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15.º CADERNO 
 
 

ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 

*** 
 

- ANÁLISE DO TEXTO BÍBLICO - 

 
Os 7 dias da Criação 

 
(Génesis 1:1-31; 2:1-3) 

 

1.º Dia 
 

“No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e 
vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se 
movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz. E viu Deus 
que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E 
Deus chamou à luz Dia; e às trevas noite. E foi a tarde e a manhã – 
o dia primeiro.” 
 

2.º Dia 
 

“E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja 
separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez 
separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as 
águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à 
expansão Céus. E foi a tarde e a manhã - o dia segundo.” 

 

3.º Dia 
 

“E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e 
apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca 
Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares. E viu Deus que 
era bom. E disse Deus: Produza a Terra erva verde, erva que dê 
semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja 
semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu 
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erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore 
frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus 
que era bom. E foi a tarde e a manhã – o dia terceiro. 

 

4.º Dia 
 

“E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver 
separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para 
tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na 
expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 
dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o 
luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. E Deus os 
pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o 
dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu 
Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã – o dia quarto.”  

 

5.º Dia 
 

“E disse Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes; e 
voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, 
Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que 
rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies; e 
todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus era bom. E Deus 
os abençoou dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as 
águas dos mares; e na terra, se multipliquem as aves. E foi a tarde e 
a manhã – o dia quinto.”   

 

6.º Dia 
 

“E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; 
gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E 
assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, 
e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a 
sua espécie. E viu Deus que era bom.  
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos 
céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se 
move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem 
de Deus o criou; macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus 
lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; 
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre 
todo o animal que se move sobre a terra.  
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E disse Deus: Eis que vos tenho dado a erva que dá semente, que está 
sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto de 
árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o 
animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, 
em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E 
assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha, e eis que era muito bom. E 
foi a tarde e a manhã – o dia sexto.”   

 

7.º Dia 
 

“Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E 
havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, 
descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E 
abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou 
de toda a sua obra, que Deus criara e fizera.” 

 
 

*** 

 
 
Se este texto bíblico fosse analisado segundo a sua descrição 

em ordem, não faria sentido, pois como sabemos quando o homem 
foi criado nesta terra há cerca de seis mil anos da nossa Era, já todo o 
Universo existia há milhões de anos e o nosso planeta também já 
fazia parte do Cosmos. 

Então a pergunta: Porque aparece esta ordem sobre criação da 
Terra e do Homem, se não está “correcta”? A resposta é dada pelo 
próprio Senhor. Todo este texto tem de ser compreendido segundo o 
entendimento espiritual e não físico, pois o mesmo não está 
apontando a criação material das coisas, mas sim a criação e 
desenvolvimento da alma humana. 

Jesus, aquando do Seu ministério terreno foi confrontado com 
vários temas citados na Escritura e que não eram entendíveis; e 
entre eles temos a chamada – Criação dos Céus e da Terra, descrita 
no livro de Génesis escrito por Moisés. 

Passamos a citar a revelação do Senhor sobre a Criação, no 
entendimento espiritual do texto: 
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- REVELAÇÕES DO SENHOR - 
 

A CRIAÇÃO DO CÉU E DA TERRA 
 

1.º DIA - Explicação da História da Génesis de 

Moisés, capítulo 1:1-5. Correspondência entre o 
estado psico-natural do homem e a natureza. Treva 
espiritual de uma alma infantil. O intelecto como 
noite espiritual. A Luz Divina no coração é a 
Alvorada Espiritual.  

 

(O Senhor): “Não se lê: 1) No princípio criou Deus os Céus e a terra; 
2) e a terra era deserta e vazia e havia trevas sobre a face do abismo; e o 
Espírito de Deus se movia sobre as águas.  

E Deus disse: 3) “Haja luz!” E houve luz. 4) E Deus viu que era boa 
a luz; e Deus separou a luz das trevas. 5) E chamou a luz – dia, e as trevas 
– noite. E foi a noite e a manhã, do primeiro dia.”  

Eis as palavras de Moisés! Se fordes interpretá-las literalmente, 
logo verificareis o contra-senso que surgirá daí.  

O que vem a ser o “Céu” e a “terra” de que fala Moisés, que foram 
criados no princípio? O “Céu” corresponde ao espírito e a “terra” à 
natureza dentro do homem que foi e ainda é deserta e vazia – como 
em vós. As “águas” são os conhecimentos deficientes de todas as 
coisas, sobre os quais paira o Espírito Divino, sem os penetrar.  

Mas, como o Espírito de Deus vê que a escuridão é tremenda no 
vosso mundo abismal, Ele vos diz, como agora: “Haja luz!”  

Aí começa a romper o dia na vossa natureza e Deus vê quão 
benéfica é a luz para as vossas trevas; somente não podeis ou não 
quereis reconhecê-lo. Por isso, dá-se uma separação em vós, isto é, dia e 
noite são separados e averiguais, pelo dia em vós, a noite anterior do vosso 
coração.  

A primeira noção natural no homem é noite profunda, portanto, 
trevas. Mas, como Deus lhe dá uma luz, esta luz se torna nele uma 
verdadeira alvorada, surgindo assim um primeiro dia vital.  

Vede, se Moisés como conhecedor de todas as ciências do Egipto, 
tencionasse designar na sua Génesis o primeiro dia natural da terra, 
deveria ter chegado à conclusão de que, jamais poderia surgir um dia do 
anoitecer e da manhã, pois àquele sempre segue a noite densa.  

Portanto a noite densa preenche o intervalo do anoitecer e da manhã, 
e o que fica entre esta e a noite é o dia!  

Se Moisés tivesse dito: “E assim se tornou a manhã e a noite do 
primeiro dia,” poderíeis entender o dia natural, mas ele por motivo de 
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interpretação espiritual, disse justamente o contrário. O anoitecer 
representa, pois, as trevas do homem, coisa de fácil compreensão, 
considerando que jamais alguém viu uma criança plena de sabedoria.  

Quando nasce uma criança, a sua alma encontra-se numa completa 
escuridão, que é a noite densa. Mas a criança cresce, recebe instrução, 
inteirando-se de vários assuntos, e vede, isto é o anoitecer, quer dizer, a 
alma começa a receber uma luz crepuscular como ao entardecer.  

Dizeis que também de manhã se faz sentir esta luz e Moisés poderia 
ter falado da seguinte maneira: “E do amanhecer e do raiar do sol, se fez o 
primeiro dia!”  

Eu acrescento: Realmente assim seria, se ele tencionasse transmitir 
pela interpretação espiritual um mero contra-senso! Moisés porém, sabia 
que apenas o anoitecer corresponde ao estado material do homem e que a 
formação do intelecto é idêntica ao vislumbre cada vez mais enfraquecido do 
anoitecer natural.  

Quanto mais a criatura lutar com o seu intelecto por coisas 
mundanas, mais fraca se tornará a luz puramente divina do amor e 
da vida espiritual em seu coração. Por isso, Moisés cognominou esta 
luz terrena do homem, como o anoitecer.  

Somente quando Deus, na Sua Misericórdia, acende uma luzinha de 
vida no coração do homem, ele começa a reconhecer a nulidade de tudo 
aquilo que, até então, adquiriu pelo seu intelecto – o anoitecer espiritual – e 
se compenetra, mais e mais, de que todos os tesouros da luz nocturna são 
tão passageiros como a dita luz.  

A Verdadeira Luz de Deus, acesa no coração do homem, é 
justamente a manhã que, em conjunto e através do anoitecer precedido, 
perfaz, o seu primeiro e verdadeiro dia.  

Por esta Minha Explicação, podeis observar que deve haver uma 
diferença poderosa entre estas duas luzes, ou melhor, conhecimentos, pois 
todo o conhecimento na luz do anoitecer do mundo é enganoso e perecível. 
Só a verdade perdura eternamente, enquanto o engano deve ser destruído.  

 

2.º DIA - Explicação da Génesis de Moisés, capítulo 

1:6-10. A fé verdadeira como ligação entre os dois 
conhecimentos. A fé surge do conhecimento ou o 
conhecimento da fé? Os quadros da Génesis só têm 
sentido espiritual. O solo do amor.  

 

(O Senhor): “Poderia acontecer, porém, que a Luz Divina no coração 
humano inundasse a luz do anoitecer, a qual seria absorvida ou tão 
mesclada que dificilmente se perceberia o que é a luz intelectual e a Luz 
Divina.  
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Por isto, Deus fez uma expansão entre as duas águas, que 
representam os conhecimentos de que já vos falei.  

Essa expansão (ou, firmamento) é o céu no coração humano que se 
manifesta numa fé viva e verdadeira e nunca em conjecturas intelectuais.  

Por esse motivo, Eu chamo de rocha àquele que possui uma fé 
poderosa e inabalável, fixando-a como um novo firmamento entre o céu e o 
inferno, o qual, nenhum poder nefasto jamais poderá dominar.  

Quando este firmamento se positivar no homem e a fé se tornar mais 
e mais poderosa, ele com facilidade reconhecerá a nulidade do raciocínio 
lógico. Sujeitar-se-á ao domínio da fé e assim surgirá no homem, da sua 
noite e da manhã mais desanuviada, o segundo dia bem mais iluminado.  

Neste seu estado do segundo dia, o homem já reconhece aquilo que, 
sendo a plena verdade, deve também ser provado! Mas, em seu íntimo, 
ainda não há uma ordem justa! Ele continua mesclando as coisas da 
natureza com o que é puramente espiritual, espiritualizando a natureza e 
percebe a matéria no espírito, motivo por que ainda não se manifesta por 
uma acção justa.  

Assemelha-se o homem a um mundo de água pura que, embora 
envolto de atmosfera luminosa, não chega à conclusão exacta, se a água 
surgiu da atmosfera luminosa, ou o contrário – isto é, – não reconhece se o 
seu conhecimento espiritual se desenvolveu através do raciocínio lógico, ou 
se foi pelo conhecimento espiritual, que age secretamente dentro da 
criatura; em síntese, ele ignora se a fé veio do conhecimento ou se surgiu 
este pela fé, e qual a diferença entre ambos.  

Ainda não sabe o que veio primeiro: a galinha ou o ovo; a semente ou 
a árvore.  

Neste transe, Deus virá em auxílio do homem, quando este tiver 
aplicado a força que lhe foi dada e que portanto é sua, em prol deste segundo 
dia da sua formação espiritual. Este auxílio consiste num aumento de luz, 
que igual ao sol da primavera, não só produz uma irradicação mais 
poderosa, pelo calor que emana, começando a fertilizar todas as sementes 
depositadas no coração.  

Este calor divino chama-se Amor e é, espiritualmente, o solo 
em que as sementes começam a germinar e criar raízes.  

Vede, consta na Génesis, que Deus ordenou às águas que se 
juntassem em certos lugares isolados, sendo assim possível observar o solo 
seco e firme, no qual, unicamente, as sementes poderiam crescer para um 
fruto activo e vivificador!  

Consta ainda: “E Deus chamou à porção seca “terra” e ao 
ajuntamento das águas “mares”.  
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Pergunto: para quem, Deus denominou isto assim? – Para Si, claro 
que não; pois seria ridículo imaginar que a Sabedoria Divina sentisse um 
prazer especial em ter conseguido, como se fosse um homem, chamar à 
porção seca “terra” e às águas isoladas em lugares determinados, “mares”!  

Mas, para outra pessoa qualquer, Deus não poderia empregar estas 
denominações, uma vez que na época da Criação, não existia alguém que O 
pudesse compreender!  

Este escrito de Moisés, portanto, não pode ter um sentido material; 
ele é puramente espiritual e só tem relação com a Criação dos mundos 
numa correspondência retrospectiva, isto é, do espiritual para o material, o 
que somente a sabedoria de um anjo poderá abarcar. Mas, de acordo com o 
que consta, só tem sentido espiritual, mostrando como primeiro se forma 
um homem e, através dele, a Humanidade toda, de tempos em tempos, de 
período em período; da sua índole de origem natural, para o 
aperfeiçoamento puramente espiritual.  

O homem, por conseguinte, é isolado em suas partículas da natureza. 
Os conhecimentos têm o seu lugar determinado – o que é o mar do 
homem e o amor que surge pelos conhecimentos, como um solo 
capacitado em produzir frutos, é banhado sempre pelo mar, qual 
conjunto de conhecimentos verdadeiramente iluminados, sendo fortificados 
para uma produção mais fértil em diversos frutos nobres.  

 

3.º DIA - Explicação da Génesis de Moisés, capítulo 

1:11-13. Acção do conhecimento no bom solo do 
coração. Trata-se do homem espiritual dentro do 
homem natural. Correspondência existente entre a 
diferença da visão material com a espiritual.  
 

(O Senhor): “Portanto, quando os conhecimentos do homem 
envolvem por todos os lados o amor, sendo mais e mais iluminados e 
aquecidos pela sua chama, que eles alimentam sucessivamente, o homem 
torna-se, na mesma medida, mais activo e capaz.  

Nesse estado de alma, Deus aproxima-Se de novo do espírito da 
criatura e fala, como o Eterno Amor, ao amor do homem: “Produza a 
terra erva verde que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, 
segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra!”  

Com este Mandamento de Deus no coração, o homem adquire uma 
vontade firme, força e coragem e põe mãos à obra.  

Vede, os seus conhecimentos justos se elevam quais nuvens pluviais 
sobre o mar ordenado, e se dirigem para a terra seca, humedecendo-a e 
frutificando-a. A terra começa a verdejar, fazendo surgir múltiplas 
qualidades de ervas e árvores frutíferas e arbustos com sementes, 
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isto é: o que o intelecto, iluminado pela Sabedoria Divina, reconhece 
como sendo inteiramente bom e verdadeiro, também o quer e deseja 
o amor da criatura.  

Pois, do mesmo modo como a semente posta na terra, depois de certo 
tempo germina e dá frutos, assim também agem os conhecimentos 
verdadeiros, quando depositados no solo fértil do coração.  

A semente desperta a força vital que jaz na terra, fazendo com que ela 
se congregue de modo mais intenso em seu redor, para que desabroche e se 
tome uma árvore frutífera. Ou seja: o verdadeiro conhecimento só se torna 
activo dentro do coração, de onde surgem as boas acções. Elas se referem 
àquilo que Moisés diz no livro de Génesis 1:11 e 12.  

O antigo “anoitecer” do homem, elevado ao conhecimento verdadeiro 
pela Luz dos Céus, modifica-se em boas obras, e isto é o terceiro dia do 
desenvolvimento da índole do homem – homem/espírito – por cuja causa, 
tanto Moisés como todos os outros profetas e até Eu, agora viemos ao 
mundo! Penso que deveis estar bem elucidados?”  

Diz um dos fariseus: “Ilustre sábio, amigo e Mestre! Eu, por mim, 
assino todas as palavras que nos deste, pois devem ser e são, verdadeiras. 
Mas vai a Jerusalém, explica a Génesis desta maneira e serás apedrejado 
com todo o Teu séquito, caso não Te protejas com o Teu evidente Poder 
Divino! Se, entretanto, enfrentares os templários com este Poder, 
encontrar-se-ão eles sob julgamento, pois seria o mesmo que Tu os 
aniquilasses com raios e fogo do Céu!  

Como já disse, de qualquer maneira seria arriscar muito, embora não 
houvesse um ponto na Tua Explicação que pudesse ser contestado. Mas, 
agora vem o quarto dia, em que Deus criou o sol, a lua e todas as estrelas! 
Que explicação diferente dás Tu, uma vez que se encontram evidentemente 
no firmamento e ninguém conhece outra causa da sua origem, a não ser a 
que se lê na Génesis?  

Pergunto eu onde está a chave, onde a correspondência pela qual o 
quarto dia se refere unicamente ao homem?”  

Digo Eu: “Meu amigo, já ouviste falar que existem pessoas de visão 
longa, outras de visão curta, e finalmente as que são meio cegas, muito 
cegas e inteiramente cegas! Os presbitas enxergam tudo bem à distância, 
mas de perto, vêem mal; os míopes vêem bem de perto e mal de longe. Para 
os meio cegos, um olho ainda é bom, mas o outro é nulo, compreende-se que 
estas pessoas vêem tudo à meia-luz. Existem cegos, que não distinguindo 
mais os objectos, têm deles, um pequeno vislumbre durante o dia, o que os 
faz diferençar o dia da noite. Os inteiramente cegos, no entanto, nem este 
vislumbre têm.  
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Vê, esta graduação visual do homem é muito maior em sentido 
espiritual. Tu tens um grande defeito de visão, muito mais acentuado na 
alma que nos olhos, pois és extremamente míope, psiquicamente falando!  

 

4.º DIA - Explicação da Génesis de Moisés, capítulo 

1:14-19. Crítica acertada do texto. Só existe um 
firmamento: a Vontade de Deus. O firmamento de 
Moisés: o Céu no homem. A Filiação Divina, como 
finalidade mais sublime do homem.  

 

(O Senhor): “Consta em Génesis 2 - 14) E disse Deus: “Haja luzes 
na expansão dos Céus para haver separação entre o dia e a noite, e para 
sinais e tempos determinados e para dias e anos. 15) E sejam duas luzes na 
expansão dos Céus, para alumiar a terra! E assim foi. 16) E fez Deus as 
duas grandes luzes: a maior para governar o dia, e a menor para governar a 
noite; e também as estrelas. 17) E Deus as pôs na expansão dos Céus para 
alumiar a terra. 18) E para governar o dia e a noite, e para fazer separação 
entre a luz e as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, do 
quarto dia.  

Assim consta literalmente na História da Génesis do quarto dia.  
Se fores interpretá-la, digamos, com o teu intelecto, logo de saída 

verás o grande absurdo contido nestes versículos!  
Se Deus, pois, criou a luz no primeiro dia, fazendo-o do anoitecer e 

da manhã diz-me tu, que luz foi esta, suficiente para fazer surgir o dia e a 
noite? No quarto dia, Deus fala de novo: “Haja luzes no firmamento!” 
Pergunto: que tipos de luzes deveriam separar o dia da noite? Pois se 
a luz criada no primeiro dia, ocasionou três dias, para quê, então, mais 
luzes no quarto, para o mesmo fim? Além disso, fala-se de luzes, mas não 
há a mínima menção a uma lua e a um sol! Estas luzes produzem sinais – 
que sinais? – Finalmente tempos – quais? – Dias e anos – que dias e anos? 
– E a noite, nada representa? Tão bem como o dia, não é contada?  

Além do mais, a terra é redonda, e de um lado sempre é dia, do outro 
é noite. De acordo com o movimento ao redor do seu eixo, sempre é dia 
naqueles países que, nesta rotação, ficam debaixo do sol.  

Se desta maneira se dá o dia natural sobre a terra, no que o sol não 
faz nada, além de a iluminar constantemente, tornando dia claro, onde os 
seus raios penetram – pergunto: como poderia Moisés ter pensado em 
sol e lua, quando falou das luzes? E mesmo se fosse essa a sua intenção, 
forçosamente ter-lhes-ia dado um nome, pois na sua época já eram 
conhecidas!  

Moisés também fala de uma expansão no Céu, que não existe em 
parte alguma, pois tanto o sol, a lua e todas as estrelas, bem como esta terra, 
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flutuam no éter livre e ilimitado e, pela lei que tudo rege, são mantidos em 
suas posições úteis!  

Só existe uma expansão no Espaço Infinito, que é a Vontade de 
Deus, pela qual uma Lei eternamente imutável, preenche este Espaço 
e todas as coisas contidas nele.  

Se isto, que se apresenta aos vossos olhos como uma abóbada 
estendida pelo Espaço, fosse uma expansão, na qual sol, a lua e as estrelas 
estivessem presos, como poderiam mover-se, principalmente, os planetas 
mudarem constantemente os seus lugares?  

As outras estrelas que chamais de fixas, dão a impressão de serem 
presas. Mas, tal não se dá. São apenas tão imensamente distanciadas e as 
suas órbitas tão extensas, que dificilmente poderiam ser percorridas em cem 
mil anos; por este motivo os seus movimentos não poderão ser percebidos 
por centenas de gerações humanas.  

 A expansão de que fala Moisés, é a vontade firme que surge 
pela compreensão justa, e pelo amor, que em si é o solo abençoado 
da vida. Mas, como esta vontade só poderá surgir da plenitude fertilizante 
do Amor Divino no coração do homem, assim como este amor se projectou 
da Luz Divina, espargida sobre ele quando Deus separou as suas trevas em 
noite e dia, este justo amor, a justa compreensão e o justo intelecto, são o 
Céu no homem, que se manifesta por uma fé viva. A vontade firme 
dentro da Ordem Divina é a expansão deste Céu! Quando estiver na 
ordem justa, dentro da Vontade do Amor Divino, Deus emitirá novas luzes 
do Céu dos Céus, que é o Puro Amor do Pai, no Coração de Deus. Estas 
luzes iluminam a vontade, elevando-a à compreensão dos anjos dos Céus, 
transformando assim, o homem criado no incriado, que pelo seu livre 
arbítrio se torna um Filho de Deus, dentro da Ordem Divina!  
 

Continuação da explicação. O homem natural é 
perecível e o espiritual é verdadeiro. As duas 
grandes luzes, ou a natureza do espírito eterno e a 
natureza da alma. A significação dos astros.   

 

(O Senhor): “Como criatura, o homem é temporário, perecível e 
instável, porque, pela sua formação natural, apenas é um receptáculo útil, 
no qual se poderá desenvolver um homem justo, com a constante cooperação 
de Deus.  

Quando este receptáculo tiver adquirido o necessário grau de 
aperfeiçoamento, para o qual Deus o organizou com todas as tendências e 
substâncias, Ele desenvolve o Seu Eterno Espírito Incriado no coração do 
homem. Este Espírito é, de acordo com a sua emanação, aquilo que Moisés 
mencionou quando se referia a uma das grandes luzes que são colocadas na 
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expansão do Céu, e assim também foi compreendido por todos os patriarcas 
e profetas.  

Esta eterna e Incriada Luz no Céu do homem, será o 
verdadeiro dirigente do seu verdadeiro dia, ensinando o antigo 
receptáculo a se transformar completamente em seu Ser Divino, 
Eterno e Incriado, e fazer-se um Filho de Deus.  

Mas, todo o ser criado possui uma alma viva, que em si é espírito, 
tendo a capacidade necessária para reconhecer o bem e a verdade, o mal e a 
mentira, podendo atrair a verdade e o bem, afastando a mentira e o mal. 
Entretanto, ela, a alma, é um espírito criado e como tal jamais 
poderá alcançar a Filiação Divina.  

Quando tiver aceitado o bem e a verdade, dentro da lei estabelecida, 
em toda a humildade e modéstia do seu coração e da sua vontade livre, dada 
por Deus, esta vontade humilde, modesta e obediente ter-se-á tornado, 
então, uma expansão, pois formou-se através do Divino, depositado na alma 
do homem e estará apta para assimilar o Divino Puro e Incriado.  

O Puro Divino, ou seja, o Espírito Incriado de Deus, que é 
firmado nesta expansão, representa a Grande Luz. A alma do homem, 
porém, que é por Ela transformada numa luz quase idêntica, representa a 
segunda e menor luz que, igualmente, é firmada nesta expansão, onde será 
transformada pela luz incriada (espírito) numa outra também incriada, sem 
perder algo da sua estrutura natural, ganhando infinitamente, num sentido 
espiritualmente purificado. Pois a alma do homem, por si só, jamais 
poderia mirar a Deus em seu Ser Espiritual Puríssimo; da mesma 
forma um espírito puro incriado não poderia aperceber-se da natureza, que 
não existe para ele. Somente pela união completa do espírito puro com 
a alma, esta poderá ver a Deus em Seu Ser Primário e o espírito, 
apenas verá a natureza por intermédio da alma.  

Isto refere-se às palavras de Moisés, quando diz: “uma luz grande 
governa o dia e a luz pequena, a noite, determinando sinais, isto é, 
determinando pela sabedoria, a causa de todos os fenómenos e coisas, como 
também os tempos, dias e anos, o que em outras palavras é, reconhecer em 
tudo a Sabedoria, Amor e Graças Divinas.”  

As estrelas, mencionadas por Moisés, são os múltiplos 
conhecimentos nas diferentes coisas, os quais surgem do 
conhecimento principal, e por isto são também firmados na mesma 
expansão.  

Eis o quarto dia da Criação que, como os primeiros três dias, surgiu 
do anoitecer e da manhã do homem.  
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5.º / 6.º DIA – Explicação da Génesis de Moisés, 

capítulo 1:20-31. A formação natural da terra e do 
homem. Advertência sobre a sabedoria e conselho 
para a procura do Reino de Deus dentro de si 
próprio.  

 

(O Senhor): “A fim de que não pergunteis a interpretação do quinto e 
do sexto dia da Criação, Eu vos digo: tanto a posterior Criação do 
mundo animal, como finalmente, a do homem, nada mais 
representam que a completa vivificação e realização certa, de tudo 
aquilo que o homem contém nas suas partículas naturais.  

O seu mar e todas as suas águas se tornam cheias de vida e ele 
reconhece e vislumbra na sua luz divina e incriada, a plenitude infinita e 
múltipla das ideias e formas criadoras, compenetrando-se, desta maneira, da 
sua descendência divina. Pela Criação do primeiro homem é 
representada a completa encarnação ou a integração da Filiação 
Divina.  

Naturalmente, tu Me perguntas em teu íntimo: está tudo muito bem, 
e ninguém poderá contestar esta verdade plena; mas, como surgiu, então, 
esta terra que de modo algum poderia ter sido de toda a Eternidade, tal 
como hoje se apresenta? Como se deu o plantio das ervas, arbustos e árvores 
de variadas espécies? Como surgiram os animais e quando?  

Como foi que o homem se tornou seu habitante? É verdade que tenha 
sido criado apenas um casal, conforme consta na Génesis, ou foi aqui 
colocada uma quantidade de criaturas de diferentes cores, formas e 
caracteres?”  

A esta pergunta só posso repetir o mesmo: quando te tiveres apossado 
da sabedoria dos anjos, poderás deduzir do puramente espiritual, numa 
correspondência retrospectiva – da natureza, a Criação natural – e saberás 
que as criações da natureza, seguem-se na mesma ordem, em 
períodos muito extensos. A formação do primeiro casal nesta 
mesma época, e a sua experiência e procriação seguem naquela 
ordem, conforme consta em quadros ocultos.  

Mas, como já disse, não poderás compreender isto sem a sabedoria 
dos anjos, mesmo de posse de toda a sapiência dos sábios desta terra, que 
neste ponto já externaram as mais diversas opiniões.  

Mas tal ciência mundana não é de especial utilidade, por induzir o 
homem a que se torne orgulhoso e altivo, desprezando os seus irmãos.  

Antes de mais nada, deves procurar o Reino de Deus em teu coração 
e a Sua Justiça, não te preocupando com o resto, pois que te poderá ser 
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dado, inclusive a sabedoria dos anjos, num abrir e fechar de olhos. – Penso 
que tereis compreendido este Meu conselho?”   

 

A FASE FINAL DA CRIAÇÃO 
 

(O Senhor): “Se fordes capazes de meditar, um pouco mais que o 
comum das criaturas sobre o que vos acabo de falar, compreendereis, 
embora não em sua profundeza, que Moisés se referia à única e verdadeira 
aparição do desenvolvimento de todas as coisas, desde o seu início à 
perfeição máxima, dentro da Ordem da Sabedoria Eterna. 

Quem não o entender desta forma não deve ler os livros deste profeta, 
pois interpretá-lo-á erradamente, aborrecendo-se com a estultícia e 
finalmente, com aqueles que desejem por meio de armas, incutir tal 
ensinamento aos demais como divinos. 

Fazendo a leitura dentro da compreensão acima, a pessoa reconhecerá 
não só ser Moisés profeta mui sábio, iluminado pelo Espírito Santo de 
Deus, dotado da maior capacidade de inspiração e vontade firme, capaz de 
transmitir às criaturas a verdade plena sobre a Divindade e a Sua Criação, 
da maneira como a recebeu por Deus em seu espírito gigantesco. 

Deste modo surgiram sóis, planetas isoladamente e tudo que 
comportam, ao mesmo tempo com relação ao Todo. Apareceu o 
homem num sentido restrito, e de modo geral, porquanto toda a 
partícula – da maior à menor – da Criação material e espiritual 
corresponde ao homem, por ser dela o móvel e a causa principal, 
além de ainda representar o produto final do Plano Divino, 
conquistado através de todos os empenhos precedentes de Deus. 

Por ser o homem o que Deus queria alcançar através dos ciclos 
anteriores, de que sois prova irrefutável – tudo que está nos Céus e 
no Cosmos corresponde a ele, conforme foi explicado pelo profeta. 
Analisai-o cautelosamente e chegareis a esta conclusão. Tu, Cirénius, 
estarás satisfeito com Moisés?” 

 
(O Grande Evangelho de João – I – 157-162 – II – 222) 

 

*** 
 

- A CRIAÇÃO DO HOMEM - 
 

O Homem foi criado no sexto dia, juntamente com todos os 
animais; no entanto o Senhor tem na Escritura uma parte destinada 



15 
 

à explicação mais pormenorizada sobre a criação de Adão e de Eva 
(Génesis 2:7; 18-25). 

Seguem-se as revelações sobre a criação do Homem, também 
impregnadas de cunho espiritual. 

 

Digo Eu: “Meu amigo, de certo modo já tiveste um ensinamento a 
respeito, quando te apontei os efeitos da miséria dos povos. Que além 
disto a História da Génesis, aplicada literalmente à Criação da 
Natureza, apresente-se como mero contra-senso, não existe quem o 
conteste. 
Porém, a pessoa que se aprofundar na sequência dos livros de Moisés, 
verificará que ele em suas alegorias reportava-se apenas à formação 
original do sentimento e do intelecto dos primeiros seres da Terra, e 
não à Criação cósmica; eis por que ligava a evolução psíquica à 
história. Esta, porém, só podia ser produto da formação do intelecto e 
nunca da natureza muda, que continuará a mesma para todo o 
sempre. 
De modo idêntico acontece com os livros hindus, nos quais se fala 
primeiro da formação dos espíritos puros, a seguir da queda de 
alguns sob o título “As Guerras de Jehovah”, da criação do mundo 
dos sentidos, dos animais e, por fim, do homem. Tudo isto deve ser 
tomado em sentido espiritual, mormente no que se refere à 
formação moral humana. 
Quem tiver uma orientação do espírito e se integre na interpretação 
do mundo material e do espiritual, facilmente deduzirá o 
aparecimento do primeiro através do segundo, como e de onde 
surgiram os sóis, planetas e os seus habitantes. Para este fim é 
preciso ser o homem despertado pelo espírito, pois somente a mais 
remota testemunha de todo o Ser e Criação, poderá iluminar aqueles 
labirintos impenetráveis aos olhos humanos. 
Além do mais, que a idade da Humanidade no aperfeiçoamento 
actual corresponda ao cálculo de Moisés quanto à matéria e 
ao tempo, – disto podes ter certeza absoluta. Houve, muito 
antes de Adão, uma espécie de animais gigantescos, que se 
assemelhavam à imediata criação humana, não pela forma, mas pela 
inteligência apurada, embora mais instintiva. O elefante é um 
exemplo, conquanto degenerado. Animais como estes cultivaram o 
solo como predecessores do homem, pois a terra foi por eles povoada 
muitos milhões de anos antes. 
Era preciso que o solo árido fosse amolecido, a fim de prepará-lo para 
o cultivo de plantas e outros animais menores, antes de produzir a 
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natureza delicada do homem dentro do plano divino, plano este já 
transmitido a cada alma não materializada, todavia existente na 
atmosfera. 
Quando o solo telúrico se achava inteiramente produtivo, 
Deus chamou uma alma perfeita do éter, a fim de que formasse 
do barro fertilizante um corpo de acordo com a Imagem 
Divina nela encerrada. A alma mais completa e forte assim fez, 
apresentando-se destarte num corpo robusto e bem organizado, que 
podia observar o mundo e as suas criações precedentes. 
A criação dos animais enormes em parte já havia 
desaparecido da Terra, muito antes que o primeiro homem a 
pisasse em sua majestosa semelhança divina. Não obstante, 
sempre se encontrará vestígios seus, sem que os homens lhes possam 
dar destino. 
Pouco a pouco os sábios chegarão à conclusão de que a Terra 
antecede ao cálculo de Moisés, o que trará a este um grande 
descrédito. Eu, porém, designarei outros sábios, pelos quais este 
profeta será integralmente reabilitado. E não levará tempo para que o 
Reino de Deus sobre a Terra se estabeleça, obrigando a morte dela 
desaparecer. Porém, antes disto, muitas atribulações cairão 
sobre este orbe. 
Será preciso adubá-lo por muitas vezes com sangue e carne 
humanos, e através deste adubo espiritual começará a época 
fisicamente imortal deste planeta, assim como em tempos de Adão se 
havia iniciado a era em que, pelo estrume fertilizante do lodo, foi 
possível à alma formar um corpo perfeito como Deus. 
As criaturas que, em vida, renascerem completamente em 
espírito, governarão para sempre esta nova criação, como 
anjos e espíritos puros, enquanto os outros, retardados na 
perfeição virão à Terra, em tal época, em corpos imortais, 
porém, num estado de grande miséria. Terão de se sujeitar a 
serviços pesados o que não lhes agradará, pela lembrança da 
sua primitiva e feliz condição, quando ainda viviam na sua 
carne. Este período perdurará até que tudo se transforme em 
vida puramente espiritual, de acordo com o eterno plano de 
Deus. Eis a trajectória de todas as coisas que surgem, 
permanecem e se transformam dentro da Ordem Divina! 

 

(O Grande Evangelho de João – II – 215) 

 
*** 
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