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7.º CADERNO 
 

*** 
 

ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 
 
 

“No princípio criou Deus os céus e a terra.” 
(Génesis 1:1) 

 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com 

Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio 
com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem 
ele nada do que foi feito se fez.”  

(João 1:1-2) 

 
“Junto é o Senhor em todos os seus caminhos, e 

santo, e santo em todas as suas obras.”  
(Salmo 145:17) 

 
“...Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos; 

toda a terra está cheia da sua glória.”  
(Isaías 6:3) 

 
 
 

*** 
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- DEUS - 
 

Uma Definição sobre Deus 
 

É difícil ao ser criado definir o seu Criador, ou usando uma 
metáfora, pedir ao objecto criado que defina o seu construtor. No 
entanto, baseando-nos na Bíblia e n’A Nova Revelação Viva, vamos 
procurar uma definição para Deus. 

Deus é Luz, a Ideia Básica de tudo. 
Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, é 

sem Princípio nem Fim, portanto Eterno. 
Deus é Omnipotente, Omnisciente e Omnipresente. 
Depois de termos analisado o que diz a Escritura sobre Deus 

nos textos já citados, passamos a considerar as revelações 
transmitidas n’O Grande Evangelho de João. 

 
“Quem era a Luz, esse Pensamento Grandioso, essa Ideia Básica, 
Santíssima de todo o Ser Futuro e Real? – Só podia ser a Divindade 
Mesma, porque em Deus, por Deus e através de Deus só poderia 
surgir Deus Mesmo, no Ser Perfeito e Eterno. (…) Em Deus estava a 
Luz, que emanava Dele e Deus Mesmo era a Luz. (…) Todo o ser se 
originou deste Ser Básico, o que é em Si o Ser de todo o ser. 
(…) Tanto que neste VERBO ou LUZ, ou neste Pensamento Divino 
em Deus, existia uma Vida Perfeita. Deus, portanto, era a Vida 
Eterna. Perfeita em Si, por Si, e esta Luz, esta Vida criou os 
múltiplos seres que, por sua vez, eram perfeitos, de acordo com o seu 
Criador.”  

 
(O Grande Evangelho de João – I – 1:7-8,11,13)  

 
“Este Meu Corpo, igual ao vosso de carne e sangue, propriamente 
aquilo que se chama de Filho do homem, acha-se no momento apenas 
em vosso meio. A Força do Espírito de Deus que Se projecta de 
Mim, preenche todo o Universo e age segundo a Minha 
Vontade Básica, justamente no momento em que pronuncio 
“que assim seja!” Não audivelmente, mas no Meu Íntimo. Tudo 
que vês, nada mais é que a Minha Vontade firme e imutável.”  

 
(O Grande Evangelho de João – X - 195:2) 
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“Se disto ainda não te integraste, não compreendeste a fundo as 
Minhas Revelações quanto à irradiação do espírito. Sabes que o 
Espaço Infinito é pleno do Meu Espírito, em si, o Puro Amor, 
isto é, Vida, Luz, Sabedoria, Consciência plena, Percepção 
nítida, Visão, Audição, Pensar, Querer e Agir. 
Dentro de Mim acha-se o Foco deste Espírito Único e Eterno, 
em união com o Éter Infinito, que em Mim se acha na mais 
íntima relação com tudo que abrange. Este Meu Éter de 
projecção externa, tudo penetra e abarca no imensurável 
Infinito, com a mesma percepção unificada.” 

 
(O Grande Evangelho de João – IV – 257:9-10) 

 

- A TRINDADE DE DEUS - 
 

Em todo o Velho Testamento, Deus se apresente como ser 
Único, embora em um dos Salmos o profeta e rei Davi, clame a Deus 
para não retirar dele o Seu Espírito Santo. (Salmo 51:11) 

É Jesus que mostra a Divindade em Sua Tríplice Unidade, 
deixando em muitos dos Seus ouvintes dúvidas sobre estas “três 
Pessoas”; estas dúvidas e a adoração a três Pessoas, ainda perduram 
nos dias de hoje. Jesus por várias vezes explicou que essa ideia 
estava errada, pois Ele e o Pai eram Um; explicação dada no 
Evangelho bíblico de João e n’O Grande Evangelho de João, de forma 
clara e entendível a todos. 

 
O Pai é o Eterno Amor de Deus; 
O Filho é a Eterna Sabedoria de Deus; 
O Espírito Santo é a Força de Ambos. 
 
Esta harmonia de Deus é ensinada por Jesus aos Seus 

discípulos e estes, são orientados para que, ao baptizarem os novos 
convertidos e ao orarem, impondo as suas mãos para abençoarem 
alguém, digam: “Em nome do Pai (o Amor), e do Filho (a Sabedoria) e 
do Espírito Santo (a Força de Ambos).” 

 
“Eu e o Pai, somos um.” (João 10:30) 
“Portanto ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em 
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.” (Mateus 28:19) 
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“O Pai, Eu, como Filho e o Espírito Santo, Somos 
inconfundivelmente Um Só, desde eternidades. 
O Pai em Mim é o Eterno Amor, isto é, a Base e a Substância 
principal de todas as coisas, que preenchem o Infinito. 
Eu, como Filho, sou a Luz e a Sabedoria, surgidas do fogo do 
Amor Eterno. Esta poderosa Luz é a Eterna e perfeita Consciência, o 
mais claro Conhecimento Próprio de Deus, o Verbo Eterno pelo qual 
tudo surgiu. 
Para tal fim, é preciso participar a Vontade Poderosa de Deus, ou 
seja, o Espírito Santo pelo qual as obras e os seres recebem a 
existência. O Espírito Santo é a Palavra Pronunciada: Que 
assim seja! E imediatamente se evidencia aquilo que Amor e 
Sabedoria Divinos determinaram. 
Tudo isto se acha em Mim: o Amor, a Sabedoria e a Omnipotência. 
Deste modo só existe Um Deus, que sou Eu; por isto tomei carne, 
a fim de Me revelar às criaturas desta Terra por Mim criadas, de 
acordo com a Minha Semelhança, através do Meu Amor.” 

 
(O Grande Evangelho de João – VI – 230:2-6) 

 
“Assim orientados por Mim Mesmo, compreendereis porque deveis 
fortificar pelas mãos, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
as criaturas que em Mim acreditam e agem pela Doutrina. 
(…) Peço-vos, encarecidamente, transmitirdes aos homens um 
esclarecimento justo e positivo, onde este faltar, eles em breve 
atrofiarão espiritualmente, passando a toda a sorte de erros, 
tornando-se difícil levá-los ao caminho da Verdade plena. É Meu 
maior desejo que todas as criaturas desta Terra encontrem os 
caminhos luminosos da Verdade, para alcançarem a Vida Eterna. 
(…) Na divulgação da Minha Doutrina, agireis bem pelo preparo da 
razão e do sentimento das criaturas. Onde ambos forem 
compenetrados da mesma, a fé se tornará viva e activa pela boa 
vontade. (…) Passai aos futuros adeptos os conselhos que vos 
transmito!”  
 

(O Grande Evangelho de João – VIII – 27:1-13) 
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- OS SETE ESPÍRITOS DE DEUS - 
 

Na Escritura o Espírito de Deus, subdivido em sete facetas 
específicas da Sua Natureza, está descrito, referindo-se ao Espírito 
que seria derramado sobre o Ungido de Deus, O Messias vindouro – 
JESUS.  

Mas é n’O Grande Evangelho de João, que o Pai nos mostra os 
Seus sete Espíritos, esclarecendo-nos a faceta de cada um. 

 
1) Amor; 
2) Sabedoria; 
3) Vontade Activa (Omnipotência); 
4) Ordem; 
5) Rigor; 
6) Paciência; 
7) Brandura / ou Misericórdia. 

 
“Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas 
raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o espírito 
do Senhor, o espírito de Sabedoria e de inteligência, o espírito 
de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de 
temor do Senhor.” (Isaías 11:1-2). 
 
“Os grandes Espíritos originais de Deus, justamente os Seus 
Pensamentos e as Suas Ideias subsequentes. 
No místico número sete baseia-se a Perfeição Divina em cada 
Pensamento elaborado e em cada Ideia fixada e projectada. 
A causa primária em Deus é o Amor. Acha-se em todas as coisas, 
pois sem ele, nada seria possível. 
O segundo é a Sabedoria como Luz surgida do Amor. Encontrá-la-
ás na forma de todos os seres; pois quanto mais acessível à Luz, tanto 
mais desenvolvida, perfeita e bela será a forma. 
O terceiro, provindo do Amor e da Sabedoria, é a Vontade activa 
de Deus (Omnipotência). Por ela, os seres imaginados recebem a 
realidade, do contrário, todos os Pensamentos e Ideias de Deus 
seriam como os do homem, jamais postos em acção. 
O quarto, como emanação dos três, é a Ordem. Sem ela, ser algum 
teria forma constante, nem determinada finalidade. Se, por exemplo, 
fosses emparelhar um boi no arado e ele mudasse de forma – 
atingirias alguma finalidade? Que benefício teria o fruto que em tua 
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boca se transformasse em pedra? Ao caminhares pela estrada, se ela 
se tornasse água, – que utilidade teria? Tudo isto é impedido pela 
Ordem Divina, como quarto Espírito de Deus. 
O quinto chama-se Rigor, sem o qual não seria possível a 
consistência de coisa alguma, porque é semelhante à eterna Verdade 
em Deus, dando a todos os seres estabilidade real, poder de 
procriação, germinação e aperfeiçoamento final. Sem tal espírito em 
Deus, a situação de todos os seres seria insustentável: seriam visíveis 
quais fantasmagorias que dão a impressão de existirem; dentro em 
breve se modificam as condições que lhe deram origem e as formações 
maravilhosas e belas se desvanecem. 
Prossigamos: Onde existem Amor e Sabedoria, elevadíssimos, 
Omnipotência, Ordem perfeita e Rigor imutável, forçosamente se 
apresenta a Paciência mais perfeita e jamais atingível, como sexto; 
pois sem ela, tudo se precipitaria, passando à pior confusão dos sábios 
da antiguidade. 
Se um engenheiro pretende construir um edifício, não pode 
prescindir da paciência, além de outras qualidades; esta lhe faltando, 
jamais terminará a construção. 
Afirmo-te, se Deus não tivesse este Espírito, de há muito não mais 
haveria Sol para iluminar a Terra, e o mundo dos espíritos teria 
aspecto estranho. A Paciência é Mãe da Misericórdia, eterna e 
imutável de Deus, e caso não existisse, – onde e o que seriam todos os 
seres em face de Deus Omnipotente? 
Se, pois, falirmos e nos expusermos deste modo à maldição 
aniquiladora de Amor, Sabedoria, Omnipotência, seguidos pelo Rigor 
em virtude da Ordem precedida, infringimos a divina Paciência que, 
todavia, no devido tempo, tudo leva ao equilíbrio; sem ela, todos os 
seres, por mais perfeitos que fossem, estariam sujeitos à eterna 
condenação. 
A Paciência Divina poderia, em conjunto com os cinco espíritos 
precedentes, criar inúmeras criaturas nos planetas e conservá-las 
constantemente; teriam, porém, que viver épocas infinitas num corpo 
pesado, sem poderem cogitar da final libertação da alma dos laços da 
matéria. Além disso, a procriação e germinação não teriam fim, e no 
final, estabeleceriam tamanho acúmulo a impossibilitar uma se 
desviar da outra. Subentende-se, no caso que um corpo cósmico 
amadurecesse pela Paciência Divina, a ponto de manter flora, fauna e 
seres humanos. A Criação de um planeta apenas com a ajuda dos seis 
Espíritos, seria muitíssimo lenta e até mesmo duvidosa. 
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Mas, como já disse, é a Paciência a Mãe da Misericórdia Divina, o 
sétimo espírito a que vamos chamar – Brandura. Ela ajusta 
tudo: organiza os Espíritos precedentes e efectua a maturação 
oportuna de um corpo cósmico, bem como dos seus habitantes. Fixa 
para tudo determinada época, e os espíritos evoluídos podem 
aguardar, seguramente, a sua libertação para ingressarem na 
emancipação completa. 
Justamente o sétimo espírito fez com que Deus Mesmo 
encarnasse, a fim de libertar todos os espíritos algemados do 
julgamento necessário da matéria, no mais breve tempo, de sorte que 
se pode classificar a Sua Obra – a Salvação – a Reformação dos Céus 
e dos mundos, portanto, a Maior Obra de Deus, porque nela agem os 
sete Espíritos perfeitamente uníssonos, facto anteriormente 
impossível em virtude do Espírito da Ordem em Deus. Pois 
anteriormente, este Espírito somente colaborava com os demais na 
realização dos Pensamentos e Ideias de Deus; de agora em diante age 
mais poderosamente e a consequência disso é a completa Salvação. 
Eis os sete Espíritos Divinos, e toda a Criação, deles correspondendo 
as Sete Tendências Individuais do Criador. A Sua projecção Eterna e 
constante, é justamente o que os sábios da antiguidade chamavam de 
“As Guerras de Jehovah!”  

 
(O Grande Evangelho de João – VII – 18) 

 
  
 

*** 
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