafiá-lo. Tal época será daqui a mil e setecentos anos. (*) 

Então fará tentativas de elevar-se, protegido da camarilha 
negra, e alguns reis lhe estendem a mão. São, entretanto, ineptos e 
os seus povos lhes arrancam as coroas, entregando-as a regentes 
fortes. 

O trono soçobra, os regentes poderosos o dividem, selando o 
final do seu poder, grandeza e altivez. 

Ainda atira flechas e coriscos, sem poder prejudicar alguém. A 
maioria se volta contra ele, ferindo-o e às suas hordas cansadas e 
ignorantes.” 

 
(O Grande Evangelho de João – volume VIII – 47:1-11) 

 
(*) – O papa Pio VI foi afastado do Vaticano em 1798 por 
Napoleão, e esteve exilado em França de 15/02/1798 a 
29/08/1799. Era chamado pelos franceses “cidadão papa”. 

 
 



9 
 

 “Senhor: como devemos interpretar o anticristo? 
Digo Eu: O anticristo surgirá pela aceitação da Minha 

doutrina por parte de homens espertos e ociosos, ao perceberem que 
a mesma proporciona grandes benefícios aos Meus adeptos. 

(…) Se actualmente existe apenas este Templo (Jerusalém) 
para todos os judeus, os anticristos construirão grande quantidade 
de igrejas, com pompa fabulosa, onde apresentarão as suas magias, 
sacrifícios e prédicas tolas e incompreensíveis. As orações serão 
feitas em idiomas estrangeiros (latim?), para fazerem crer ao povo 
ser o mesmo o mais puro e do agrado de Deus.”  

 
(O Grande Evangelho de João – volume VI – 179:1-2) 

 
 

[3] “Diz o Sumo Pontífice (dos samaritanos): Agora estou 
completamente instruído e espero que, em breve, todos deste lugarejo 
também o estejam. Permite-me somente uma pergunta: Será do Teu 
desejo que continuemos a honrar o sábado nesta velha igreja ou 
queres que construamos uma nova, a fim de nos reunirmos em Teu 
Nome? Poderias indicar-nos o lugar mais acertado para isto?  

Digo Eu: Amigo, já vos disse na montanha o que é preciso para todas 
as criaturas. Para este cumprimento não é necessária a casa na 
montanha, nem uma nova na cidade, mas sim, um coração crente e 
uma vontade firme.  

A vossa pergunta também Me foi feita por Irhael e ela vos dará a 
Minha resposta.  

O Pontífice dirige-se a Irhael, que lhe diz: O Senhor me disse o 
seguinte: A hora virá, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores 
não adorarão a Deus nem em Garizim, nem tão pouco em Jerusalém. 
Pois Deus é Espírito e só poderá ser adorado em Espírito e em 
Verdade. Estas foram as Palavras do Senhor e tu, como Pontífice, saberás o 
que fazer. Eu sou de opinião que, se o Senhor nos deu a grande graça de 
tomar morada nesta casa, que não é minha mas unicamente Dele, ela deverá 
ser para sempre o lugar onde nos poderemos reunir em Seu Nome e celebrar 
o sábado.  

Diz o Sumo Pontífice: Sim, terias razão se todos já fossem 
crentes, mas é preciso considerar os fracos na fé que ofender-se-ão 
com isto.  

Digo Eu: Irhael está com a razão; quem se ofender que o faça e 
suba à sua montanha. Nada encontrando de valor, procurará outra 
coisa.  
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Não deveis construir casas de oração e sim, albergues e 
hospitais para os pobres, que não vos podem pagar.  

No amor para com o próximo sereis Meus verdadeiros 
adoradores e Eu estarei presente nessas verdadeiras casas de 
adoração, sem que o saibais. Num templo, porém, que foi construído 
apenas para que Eu fosse adorado com os lábios, estarei tão pouco 
como o vosso intelecto se encontra no dedinho do vosso pé. 

Se quiserdes erigir um templo sublime em vossos corações e 
humilhar-vos, ide mirar no vasto templo da Minha Criação, o sol, a 
lua e as estrelas, o mar, as montanhas, as árvores e os pássaros no 
ar, os peixes na água e as múltiplas flores nos campos, que vos 
transmitirão a Minha honra.  

Dizei-Me, não é a árvore imensamente mais linda que o 
Templo de Jerusalém? Pois ela é uma Criação de Deus, tem vida e dá 
fruto. Mas, o que é o Templo? Digo-vos: nada mais do que orgulho, 
raiva, inveja, ciúme e altivez, pois não é obra de Deus, mas do 
homem.  

Em verdade vos digo, quem Me adorar pelas boas obras, terá a 
sua recompensa eterna nos Céus. Quem, no entanto, o fizer em 
templos construídos para este fim, terá o seu prémio temporário por 
eles. Se depois da morte exclamar: ‘Senhor, Senhor, sê clemente para 
comigo’, Eu direi: Não te conheço, por isso afasta-te de Mim e busca 
o teu mérito com aquele a quem serviste. Assim sendo, não deveis 
mais ter ligação com o Templo.  

Nesta casa, porém, podeis reunir-vos, seja no sábado, ou num 
outro dia qualquer; pois todos os dias são do Senhor.” 

 
(O Grande Evangelho de João – volume I - capítulo 49) 

 
 

[4] “Jesus fez este segundo milagre, quando ia da Judeia para 
a Galileia.”  

 
“No dia seguinte Eu digo a João, em Caná, que anote também este 

milagre, conforme tinha anotado o das bodas. João fá-lo em poucas palavras; 
em oito versos, como consta do Evangelho.  

Mateus, entretanto, quer saber se também ele deve anotar este facto e 
Eu lhe digo: Deixa isso, amanhã poderás anotar os factos que se derem em 
Cafarnaum. Porém, acrescenta ao Sermão da Montanha a cura do leproso 
em Sichar, por ocasião da nossa descida do monte.  
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Diz Mateus: Senhor, sei que em Sichar curaste dois leprosos; a qual 
deles devo considerar?  

Digo Eu: Apenas aquele que mandei apresentar-se a Jonael. Quem 
não acreditar com uma prova, não o fará com cem. Por isso, menciona 
apenas aquela de que falei.  

Diz Mateus: Já sei, Senhor, e farei o que Tu ordenas, iniciando um 
novo capítulo, pois o Sermão já havia sido dividido em três.  

Digo Eu: Por enquanto, esta classificação está bem; mas, quando Eu 
for Elevado desta terra para o Reino Eterno, terás de escrever mais quatro 
capítulos precedentes. Por isto, podes marcar o Sermão com o número oito.  

Mateus organiza tudo conforme Eu havia dito, tanto que se vê o 
Sermão da Montanha no quinto capítulo, embora fosse o primeiro que havia 
escrito.  

Para maior clareza é necessária esta explicação, pois ambos os 
Evangelhos foram escritos debaixo da Minha direcção e, como fossem 
aparentemente desiguais, torna-se indispensável harmonizá-los. Pois, 
muitas vezes, acontecia que conhecedores dos milagres se perguntavam: 
Como pode Mateus dizer isto e João aquilo, quando se trata do 
mesmo facto?  

Foi este motivo que provocou muitos erros e, às vezes, até a 
completa negação da Minha Doutrina, conforme consta nos 
Evangelhos.  

Poder-se-ia perguntar porque Eu não dava os esclarecimentos 
necessários.  

Digo: Nunca se passou um século em que Eu não escolhesse e 
despertasse criaturas, a fim de trazer à Humanidade as explicações 
imprescindíveis. Estas criaturas cumpriram a sua missão e completaram 
historicamente os documentos, os quais, pela negligência e má vontade de 
diversos escribas, se perderam. Mas, poucos foram os que aceitaram estas 
explicações.  

As igrejas que pouco a pouco se formaram rejeitavam e denominavam 
estes factos como heresias e obras do diabo, pois não lhes traziam proveito 
material.  

Os sábios e intelectuais declaravam estas aparições como imaginações 
e fantasias de algum ignorante, que também queria ser alguém, sem ter 
procurado angariar conhecimentos pelos estudos e a devida estruturação 
mental.  

Na cidade ou vila em que tal profeta vivesse e agisse, absolutamente 
não teria mérito, pois pela compreensão comum das criaturas, um profeta 
não deveria habitar na terra, nem ter um corpo físico, tão pouco alimentar-
se e vestir-se como uma criatura normal; deveria, no mínimo, movimentar-
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se como Elias, num carro de fogo e somente transmitir às criaturas aquilo 
que elas almejassem ouvir. Este sim, seria um profeta verdadeiro, mormente 
se nestes passeios aéreos distribuísse moedas de ouro e prata entre os ricos e 
de cobre entre os pobres, elogiando os primeiros e castigando severamente a 
plebe, particularmente quando se revoltasse contra os potentados.  

Mas, se o profeta fosse um homem como outro qualquer, comendo e 
bebendo e, talvez ainda, tendo uma profissão, jamais seria reconhecido como 
tal. Infalivelmente seria declarado um doido ou hipócrita e ninguém lhe 
daria crédito na sua terra.  

Por isto, Eu completei as falhas da Doutrina durante estes 
quase dois mil anos. Mas, quem o aceitou? Digo-vos: Muito poucos, e 
estes nem sempre com bastante seriedade. Bem que aceitaram os 
conhecimentos, mas viver dentro deles e convencer-se de que o homem se 
destina, por Mim, a transmitir a luz verdadeira dos Céus àqueles que se 
encontram nas trevas, jamais terá sido o seu objectivo.  

Um havia comprado uma junta de bois e se via obrigado a adestrá-los 
para lavrarem a terra; portanto, não tinha tempo. Outro estava ocupado 
com a lavoura e também não achava ocasião. Um terceiro casara-se e ainda 
tinha menos tempo que os outros. Assim, cada qual tinha um pretexto e a 
nova luz dos Céus iluminava um cantinho qualquer desta terra, durante 
um século inteiro. Se no vindouro Eu enviar uma nova luz para iluminar 
os Evangelhos, dar-se-á o mesmo facto.  

Se estas experiências são inegáveis, resta saber se a culpa é Minha, 
quando existem as mesmas lacunas de mil anos atrás, provocando o 
aparecimento dos muitos cépticos e condenadores da Minha Doutrina.  

Eis a razão, porque agora transmito a LUZ COMPLETA, para 
que ninguém venha a desculpar-se numa argumentação errónea de 
que Eu, desde a Minha presença física nesta terra, não Me tivesse 
preocupado com a pureza e integridade da Minha Doutrina e dos 
seus aceitadores.  

Quando voltar novamente, farei uma grande selecção e não 
aceitarei quem vier desculpar-se. Pois que todos os  que procurarem 
com seriedade acharão a verdade. Os cordeiros e burros doentes que se 
encontrarem na manjedoura receberão um remédio que os fará ávidos do 
alimento dos Céus. Mas, como convalescentes, serão alimentados por muito 
tempo com doses homeopáticas. – Agora, retornemos ao Evangelho”.  

 
(O Grande Evangelho de João – volume I – capítulo 91) 
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O CAMINHO DO CRENTE 
 

(João 3:1-8; Efésios 2:1-10) 
 

O caminho do crente rumo à Eternidade segue o mesmo 
padrão do nosso desenvolvimento físico.  

Há um nascimento físico, pode haver um nascimento 
espiritual; há um desenvolvimento físico, pode haver um 
desenvolvimento espiritual. Se existem regras para a carne 
(matéria), existem também regras para o espírito. Podemos tentar 
analisar o paralelo entre a matéria e o espírito, demonstrando que 
não existe grande diferença entre ambos. Somente temos de 
considerar que tudo o que no homem é carnal, segue os instintos da 
matéria e, tudo o que é espiritual contraria (ou subjuga) os instintos 
carnais, encaminhando a alma para padrões mais elevados.  

Segundo a carne (matéria), o nosso nascimento é dado à 
revelia da nossa vontade; fomos gerados pelos nossos genitores, sem 
nos pedirem a anuência. Mas no nosso nascimento espiritual, o 
livre-arbítrio que nos foi dado é tido por Deus na mais alta conta; 
por essa razão, Jesus “convidou” Nicodemos a desejar nascer 
novamente: “Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é 
nascer de novo.” (João 3:7) 

Podemos ou não aceitar o convite de Deus para encetar um 
caminho de busca, ou um caminho de renascimento; mas se 
aceitarmos este repto, o Senhor dá-nos a certeza de nunca sermos 
defraudados nesta procura: “E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-
á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; porque qualquer que 
pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á.” (Lucas 
11:9-10) 

 
I – O NOVO NASCIMENTO É UM ACTO DE FÉ E O PRIMEIRO 
PASSO NESTE CAMINHO  
 

a) É necessária fé para crermos em Deus e nas coisas 
espirituais; adquirindo esta fé, damos o primeiro passo na 
nova experiência com Deus: “Ora, sem fé é impossível 
agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima 
de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o 
buscam.” (Hebreus 11:6) 
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b) Embora a fé possa ser induzida na mente e no coração da 
pessoa, através de um testemunho ou até de um milagre, 
tem de ser confirmada pela Palavra de Deus (a Bíblia): “De 
sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.” 
(Romanos 10:17) 

c) Existe uma advertência séria na Escritura sobre a fé, pois esta 
não deve ser teorizada, mas levada à prática em 
demonstração do poder de Deus (Actos 3:6-7) e na Caridade 
(Actos 4:32-35) : “Assim também a fé, se não tiver as obras, é 
morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu 
tenho as obras: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te 
mostrarei a minha fé pelas minhas obras.” (Tiago 2:17-18) 

d) Permanecer na fé activa leva-nos ao estreitamento da relação 
espiritual com o Senhor e ao conhecimento de verdades que 
estão escondidas ao comum das pessoas (Mateus 13:10-12) e a 
experimentar o Poder de Deus em nós: “Se vós 
permanecerdes na minha palavra (a doutrina de Jesus levada à 
prática), verdadeiramente sereis meus discípulos; e 
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João 8:31-
32) 

II – A VERDADEIRA FÉ CONSISTE EM VIVER A DOUTRINA 
DE CRISTO  
 

a) A permanência na fé activa corresponde a viver a Doutrina de 
Jesus, exteriorizada através do amor a Deus e ao próximo, 
como foi dito por Ele: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. 
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.” 
(Mateus 22:37-40) 

b)  O Senhor Jesus, n’A Nova Revelação Viva, mostrou-nos como 
‘medir’ o amor a Deus e ao próximo, bem como o nosso amor-
próprio. Disse Jesus: “Pois bem, darei uma medida pela qual 
todos vós sabereis aplicar o amor-próprio, o amor ao próximo 
e o amor a Deus. Toma o número 666 que, em boas ou más 
condições, designa ou um homem ou um demónio perfeito. 
Divide o amor em seiscentas e sessenta e seis partes; darás 
então, seiscentas a Deus, sessenta ao próximo, ficando com 
seis. Se quiseres ser, porém, um demónio perfeito, inverterás os 
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valores. (…) Toda a pessoa deve ter um certo grau de amor-
próprio, sem o qual não poderia viver - mas, como digo, no 
menor grau possível; excedendo-se em algo já altera a relação 
puramente humana, pois a Balança Divina até um cabelo pesa 
(comparar com Mateus 10:30). – Tens com isto o limite 
delineado e veremos como o porás em prática. (…) Deve (cada 
pessoa) fazer o que puder, que Deus preencherá as lacunas.” (O 
Grande Evangelho de João – volume II – 77:1-3,6,8) 

c) Sobre a necessidade de subjugar o nosso amor-próprio, o 
apóstolo Paulo dá também indicações preciosas: “Portanto, se 
já ressuscitastes com Cristo (…) Pensai nas coisas que são de 
cima, e não nas que são da terra; porque já estais mortos, e a 
vossa vida está escondida com Cristo em Deus (…) Mortificai 
(enfraquecer ou extinguir) pois os vossos membros, que estão 
sobre a terra …” (Colossenses 3:1-5) 

 
III – A FÉ, ACTIVADA PELA VIVÊNCIA DA DOUTRINA, 
DEMONSTRA O PODER DE DEUS EM NÓS, CONFIRMANDO 
A PALAVRA DE DEUS  
“E estes sinais seguirão aos que crerem …” (Marcos 16:17) 
 

a) Jesus disse: “Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras 
estiveram em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será 
feito.” (João 15:7) ESTAR EM JESUS É DAR-LHE O 

MÁXIMO DE NÓS MESMOS. 

b) Estas palavras do Senhor Jesus são mais explícitas, quando 
foram reveladas n’A Nova Revelação Viva: “Se alguém vivesse 
dentro da verdade absoluta, apoderando-se assim dela e 
jamais duvidando, poderia dizer a um destes montes que 
circundam esta zona: levanta-te e lança-te ao mar.” (O Grande 
Evangelho de João – Volume I – 71:6) 

c) Na demonstração dos sinais (milagres), confirmamos a 
verdade da Doutrina de Cristo. Disse Jesus: “Agora sabeis 
tudo, aplicai estes Ensinamentos e podereis verificar se vos 
disse a verdade ou não. Não sejais nunca, mornos, e sabereis 
se esta Doutrina é obra de Deus ou de homem.”  
(O Grande Evangelho de João – Volume I – 71:13). [*] 
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Textos complementares NRV: 
 

[*] “Depois desta advertência, pergunto ao comandante se não há 
doentes neste lugar. Ele responde: Amigo, se és entendido na arte de curar, 
salva a minha esposa que sofre há um ano de moléstia desconhecida para os 
médicos. Talvez seja possível para a tua imensa sabedoria, descobrir a 
doença e curá-la.  

Digo Eu: A tua esposa está com saúde! Manda chamá-la.  
O comandante manda imediatamente um criado à sua residência e a 

sua esposa o recebe à porta, completamente sã e alegre, dirigindo-se para 
perto do comandante. Este se admira muitíssimo e Me diz: Amigo, tu és um 
deus!  

Digo Eu: Sois todos iguais. Acreditais apenas quando tendes provas. 
Contudo, sois bem-aventurados, acreditando por causa das provas; 
mas, se alguém não acreditar apesar delas, perecerá infalivelmente.  

No futuro, somente encontrarão a felicidade aqueles que 
acreditarem em minhas palavras sem provas do meu poder, pela 
conduta dentro dos ensinamentos. Descobrirão dentro de si a 
verdadeira e viva prova, que é a Vida Eterna, a qual jamais lhes 
poderá ser tirada. 

Alegras-te por Eu ter curado a tua esposa apenas pela vontade do 
meu coração e te perguntas constantemente como isto é possível. Eu, 
porém, digo-te: Se alguém vivesse dentro da verdade absoluta, 
apoderando-se assim dela e jamais duvidando, poderia dizer a um 
destes montes que circundam esta zona: levanta-te e lança-te ao 
mar!  

Mas, como esta verdade não se encontra em ti, nem em muitas 
criaturas, não podeis realizar obras como esta e vos admirais muito quando 
Eu, que possuo esta Verdade em toda a sua plenitude, faço coisas que 
apenas podem ser realizadas pelo poder desta força.  

Por esta verdade se desperta e activa a fé, que é no homem a 
mão direita espiritual; o seu braço é longo e executa coisas 
grandiosas. 

Se algum dia chegardes a fortalecer o braço do vosso espírito 
através desta Verdade, fareis o que Eu fiz diante dos vossos olhos, 
chegando à conclusão de que isto é muito mais fácil do que apanhar 
com vossas mãos uma pedra e arremessá-la longe.  

Portanto, vivei dentro de Minha Doutrina; sede executores e 
não apenas ouvintes e admiradores das minhas palavras e acções, 
pois assim conseguireis realizar o que se deu em vossa presença. 



18 
 

Mas, não vos provo isto de mim mesmo, porém, Daquele que me 
ensinou estas coisas diante do mundo. Dizeis que é vosso Pai – mas não O 
conheceis. Entretanto, Ele é o Pai que fez todas as coisas: anjos, sóis, lua, 
estrelas e a terra, com tudo o que nela existe.  

Assim como este Pai me ensinou diante de todo o mundo, Eu agora 
vos ensino para que Ele, que vive dentro de Mim, também possa morar 
dentro de vós, querendo provar, também em vós, a eterna e pura verdade da 
sua natureza intrínseca que é o Amor em Deus, que em si é o verdadeiro 
Ser de Deus mesmo.  

Não vos deixeis arrebatar tanto pelos milagres que vos demonstro, a 
fim de não cairdes numa fé morta que vos julgará; mas, sim, vivei e agi 
como vos ensinei, pois todos vós sois destinados a serdes perfeitos como o 
Pai no Céu é perfeito. Agora sabeis tudo, aplicai estes ensinamentos e 
podereis verificar se vos disse a verdade ou não. Não sejais, nunca, 
mornos e sabereis se esta Doutrina é obra de Deus ou do homem. 

Após esta dissertação decisiva, diz o comandante: Agora, começa a 
fazer-se alguma luz dentro de mim. Tudo isto que ouvimos contém uma 
sabedoria tão profunda que, no começo, é de difícil assimilação para 
criaturas comuns. Mas, penso que isto não importa, porquanto pela prática 
dos ensinamentos, a criatura chega a um verdadeiro conhecimento que a 
fará penetrar nesta imensa sabedoria. Tanto que deixarei de questionar, e 
quando tiver recebido de Jonael toda a explicação, dedicar-me-ei de corpo e 
alma a esta tarefa.  

Digo Eu: Muito bem, meu amigo, se tu um dia alcançares a luz, faz 
com que também ilumine aos teus irmãos – e terás um prémio no Céu. 
Agora, porém, vamos para Sichar, pois tenho algo a fazer ali.”  

 
(O Grande Evangelho de João – volume I – capítulo 71) 

 
 

*** 
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A COMUNHÃO FRATERNA 
 

(Actos 2:41-47; 4:32-37) 

 
Desde sempre foi propósito de Deus ter um povo que O 

buscasse, O amasse e fosse Sua testemunha no meio dos outros 
povos. 

Após a morte de Abel, o seu irmão homicida, Caim, afastou-se 
de Deus, sendo o genitor de uma linhagem avessa à Ordem Divina 
(Génesis 4), habitando as planícies, e mais tarde aniquilada pelas 
águas do Dilúvio. A esta descendência o Senhor deu o nome de 
filhos do mundo.  

Em substituição de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho ao 
qual deram o nome de Sete; este veio colmatar a perda de Abel e dar 
início à linhagem dos filhos de Deus (Génesis 5) que habitaram as 
montanhas; esta geração, na pessoa do patriarca Noé e seus 
familiares, após o Dilúvio, passaram a habitar a nova terra. 

Mais tarde, o Senhor Deus levantou a Abraão, para que este 
fosse o genitor de uma nação que seria no meio dos outros povos, 
um povo eleito: a nação de Israel. Moisés, líder deste povo, 
transmitiu o desejo de Deus a todos os judeus: “Agora pois, se 
diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, 
então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, 
porque toda a terra é minha; e vós me sereis um reino sacerdotal e o 
povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.” 
(Êxodo 19:5-6) 

Infelizmente, o povo de Israel defraudou as expectativas de 
Deus, a ponto de Jesus Cristo, o Messias dos judeus, dizer aos da 
Sua nação: “Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será 
tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos.” (Mateus 
21:21) 

Esta nação a que Jesus se referia não seria mais um povo 
estabelecido geograficamente, mas seria a Sua Igreja, composta por 
todos aqueles que O amavam e guardavam a Sua Palavra. 

Mas também Jesus desejava que a Sua Igreja fosse uma luz no 
meio das nações, que os Seus filhos ‘borrifassem’ com o seu 
testemunho de amor todos os povos, pois Ele mesmo diz: “Assim 
como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E 
por eles me consagro a mim mesmo, para que também eles sejam 
santificados (ou consagrados) na verdade. E não rogo somente por 



20 
 

estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão-de crer em 
mim; para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em 
ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu 
me enviaste.” (João 17:18-21) 

Esta união fraterna foi experimentada pela igreja primitiva em 
Jerusalém, como descreve com algum pormenor o livro de Actos 
dos Apóstolos: “E em toda a alma havia temor, e muitas 
maravilhas e sinais se faziam entre os apóstolos. E todos os que 
criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas 
propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um 
havia de mister.” (Actos 2:43-45)  

E ainda: “E era um o coração e a alma da multidão dos que 
criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua 
própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. (…) Não havia pois 
entre eles, necessitado algum; porque todos os que possuíam 
herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora 
vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por 
cada um, segundo a necessidade que cada um tinha.” (Actos 4:32-35) 

Esta experiência fraterna segue o padrão da excelência, ou da 
perfeição, sugerida por Jesus ao jovem rico: “Se queres ser perfeito, 
vai, vende tudo o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no 
céu; e vem, e segue-me.” (Mateus 19:21)  

Após a perseguição à Igreja de Jerusalém (Actos 8:1) e mesmo 
antes da destruição do templo e da dissolução da nação de Israel (70 
dC – Lucas 21:24), tudo havia mudado na vivência fraterna da igreja 
cristã; havia no entanto uma preocupação com os necessitados e 
com as viúvas que faziam parte das comunidades. (Actos 16:1-4; I 
Timóteo 5:1-10) 

Mas hoje, como devemos viver como cristãos que almejam o 
Reino dos Céus nos seus corações, e querem agradar ao seu Senhor? 
Não precisamos de teorizar a forma de actuar. Jesus já o fez de 
forma magistral, quando enumerou os três tipos de amor que o 
homem pode ter: o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor-

próprio. Disse o Senhor: “Pois bem, darei uma medida, pela qual 
todos vós sabereis aplicar o amor-próprio, o amor ao próximo e o 
amor a Deus. Toma o número seiscentos e sessenta e seis que, em 
boas ou más condições, designa ou um homem ou um demónio 
perfeito. Divide o amor em seiscentas e sessenta e seis partes; darás, 
então, seiscentas a Deus, sessenta ao próximo, ficando com seis. Se 
quiseres ser, porém, um demónio perfeito, inverterás os valores.” [1] 
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Seguindo o conselho do Senhor Jesus, devemos administrar os 
nossos bens, usando a bitola que nos foi entregue pelo Pai; sejamos 
bons mordomos dos bens que o Pai nos entregou. Na Escritura, 
Jesus dá-nos outra medida que em nada contraria esta, quando 
ensinou a parábola do semeador: “Mas o que foi semeado em boa 
terra (um coração receptivo) é o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta.” (Mateus 
13:23)  

Ao longo dos séculos muitos cristãos se agruparam em 
comunidades, a maioria delas com a intenção de afastamento do 
mundo e dedicação inteira à adoração a Deus. Outras, além deste 
objectivo, dedicaram-se também à ajuda aos necessitados, fazendo a 
caridade, sem a qual não podemos vislumbrar a eternidade com 
Deus, como disse Jesus: “Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 
herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; 
porque tive fome, e deste-me de comer; tive sede, e deste-me de beber; 
era estrangeiro, e hospedaste-me; estava nu, e vestiste-me; adoeci, e 
visitaste-me; estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe 
responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome … ou com 
sede … E quando te vimos estrangeiro … ou nu … E quando te 
vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o Rei, 
lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes 
meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” (Mateus 25:34-40) 

Antes de encerrar esta reflexão sobre a comunhão fraterna, 
queremos deixar um conselho sério do Senhor a todos aqueles que 
almejam viver em comunidades fechadas, alheias à ajuda aos 
necessitados do mundo; portanto, enfrentando no exterior da 
clausura a luta espiritual que os poderá tornar fortes em Deus. Disse 
Jesus: “Bem pode o homem afastar-se do mundo e viver como os 
eremitas do Carmel e Zion (…) Sob tais condições de vida, tolas e 
abstractas, e na preservação da possibilidade do pecado, cumprem 
eles as leis de Moisés; mas em favor de quem? Respondo: Não é útil 
para eles, tampouco para o semelhante. Deus deu ao homem força, 
disposição e capacidades variadas, não para abafá-las numa 
eremitagem qualquer, e sim, para se tornar activo dentro da 
Vontade Divina revelada, servindo a si e ao próximo.” [2] 

Sejamos comedidos em tudo, vivendo no nosso tempo de 
acordo com os princípios da Doutrina do Divino Mestre – Jesus; 
buscando a Deus e amando o próximo, criando ao nosso redor, 
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dentro das nossas possibilidades, um ambiente de amor e de 
fraternidade.  

 
 

 [1] AS TRÊS QUALIDADES DE AMOR. 

“Digo Eu: Pois bem, darei uma medida, pela qual todos vós 
sabereis aplicar o amor-próprio, o amor ao próximo e o amor a 
Deus. 

Toma o número seiscentos e sessenta e seis que, em boas ou 
más condições, designa ou um homem ou um demónio perfeito. 

Divide o amor em seiscentas e sessenta e seis partes; darás, 
então, seiscentas a Deus, sessenta ao próximo, ficando com seis. Se 
quiseres ser, porém, um demónio perfeito, inverterás os valores. 

Vê, são os empregados e servos que cultivam os campos dos seus 
patrões. Julgando por ti, deveriam guardar a colheita, pois que é fruto do 
seu trabalho; eles, entretanto, regozijam-se em poder dizer ao dono: ‘Patrão, 
os teus celeiros estão repletos, no entanto, ainda há metade nos campos. 
Que faremos?’ E o seu regozijo aumentará, se o patrão respondendo disser: 
‘Louvo a vossa assiduidade e zelo desinteressados; ide em busca de 
construtores, a fim de que construam, rapidamente, outros celeiros que 
comportem o resto da colheita, para épocas que talvez não sejam tão 
abençoadas.’ Vê, nada pertence aos lavradores, não possuem celeiros e 
despensas, no entanto, trabalham por um ordenado pequeno, como se fosse 
em seu benefício; pois sabem que não lhes faltará algo enquanto o patrão 
tiver abundância. 

Na justa actividade do servo consiste a relação da verdadeira criatura 
quanto a si mesma, ao próximo e a Deus. O verdadeiro empregado cuida 
para si, seis vezes; para seus colegas, a fim de conquistar a sua 
amizade, sessenta vezes, e para o patrão, seiscentas vezes, 
ganhando sem querer seiscentas e sessenta e seis vezes. Pois os outros 
o estimarão por ser ele destituído de amor-próprio, e o dono o elevará. Mas 
um empregado que apenas tratar do seu bolso, preferindo ser o último no 
trabalho e procurando a tarefa mais leve, será logo malquisto pelos outros e 
o patrão perceberá que é um preguiçoso. Não o elevará a posto melhor, mas 
diminuirá o seu ordenado, fazendo-o sentar no fim da mesa. Ele não se 
corrigindo será dispensado com más referências, e, por conseguinte, 
dificilmente achará outro emprego. Se, porém, ainda tiver um amigo, ao 
qual algum dia se manifestou desinteressado, este o poderá acolher em sua 
casa, pelo que o Senhor não o criticará. Compreendes isto? 
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Toda a pessoa deve ter um certo grau de amor-próprio, sem o qual 
não poderia viver – mas, como digo, o menor grau possível; excedendo-se 
em algo, já altera a relação puramente humana, pois a Balança Divina 
até um cabelo pesa! Tens com isto o limite delineado e veremos como o 
porás em prática. 

Diz Judas: Para tal é necessária uma sabedoria profunda, a fim de 
podermos julgar se conseguimos a medida justa do amor-próprio. Como 
será possível a um homem de curta visão? 

Digo Eu: Deve fazer o que puder, que Deus preencherá as lacunas. 
Ninguém, todavia, deverá preocupar-se se possui menos de seis partes de 
amor-próprio, muito menos criaturas da tua índole. 

Judas cala-se e levanta-se pensativo, a fim de preparar um leito para 
si. 

Eis que Josué se manifesta, dizendo: Quase não mais suportei a 
estultícia deste homem. É Teu discípulo, no entanto, tão cego como uma 
coruja à luz do dia. Entendi tudo que Tu, ó Senhor, lhe falaste; ele, porém, 
nada compreendia, porquanto sempre perguntava e fazia objecções, 
afastando-se, finalmente, tão ignorante como se Tu nada lhe tivesses falado. 
As perguntas de uma criança são perdoáveis; mas, um adulto que pretende 
ser inteligente caindo neste erro – evidentemente com más intenções – força 
a pessoa a aborrecer-se. Aceitarei por três vezes a morte, caso este homem se 
modifique. Parece avarento e calcula o lucro que lhe seria facultado se 
possuidor do Teu poder milagroso. E eu, Josué, tudo daria e sofreria, se 
fosse possível Judas modificar-se. 

Digo Eu: Meu caro Josué, deixa estar; precisamos de diversos 
servidores na edificação de um novo Céu e de uma nova Terra, e para isso 
Judas nos será útil. Agora, porém, diz-Me o que dirás aos teus pais, quando 
os encontrares dentro de alguns dias?” 

 
(O Grande Evangelho de João – volume II – capítulo 77) 

 
 

A TOLICE DA VIDA NUM CLAUSTRO. A 
FINALIDADE DAS TANTAÇÕES. 

 
“Dizem os fariseus: Senhor e Mestre, ouvimos tanto as 

dificuldades quanto as vantagens da conquista do aperfeiçoamento 
da vida, e nada nos deterá para o seu cumprimento. Caso for 
necessária a mutilação física e dolorosa, estamos prontos a aceitá-la. 

Digo Eu: Tal seria a maior das tolices; pois quem quiser 
vencer um inimigo, terá de enfrentá-lo em campo aberto e não 
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entrincheirar-se atrás de baluartes. O adversário, percebendo as 
fortalezas, desiste por certo tempo do ataque aberto, pois reconhece 
não estar à altura do defensor; entretanto, ele o sitia e chama a si 
reforços de todos os lados. Quando bastante forte, ataca o adversário 
e o vence com facilidade. 

Suponhamos que o inimigo não consegue nada, enquanto o 
outro ficar dentro da sua fortaleza, o que, com o tempo, se torna 
impraticável, sendo obrigado a pisar o terreno aberto. Qual será a 
sua sorte, num ataque directo do inimigo oculto? Digo-vos: será 
muito mais difícil enfrentá-lo, do que se o tivesse feito pela primeira 
vez e abertamente. 

Bem pode o homem afastar-se do mundo e viver como os 
eremitas do Carmel e Zion, que não olham mulheres e se alimentam 
de raízes, frutos e mel silvestres e alfarrobas. Não possuem bens, 
nem pais, mulheres e filhos, nem vida sexual. Habitam em cavernas 
para não serem tentados pela beleza dos campos floridos; não 
conversam, a fim de evitar o pronunciamento de algo que pudesse 
causar aborrecimentos ao próximo. 

Sob tais condições de vida, tolas e abstractas, e na 
preservação da possibilidade do pecado, cumprem eles as leis de 
Moisés; mas em favor de quem? Respondo: Não é útil para eles, 
tampouco para o semelhante. Deus deu ao homem força, 
disposição e capacidades variadas, não para abafá-las numa 
eremitagem qualquer, e sim, para se tornar activo dentro da 
Vontade Divina revelada, servindo a si e ao próximo. 

Jamais Deus falou: Deves mutilar-te e castrar-te, a fim de não 
seres tentado pela mulher e te abstenhas da impudicícia e do 
adultério. Mas disse a Adão, quando lhe entregou Eva: Multiplicai-
vos e povoai a Terra. E no livro de Moisés consta: Não deves 
praticar obscenidade, nem impudicícia; não deves desejar a mulher 
do próximo, nem adulterar. 

É, portanto, necessário ao homem agir dentro do mundo e 
resistir às suas tentações de livre e espontânea vontade. Com isto 
fortifica a sua alma, e o poder do Espírito de Deus a penetrará. 
Agindo como um animal preguiçoso, jamais chegará à vida eterna e 
verdadeira, em si a actividade máxima e mais perfeita em todas as 
camadas e esferas. 

Criaturas reclusas pecam tanto, quanto uma pedra; acaso há 
mérito nisso? A alma terá que despojar-se do seu corpo mutilado; 
que fará no Além na sua fraqueza e inacção totais? 
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Aparecerão provações de toda a espécie para animá-la à vida 
activa e real, e tais provações serão as mesmas que as terrenas, 
porém mais fortes, porquanto tudo o que a alma pensa e quer, se 
apresenta como realidade. 

Aqui, a alma só lida com pensamentos e ideias invisíveis, 
mais fáceis de serem vencidos e desfeitos; quando se tornam 
realidade efectiva, como vencerá a alma o seu mundo auto-criado? 
Se aqui o simples pensamento na mulher do próximo desperta 
paixões ardentes no homem, como será a sua situação se o 
pensamento faz surgir aquela criatura, embora aparentemente? 

Por isso, são as tentações no Além muito mais fortes que 

aqui. E qual será o meio pelo qual a alma consegue livrar-se da 
prisão tenaz da sua própria paixão? Ainda assim, ela terá que se 
emancipar, a fim de se libertar do labirinto dos pensamentos, ideias 
e imaginações; pois enquanto não puser mãos à obra, não receberá 
ajuda através da Misericórdia de Deus ou de algum espírito (anjo), 
como acontece na Terra. 

Porque aquele que não procura Deus com rigor, mas segue os 
prazeres do mundo, perderá Deus sem receber Dele qualquer prova, 
pela qual saberia o quanto se afastou do Pai. Somente depois de ter 
começado a procurá-Lo por livre iniciativa e necessidade, Deus se 
aproximará à medida do rigor aplicado pela criatura. Por isto, certa 
inactividade beatífica não terá valor para Mim.” 

 

(O Grande Evangelho de João – volume VII – capítulo 156) 
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