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11.º CADERNO 
 
 

ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 
 

*** 
 

- A REDENÇÃO DO HOMEM - 

 
A Salvação 

 
Para a salvação do Homem foi Deus que deu o primeiro passo 

de aproximação, através de um acto de Amor Divino. 
A salvação do Homem é um acto de fé, originado através de 

um “impulso” do Espírito Santo.  
No plano salvífico o arrependimento é o primeiro passo que o 

Homem tem de dar nesta Terra em que vive, para se aproximar de 
Deus, pois este acto segue o reconhecimento de ser pecador, e carece 
de um Salvador. Um espírito infernal não pode arrepender-se, como 
nos é revelado pelo Senhor. 

Após este passo, o Homem tem de reconhecer que o seu 
pecado, só pode ser remido por Jesus Cristo, através do Seu 
Sacrifício vicário; pois segundo a Escritura só existe “um Mediador 
entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.” 

No seguimento deste processo de aproximação a Deus, o 
Homem tem de aceitar a Doutrina de Cristo, agindo de acordo com 
a mesma, para usufruir os seus benefícios. 

Seguem-se textos da Bíblia e d’O Grande Evangelho de João, que 
corroboram estas afirmações. 
 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê, não pereça 
mas tenha a vida eterna.” (João 3:16) 
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“Não, vos digo: se vos não arrependerdes, todos de igual 
modo, perecereis." (Lucas 13:3) 
 

“E quando ele vier (o Espírito Santo), convencerá o mundo do 
pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crêem 
em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis 
mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está 
julgado.” (João 16:9-11) 
 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem 
de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém 
se glorie.”  
(Efésios 2:8-9)  
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 
homens, Jesus Cristo homem.”  
(I Timóteo 2:5) 
 

“Senhores: que é necessário que eu faça para me alvar? E eles 
disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua 
casa.”  
(Actos 16:30-31) 
 

“E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e 
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, 
varões irmãos? 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; porque a 
promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os 
que estão longe; a tantos, quantos Deus nosso Senhor 
chamar.” (Actos 2:37-39) 
 

“Digo Eu: “Falaste bem e dentro do teu entendimento; deves porém, 
considerar não haver remorso no inferno, para remissão de um 
espírito infernal pelos actos criminosos praticados na Terra. 
Se ele chegasse a tal arrependimento, atingiria a purificação e 
salvação. Um espírito mau – um demónio – não pode despertar 
em si remorso salutar, pois não corresponde à sua índole, e 
sim apenas lastima não ter feito coisa pior. 
É fácil concluir-se não haver melhoria para tal alma, nem salvação. 
Enquanto tudo no anjo celestial é bom na origem, num 
demónio tudo é mau em essência. Quanto mais profundos os 
pensamentos e a vontade de um anjo, tanto mais livre e poderoso, na 
sua semelhança a Deus; ao passo que os pensamentos e desejos mais 
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fortes de um demónio, tornam-no cerceado, impotente e contrário a 
Deus, pois a sua maldade primitiva impede a sua força, criando a sua 
condenação e morte real. 
(…) Por isso, nenhum espírito mau pode regenerar-se por si 
mesmo, apenas por meio de influência externa e em eras 
infindas. A influência terá que corresponder à natureza dele, quer 
dizer, má e perversa. Deste modo, o mal abafa a maldade demoníaca, 
único meio de levar-se alguma luz e melhoria a ele. 
Eis o motivo por que os suplícios de espíritos infernais sempre 
se apresentam externamente, como acontece em criaturas 
maldosas na Terra. Quando ensinamentos, admoestações e sábias 
leis, nada conseguem num homem maldoso, ávido por contrariá-las 
constantemente, é impossível ele melhorar por si só. Cairá nas mãos 
de juízes severos e inclementes, que o sobrecarregarão com penas 
dolorosas. 
Por tal sofrimento, começará a reflectir a respeito do motivo da sua 
desdita; confessará a sua inaptidão e a implacabilidade da condenação 
e, no final, concluirá ser ele mesmo base e motivo de tudo, através das 
acções perversas, cometidas de livre vontade e volúpia contra as leis 
de ordem geral. Reconhecendo serem os seus crimes os próprios 
algozes, começará a detestá-los, desejando jamais tê-los praticado. Eis 
o primeiro passo para uma possível melhoria! 
Todavia, não podem terminar as penas externas, porquanto o mau 
somente começa a detestar a sua inclinação por lhe ter trazido maus 
resultados. Terá que reconhecer pelo ensino externo ser a sua índole 
realmente perversa, motivo por que a repele. 
Tão logo se decida a detestar o mal pelo mal, procurando o bem pelo 
bem, tornar-se-á mais paciente com a punição, achando justo e 
benéfico o sofrimento, por lhe ter dado oportunidade de regeneração. 
Chegado a este ponto, podem diminuir as penas externas à medida da 
transformação interna.” 

 (O Grande Evangelho de João – VII – 93) 
 
“ (O Senhor): “Todos os espíritos do inferno são entendidos na 
simulação; externamente, se apresentam às vezes como anjos, 
enquanto o seu íntimo é semelhante ao de animais ferozes. A 
sua arte simuladora é tão perfeita que poderia seduzir os 
próprios anjos; por isso, vim ao planeta para pôr uma barreira 
eterna e invencível ao inferno. 
Eu, como Deus de Eternidades, poderia aniquilar o inferno com a 
Minha Vontade; mas com isso destruiria a Criação total. E depois? 
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Deveria iniciar outra? Pois não; todavia não é admissível conceber 
uma nova Criação de mundos materiais, numa ordem diversa que a 
natural; pois a matéria é o intermediário fixado dentro do julgamento 
indispensável, pelo qual um ser destinado a tornar-se a Mim idêntico 
em tudo, inteiramente isolado de Mim, tem de passar a prova do 
livre-arbítrio, a fim de alcançar a verdadeira emancipação. 
É, portanto, melhor deixar tudo conforme está, porém numa ordem 
segura! Esta só pode ser realizada por Mim, através da Minha 
Humanização, trespassando toda matéria e capacitando o seu 
conteúdo espiritual, remoto e condensado, à bem-aventurança. 
Eis a segunda Criação, prevista por Mim desde Eternidades, sem a 
qual nenhuma criatura deste ou de outros mundos poderia tornar-se 
completamente feliz; pois antes da Minha Descida dos Céus, fui 
Deus Invisível, conforme consta em Moisés: ninguém poder ver 
Deus e continuar vivo. A partir de agora sou Deus Visível para 
todos e quem Me vir, vive e viverá eternamente. 
A salvação consiste primeiro na Minha Doutrina; segundo, na 
Minha Encarnação pela qual o poder preponderante do antigo 
inferno é quebrado e vencido. Isto já foi apontado pelo profeta 
Isaías, quando diz no capítulo sessenta e três, e nos seus versos de 
um a nove: “Quem é Este, vindo de Edom, com vestido tinto de 
Bozra, honrado em sua veste e marchando na grandiosidade do Seu 
Poder? Eu, que falo com Justiça, Poderoso para salvar! 
Por que estás vermelho em Tua veste; e esta, como quem pisa o lagar? 
– O lagar foi pisado por Mim, somente, e não havia homem do povo 
Comigo! Por isto pisei aquele (o inferno) na Minha Ira (Justiça) e os 
triturei no Meu Furor (a máxima Ordem da Sabedoria Divina). Eis 
por que a vitória se espargiu sobre a Minha veste (da Doutrina e da 
Verdade da Fé); pois o dia da vingança é Meu no Coração, e é 
chegado o ano dos salvos; descendo à Terra, realizei a vitória (sobre o 
inferno). O Meu povo são aqueles filhos seduzidos pelo inferno; por 
isto sou o Salvador, salvando-os em virtude do Meu Amor e 
Mansidão. 
No capítulo cinquenta e nove, versículo dezasseis, consta: “E vendo 
não haver alguém (nem amor nem verdade), admirou-se de não 
encontrar representante; por isto o Seu Braço (a Humanização do 
Senhor), trouxe a salvação e a Justiça o susteve (a Ordem Divina no 
Senhor). Vestiu a Justiça qual couraça e pôs o elmo da salvação na 
Cabeça; vestiu a túnica da vingança (a Verdade), e Se cobriu de zelo, 
como se fora um manto. Assim veio o Salvador de Zion!” 
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Em Jeremias lê-se no capítulo quarenta e seis: “Estão deprimidos; 
pois os seus heróis (do inferno) estão dizimados. Fugiram e não 
olharam para trás. Tal dia, em Honra e Louvor ao Senhor Jehovah 
Zebaoth, será um dia de vingança para Se vingar nos inimigos e a 
Sua espada se fartar.” 
E no salmo quarenta e cinco, versos de quatro a oito: “Cinge a tua 
espada à coxa, Poderoso! (do Ser Humano do Senhor). As Tuas 
flechas são agudas (a Verdade). Os povos do inferno sucumbirão, que 
no íntimo são adversários do Rei (do Bem e da Verdade). O Teu trono 
(a Igreja do Senhor), é para o futuro e a Eternidade! Amaste a 
Justiça, por isto Deus Te ungiu.” 
Existem muitas passagens idênticas onde é explanado ter Eu 
vindo à Terra em Carne, principalmente para levantar uma 
barreira eterna aos abusos do inferno!” 

 (O Grande Evangelho de João – VI – 239) 
 

A Caridade - caminho para Deus 
 

O amor ao próximo é o reflexo do amor a Deus, pois através 
dele o Homem põe em acção a sua fé nos ensinos de Jesus, dilatando 
através da caridade o Reino de Deus na Terra. 

Sem caridade o Homem não agrada a Deus, pois só através 
dela, está a “construir” na Terra, onde existe e vive, a sua morada no 
Além. Após a morte física, a chamada “ressurreição da carne” nada 
mais é, do que ressuscitar espiritualmente todo o bem praticado 
pelo Homem enquanto viveu na Terra.  

Jesus foi claro sobre esta verdade, conforme os textos que se 
seguem, extraídos da Bíblia e d’O Grande Evangelho de João.  
 

“Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que 
vos está preparado desde a fundação do mundo; porque tive 
fome, e deste-me de comer; tive sede, e deste-me de beber; era 
estrangeiro, e hospedaste-me; estava nu, e vestiste-me; adoeci, 
e visitaste-me; estive na prisão, e fostes ver-me. (…) Em 
verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus 
pequeninos irmãos, a mim o fizestes.”  
(Mateus 25:34-36,40) 
 

“Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as 
boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos 
nelas.”  
(Efésios 2:10) 
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“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e 
não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o 
sino que tine. (…) Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e 
a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade.” (I 
Coríntios 13:1,13) 
 

“Meus irmãos: Se alguém disser que tem fé, e não tiver as 
obras? Porventura a fé pode salvá-lo? (…) Assim também a fé, 
se não tiver as obras, é morta em si mesma.” (Tiago 2:14-17) 
 

“ (O Senhor): “Vedes, portanto, que Deus não poderia ter projectado 
uma Criação material, caso não tivesse feito surgir de Si Mesmo o 
polo oposto de proporções infinitas à vossa compreensão, por ser este 
a própria Criação. É ela, portanto, condenada, rígida, persistente e 
quase morta, se porventura deve corresponder à finalidade prevista 
pelo Criador. Naquilo que ela é, a sua finalidade é boa perante Deus. 
Apresenta-se nociva em seu efeito somente às criaturas, porque têm o 
destino – devido à sua alma e em parte pelo corpo – de se unir a Deus 
através do Seu Espírito Puro e Positivo, como seres despertados da 
morte, sem contudo perderem a sua liberdade e independência 
absolutas. 
Surge, automaticamente, a mais importante indagação da Vida: Que 
compete ao homem fazer e considerar, a fim de proteger a sua 
alma da recaída no antigo julgamento da matéria? Resposta: 
Deve cumprir os Dez Mandamentos dados por Moisés, que se 
resumem na necessidade da Fé em Deus Verdadeiro, amando-
O acima de tudo com toda a sua alma, e o seu próximo como a 
si mesmo – e, em caso de necessidade, ainda mais! 
Nestes dois Mandamentos baseia-se toda a Lei Moisaica, e de todos os 
profetas, que apenas repetiram o mesmo com outras palavras, para 
melhor compreensão. 
Quem isto fizer, preservará o coração e a alma de qualquer orgulho, 
dureza, raiva, ódio, amor-próprio, inveja, ciúme, avareza, cobiça, 
luxúria, domínio e tendências mundanas, podendo com facilidade 
ingressar no Polo da Vida de Deus. O amor a Deus preenche 
todas as criaturas com o Espírito Divino, e o amor ao 
próximo corporifica e positiva o mesmo na alma, no que ela, 
em tudo se torna idêntica a Deus, através do Seu Espírito de 
Amor. 
Uma vez semelhante a Deus, sê-lo-á com o Polo Positivo em Deus, e 
regerá com Ele sobre toda matéria, que jamais poderá prendê-la e 
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tragá-la. Quem assim agir, colherá o que acabo de vos demonstrar, 
sujeito a um eterno crescendo. Foi-te possível compreendê-lo?” 

(O Grande Evangelho de João – V – 230) 
  

 
 
 

*** 
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