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6.º CADERNO 
 

*** 
 

ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 

DEUS DEIXOU DE FALAR? 
 

“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.”  
(Mateus 28:18-20) 
 
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Consolador, para que fique convosco para sempre 
(...) Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o 
Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 
coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho 
dito (...) Mas, quando vier aquele Espírito de 
verdade, ele vos guará em toda a verdade; porque 
não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido, e vos anunciará o que há-de vir.”  
(João 14:6,26; 16:13) 

 
 

*** 
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O CONCÍLIO DE NICÉIA 
 

(A FORMAÇÃO DO NOVO TESTAMENTO) 
 

Transcrição da revelação dada pelo Senhor ao profeta Jakob 
Lorber, sobre a formação do Novo Testamento. 

 

“Eu ontem chamei a vossa atenção sobre uma grande 
quantidade de contradições que ireis encontrar não só nos 
evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas em muitos mais 
escritos, bem como nas escrituras dos pagãos e judeus, divulgadores 
dos Meus ensinamentos. 

Estes divulgadores também foram chamados de evangelistas, 
e tinham-se apossado das diversas comunidades cristãs de tal 
maneira, que já eclodiam verdadeiras guerras e outras violências 
apenas trinta anos após a Minha partida física, como podeis ver na 
época de Nero, em Roma, entre os seguidores dos escritos judaicos e 
palíneos. Isto motivou Nero a resolver destruir estes judeus cristãos 
e todos os romanos que se atreviam a demonstrar o seu 
cristianismo. Mas não foi de grande efeito, pois os descendentes 
daquele rei, influenciados pelos cristãos, transformaram Roma 
numa segunda Jerusalém, como era a Constantinopla dos gregos. 

Com o passar dos anos, esta Jerusalém romana tornou-se cada 
vez mais poderosa e, copiando muitos hábitos dos templários de 
Jerusalém e dos antigos romanos, criou os seus próprios rituais e o 
Papado.  

Eles possuíam todos os evangelhos e então nomearam os 
chamados sábios da igreja, para que estes estabelecessem os 
dogmas da nova igreja e adaptassem os evangelhos aos mesmos. 
Isto afrontava muitas vezes aos cristãos gregos, e trezentos anos 
após a Minha estada física na Terra, havia tanta confusão, que os 
gregos reanimavam as suas crenças pagãs, oferecendo de novo 
sacrifícios aos deuses Minerva, Apolo, Júpiter e Ceres. 

O imperador Constantino, que era cristão, resolveu pôr fim a 
toda esta confusão. Chamou os poderosos de todos os ramos do 
Cristianismo para a cidade de Nicéia, os quais deveriam acabar 
com as diferenças de todos os diversos ‘cristianismos’. Constantino 
em pessoa presidiu a este concílio e conclamou os presentes a 
cessarem as lutas, pois delas só resultara o mal e o retorno ao 
paganismo.  
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Disse ele: Devemos rever os muitos evangelhos existentes e usar 
somente um único, que deve ser o de João, para que os cristãos se unam 
num só credo e não se persigam entre si, por diferenças de credo, como 
animais selvagens. Se no Cristianismo houve um provedor, este só pode ter 
sido um único, o qual ensinou aos povos um único ensinamento, o qual 
deve ter um único sentido e um único espírito. Mas já existe uma grande 
quantidade de evangelhos, especialmente transmitidos de boca para boca, 
cada um falando de um Cristo totalmente próprio e diferente dos outros, de 
tal modo que os vários ‘cristos’ são completamente estranhos entre si. 

Assim, todos os evangelhos deveriam ser eliminados, ficando 
somente um único, que seria o mais antigo; e se isto não fosse 
aprovado pelo bispado romano, Constantino se retiraria totalmente 
do Cristianismo e reactivaria o paganismo em seu reino, pois 
apesar dos seus muitos deuses, era mais uniforme que o 
Cristianismo dividido e escabroso. 

Então os bispos gregos argumentaram a Constantino que os 
nomes de Mateus, Marcos e Lucas também se referiam ao 
Cristianismo do princípio e que eram bastante mencionados como 
evangelistas. O imperador concordou em mantê-los, contanto que 
as epístolas de Paulo também fossem mantidas e que com eles todos 
os outros evangelhos fossem limpos. Os bispos gregos chamaram a 
atenção do imperador sobre os contrastes existentes entre as 
epístolas, pois Paulo escrevia de uma maneira aos judeus e de outra 
bem diferente aos romanos e pagãos; e estas não se assemelhavam 
nem no sentido, nem no espírito. Constantino disse que isto não 
importava, pois Paulo demonstrara muito bem, tanto com 
palavras, como com atitudes, que ele não pregava um falso Cristo, 
mas somente Aquele cujo Espírito o chamou para o apostolado às 
portas de Damasco. 

 Após mais de trinta anos de discussões, abandonou-se 
finalmente tudo, até os quatro evangelhos, as histórias dos 
apóstolos de Lucas, as epístolas de Paulo e mais algumas epístolas 
de apóstolos menos antigos. Com as revelações de João, tudo foi 
escrito ordenadamente num livro chamado por Paulo na sua 
epístola aos Hebreus de ‘O Novo Testamento’.  

Este Testamento foi adoptado por todos os bispos, mas nem 
cem anos passados, foi novamente remodelado. O evangelho de 
João foi colocado no final, por último; como dando a demonstrar a 
sua pouca importância. Deu-se destaque aos evangelhos de Mateus, 
Marcos e Lucas, fazendo-se modificações nos capítulos e versículos. 
E foram predeterminados os dias festivos em que um ou outro 
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evangelho deveria ser apresentado e lido para o povo (isto era a 
chamada ordem de Pericorpen, ainda seguida pelos gregos na 
actualidade e por outras seitas). 

Roma, porém, fabricou para si uma ordenação própria e 
também fez evangelhos curtos, usados aos domingos e feriados, na 
presença do povo. O evangelho completo e o livro dos antigos 
judeus eram severamente proibidos ao povo, e os que se atreviam a 
ler os mesmos, desobedecendo a tal proibição, eram castigados com 
a morte. 

Desta maneira foi que o ‘Novo Testamento’ foi criado e 
adoptado por todos os cristãos por aproximadamente mil e 
trezentos anos. Este ‘Novo Testamento’, porém, continha muitas 
modificações, e as famosas interpretações dos bispos romanos que 
afrontavam a todo e qualquer cristão com uma mente mais 
esclarecida. Tais bispos também introduziram o ensinamento que 
dizia que todas as almas dos mortos esperariam dormindo até ao 
dia do Juízo Final. Este ensinamento chamava-se na língua grega 
Psydopanechia (sono da alma); e só durou até que um Papa 
introduziu na cerimónia da missa o ‘sacrifício da missa’, na qual 
declarou aos cristãos romanos, numa cerimónia cheia de pompa, 
que “… com o sacrifício sem sangue se obtém o mesmo poder e força 
do sacrifício sangrento do Cristo na cruz.” E desta maneira o Cristo 
se apresentava de forma milagrosa a todos os cristãos católicos da 
igreja romana; enquanto Seu Pai, que se encontrava definitivamente 
no Céu, aceitava que um cristão correcto, aquele que fazia oferendas 
para poder estar presente à leitura de cerimónia tão importante (o 
sacrifício da missa), conseguia, logo a seguir à morte do corpo, ser 
acordado para a bem-aventurança, sem longos ‘sonos da alma’. 
Mas se este cristão não fosse adequadamente correcto, ele 
conseguiria este favor fazendo várias leituras do ‘sacrifício missal’, 
claro que com as devidas oferendas. Desta maneira a alma se 
livraria da eterna maldição do inferno, do purgatório, ou só lá 
permaneceria por um curto espaço de tempo, e teria logo em seguida 
a bem-aventurança do paraíso junto a Deus. 

Assim, o dogma do ‘sono da alma’ lentamente foi ele mesmo 
dormir, juntamente com o ‘sacrifício missal’, onde encontramos o 
ensinamento totalmente ridículo de que Deus, o Pai Amoroso, só 
daria a bem-aventurança da eternidade paradisíaca a uns poucos, 
condenando a maioria de Seus filhos ao eterno inferno. Aliás, Ele 
teria criado esta maioria para ser amaldiçoada no eterno inferno, o 
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que gerou o dogma da predestinação, ainda aceite pelos seguidores 
de Calvino. 

Estes dogmas com o tempo perderam força na Igreja Católica 
Romana, mas foram substituídos pelos cinco mandamentos da 
igreja e outros sacramentos que são por todos conhecidos. 

Apesar da instrução do imperador Constantino de sacrificar 
ao máximo as cerimónias religiosas, com o tempo foram 
introduzidas modificações nas mesmas, o que motivava 
rompimento de segmentos que com elas discordavam. Logo 
começaram a existir vários ‘cristos’, que se digladiavam até aos 
tempos actuais. Esta é a razão por que deve acontecer a grande 
revisão e a máquina que executa esta revisão se chama – ciência. Os 
‘cristos’ inimigos entre si devem acabar juntamente com tudo e 
todos que deles dependem e se originam. Só pode ficar aquele Cristo 
anunciado e adorado por João, o qual deverá habitar entre os 
homens.  

Isto, é claro, vai trazer acirradas lutas, das quais os 
verdadeiros seguidores de Cristo nada devem temer, pois eles serão 
constantemente fortificados com tudo o que acontecerá e que 
iluminará os corações dos cristãos menos convictos, e esta Luz 
ninguém mais conseguirá apagar. 

E Eu, o Senhor, que já vos disse tudo isto pela boca de João, 
Virei assolar toda a Terra com grandes calamidades e julgamentos, 
tais como: guerras, fome, pestes, doenças (tanto nos humanos, como 
nos animais e na natureza), inundações, tormentas e incêndios. 
Porém, aos Meus filhos Eu protegerei com o grande Amor, e não 
sofrerão falta de nada.  

Aquele que tentar perseguir-Me nesta Minha Segunda Vinda 
(como a mais Pura Verdade), a este Eu saberei expulsar da Terra. 

Com respeito às outras contradições dos quatro evangelhos, 
elas se diluirão normalmente com os ensinamentos do Grande 
Evangelho de João e as outras obras da Nova Revelação. Eu 
também adicionarei ao Grande Evangelho de João um apêndice, 
onde tudo o que não for certo e verdadeiro será reconhecido por 
todos. 

Agora ficai satisfeitos com tudo isto que Eu vos dei. Estudai 
com afinco a obra viva de João (‘O Grande Evangelho de João’), pois 
nela ainda obtereis um enorme acréscimo de Luz. Se porém, alguém 
ainda tiver dúvidas, perguntai-Me, e Eu dar-vos-ei a explicação 
pedida. Amém!”   

*** 
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