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12.º CADERNO 
 
 

ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 
 

*** 
 

- A LIGAÇÃO DO HOMEM COM DEUS - 

 
A Igreja 

 
 (Núcleo de Fraternidade Cristã e 

Desenvolvimento Colectivo da Fé) 
 

Igreja é uma palavra grega (ekklesía) que significa: ek = para 
fora, e klesía = chamados. Assim, podemos dizer que uma Igreja 
Cristã é composta de pessoas chamadas do mundo, para se 
reunirem em assembleia à volta da doutrina de Cristo. 

N’A Nova Revelação Viva é mencionado pela primeira vez o 
termo – Igreja, mostrando a criação da Primeira Igreja da Terra. 
Depois de uma experiência com o Poder de Deus, Enoque, o sétimo 
filho de Adão, diz: “Assim é e sempre será: a audição está mais próxima 
da vida que a visão, enquanto unicamente o coração é a morada eterna da 
vida. Consagremos portanto ao Pai da Vida o nosso coração eternamente.” 

 
Segue-se a descrição da primeira igreja da Terra: 
 
“Depois de termos passado sete dias na montanha com os filhos de 

Deus, e tendo assistido à primeira fundação da Igreja da Terra através da 
presença visível de Jeová, com todas as minúcias, acções e palavras, 
recebemos a explicação integral dos seis dias da Criação mencionados por 
Moisés, ou seja, a fundação da primeira igreja do orbe.”  

(A Criação de Deus – volume II – capítulos 171 e 172) 
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Jesus define a Sua Igreja como “casa”, edificada sobre a Pedra 

que é a Sua Própria Vida. É também uma assembleia de homens e 
mulheres, redimidos pelo Seu sacrifício na cruz, a quem Ele 
outorgou poder, para vencer todo o poder do mal – Inferno. 

Foi à Igreja que Jesus incumbiu a tarefa de baptizar os novos 
adeptos da Sua doutrina, bem como ensiná-los a guardar as Suas 
ordenanças. 

O apóstolo Paulo define a Igreja como “esposa” de Jesus, 
vincando a sua intimidade com Ele e também diz que 
espiritualmente é um mistério. 

O conceito de Igreja/templo, não tem base bíblica, nem é 
orientado n’A Nova Revelação Viva. Como foi dito a Igreja é o 
conjunto de crentes e não o lugar das suas reuniões. Jesus derrubou 
esse conceito, quando doutrinou a mulher samaritana sobre o lugar 
de adoração a Deus. 
 

“…E sobre esta pedra (Jesus) edificarei a minha igreja, e as 
portas do inferno não prevalecerão sobre ela.” (Mateus 16:18) 
 

“Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti 
e ele só (…) e se não escutar, dize-o à igreja (…) em verdade 
vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e 
tudo que desligardes na terra será desligado no céu. (…) Se 
dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, 
isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque 
onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu 
no meio deles.” (Mateus 18:15-20)   
 

“É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, 
ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do 
Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as 
coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém.” (Mateus 
28:18-20) 
 

“Grande é este mistério: digo-o porém, a respeito de Cristo e 
da igreja.” (Efésios 5:32) 
 

“Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem 
neste monte (Gerizim) nem em Jerusalém (no Templo) 
adorareis o Pai. (…) Deus é Espírito, e importa que os que o 
adoram o adorem em espírito e em verdade.” (João 4:21,24) 
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“Diz o Sumo Pontífice: “Agora estou completamente instruído e 
espero que, em breve, todos deste lugar 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 Gerizim, 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!  
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 nestas 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 dedo 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 
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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 – I – 49) 
 
“ (Diz o Senhor): Não vos preocupeis com as palavras ao 
doutrinardes em Meu Nome, pois o Meu Espírito vos revelará tudo, 
no coração e na vossa boca! Isto serve para todos, que depois de vós 
doutrinarão o povo. De maneira alguma edifiqueis templos, nem 
determineis certos dias como sagrados, conforme agem os 
gentios. Fixai um dia da semana para doutrinação e deixai vir 
quem quiser à vossa casa! Dividi o pão com os pobres e não 
aceiteis elogios, remuneração ou sacrifícios; foi-vos dado de 
graça e deve ser transmitido do mesmo modo. Tereis de esperar 
somente de Mim a recompensa. 
Se um abastado vos fizer alguma doação por gratidão, podeis aceitá-la 
e dividi-la entre os pobres! Aquela criatura não deve ser considerada 
mais que o pobre, a fim de que não se envaideça, mas aumente no 
amor para com ele. Só assim considerarei a sua oferta, 
recompensando-o com a Minha Graça e Bênção! Pois quem vos 
favorecer, e aos Meus trabalhadores contratados, terá feito sacrifício 
para Mim e o seu prémio será certo. (…) Sabeis, em poucas palavras, 
o que fazer no futuro; portanto, recebei a Minha Bênção e parti ainda 
hoje. Amanhã, Sábado judaico, seria difícil encetardes a viagem.” 

(O Grande Evangelho de João – VII – 165:4-8) 
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As Ordenanças da Igreja 
 

 (Os Baptismos e a Ceia do Senhor) 
 

Desde sempre a Igreja considerou as duas ordenanças do 
Senhor, para manter até à Sua Vinda; o Baptismo de 
Arrependimento, por imersão em água e o Baptismo com/no 
Espírito Santo, como outorga do Poder de Deus. 

Jesus também foi baptizado nas águas do Jordão, por João e a 
Trindade esteve presente: O Pai, através da Voz ouvida do Céu, O 
Filho, na Pessoa de Jesus e o Espírito Santo na corporização 
simbólica de uma pomba.  

O baptismo nas águas tem em si o simbolismo da morte do 
creta para o mundo e a sua ressurreição para viver uma vida nova 
em Jesus. 

Este ensino faz parte da Doutrina de Cristo e tem base na 
Bíblia e n’A Nova Revelação Viva. 
 

“E, sendo Jesus baptizado, saiu logo da água, e eis que se 
abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como uma 
pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: 
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.”  
(Mateus 3:16-17) 
 

“Portanto ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em 
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.” (Mateus 28:19) 
 

“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
baptizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; 
e recebereis o dom do Espírito Santo.” (Actos 3:38) 
 

“E disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que eu seja 
baptizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E 
respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de 
Deus. (…) E desceram ambos à água, tanto Filipe como o 
Eunuco, e o baptizou.” (Actos 8:36-38) 
 

“Ou não sabeis que todos quantos fomos baptizados em Jesus 
Cristo, fomos baptizados na sua morte? De sorte que fomos 
sepultados com ele pelo baptismo na morte; para que, como 
Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim 
andemos nós também em novidade de vida.” (Romanos 6:3-4) 
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“Diz Simão Judá (Pedro): “Senhor, quando Te deixaste baptizar nas 
águas do Jordão, vimos uma chama em forma de pomba sobre a 
Tua Cabeça e dizia-se ser aquilo o Espírito Santo. Também se ouviu 
uma voz do Alto: Eis o Meu Filho Amado em Quem Me comprazo; 
deveis ouvi-Lo! Que foi aquilo? De onde surgiu aquela chama e quem 
pronunciou as palavras?” 
Digo Eu: “Só podiam ter surgido de Mim. Pensas que atrás das 
estrelas habita um Pai no Espaço Infinito, que tenha feito descer 
tanto a chama quanto as palavras? Ó cegueira humana! Se o Pai 
Eterno habita em Mim, Seu Filho, também Eterno, – como ainda 
podes perguntar? Presta atenção: verás a Mesma Chama sobre a 
Minha Cabeça e também ouvirás as Mesmas Palavras!” Todos 
vêem a dita chama em forma de cruz ou de pomba, porquanto 
esta representa uma cruz, e ouvem aquelas palavras. 
Eu, então digo: “Foi esta a Voz do Pai em Mim, e a chama surgiu da 
Minha Infinita Irradiação de Vida, ou seja o Meu Espírito Santo. 
Compreendeis isto?” Todos respondem em uníssono: “Sim, Senhor, 
tudo é claro!” (O Grande Evangelho de João – IV – 253:1-3) 
“ (O Senhor): “Lembrai-vos todos do seguinte: Onde estiverdes 
reunidos em Meu Nome – como aconteceu no jardim do sanatório – 
estarei convosco. Quem vos ouvir, ter-Me-á ouvido, e Eu terei 
Misericórdia para com ele; e caso fordes dar um testemunho a algum 
doente, em Meu Nome, ele se sentirá melhor. 
Quem vos receber, ter-Me-á recebido dentro de si, e Eu lhe perdoarei 
os seus pecados, abençoando-o temporal e eternamente. Quem não 
vos aceitar, não Me terá aceitado, e os seus pecados continuarão em 
sua alma e a Minha Misericórdia estará longe dele. 
Se fordes a casa de alguém em Meu Nome e ele ouvir e crer o que 
disserdes da Minha Pessoa, porém, após a aceitação da Doutrina não 
vos convidar a participar da sua mesa, – não demoreis! Pois quem 
tem, entretanto se apresenta mesquinho, quando não vos 
demonstrastes mesquinhos com a Minha Palavra que é o maior 
Tesouro da vida da sua alma, também receberá a Minha Bênção com 
parcimónia; pois a fé em Mim cria vida pelas obras de amor. 
Quem vos amar por causa do Meu Nome, amar-Me-á e será por Mim 
amado e a Minha Bênção estará com ele. Quem vos odiar e perseguir, 
odiar-Me-á e Me perseguirá; ferirá a sua língua no aguilhão de tal 
modo a encontrar a morte nesses sofrimentos e a perdição da sua 
alma. 
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Não deveis exigir honra ou prémio, em Meu Nome e por causa do 
Meu Verbo; quem, porém, vos ultrajar e manifestar coração duro 
contra vós, fá-lo-á contra Mim, e Eu farei o mesmo contra ele. 
O que Eu vos dou de graça, passai-o gratuitamente! O que o 
amor das criaturas iluminadas vos oferecer, aceitai e Me agradecei; 
pois somente o Meu Amor no coração das criaturas será o doador, de 
sorte que não deveis desprezar a menor dádiva! 
Não procureis lucro material em Meu Nome e por causa da Minha 
Palavra, tampouco qualquer reino mundano. O Meu Reino não é 
deste mundo e, além disso, teríeis pelo lucro material e pelo império 
mundano, recebido o prémio da vida para a vossa alma, não podendo 
aguardar outro por Mim, dos Céus! 
No futuro haverá profetas falsos e dominadores a fazerem o mesmo 
que fazem fariseus e seus adeptos, honrando-Me perante o povo por 
meio de cerimónias, ouro, prata e pedras preciosas. Através dos 
inspirados pelo Meu Espírito, lhes direi: Este povo miserável honra-
Me, o Senhor da Vida, com o detrito, a morte e o julgamento da 
matéria, – mas o seu coração está longe de Mim! Por isso estarei 
longe dele! 
Por este motivo, não deveis futuramente construir templos e 
altares para Mim; jamais habitarei em templos feitos por 
mãos humanas e não Me deixarei honrar em altares. Quem Me 
amar e cumprir os Meus fáceis Mandamentos, será o Meu Templo 
vivo, sendo o seu coração, pleno de amor e paciência, o Templo 
verdadeiro, vivo e unicamente agradável para a Minha Honra. Tudo 
o resto é julgamento, morte e perdição. 
Sabeis usarem todos os sacerdotes, judeus e pagãos, certos meios de 
purificação e santificação, cuja aceitação e uso incutem aos 
confessores, ameaçando de pavores e punições temporais e eternos 
quem não os aceitar, classificando-os de fúteis e ineficientes. Digo-
vos: Para o futuro darei por terminadas tais determinações e quem as 
usar em Meu Nome, será olhado com ira. Basta que baptizeis em 
Meu Nome quem tiver aceitado a Minha Doutrina no coração, 
dando-lhe um nome por causa da ordem, e Eu o fortificarei. 
Além disto, podeis dar pão e vinho em Minha Memória, em 
Meu Nome e por Meu Amor aos que crerem em Mim e 
cumprem os Meus Mandamentos. Quando comemorardes tal 
Ceia de Amor, Eu estarei entre vós e dentro de vós, como ora 
estou em carne e osso; pois o pão que o vosso amor para 
Comigo oferecer, será idêntico à Minha Carne, e o vinho será o 
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Meu Sangue, que dentro em breve será derramado para todos. 
Sabereis, em tempo, a maneira pela qual isto terá de acontecer. 
Isto vos satisfaça como prova externa, que apenas pelo amor receberá 
valor real perante Mim. Terminando de vos ensinar tais coisas 
importantes, voltaremos ao conhecido monte, onde vos serão 
demonstrados vários acontecimentos.” 

(O Grande Evangelho de João – IX – 166: 
 

 
Os Meios de Graça 

 
(Os Dons Espirituais, a Oração, o Jejum,  

a Imposição das Mãos e a Unção com Óleo) 
  

Os dons espirituais: Os dons espirituais ou carismas, são 
capacidades espirituais oferecidas ao servos de Deus, através do 
“enchimento” ou baptismo com/no Espírito Santo, em que é 
estabelecida uma ligação entre a terra e o Céu, capacitando-os a 
efectuar a Obra de Deus. 

Etimologicamente, o termo “carisma” se origina do grego 
Khárisma, que significa “graça” ou “favor”. 

Os dons espirituais surgiram na Igreja Cristã a partir do dia de 
Pentecostes e são explicitados na Bíblia e n’O Grande Evangelho de 
João. 

Para que os dons espirituais possam ser exercitados, carecem 
de fé, pois sem esta convicção interior o servo de Deus não pode 
manifestar através da acção o Poder de Deus. 
 

“E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, 
porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais 
revestidos de poder.”  
(Lucas 24:48; Actos 1:8) 
 

“Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos 
no mesmo lugar; e de repente veio do céu um som, como de um 
vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que 
estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartidas, 
como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E 
todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar 
noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que 
falassem.” (Actos 2:1-4) 
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“Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais 
ignorantes. (…) Ora há diversidade de dons mas o Espírito é o 
mesmo. (…) Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da 
Sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da 
ciência; e a outro pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro pelo 
mesmo Espírito, os dons de curar; e a outro a operação de 
maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de discernir 
os espíritos; e a outro a variedade de línguas: e a outro a 
interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, 
opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada 
um como quer.” (I Coríntios 12:1-11) 
 

“Nisto, a sombra da Terra torna-se visível e todos observam o seu 
crescimento. Dentro em pouco o eclipse é total, aparecendo número 
maior de estrelas que dantes. Lázaro, então, pergunta qual o motivo e 
Eu, respondo: “Caro irmão, isto ocorre, por não ser a tua visão 
perturbada pela forte luz da Lua cheia. A tua retina está muito 
dilatada, capacitando-te à percepção do fraco cintilar das estrelinhas 
longínquas. Durante o dia não vês os astros, em virtude da luz solar 
contrair as tuas pupilas. Deus construiu o olho humano tão 
artisticamente, a ponto de poder perceber todos os graus de luz e até 
mesmo os pode calcular. Contudo, não pode ser comparado à 
maravilha da visão espiritual, que tudo penetra na justa 
medida.”  

(O Grande Evangelho de João – VI – 157:1) 
 

“Em seguida, expressa-se o outro fariseu: “Jovem inspirado por Deus 
como foi Samuel! Caso alcançássemos a perfeição da vida do espírito, 
chegaríamos igualmente à força interna demonstrada por ti e pelos 
egípcios?” 
Responde Raphael: “Não há perfeição vital sem ligação com a força 
interna, pois uma deriva da outra. Todavia existe variação nos 
dons espirituais dados por Deus, à medida da peculiaridade 
interior, a fim de que os espíritos felizes se possam servir uns 
aos outros, de acordo com o seu amor a Deus e ao próximo. 
Por isso, um recebe no aperfeiçoamento da alma o dom da previsão, 
outro, da sabedoria expressa, outra, da invenção e projecção, 
outro, a força de vontade, outro, a força do amor, outro, o poder 
do rigor, outro, da paciência, um outro, o especial dom da 
misericórdia e outro, o da humildade, – até no Infinito prevalecem 
os dons de modo diverso, para socorro recíproco; em caso de 
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necessidade, cada um possui todas as qualidades, podendo 
agir dentro delas. 
Se, porém, não alcançardes, digamos, o meu dom, no final do 
aperfeiçoamento da vida psíquica, podereis atingir um outro qualquer 
para servirdes ao próximo como acabo de fazer. Quem tiver 
conquistado a Graça ou um dom especial em determinado grau mais 
elevado, não ficará isento dos demais. 
Podeis perceber isto nos talentos, capacidades e qualidades das 
criaturas desta Terra. Existe o bom orador, o pintor, cantor, 
matemático, mecânico, construtor, alfaiate, tecelão, químico ou outro, 
cada qual dotado de qualidade especial. Além desta, é ele aquinhoado 
de outras capacidades, muito embora em grau menor, podendo 
desenvolvê-las até à perfeição. 
6. Sendo tal variedade tão visível no mundo, é de se supor ser ela 
muito mais incisiva nos dons espirituais dados aos espiritualmente 
aperfeiçoados, pois sem ela não haveria possibilidade de bem-
aventurança verdadeira e viva. 
O caminho até à perfeição é igual para todos, e semelhante à 
irradiação da luz solar e da queda da chuva. Analisa, porém, os 
efeitos infinitamente variados de ambos nos minerais, vegetais e 
animais. Havendo variabilidade infinita no campo físico, tanto maior 
é ela no Reino perfeito dos anjos felizes. Assim foi determinado pela 
Sabedoria e o Amor de Deus, a fim de aumentar a felicidade dos 
espíritos. 
Por isso, não indagueis se ides receber os meus dotes pelo 
aperfeiçoamento da alma, e sim, caminhai com humildade e amor na 
estrada luminosa, que percebereis nitidamente quais os dons 
alcançados do Espírito de Deus! 
O corpo humano possui igualmente partes e membros variados, todos 
activos dentro da sua função especial; acaso já ouvistes alguma 
queixa entre eles, a ponto de a mão esquerda reclamar por não ser a 
direita, ou o pé preferindo ser a cabeça, os olhos preferindo ser os 
ouvidos, e vice-versa? 
Quando inteiramente sadio o corpo, todas as partes e membros estão 
satisfeitos com a sua posição, finalidade, qualidade e não desejam 
trocar de espécie de forma alguma. 
O mesmo se dá nas criaturas e espíritos que, no todo, 
perfazem um homem! Uma parte faz papel de olhos, – são os 
videntes: outra, os ouvidos, – são os auditivos; uma outra as mãos, – 
os activos; outra, o coração, – os poderosos no amor; outra, o 
estômago, os aceitadores do Bem e da Verdade de Deus, alimentando 
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a sociedade; outra, igual ao cérebro, os sábios que organizam a 
sociedade, – e assim, do ínfimo ao mais elevado, até ao Infinito. Cada 
membro, por mais simples, e cada fibra individual da sociedade são, a 
seu modo, perfeitamente poderosos, felizes e participantes das 
capacidades e qualidades da comunidade total: assim como os teus pés 
participam da luz dos teus olhos, e estes, da capacidade dos pés. Os 
teus olhos se alegram em serem transportados com o corpo para lá 
onde vislumbram novos milagres e coisas, passando tal satisfação ao 
intelecto e ao coração. Tal alegria é transmitida ao pé como se fora ele 
mesmo a visão, a audição, o pensamento e o sentir. Meditando a 
respeito, certamente estarás satisfeito com os dons do Espírito de 
Deus casualmente alcançados. Tereis compreendido?” 

(O Grande Evangelho de João – VII – 152) 
 

A Oração: Vamos considerar a oração como um período de 
tempo em que o homem, através da fé, pois não vendo Deus, 
estabelece com Ele um “diálogo”. 

É através da fé que o homem se abeira de Deus, crendo que 
Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. 

Jesus (a Sabedoria) orava ao Pai (o Amor) muitas vezes e 
procurava lugares isolados para estes encontros espirituais. 

A certa altura Jesus ensinou que devíamos procurar entrar no 
nosso aposento e orar ao Pai em oculto, pois Ele recompensaria este 
momento de reflexão interior. Embora cada um possa ter um lugar 
reservado para estes momentos, Jesus não estava a referir-se ao 
espaço físico (aposento), mas sim ao interior do homem, ao seu 
coração em ligação com a sua alma e espírito. 

A pedido dos apóstolos, Jesus ensinou-os a orar, dando a 
oração modelo a que chamamos – “Pai-nosso”. 

Como terminar a nossa oração a Deus? Segundo a tradição das 
igrejas, Romana e Ortodoxa, a oração termina com a palavra, 
“Amém” (assim seja), conforme Jesus terminou a Sua oração (“Pai-
nosso”), ou, “em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”, 
conforme é ministrado o baptismo; segundo a Igreja Protestante, a 
oração termina com a palavra “em Nome de Jesus”, conforme é 
orientado também por Jesus. Mas n’O Grande Evangelho de João, Jesus 
enfatiza que que devemos orar “em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo”, pois desta forma estamos a invocar a plenitude da 
Divindade: “Em Nome do Pai”, invocamos o Amor de Deus; “e do 
Filho” invocamos a Sabedoria de Deus”; “e do Espírito Santo”, 
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invocamos a Força que emana de Ambos. Seguem as citações 
confirmando aquilo que é dito.  

Sobre a oração ou prece, existem muitos exemplos na Bíblia, e 
várias explicações n’O Grande Evangelho de João, os quais citamos. 
 

“E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando 
acabou lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a 
orar …”  
(Lucas ll:1) 
 

“Portanto, vós orareis assim: Pai-nosso, que estás nos céus, 
santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia 
nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 
perdoamos aos nossos devedores; e não nos induzas à 
tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o 
poder, e a glória, para sempre. Amém.” (Mateus 6:9-13) 
 

“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e, fechando a 
tua porta, ora a teu Pai que está em oculto; e teu Pai, que vê 
secretamente, te recompensará.” (Mateus 6:6) 
 

“E levantando-se (Jesus) de manhã muito cedo, fazendo ainda 
escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava.” (Marcos 
1:35) 
 

“…Baptizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo.” (Mateus 28:19) 
“E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o 
Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em 
meu nome, eu o farei.” (João 14:13-14) 
 

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a 
prova das coisas que se não vêem. (…) 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 11:1,6) 
 

“Encontrando-nos todos à beira-mar, diz o comandante: “Senhor, 
agora tenho provas de sobejo seres, ou o Deus Supremo ou o Seu 
filho; pois um mortal não seria capaz de tais coisas!” A estas palavras 
todos se ajoelham, fazendo menção de adorar-Me. 
Mandando que se levantem, digo-lhes: “Nem Deus, nem Eu, 
necessitamos disso; a verdadeira adoração consiste no amor sincero 
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ao Pai no Céu e ao próximo. O resto não tem valor diante de Deus e 
de Mim. 
Jehovah nunca ensinou as criaturas a adorarem-No com os lábios, 
deixando frios os seus corações. O facto de terem Samuel e outros 
profetas orado em voz alta diante do povo, de ter David 
cantado os seus salmos e Salomão o seu Cântico, – levou o 
povo a imitá-los. Diante de Deus tais preces acompanhadas por 
oferendas e promessas são um horror! Quem não souber orar no 
coração que deixe de fazê-lo, a fim de não se tornar hipócrita! 
Deus não lhe deu pés, mãos, olhos, ouvidos e lábios para que 
externassem a sua oração, mas unicamente o coração! 
A criatura, entretanto, poderá orar com os pés quando 
distribuir socorro e consolo aos necessitados; com as mãos, 
socorrendo os enfermos; com os olhos, não se escandalizando 
com a miséria; com os ouvidos, pela maneira como ouve e 
aplica o Verbo Divino, não se fazendo de surdo aos rogos dos 
pobres e, finalmente, com os lábios, tomando a defesa das 
viúvas, órfãos e prisioneiros, tantas vezes injustamente 
condenados! Do mesmo modo, a criatura ora com os lábios, 
ensinando os ignorantes e despertando-lhes a fé, o verdadeiro 
conhecimento de Deus, bem como o desejo de aplicar as virtudes 
divinas. Sabeis agora o que quer dizer: Adorar a Deus em Espírito e 
Verdade. 
Bem, consta que a criatura deva orar constantemente, não 
desejando cair em tentação. Que coisa ridícula! Pois neste 
caso deveria permanecer ajoelhada dia e noite, pronunciando 
orações vãs! E quando cumpriria os seus deveres? Se, 
entretanto, orardes conforme vos ensinei acima, fá-lo-eis 
constantemente, recebendo as Bênçãos Divinas aqui e no 
Além! Tereis compreendido isto?” Respondem todos: 
“Perfeitamente, Senhor!” Digo Eu: “Muito Bem, Meus amigos; 
voltemos então à cidade!” – Aos oito marinheiros Ebahl ordena que 
alguns o acompanhem, pois quer provê-los de pão, vinho, peixes e 
frutos.” 

(O Grande Evangelho de João – II – 111) 
 
“ (…) Responde o tavoleiro: “Senhor, agradeço-Te muito; pois vejo 
ser a verdade a maior bênção para o homem, enquanto a mentira e o 
embuste, representam uma maldição. Desejava apenas ouvir de Ti, se 
Deus não considera as orações dos sacerdotes e se são igualmente 
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inúteis, quando porventura alguém achar não merecer pedir ao Pai, 
procurando por isso um sacerdote, mediante pagamento.” 
Respondo: “Acaso não consta: Este povo honra-Me com os lábios, 
enquanto o seu coração está longe de Mim? Como poderia beneficiar 
alguém, uma oração paga para o efeito? O necessitado não se atreve a 
orar a Deus, e o próprio sacerdote não pode fazê-lo, porquanto não 
acredita Nele; pois se assim fizesse, não se deixaria pagar e sim diria 
ao pedinte: Todo homem – ainda que o número dos seus pecados 
seja idêntico às ervas da Terra e à areia do mar – pode orar a 
Deus com humildade e contrição, que a sua prece será ouvida 
pelo Pai. O amor do próximo já me impõe o dever de pedir por todas 
as criaturas; portanto, ora tu mesmo a Deus, para receberes alívio. 
Toda a oração paga é um horror para Deus! 
Deste modo deveria falar um sacerdote crente, caso alguém lhe 
pedisse orações remuneradas! Ele mesmo não acreditando em Deus, 
fazendo-se pagar pela oração lida, com expressão beatífica, sem 
meditar ou elevar o pensamento ao Alto – é portanto mentiroso e 
impostor. Como poderia Deus considerar tal oração? 
Afirmo-te: Se Deus pretendesse socorrer a quem pela suposta 
indignidade não se atreve a pedir-Lhe, em virtude da sua humildade, 
Ele não o fará para libertá-lo da sua superstição. 
Se vires um necessitado orando a Deus ajuda-o na sua penúria, 
presta-lhe socorro caso estejas em condições; se não tiveres nada para 
dar, junta a tua oração à dele, e te garanto Deus atender tal pedido! 
Pois onde dois ou três orarem a Mim, em verdade, sempre 
serão considerados. Ninguém deve dirigir-se a Deus por coisas 
fúteis e mundanas, que não será atendido; pedindo o necessário 
para o sustento material, pelo fortalecimento da sua fé e da sua alma, 
a oração será ouvida. Eis a situação real da oração verdadeira, uma 
bênção justa de Deus no coração humano! Compreendeste?” 

(O Grande Evangelho de João – VI – 180) 
 

“ (O Senhor): “Tais almas (nota da revisão: almas de pessoas já 
falecidas), nem boas nem más, não se podem tornar perigosas, e 
constitui obra de caridade pedir por elas. A oração de uma 
criatura plena do verdadeiro amor e piedade, convicta do Meu 
Amor, exerce grande alívio em almas verdadeiramente 
necessitadas. Ela forma certa camada de éter vital, na qual, 
estas almas, vêem – como num espelho – os seus males e 
defeitos, melhorando e subindo facilmente à Luz da vida. 
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Eu Mesmo vos dei oportunidade para vos tornardes úteis àqueles que 
já deixaram os seus corpos físicos. Mas, como pedir? Por certo não 
julgueis levar-Me à Misericórdia através da vossa oração, porquanto 
Sou infinitamente mais Misericordioso que todas as criaturas 
bondosas do mundo, em conjunto; mas, explicai-lhes o Evangelho, 
com fé e amor, e elas vos ouvirão e aproveitarão. Deste modo 
pregareis a Boa Nova aos verdadeiramente pobres de espírito, 
o que lhes será muito útil. 
Todas as demais preces e orações de nada adiantam às almas, mas 
prejudicam-nas pelo aborrecimento de serem comuns e, entre 
fariseus, até mesmo dentro da Lei, feitas apenas com pagamento 
vultoso. A maneira pela qual vos ensinei a pedir e cuidar da pobreza 
espiritual dos já falecidos, reverte em bênção; orações e missas dos 
fariseus, são-lhes maldição que desprezam e das quais fogem. 
Guardai este Meu conselho; com a sua prática, criareis amigos 
verdadeiros, poderosos e reconhecidos, no Além, que não vos 
abandonarão, aqui ou lá, caso passeis qualquer tribulação! Tais 
amigos tornam-se vossos protectores, zelando pelo bem dos 
seus benfeitores. 
Somente o conseguireis pelo zelo e cuidado por Mim descritos. Para 
tanto, não é preciso a descoberta de burgos e fazendas, pois podeis 
fazê-lo sempre e em qualquer lugar e pelo número de almas de 
que for capaz a vossa imaginação. A vossa fé, amor e 
misericórdia verdadeiros, e a Verdade surgida por Mim, ultrapassam 
as esferas do grande Homem Cósmico. Não sois, apenas, Minhas 
criaturas, mas idênticas a Mim, vosso Pai, e infinitamente mais, 
enquanto o Homem Cósmico não é nem um ponto sensível no menor 
nervo do dedinho do pé, – isto, considerado espiritualmente, ou seja, 
do ponto de vista da Verdade mais profunda. 
Em verdade vos digo: a vós é dada uma esfera de actividade 
infinita, cuja extensão vereis apenas quando morardes e 
agirdes no Meu Reino, eterno, numa só Casa do Pai! Por enquanto, 
tudo isto vos parece um sonho curioso, como acontece aos bons filhos 
de pais religiosos. O que vos digo é Verdade profunda e divina. 
Assim como Me é dado todo o Poder e Força no Céu e neste ínfimo 
planeta, também vos serão dados a todos os que crêem em Mim e Me 
amam acima de tudo. Os filhos de um pai não podem ser menos 
perfeitos do que ele. 
(…) Pelo pequeno sacrifício feito a Mim, não procureis 
recompensas no mundo, pois, em tal caso, seríeis não Meus 
filhos, mas da Terra – péssimo escabelo do Meu Amor e Rigor; 
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fazei tudo por Amor verdadeiro e vivo para Comigo, vosso Pai, e Eu, 
saberei como vos recompensar com verdadeira alegria! 
(…) Não permito ser considerado ao lado do mundo! Ou tudo, 
ou nada! O meio-termo é hábito dos pagãos e traz-lhes maus 
frutos. 
(…) O que Me expuserem os Meus verdadeiros filhos e amigos, 
será por Mim considerado e, brevemente, aliviarei os seus 
males. Tudo que é e se chama mundo deve, a partir de agora, ser 
castigado cem vezes mais do que o foi desde o início dos tempos! Eis 
as Minhas Palavras, – e os tempos ensinarão às criaturas, que Eu 
não as falei em vão!” 

(O Grande Evangelho de João – VIII – 38)  
 

“ (…) Permanecei neste Meu Amor, que também ficarei 
convosco, e tudo que pedirdes ao Pai em Mim, ser-vos-á dado. 
Não peçais coisas do mundo, senão os tesouros eternos do Reino de 
Deus. Tudo o resto, indispensável à subsistência ser-vos-á dado 
automaticamente.” 
Diz o capitão: “Senhor e Mestre, como pedirmos dentro do Teu 
Agrado, pois o homem pode ser atingido por necessidades várias, 
querendo dirigir-se unicamente a Ti. Como deve fazê-lo?” 
Respondo: “Em todas as aflições e misérias, pedi com palavras 
simples, no coração, que não tereis pedido em vão. Poucas palavras 
sem ritual algum, mas silenciosamente, devem ser dirigidas a Mim 
da seguinte forma: 
Nosso querido Pai, que habitas no Céu. O Teu Nome seja 
eternamente louvado! O Teu reino da Vida, da Luz e da 
Verdade venha a nós e fique connosco. A Tua Vontade santa e 
justa se faça entre nós, na Terra e nos Teus Céus, entre os Teus 
anjos perfeitos. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa os nossos 
pecados e fraquezas, como também os perdoaremos aos que 
nos prejudicaram. Não permitas que venham tentações sobre 
nós, às quais não resistiríamos e liberta-nos de todo o mal em 
que a criatura poderá cair, em consequência das tentações do 
mundo e do seu espírito maldoso. Teu é todo o Poder, toda a 
Força e Glória, e todos os Céus são plenos dos mesmos, de 
Eternidades em Eternidades! 
Deste modo, todos devem pedir no coração, que tal pedido será 
atendido se for desejo verdadeiro do coração, e não puramente uma 
prece dos lábios. Deus é Espírito puríssimo, portanto deve ser 
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adorado em Espírito e Verdade rigorosa. Se o compreendeste, age de 
acordo que viverás como todos que assim fizerem.”  

(O Grande Evangelho de João – X – 32) 
 

O Jejum: O Jejum é um “aliado” poderoso da oração, pois 
reforça o nosso interesse na busca de Deus e do Seu Poder.  

Existem diversos tipos de jejum: uns, com abstinência total de 
alimento e bebida, este com duração limitada, pois na Bíblia este 
tipo de jejum não ultrapassa os três dias; outros com abstinência 
parcial de alimentos, podendo durar mais tempo e outros ainda, 
pela abstinência de iguarias e de relações sexuais. 

De certa forma o jejum tem como princípio, enfraquecer a 
carne na sua força, para que a alma e o espírito no homem estejam 
mais fortalecidos, para receber o Poder de Deus. 

O jejum é necessário para reforçar a oração, nos momentos em 
que o servo de Deus tem de enfrentar lutas espirituais com as forças 
diabólicas. 

Segundo a Bíblia o jejum é definido como: “aflição da alma”. 
No Velho Testamento, temos diversos exemplos de jejum, bem 

como no Novo Testamento, pois o próprio Jesus jejuou, bem como 
os seus discípulos após a Sua Ascensão. O Jejum foi avalizado pelo 
Senhor, quando confrontado pelos discípulos de João Baptista que 
diziam que eles não jejuavam. Jesus lhes disse que após a Sua 
retirada deste mundo, os Seus discípulos precisavam de jejuar. 
  

“Mas, quanto a mim … o meu vestido era o saco, humilhava a 
minha alma com o jejum…” (Salmo 35:13)  
 

“E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com 
oração e rogos. Com jejum, e saco e cinza. (…) Naqueles dias 
eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar 
desejável, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha 
boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as três 
semanas.” (Daniel 9:3; 10:2-3) 
 

“E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos 
das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, 
virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão.”  
(Mateus 9:15) 
 

“Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela 
oração e pelo jejum.” (Mateus 17:21)  
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“Os profetas muito aplicavam o jejum para reduzir as sensações 
carnais, dando livre acção ao espírito. De igual modo jejuavam 
frequentemente os visionários, a fim de facilitarem a visão espiritual. 
Quem desejasse receber graça especial de Deus, deveria fazer 
promessa de jejuar, orar tempo determinado e sempre era atendido. 
(…) Neste ambiente não se fala em jejum. Dá impressão querer o 
Senhor e Mestre abolir tais promessas antigas. 
Eu fixando-o, digo: De modo algum revogo a lei do jejum! Quem 
jejua no sentido verdadeiro, não deixa de beneficiar-se, porquanto 
torna mais livre e espiritualizada sua alma. 
Ninguém porém, atingirá a bem-aventurança por este meio, 
mas simplesmente pela fé em Mim e cumprindo a vontade do 
Pai, transmitida por Mim. Tal cumprimento pode ser efectuado 
sem consideração a determinados dias, abstenção de certos alimentos 
e bebidas. 
(…) Quem pretende jejuar com justiça perante Deus e em 
benefício da vida eterna da alma, abstenha-se do pecado por 
amor a Deus e ao próximo; pois os pecados pesam na alma, 
dificultando a sua ascensão. 
(…) Jejuar com justiça, quer dizer desistir de tudo, suportar 
com paciência o fardo destinado e seguir-Me; pois Eu Mesmo 
sou de todo coração Meigo e Paciente. 
(…) Nunca vos excedais! Na medida justa tereis aplicado o jejum; 
tudo o resto é superstição e enorme tolice dos homens, de onde serão 
libertados tão logo queiram. 
(…) Quanto à oração segundo os judeus, não tem valor e representa 
um horror para Deus. Qual seria o efeito das prolongadas orações 
labiais, mormente quando pagas a oradores privilegiados, na 
suposição de serem somente elas proveitosas e fortes? … Essas preces 
são verdadeiro coaxar de rãs no brejo, sem sentido e razão.  
(…) Deus é em Si Espírito da máxima Sabedoria. Detentor de 
Inteligência mais profunda e lúcida e a própria Verdade.  
Quem pois, quiser orar a Deus de modo efectivo, terá de fazê-
lo em espírito e verdade. Assim faz quem se dirige ao silencioso 
recôndito de amor, no coração. Deus, que perscruta todos os corações, 
facilmente vos analisará, descobrindo de pronto quais os vossos 
desejos, atendendo aos pedidos feitos em espírito e verdade. 
(…) A oração verdadeira consiste no cumprimento dos 
Mandamentos e na prática da Sua Vontade por Amor a Ele. Quem 
ora deste modo, fá-lo em verdade ininterruptamente. 
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Todos os anjos dos Céus Divinos adoram a Deus constantemente, 
porque executam a vontade do Pai. 
(…) Igualmente orais em verdade, ofertando-Lhe justo louvor.  
(…) Sabeis o que significa jejuar e orar, portanto não pergunteis 
porque Eu e os Meus discípulos não agimos como os judeus e fariseus 
ignorantes. 
(…) Os Meus discípulos não devem jejuar, enquanto Eu 
permanecer com eles como justo Noivo das suas almas; quando 
não mais estiver em seu meio como agora, terão que jejuar 
fisicamente, porquanto o egoísmo das criaturas pouco e até 
mesmo nada lhes dará para comer.“ 

(O Grande Evangelho de João – VII – 85)  
 

A imposição das mãos e a unção com óleo: A imposição das 
mãos sobre as pessoas enfermas para a sua cura e também para a 
sua libertação, era usual tanto no Velho como no Novo testamentos. 

Existem directrizes sobre a forma como os servos e servas de 
Deus o devem fazer, seguindo a orientação da Bíblia, mas é n’O 

Grande Evangelho de João, que vamos buscar ensino mais esclarecedor 
sobre este acto. 

A oração, com imposição das mãos, como sempre, deve ser 
formulada invocando o Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 

No entanto, Paulo adverte que os servos de Deus devem ser 
cautelosos na “imposição das suas mãos”. 

A imposição das mãos era também usual para pedir a Deus a 
consagração de servos para o ministério. 

O Senhor Jesus diz que podemos também impor as nossas 
mãos à distância, usando a nossa fé, como se a pessoa necessitada 
estivesse presente. 

Sobre a unção com óleo (azeite), a Bíblia tem diversas 
orientações; este acto no Velho Testamento, era usual para a 
consagração dos profetas e dos reis; no Novo Testamento, é 
principalmente orientado para a cura dos doentes. Não encontramos 
exemplos da unção com óleo n’O Grande Evangelho de João. 
 

Sobre a imposição das mãos: 
“Israel (Jacó) impõe as mãos sobre os filhos de José e os 
abençoou.” (Génesis 48:14-20) 
 

 “Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito 
Santo.” (Actos 8:17) 
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“E Ananias foi, e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, 
disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no 
caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e 
sejas cheio do Espírito Santo.” (Actos 9:17) 
 

“Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os 
despediram.” (Actos 13:3) 
 

“Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por 
profecia, com a imposição das mãos do presbitério.”  
(I Timóteo 4:14) 
 

“A ninguém imponhas precipitadamente as mãos …” 
(I Timóteo 5:22) 
 

“ (…) Digo Eu: “Como não? Pois isso é imprescindível para a 
recuperação da saúde física e psíquica; a simples imposição das 
mãos e a oração, já alivia a dor mais forte e, em consequência, o 
enfermo terá mais lucidez, podendo obter a cura. Não obedecendo 
estritamente à determinação dada, será difícil recuperar a primitiva 
saúde. (…) Todo aquele que aplicar a imposição de mãos, terá 
de fazê-lo em Meu Nome, porque, do contrário, não surtirá 
efeito. Além disso é preciso ter fé inabalável e vontade segura. 
O verdadeiro amor ao próximo deve ser o único móvel para a 
aplicação da imposição das mãos, que fluirá pela palma da mão 
até aos dedos, penetrando, qual orvalho suave, nos nervos do 
doente, curando-o das suas dores atrozes.” 
“Assim, Ouran, tens todas as regras de um bom doutrinador; 
acrescento apenas isto: cada mensageiro celeste receberá de Mim 
o dom de curar todos os doentes pela imposição das suas 
mãos, devendo assim agir nas comunidades. Serão deste modo 
bem influenciados na aceitação da Boa Nova, mais do que por um 
discurso veemente. 
14. Todas as criaturas preferem as palavras de um médico às de um 
profeta, ainda que iluminado. Aquilo que Eu faço, deve ser feito pelo 
mensageiro celeste, por Mim enviado a todos os países. Deve ele, 
antes da cura, reconhecer se a moléstia não é tão grave a 
impossibilitar a sua salvação. Uma vez percebendo encontrar-se a 
alma do enfermo fora do corpo, não lhe deve impor as mãos, 
mas orar e abençoá-la na sua partida deste mundo. Em suma: o 
enviado do Céu saberá o que fazer. Estás a par de tudo que desejavas 
saber, Ouran?”  

(O Grande Evangelho de João – IV – 40 e 165) 
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“Após a refeição visitamos o lar de Maria (mãe de Jesus) e a sua 
vivenda que lhe fora dada por Kisjonah. Tudo se acha na melhor 
ordem. Existe ali uma pequena escola onde Maria ensina coisas úteis 
às crianças pobres, motivo por que era mui estimada em toda a 
redondeza. Também curava muitos doentes através da 
imposição das suas mãos e orações ao Meu Nome. Tal atitude 
abençoada se estendia para todos e Kisjonah a considerava uma 
verdadeira jóia.” 
“ (Senhor): “De modo mais amplo Deus revela-Se pela boca dos 
profetas inteiramente inspirados e facilmente cognoscíveis, primeiro 
pela palavra falada ou escrita; segundo, por vários dons milagrosos, 
como sejam: predizer em caso de necessidade, de sorte que as 
criaturas se possam guiar, melhorar e pedir a Deus que afaste a 
desgraça anunciada, conforme sucedeu em Nínive. Além disso, 
podem tais profetas inspirados pela Vontade Divina, curar 
pela oração e pela imposição das suas mãos, quando isto for 
benéfico à salvação da alma. Além disso, é-lhes permitido 
determinar, em união com a Vontade de Deus, um julgamento sobre 
a Humanidade incorrigível e, em caso contrário, abençoar o povo. 
Dotados destas e mais outras faculdades, fácil é, distinguir-se entre 
os falsos e genuínos, mormente pelo facto de serem os últimos sempre 
plenos de humildade e amor ao próximo, enquanto os falsos se exibem 
em indumentária relevante e outras ostentações; estão cheios de 
orgulho e amor-próprio chocante, apresentam-se somente em locais 
santificados, pouco falam, e isto tolamente e sem nexo; e em 
determinadas épocas, operam aparentes milagres por meios naturais 
ou secretos – e ai de quem os imite! Ao passo que o justo profeta 
não oculta as suas realizações reais, mas incentiva os outros 
nesse intuito, para poderem executar as mesmas coisas, de 
modo justo e verdadeiro.“A Minha Bênção consiste na verdadeira 
Luz da Vida, ou seja a Vida Eterna, recebida por todos aqueles que 
aplicam a Minha Doutrina. Todas as bênçãos mágicas de nada valem 
e aumentam mais a superstição. Quem caminha e age dentro do 
Evangelho, crendo ser Eu o Cristo Verdadeiro, pode, em Meu 
Nome, apor as suas mãos no enfermo que este se sentirá 
aliviado. Ainda que esteja a longa distância, tu porém, orando 
por ele e mentalmente com fé em Mim, podes impor-lhe as tuas 
mãos, que ele se curará, caso essa bênção seja em benefício 
para a sua alma. Tal bênção é muito mais valiosa do que aquela que 
esperavas de Mim! Estás satisfeito?”  

(O Grande Evangelho de João – VI – 36:2;150:1-2;180:3)   
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“Devem os pagãos submeter-se à circuncisão, ou basta o baptismo? 
Digo Eu: O judeu circuncidado sempre o será; esse acto em si, nada 
representa, tampouco tem valor secreto e de efeito magico sobre a 
alma.  
Nada santifica o homem, senão a fé viva e o amor activo para com 
Deus e o próximo. 
(…) Já vos ensinei que deveis baptizar todos que tiverem aceitado 
viva e verdadeiramente a Minha Doutrina, ou a Mim Mesmo, em 
Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; basta apordes as 
mãos, e como prova externa da purificação interna e verdadeira 
pelo Espírito Divino, o banho com água limpa. É o suficiente para 
judeus e pagãos.”  

(O Grande Evangelho de João – VIII – 40) 
 
Sobre a unção com óleo: 
“Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o 
tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou … depois 
derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-
o, para santificá-lo.” (Levítico 8:10,12)  
 

“Então Samuel tomou o vaso do azeite, e ungiu-o no meio de 
seus irmãos; e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor 
de apoderou de Davi.” (I Samuel 16:13) 
 

“Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da 
igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do 
Senhor; e a oração da fé salvará o doente, e, se houver 
cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.” (Tiago 5:14-15) 
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