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3.º Caderno 
 

eSTUdoS BÍBLICoS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 

o noVo naSCIMenTo 
 

(Renascimento Espiritual) 
 
 

João 3:1-8 
 
A palavra “renascer” significa nascer de novo, reaparecer ou 

renovar-se; esta mesma palavra, figurativamente, significa adquirir 
um novo vigor, um novo impulso ou rejuvenescer. No Evangelho de 
João, “renascer” é definido como “nascer de novo”. 

Assim, o novo nascimento ou renascimento espiritual é uma 
mudança no homem que, sem passar pela morte física e com a ajuda 
do Espírito Santo, lhe permite mudar o seu rumo na vida, tornando-
se uma pessoa nova, evoluindo a caminho da perfeição espiritual, 
estabelecendo um relacionamento com Deus que antes era 
impossível. 

Este desenvolvimento espiritual que começa num “nascer de 
novo” é determinado por um primeiro passo: encontrar um novo 
Caminho, o qual foi aberto por Jesus. Mas este Caminho não é 
breve, é penoso e só terá a sua plenitude junto ao nosso Pai nas Suas 
eternidades.  

Através da nossa visão humana (materialista, muito parecida 
com a de Nicodemos) e guiando-nos pelo ensino transmitido pelo 
Senhor, quer nas Escrituras quer na Nova Revelação Viva, podemos 
chegar ao conhecimento da Verdade plena ou à “Luz Completa”.  

Firmados na Doutrina de Cristo, vivendo-a e seguindo os 
ensinos do Divino Mestre, a verdade do Evangelho começa a 
reflectir-se em nós, levando-nos a experimentar uma Vida nova, 
vitoriosa sobre o mundo, sobre todo o tipo de dificuldade e 
tentações. Assim compreendemos melhor as palavras de Jesus, 
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quando disse de Si mesmo: “Eu sou o caminho, e a verdade e a 
vida.”  

Este trajecto é necessário para encontrarmos o Pai (o Divino 
Amor), entrando no aconchego da Sua eternidade; razão pela qual 
Jesus conclui, dizendo: “Ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 
14:6) 

  Todo o nosso trajecto nesta Terra, bem como no Além, só é 
possível com e em Jesus. Ele é o iniciador deste renascimento 
espiritual e será Ele que no culminar da nossa carreira terrestre nos 
há-de receber um dia na Casa do Pai. Diz a Escritura: “Olhando 
para Jesus, autor (capitão e aperfeiçoador) e consumador da fé …”. 
(Hebreus 12:2) 

O Senhor Jesus (Salvador) Cristo (Ungido) não só nos 
proporcionou ensino, mas também Se deu como exemplo, atingindo 
Ele mesmo a plenitude do poder de Deus nesta Terra (o 
renascimento pleno), mostrando-nos o caminho para o alcançarmos.  

O escritor aos Hebreus continua dizendo: “… o qual pelo gozo 
que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e 
assentando-se à dextra do trono de Deus.” (Hebreus 12:2) 

O caminho do renascimento espiritual passa pela cruz que, a 
exemplo de Cristo, cada um de nós deve levar, conforme Ele disse: 
“Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre 
si a sua cruz, e siga-me.” (Mateus 16:24) 

Este convite à renúncia de tudo o que é mundano, para 
atingirmos o renascimento espiritual, é comparado à crucificação de 
Cristo e à Sua morte. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito 
Santo, descreve-nos esta realidade: “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 6:4) 

Assim, para que surja uma nova vida é necessário que a velha 
seja aniquilada. Sendo como pessoas os mesmos, pois não morremos 
fisicamente, como então se dará esta “metamorfose”? Precisamente 
na renúncia sistemática àquilo que é do mundo e buscando 
diariamente a ligação espiritual ao Pai. Paulo esclarece-nos esta 
realidade, dizendo: “Porque estamos nós também a toda a hora em 
perigo? Eu protesto que cada dia morro …” (ICoríntios 15:30-31) 

Este aniquilamento da carne (“cada dia morro”) impulsiona 
em cada um de nós uma Nova Vida que renasce da “morte” 
voluntária, com o objectivo de nos ligarmos a Cristo, sendo na Terra 
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os seus continuadores; pois se seguirmos rigorosamente a Sua 
doutrina, pondo em prática as Suas orientações, temos forçosamente 
de experimentar a Vida que Jesus nos prometeu, quando disse: “Na 
verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também 
fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu 
vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, 
para que o Pai seja glorificado no Filho.” (João 14:12-13) 

Segue-se um relato d’A Nova Revelação Viva em que o Senhor 
Jesus nos vai esclarecer com mais pormenor sobre o Renascimento 
Espiritual. 

Durante um eclipse que deixou assustada toda a cidade de 
Jerusalém, Jesus, em Betânia, na casa de Lázaro, revela que no 
futuro (o nosso tempo) os homens saberão explicar os diversos 
fenómenos da natureza que outrora estavam ligados a muitas 
superstições. Diz o Senhor: “Muito mais valioso é analisar-se o 
pensamento no coração do indivíduo. Quem o souber é, como Deus, 
omnisciente, vendo e sentindo tudo. Poderão fazê-lo os que viverem 
dentro da Minha Doutrina e por ela conseguirem o renascimento do 
espírito em sua alma; os outros jamais alcançarão algo realmente 
espiritual. O homem nunca saberá o que se oculta no seu íntimo, 
pois carece de visão espiritual. O espírito, porém, no íntimo das 
criaturas, tudo vê e sabe a seu respeito. Por isso deve cada um 
tratar do renascimento do espírito, pois sem ele jamais alguém 
entrará no Reino de Deus. Antes de Eu ascender à Casa do Pai, 
ninguém será capaz de alcançar o completo renascimento do 
espírito em sua alma; mas após a Minha ascensão, todo aquele que 
acreditar em Mim e viver dentro da Minha Doutrina poderá fazê-
lo.”  

Este ensino transcendente começou com um simples encontro. 
Quando Jesus foi procurado de noite por Nicodemos, apontou-lhe a 
grande Verdade sobre o novo nascimento, como sendo uma 
necessidade para entrar no reino de Deus. Disse-lhe Jesus: “Na 
verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não 
pode ver o reino de Deus.” (João 3:3) 

Estas palavras, ainda incompreendidas por muitos, têm plena 
explicação n’O Grande Evangelho de João e são mencionadas de 
seguida a par de outras revelações do Senhor ligadas ao 
Renascimento Espiritual. 

 
*** 
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Textos complementares da NRV: 
 

3.º CAPÍTULO DO EVANGELHO BÍBLICO DE JOÃO. 
PALESTRA DE JESUS COM NICODEMOS SOBRE O NOVO 
NASCIMENTO, E DE JOÃO COM SEUS DISCÍPULOS, SOBRE 
JESUS CRISTO  
 

Acção caridosa do Senhor pela doutrinação e as Suas 
curas milagrosas. Deus escolhe aquilo que é pequeno 
perante o mundo. (Evangelho de João, 3:1) 
 
“1. E HAVIA ENTRE OS FARISEUS UM HOMEM, 

CHAMADO NICODEMOS, PRÍNCIPE DOS JUDEUS.” 
Durante estes dias em que fiquei no albergue, muitos Me 

procuraram; os pobres vinham, geralmente, durante o dia, os ricos e 
distintos à noite, porque não queriam passar por fracos e suspeitos.  

A curiosidade, porém, e o pressentimento de que Eu pudesse ser o 
Messias os instigavam a travar relações Comigo, tanto que Me visitavam 
na escuridão da noite.  

Estas visitas os deixavam, no entanto, amuados e escandalizados, 
porque estes convencidos se irritavam bastante pelo facto de não receberem 
de Mim o mesmo trato que os pobres, os quais louvavam a Minha bondade 
e amizade.   

Como médico, fiz muitos milagres; libertei os possessos dos seus 
algozes, curei os entrevados pelo reumatismo, limpei os leprosos, os surdos 
e mudos ouviram e falaram, os cegos enxergaram de novo – e tudo apenas 
pela palavra.  

Isto era também sabido por aqueles que Me procuravam à noite, 
desejando uma prova do Meu poder; no entanto, Eu sempre respondia da 
seguinte maneira: “O dia tem doze horas e a noite também. O dia é 
destinado para o trabalho e a noite para o repouso; quem trabalha de dia não 
se prejudica, mas quem o faz de noite pode ferir-se, pois não vê onde põe o 
pé.”  

Muitos desejavam saber de onde Me vinha o poder para realizar 
tantos milagres. E a resposta também era sempre a mesma: “Faço isto com o 
Meu próprio poder, não necessitando de ajuda de quem quer que seja.”  

Noutra ocasião, indagaram porque Eu não procurava morada na 
cidade, pois, para grandes feitos, era preciso lugar adequado.  

Eu lhes disse: “Num lugar onde os guardas se postam diante dos 
pórticos e só dão entrada aos ricos e recusam os pobres, Eu não posso ficar. 
Além disso, Eu aprecio só aquilo que é pequeno e desprezado 
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perante o mundo, porque está escrito: O que é grande perante o mundo 
é um horror para Deus.”  

Eles disseram: “Então o Templo, onde reside Jeová, não é grande e 
maravilhoso?”  

Disse Eu: “Ele deveria morar lá, mas como vós o profanastes, Ele o 
abandonou, e a Arca de Moisés está vazia e morta.”  

Responderam os ignorantes: “Que absurdo estás a dizer? Não sabes o 
que Deus falou a David e Salomão? As palavras de Deus poderiam ser 
mentiras? Quem és tu, para arriscar tamanha tolice?”  

Disse Eu: “Do mesmo modo que tenho o Poder e a Omnipotência de 
Mim mesmo, de curar todos os doentes que Me procuram, também tenho o 
direito integral de dizer-vos o que ali existe; e, repito, este vosso Templo é 
um horror para Deus.”  

Então alguns se aborreceram, mas outros disseram: “Ele deve ser 
profeta, e os profetas sempre se externavam desfavoravelmente sobre o 
Templo. Deixemo-lo.”  

 
Cena com Nicodemos, de Jerusalém. Ele não 
reconhece o Senhor. Importantes ensinamentos sobre o 
Novo Nascimento. (Evangelho de João, 3:2-5) 

 
Na penúltima noite de estada nos arrabaldes de Jerusalém, um judeu 

chamado Nicodemos veio à Minha procura, pois era um nobre naquela 
cidade. Pelo ofício, dignidade e distinção, ele era mais ou menos o que 
actualmente é um cardeal em Roma, e, além disto, o mais rico cidadão de 
Jerusalém, capitão dos judeus e prefeito da cidade toda, pelo voto romano.  

“2. ESTE FOI TER DE NOITE COM JESUS, E DISSE-LHE: 
RABI, BEM SABEMOS QUE ÉS MESTRE, VINDO DE DEUS; 
PORQUE NINGUÉM PODE FAZER ESTES SINAIS QUE TU 
FAZES, SE DEUS NÃO FOR COM ELE.” 

Este homem, pois, procurou-Me durante a noite, dizendo: “Mestre, 
perdoa-me se venho perturbar o teu repouso, mas como me falaram que 
deixarias este lugar pela manhã, eu não poderia deixar de demonstrar o meu 
grande respeito por Ti. Pois eu e muitos fariseus, após observarmos Teus 
actos, chegamos à conclusão de que Tu és um real profeta, e que Jeová está 
Contigo. Nesta qualidade deves saber do mal que nos afecta, mau grado os 
Teus predecessores nos prometerem o Reino do Céu. Diz-me, por favor, 
quando ele virá, e o que devemos fazer para compreendê-lo?”  

“3. JESUS RESPONDEU E DISSE-LHE: NA VERDADE, NA 
VERDADE TE DIGO QUE AQUELE QUE NÃO NASCER DE 
NOVO, NÃO PODE VER O REINO DE DEUS.”  
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Estas palavras tão conhecidas têm a seguinte significação: “A não ser 
que despertes a tua alma, por meios que Eu demonstro pelo Verbo e a 
Acção, não poderás sequer perceber o sentido vital divino que nele se 
encontra, nem tão pouco penetrar em suas profundezas.”  

“4. DISSE-LHE NICODEMOS: COMO PODE UM HOMEM 
NASCER, SENDO VELHO? PORVENTURA PODE TORNAR A 
ENTRAR NO VENTRE DE SUA MÃE, E NASCER?”  

“Meu querido Mestre, isto que dizes é impossível! Talvez não estejas 
bem informado do Reino vindouro, ou então, sabes e não queres esclarecer-
me, com receio de que eu venha prender-Te.  

Mas esta preocupação é inútil; jamais privei alguém da sua liberdade, 
a não ser quando era um assassino ou ladrão. Tu, porém, és um grande 
benfeitor da pobre Humanidade e curaste muitos doentes, apenas pela 
Omnipotência Divina dentro de Ti; como poderia eu querer impedir esta 
Tua acção?  

É preciso que saibas que estou seriamente interessado no Reino de 
Deus. Se souberes algo a respeito, diz-me, mas de uma forma 
compreensível. Pelos meus cálculos sei, positivamente, que o Reino de Deus 
já deve ter chegado – e desejava ter de Ti uma resposta definitiva.”  

“5. E JESUS RESPONDEU: NA VERDADE, NA VERDADE TE 
DIGO, QUE AQUELE QUE NÃO NASCER DA ÁGUA E DO 
ESPÍRITO, NÃO PODE ENTRAR NO REINO DE DEUS.” 

A esta nova pergunta dei a Nicodemos a mesma resposta que se lê no 
quinto versículo; difere apenas da primeira pela explicação mais nítida, 
mostrando quais os meios necessários para o renascimento (Novo 
Nascimento), que são: ÁGUA E ESPÍRITO. Isto representa que:  

A alma necessita primeiro da purificação pela água da 
humildade, pois ela é o símbolo antiquíssimo desta virtude e aceita tudo 
que se lhe faz procurando sempre os recantos mais profundos, jamais se 
eleva – para poder receber o Espírito da Verdade, nunca compreendido por 
uma alma impura.  

Quem, portanto, assimilar a Verdade, com a sua alma 
purificada, será liberto pelo Espírito da Verdade e penetrará no 
Reino do Céu.  

Esta explicação, aliás, não foi dada a Nicodemos, porque a sua esfera 
de conhecimento actual não o teria permitido. Por esta razão, ele Me 
pergunta novamente como deveria compreendê-lo.  
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Continuação da cena com Nicodemos. O Senhor, 
Mestre em tudo, também o é na Verdadeira Sabedoria. 
A natureza do homem. O segredo do espírito. A 
parábola do vinho novo. (Evangelho de João 3:6-12) 
 

“6. O QUE É NASCIDO DA CARNE É CARNE, E O QUE É 
NASCIDO DO ESPÍRITO É ESPÍRITO.” 

Eu lhe respondi conforme consta do sexto versículo: “Não te admires 
de que Eu te fale desta maneira, pois o que vem da carne é carne e nada 
mais do que matéria sem vida, ou invólucro da alma; mas, o que vem do 
espírito, também é espírito e a verdade em si.”  

Nicodemos, porém, compreende cada vez menos e se admira, não 
deste facto, mas pela simples razão de que ele, como fariseu erudito e 
versado nas Escrituras, não perceba o sentido das Minhas palavras.  

Por isso, pergunta-Me novamente: “Mas, como? Poderá o espírito 
gerar outro espírito?”  

“7. NÃO TE MARAVILHES DE TE TER DITO: NECESSÁRIO 
VOS É NASCER DE NOVO.  

8. O VENTO ASSOPRA ONDE QUER, E OUVES A SUA VOZ, 
MAS NÃO SABES DE ONDE VEM, NEM PARA ONDE VAI; 
ASSIM É TODO AQUELE QUE É NASCIDO DO ESPÍRITO.”  

“Vê, assim como não vês o vento, embora o escutes, não poderás ver o 
espírito, nem tão pouco compreender Aquele que vem do Espírito e fala 
contigo. Mas, como és de boa vontade, saberás em tempo oportuno o que 
hoje ainda não podes conceber.” 

 
(O Grande Evangelho de João – I) 

 
A VERDADEIRA SABEDORIA E A  

ADORAÇÃO A DEUS 
 
Após erguer-Me com todos aqueles que Comigo haviam 

tosquenejado, chamo os três amigos e indago deles a razão por que não 
seguiram o nosso exemplo. 

Responde Matael: Senhor, quem poderia dormir após ter recebido um 
conforto tão poderoso através da Tua palavra? Assim aproveitamos o tempo 
na investigação de coisas jamais sonhadas pelos mortais. Por isso 
rendemos-Te toda a nossa gratidão! 

Digo Eu: Muito bem; sei das vossas palestras e de tudo o que vos foi 
dado a conhecer antes do tempo. Guardai-o pois, evitando deste modo o uso 
inoportuno de tais conhecimentos. Os filhos da Terra não os assimilam, 
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porquanto não têm a vossa procedência; enquanto a vós, será dado 
conhecer coisas muito mais elevadas, após a vinda do Espírito 
Santo, oriundo dos Céus, que vos conduzirá à Verdade plena. O 
Espírito de Amor, o Pai mesmo, vos guiará e ensinará, trazendo-vos 
a Mim. 

Em verdade vos digo: Ninguém chegará a Mim se não for 
conduzido pelo Pai; pois todos vós deveis ser ensinados por Ele, isto 
é, pelo Eterno Amor em Deus, caso queirais estar Comigo. Deveis ser 
tão perfeitos como o Pai no Céu. Isto jamais alcançareis através do saber 
profundo ou por experiências variadas, mas unicamente pelo vivo amor a 
Deus e ao próximo. Nisto se baseia o grande mistério do renascimento 
do vosso espírito, por Deus e em Deus. 

Antes disso, cada um terá de transpor Comigo a porta estreita 
da completa renúncia do seu “eu”, deixando de ser vós mesmos para 
serdes tudo em Mim. 

Amar a Deus acima de todas as coisas significa dedicar-se-Lhe 
inteiramente; amar ao próximo requer também a máxima dedicação, de 
contrário, não será possível fazê-lo com sinceridade; pois um amor sob 
medida não beneficia àquele que ama, tão pouco ao ser amado. 

Se pretendeis vislumbrar o panorama do cume de uma montanha, 
tereis de galgar o seu pico; de qualquer outro ponto avistareis apenas uma 
parte. Eis porque também, no amor, deve ser posta em prática toda a 
dedicação para que frutifique. 

O vosso coração é um campo de semeadura, e o amor activo 
representa a semente viva; os pobres são o adubo para o campo. 
Aquele que semear em solo bem adubado colherá safra abundante. Na 
medida que fordes aumentando o número de pobres a adubar o campo, mais 
viçoso este se tornará; e quanto melhores sementes nele lançardes, tanto 
mais rica será a colheita. Quem semear abundantemente colherá com 
fartura; quem o fizer com usura lucrará escassamente. 

Deveis tornar-vos sábios pelo amor activo; nisto consiste a mais 
elevada sabedoria, pois que todo o saber sem amor de nada vale. Tratai pois 
de aumentar o vosso amor que vos proporcionará o que ciência alguma vos 
poderá dar. Aproveitastes bem as três horas, enriquecendo as vossas noções 
e experiências. Isso tudo pouca utilidade trará para as vossas almas; ao 
passo que, ocupando futuramente o vosso tempo amando ao 
próximo, num dia, as vossas almas lucrarão meses de benefícios. 

De que vos adiantaria extasiar-vos diante do Meu Poder, Magnitude 
e Glória jamais penetrados, se à vossa porta os pobres chorassem de fome, 
sede e frio? Quão miserável e inútil seria louvar a Deus em honras e 
glórias, desinteressando-se da miséria do próximo. De que servem todas as 
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oferendas sumptuosas no Templo, se diante dos seus portais um pobre 
morre de inanição? 

Inteirai-vos, pois, da miséria dos pobres e socorrei-os. Mais 
depressa colhereis benefícios assim procedendo, do que se 
pesquisásseis todos os astros e entoásseis loas a Mim. 

Em verdade vos digo: Todos os anjos, Céus e mundos com toda a sua 
sabedoria não vos proporcionarão, em eternidades, o que alcançareis pelo 
amor ao próximo usando de todas as vossas energias e meios. Nada mais 
sublime do que o amor verdadeiro e activo, estabelecendo a união entre 
Deus e a criatura! 

Se durante a tua oração a Deus não percebes a voz aflita do teu 
semelhante à procura de auxílio, as tuas palavras serão amaldiçoadas por 
Mim. A Minha honra consiste no amor e não na fútil tagarelice. 

Não deveis ser como afirmava Isaías: Este povo honra-Me com os 
lábios; mas o seu coração está longe de Mim. Mas vós, adorai-Me em 
espírito e verdade, pois Deus é Espírito. 

A única oração do Meu agrado é a da aplicação do amor e nunca a 
movimentação maquinal dos lábios. Que adiantaria ornamentardes de ouro 
o sepulcro de um profeta se não ouvirdes a voz do vosso irmão sofredor? 
Acaso pensais que isso Me agrada? Tolos! Olhar-vos-ia com ira se por 
causa de um morto, menosprezásseis o apelo de um vivo! 

 
O RENASCIMENTO DO ESPÍRITO 

 
Diz Yara: Não inteiramente, pois não consigo perceber com clareza o 

que venha a ser o renascimento do espírito. Como deve ser interpretado? 
Digo Eu: Isso ainda não podeis assimilar, pois falando Eu de coisas 

terrenas não Me compreendeis inteiramente – como poderíeis fazê-lo se 
trato de assuntos puramente celestes? Afirmo-vos, se começasse a discorrer 
sobre as coisas divinas, aborrecer-vos-íeis, dizendo: Este homem é doido, 
pois fala contrariando a razão e a Natureza! Como pois aceitar o seu 
testemunho? 

Eis por que compreendereis o renascimento pelo Espírito e no 
espírito. Apenas quando Eu, como Filho dos homens e do homem, for 
elevado da Terra, qual Elias, só então espargirei dos Céus o Meu Espírito 
pleno de verdade e força sobre todos os Meus – e isto vos possibilitará o 
renascimento espiritual, trazendo-vos a verdadeira compreensão. Até lá 
ninguém poderá renascer completamente, no espírito, incluindo 
Adão, Moisés e os profetas. 

Através da Minha ascensão, todos os nascidos nesta Terra que 
demonstrarem boa vontade, embora nem sempre ajam de acordo, 
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poderão alcançar esse estado. Pois muitos existem, possuidores da 
melhor boa vontade para realizar algo de bom; faltam-lhes, porém, 
totalmente os meios, as forças externas e habilidades tão necessárias como 
os olhos para a visão. Neste caso, a boa vontade vale tanto para Mim, 
como o acto realizado. 

Se porventura vês alguém cair num rio tens vontade de ajudar o 
infeliz, embora sabendo que não és nadador; num ímpeto de socorro serias 
tragada pela água, junto com ele, por isso procuras alguém que possa salvá-
lo. Assim, Minha filha, a boa vontade vale tanto quanto a própria acção – e 
isto em milhares de casos, onde aceito a intenção como se fora a obra. 

Dar-te-ei outro exemplo. Sentes vontade de ajudar um pobre, embora 
não possuas os meios necessários; então, vais pedir aos ricos, implorando-
lhes caridade para o teu tutelado. Porém, o egoísmo dos bem situados não 
permite que abram mão de algum dinheiro, e és obrigada a deixar o pobre 
seguir caminho. Triste e chorosa, apenas podes pedir a Deus que o favoreça. 
Eis outro caso em que a tua boa vontade é idêntica à acção. 

Pessoas desta índole houve muitas, e ainda as haverá; todas elas 
tomarão parte do renascimento espiritual em suas almas. Assim, 
proporcionei-vos a todos a razão por que ainda não podeis compreender o 
que venha a ser o renascimento do espírito; somente quando tiverdes 
alcançado este grau, sabereis o porquê de não o assimilar anteriormente. 
Percebes o motivo que te impede a compreensão? 

 
O PODER DE UMA ALMA PERFEITA 

 
(O Senhor): Este grau de máxima perfeição vital, não era 

possível alcançar-se antes da Minha encarnação. Eu vim 
expressamente a esta Terra, a fim de tornar-vos Meus verdadeiros 
filhos, pelo renascimento do vosso espírito em vossa alma. Portanto, 
se falo agora de uma alma perfeita, refiro-Me apenas àquela onde o Meu 
Espírito já se tornou activo, porém ainda não se uniu a ela. 

Tal psique completa é – pelos motivos acima expostos – não 
só capaz de operar milagres, como soberana da Criação, devido ao 
seu espírito por momentos mais lúcido, mas também se acha apta a 
ter visões das esferas puramente espirituais. Pode até mesmo ouvir 
a palavra do Espírito Divino, conforme sucedia com todos os 
videntes e profetas. Possuíam eles, além da visão e predição, um domínio 
visivelmente milagroso para as criaturas, sobre os elementos e seres. 

Moisés e o seu irmão Aarão, Josué, Elias e uma quantidade de 
profetas e videntes operavam milagres. O profeta Daniel (filho do dia ou da 
luz) foi atirado a uma cova de leões, em Babielon (Babilónia), porquanto 
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havia feito uma advertência ao rei cruel. Na cova se achavam doze feras 
famintas, como carrascos, e há vários anos vinham sendo alimentadas com 
criminosos. Muito embora o rei estimasse Daniel, em virtude da sua 
sabedoria, enraiveceu-se com as palavras condenadoras do profeta, 
mandando-o atirar na cova desses leões. 

Porém, a alma perfeita de Daniel era também soberana sobre as feras 
e estas não lhe fizeram nada; agacharam-se com visível respeito aos pés do 
seu senhor. Consciente disto, o profeta pediu aos discípulos o seu 
material de escrita e escreveu, durante três dias, a profecia, 
incólume, no convívio com os leões. Informado disto, o rei arrependeu-
se da sua acção e mandou descer um cesto pelo qual Daniel foi salvo. 

Na mesma época havia três jovens que se negavam ajoelhar-se diante 
de Baal. Enraivecido por isto, o tolo rei mandou aquecer, durante três dias, 
um forno de cal onde atiraria os jovens, caso negassem obediência. Estes, de 
almas perfeitas, persistiram no seu intento bem fundado e não 
manifestaram o menor temor diante da caieira. Passados os três dias, o rei 
mandou os carrascos atirarem os mancebos sobre a beira do forno 
incandescente. Todavia nem um cabelo lhes foi chamuscado, enquanto os 
próprios verdugos ficaram carbonizados pelo excessivo calor. 

Qual foi a protecção dos três jovens dentro do forno? A sua alma 
perfeita, porquanto estavam debaixo da Minha Ordem Primitiva. 
Finalmente aproximou-se um anjo levando-os para fora daquele braseiro 
terrível que trazia a morte a quantos dele se aproximavam. Estes são alguns 
exemplos da maravilhosa força e poder de almas perfeitas! 

 
O RENASCIMENTO E A JUSTA EDUCAÇÃO 

 
(O Senhor): Quais seriam os frutos de uma árvore, caso não lhes 

precedessem os fenómenos que tanto alegram a nossa alma? Qual seria a 
função do outono no lugar da primavera, e vice-versa, quando sabemos que 
o outono é acompanhado pelo inverno rigoroso? A geada não destruiria a 
época da flor, tão agradável ao nosso coração, matando a folha esperançosa 
junto com o fruto que apenas pode ser abençoado pela flor para uma vida 
germinativa? Neste caso, a madeira da árvore aumentaria, sem nunca 
alguém poder observar o amadurecimento de um fruto sequer. 

O mesmo se dá com o homem e principalmente com a sua alma. Toda 
a sua índole se torna materialista, produzindo somente aquele fruto que é 
atirado fora – como lenha – ao forno do julgamento, para se aproveitar a 
cinza como adubo e purificação do solo estéril e magro, comparável aos 
conhecimentos materiais do agricultor. 
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Quem procura despertar e formar primeiro o intelecto dos 
filhos começará a construir uma casa pelo telhado e a colher água 
numa vasilha furada. Não deixará de estar molhada enquanto se entregar 
a tal tarefa inútil; jamais, porém, guardará uma gota de água viva; em 
outras palavras, não poderá registar as expressões maravilhosas da vida 
espiritual. A não ser que tentasse tapar os orifícios do vasilhame com 
sacrifício demorado; mas quão rápido apodrece uma tampinha fraca e mal 
aplicada, esvaziando com o tempo toda a água da vida. 

Este quadro deve-se entender da seguinte maneira: um homem de 
intelecto desenvolvido pode muito bem alcançar uma formação 
posterior e efectiva da sua alma através de muita renúncia; se não 
for extremamente cuidadoso no entupimento do seu receptáculo da 
vida, em todas as aberturas, isto é, nas fraquezas terrenas, dando 
vazão apenas a uma, perceberá em breve ter-se evadido a água 
acumulada e ele, imperceptivelmente, voltará a ser o homem 
anterior sem a menor consistência espiritual. 

Por este motivo vos recomendei, antes de mais nada, o amor 
ao próximo, provindo do amor de Deus, pois somente este amor vos 
reajustará dentro da Minha Ordem. Não vos deixeis ofuscar pelo 
mundo; pois ele vos faculta apenas julgamento e morte como fruto da pura 
razão. Somente o amor vos poderá transformar para a vida! 

Eis porque Eu vim ao mundo, demonstrando-vos o retorno à Minha 
Ordem e o justo caminho para prosseguirdes até à proximidade do 
Renascimento do espírito na alma, onde não mais existe a possibilidade de 
recaída. 

Tendes de iniciar esta tarefa, porquanto os que se acham errados não 
levariam benefício com a simples volta à verdade, da sua alma remendada. 
Se bem que tenha de modificar-se completamente, antes que possa alcançar 
o Renascimento do espírito na alma, a sua situação remendada e obstruída 
não é duradoura, porquanto recai, pelo poder do mundo e as suas vantagens 
temporárias; e facilmente recai nos antigos erros, tão logo se manifeste uma 
oportunidade tentadora. 

A fim de evitá-lo, tracei o caminho a seguir, de tal forma que o 
Meu Espírito - por Mim depositado como centelha do Meu amor 
paternal no coração de cada alma, alimentado pelo vosso amor a 
Mim e daí, realmente activo, para com o vosso próximo - cresça em 
vossa alma. Uma vez alcançadas a justa elevação e força, o espírito 
se unirá à alma purificada, acto que será denominado de 
Renascimento do Espírito. 

Quem tiver alcançado isto estará em posição incomparavelmente 
elevada a uma alma, por mais perfeita que seja, pois embora conseguindo 
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muita coisa, longe estará de poder operar o que é reservado ao inteiramente 
renascido. 

A centelha do Meu Amor é depositada no coração da alma humana, 
somente após o homem ter ouvido o Meu Verbo e tê-lo aceitado por amor à 
Verdade e pela Fé em sua alma. Enquanto tal não acontecer, ninguém – por 
mais perfeita que seja a sua alma – poderá atingir o Renascimento do 
Espírito. Sem a Minha palavra que ora vos dirijo, a centelha do Meu Amor 
não penetra no coração da vossa alma, portanto não pode germinar e 
crescer, tão pouco renascer. 

No futuro, as crianças também receberão a centelha espiritual 
do Meu Amor no coração da sua alma, caso sejam abençoadas e 
baptizadas em Meu nome; todavia, esta fagulha não crescerá numa 
educação errónea, senão na que se baseia na Minha Ordem, claramente 
demonstrada. Em primeiro lugar, deve-se cuidar do sentimento e a seguir 
do intelecto, dentro das faculdades de cada um. O sentimento é 
desenvolvido pelo justo amor, meiguice e paciência. 

Ensinai aos pequeninos amarem ao Pai do Céu; demonstrai-lhes 
como é Bom e Amoroso, tendo criado tudo para o Bem das criaturas de 
modo útil, maravilhoso e sábio e se dedicando sobretudo, às criancinhas que 
O amem. Chamai-lhes a atenção, em ocasiões oportunas, pois o Pai Celeste 
assim ordena e permite – tereis dirigido os corações dos vossos filhos a 
Mim, e o Meu Amor dentro deles, em breve germinará. Educando-os desta 
forma, o vosso pequeno esforço vos trará frutos dourados, de contrário, 
somente surgirão cardos e abrolhos que não produzirão uvas e figos. 

Agora dizei-Me, com sinceridade, se entendeis o motivo por que estes 
vossos irmãos negros podem realizar acções, que até então tinham de se 
apresentar como “milagres”? 

 
(O Grande Evangelho de João – III – 164; IV – 1,218,220) 

 
O RENASCIMENTO E ESPIRITUAL  

 
Como de costume, sentamo-nos à mesa redonda e Lázaro manda 

servir pão e vinho. Marta faz menção de querer preparar algo melhor para 
Mim. Eu a impeço, dizendo: Deixa isso, Minha irmã; pão e vinho são o 
melhor alimento. Se fizesses fogo chamarias a atenção de alguns fugitivos 
de Jerusalém, não do Meu nem do vosso agrado. Amanhã farás outra coisa. 

Mais tarde entram alguns empregados de Lázaro e relatam haver, 
além das muralhas a circundarem Betânia, grande acúmulo de pessoas. 
Comentam um enorme tumulto surgido em Jerusalém por ocasião do 
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eclipse, obrigando os romanos ao uso de armas para evitar graves 
consequências. 

“Muitos dos peregrinos fugiram; os que aqui chegavam procuravam 
entrar. Não foi isto possível, porque havíamos trancado todas as entradas ao 
pôr-do-sol. Alguns indagavam se o profeta da Galileia ali se encontrava, ao 
que outros conjecturavam: Ele é muito esperto; previu a situação crítica e se 
afastou em tempo! Que faremos com esta gente? Poderá entrar?” 

Digo Eu, em vez de Lázaro: Deixai-os lá fora, não mais serão 
perseguidos. Amanhã o assunto será esquecido e a Festa prosseguirá sem 
outras perturbações.  

Em seguida, relembro aquilo que havia predito acerca do efeito do 
eclipse e todos se admiram desse facto. 

Eu contesto: Como pode isto alterar-vos? Qualquer pessoa 
inteligente poderia predizê-lo, sabendo da atitude dos gananciosos fariseus 
em tais ocasiões, e como sabem aproveitar-se dos fenómenos. Coisa 
importante, porém, é determinar sem cálculo o momento preciso do 
acontecimento, muito embora os essénios o consigam através da astronomia 
e igualmente tiram proveito da sua arte oculta. Futuramente se obterão tais 
soluções de modo mais preciso, sem contudo ser-se omnisciente, portanto 
não é de grande importância. 

Muito mais valioso é analisar-se o pensamento no coração do 
indivíduo! Quem o souber é, como Deus, omnisciente, vendo e sentindo 
tudo. Poderão fazê-lo os que viverem dentro da Minha Doutrina e por ela 
conseguirem o renascimento do espírito em sua alma; os outros jamais 
alcançarão algo realmente espiritual. 

O homem nunca saberá o que se oculta no seu íntimo, pois carece da 
visão espiritual. O espírito, porém, no íntimo das criaturas, tudo vê e sabe a 
seu respeito. Por isso deve cada um de vós tratar do renascimento do 
espírito, pois sem ele jamais alguém entrará no Reino de Deus. 

Antes de Eu ascender à Casa do Pai, ninguém será capaz de 
alcançar o completo renascimento do espírito em sua alma; mas 
após a Minha ascensão, todo aquele que acreditar em Mim e viver 
dentro da Minha Doutrina poderá fazê-lo. 

Dizem os apóstolos: Senhor, quando e onde se dará isto? 
Respondo: Assisti-lo-eis dentro em breve! Não o necessitais saber 

antes do tempo. Meditai antes haver muita coisa a resolver até lá e Eu ter 
de padecer, a fim de tirar o espinho da morte de todo julgamento em que se 
encontram as criaturas. Agora vamos dormir, para amanhã reiniciarmos a 
nossa tarefa; pois um homem cansado não se presta para o serviço do 
espírito. 

(O Grande Evangelho de João – VI – 158) 
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Outros textos relacionados com o Novo Nascimento, ou 
Renascimento Espiritual e que fazem parte d’O Grande Evangelho 
de João: 

 

Volume III – 163; 171; Volume IV – 78-83; 133; 256:4; Volume V 
– 123; Volume VI – 163:4; 157, 158; Volume VII – 1; 54:12; 55; 
69:5; 183:11; Volume VIII – 24:12-13; 61 e Volume IX – 108:7) 
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