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13.º CADERNO 
 

ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 

*** 

 

- O ALÉM - 
 

O Juízo Final 
 

Sobre o designado “Juízo Final” existem várias interpretações 
teológicas, a maioria baseada somente no conhecimento dos textos 
bíblicos. A nossa análise é baseada também na Bíblia, mas 
considerando também o que é dito n’A Nova Revelação Viva, 
principalmente n’O Grande Evangelho de João. 

Assim, de forma sucinta devemos considerar o dia do “Juízo 
Final”, aquele “dia” em que cada um de nós se apresenta no Além, 
após a morte física. 

Não existe um “dia” específico de “Juízo Final”, em que todos 
os mortos serão presentes perante o Criador para serem julgados 
pelos seus actos. Cada um comparece perante o “tribunal de Cristo” 
após a sua morte. 
 

“Porque Deus há-de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que 
está encoberto, quer seja bom quer seja mau.” (Eclesiastes 
12:14) 
 
“Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens 
disserem hão-de dar conta no dia do juízo.” (Mateus 12:36) 
 
“Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há-de 
julgar o mundo, por meio do varão que destinou; e disso deu 
certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos.” (Actos 17:31) 
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“No dia em que Deus há-de julgar os segredos dos homens, por 
Jesus Cristo, segundo o meu evangelho.” (Romanos 2:16) 
 
“Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de 
Cristo.” (Romanos 14:10) 
 
“Porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de 
Crosto, para que cada um receba segundo o que tiver feito por 
meio do corpo, ou bem, ou mal.” (II Coríntios 5:10) 
 
“E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do 
trono, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da 
vida; e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam 
escritas nos livros, segundo as suas obras.” (Apocalipse 20:12) 
 
“Digo Eu: Certamente estão lembrados Eu nunca ter falado de um 
dia geral de ressurreição e julgamento (Dia do Juízo Final), mas, 
de um especial dia para cada um, no momento em que a sua 
alma deixar o invólucro (corpo físico) de provação terrena. 
Tal despertar não ajudará a todos para a imediata Vida 
Eterna, mas igualmente para a morte sem fim, no que se deve 
considerar, que a palavra “eterna” não representa um tempo 
infinito. 
(…) A Eternidade corresponde ao tempo nos mundos 
materiais; no Além, é ela o que aqui é o tempo … O erro e a 
mentira perduram igualmente eternamente, em confronto à Luz da 
Verdade e Vida. 
(…) Enquanto existir qualquer criação, haverá para o Espírito 
Divino e Puríssimo, um objecto material criado, de certo modo, 
objecto da vida experimental das trevas em oposição a Deus … Com o 
decorrer dos tempos desaparecerão e se dissolverão completamente, 
dando lugar a uma nova Criação. 
Por isso digo desde já: Eu faço tudo de novo, e vós sereis os Meus 
novos ajudantes criadores. 

 
(O Grande Evangelho de João – X – 155:1-5; 156:4-6)  

 
 
 
 
 



 

4 
 

A Ressurreição da Carne 

 
A “Ressurreição da Carne” está intimamente ligada ao tema 

anterior, mas merece um destaque especial para retirar qualquer 
dúvida, pois o Senhor nunca falou sobre o “aproveitamento” da 
nossa carne pecaminosa, dado que esta tem como finalidade a sua 
dissolução total, voltando à sua origem, ou seja, à matéria para 
evolução futura. 

Assim, a “Ressurreição da Carne” nada mais é do que, após a 
morte física, e perante o “tribunal de Cristo” mostrarmos tudo 
aquilo que na Terra pudemos fazer por meio do corpo. É lembrado 
(“ressuscita”) tudo aquilo que fizemos de bem, principalmente em 
favor do próximo, e também todo o mal que praticamos. Mediante o 
julgamento imparcial de Deus, seremos encaminhados para o lugar 
de bem-aventurança, de provação e aprimoramento ou de 
condenação. 

 

“E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e 
os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.” (João 
5:29) 
“Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também 
esperam, de que há-de haver ressurreição de mortos, assim dos 
justos como dos injustos.” (Actos 24:15) 
 

“Responde o hospedeiro: “Mais ou menos, e tenho que confessar ser 
tal assunto completamente novo e inédito; pois em tal caso, não 
haverá ressurreição da carne, crença de todos os judeus, razão por 
que enterram os defuntos em determinado cemitério, na expectativa 
de serem ressuscitados pelos anjos no Dia do Juízo Final, unindo-se 
às suas almas. Dificilmente os judeus dar-Te-ão crédito! Eu o aceito 
por Tu nos teres esclarecido; nunca o faria se algum outro o tivesse 
dito. Qual o parecer dos Teus adeptos? 
(…) Intervenho: “Este ensinamento não vos foi dado, a fim de que o 
passásseis aos judeus! Querendo, podereis fazê-lo e a sua aceitação 
não virá ao caso. Com o tempo os Meus genuínos confessores serão 
levados a toda Sabedoria e Verdade, através do Meu Espírito 
espargido sobre eles. 
É lógico que o corpo físico, após o afastamento da alma, não 
pode ressuscitar; pois em tal hipótese, deveriam ressurgir e ser 
vivificadas todas as partes que durante o transcurso prolongado da 
vida foram despidas, como sejam: cabelos, unhas, dentes, epiderme 
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mais grosseira gasta pelos banhos, sangue perdido através de 
ferimentos, suor e tantas outras coisas. Imaginai tal figura humana 
vivificada no Dia Final, – que aspecto ridículo não teria! 
A criatura tem um corpo correspondente à sua idade; o de uma 
criança é diferente de um adolescente, de um adulto ou de um ancião. 
Numa completa revivificação dos defuntos no Dia Final, seria 
interessante saber se as formas diversas da infância até à velhice 
deveriam passar por tal estado de uma só vez ou sucessivamente. 
Além disso, surge a seguinte questão de grande importância: os 
romanos, gregos, egípcios e outros povos desta Terra costumam 
incinerar os corpos. Em outra parte atiram-se eles ao mar onde são 
ingeridos pelos monstros marinhos, tornando-se parte deles; quando 
tal monstro morre é tragado por outros animais aquáticos. O que, 
pois, poderia ressurgir de corpos tais, no Dia Final? Durante a 
cremação é a maior parte vital do corpo dissolvida em vapor e fumo, 
unindo-se ao ar; nos que foram atirados à água, a carne ingressou na 
substância física dos peixes, aceitando uma individualidade 
completamente diversa. A quem caberia seleccionar e reunir as 
anteriores partes físicas de inúmeros animais da terra, da água, do ar, 
dos minerais, das plantas e dos vermes? 
Ainda que não fosse impossível para Deus, resta saber que utilidade 
teria isso para a alma livre; pois uma vez liberta do corpo pesado, 
teria que sentir-se muito infeliz caso obrigada a voltar a ele para toda 
Eternidade! 
Além disso, seria algo jamais admissível dentro da eterna Ordem de 
Deus, por ser Ele Mesmo, Espírito Puríssimo, e no final as criaturas 
têm a exclusiva finalidade de se tornarem espíritos livres de 
semelhança Divina. Para que então lhes seriam úteis os corpos? 
Serão revestidos, no Além, de corpos, não pesados e terrenos, e sim de 
novos, espirituais que surgirão das boas obras praticadas dentro da 
Minha Doutrina. Assim sendo, como admitir-se na ressurreição da 
carne a futura revivificação do corpo físico? A ressurreição da 
carne representa as boas obras praticadas ao próximo, que 
unicamente facultam a Vida Eterna e Verdadeira à alma. 
Quem, portanto, ouvir a Minha Doutrina, crer em Mim e agir 
de acordo, será despertado por Mim no Dia Final, isto é, no 
imediato desprendimento da alma da matéria, de sorte que 
ninguém observará a rapidez da transformação. Julgo estardes 
todos bem informados; caso houver alguma dúvida, podereis 
externar-vos!” 

(O Grande Evangelho de João – VI – 54) 
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O Estado da Alma após a Morte 
 

Sobre este tema a Bíblia não é pródiga em informação, pois ao 
longo dos séculos, quer antes, quer depois de Jesus, os homens 
omitiram muito ensino do Senhor; mas n’A Nova Revelação Viva é-
nos mostrado novamente aquilo que esteve oculto durante tantos 
séculos. 

Vamos procurar sintetizar informação retirada da Bíblia e d’O 

Grande Evangelho de João, para que possamos ter uma panorâmica do 
estado das almas/espíritos, após a sua morte física. 

O primeiro texto citado da Bíblia mostra-nos o estado de duas 
almas que haviam falecido e se encontram no Hades (lugar dos 
mortos). Neste lugar já existia uma separação entre os justos e 
aqueles que estavam destinados à condenação; o lugar dos justos é 
chamado o “seio de Abraão”. 

Não devemos esquecer que esta mostra acontece, antes da 
morte e da ressurreição de Jesus, e este período é diferente daquele 
que surge após o Novo Testamento, pois quando Jesus faleceu, 
esteve três dias e três noites “morto”, testemunhando a Sua vitória 
sobre a morte a todos que O aguardavam e se encontravam no 
Hades. Estes foram levados com o Senhor após a Sua ressurreição e 
todos aqueles que ficaram na condenação, encaminhados para o 
lugar destinado. 
 

“E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos 
para o seio de Abraão; e morreu também o rico, e foi 
sepultado. E no Hades, estando em tormentos, e viu ao longe 
Abraão, e Lázaro no seu seio. (…) Está posto um grande 
abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar 
daqui para vós não poderiam, nem tão pouco os de lá para 
cá.” (Lucas 16:19-31) 
 

“Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu 
dons aos homens. Ora, isto – ele subiu – que é, senão que 
também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? 
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de 
todos os céus, para cumprir todas as coisas.” (Efésios 4:8-10) 
 

“ (O Senhor): “Afirmaste não ser possível haver ligação entre os 
vivos e aqueles que já deixaram esta vida. Enganas-te muito. Para 
criaturas iguais a ti, realmente não é fácil; são desde o princípio 
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educadas dentro da razão, aguçando a sua força intelectiva e visão 
material, descuidando da visão interna. Dá-se com elas o mesmo que 
com um homem estando fora de casa querendo olhar para dentro da 
mesma através das vidraças, pois ouvira um forte barulho. 
Conquanto muito se esforce, nada descobre porque o reflexo nos 
vidros o impede. Insistindo em descobrir o motivo do ruído, será 
obrigado a abrir a porta principal e as internas, ou então terá que 
partir uma vidraça ou talvez várias, para conseguir o seu intento. 
Se ele no momento do ruído estivesse dentro de casa, facilmente 
descobriria o motivo do mesmo. Assim consegue-o apenas mais tarde 
e de modo imperfeito, porque o motivo e o efeito se haviam perdido. 
Viu-se obrigado a procurar em todos os recantos para finalmente 
descobrir uma louça quebrada, na suposição de que por qualquer 
movimento tenha caído ao solo. Ainda assim não tinha plena certeza, 
porquanto a louça bem podia ter sido quebrada anteriormente. 
Baseou-se portanto em uma hipótese, pelo simples facto de não se 
encontrar dentro de casa, no momento do barulho. 
Por este quadro quero chamar a tua atenção, que um homem 
apenas educado dentro do raciocínio, nada, ou mesmo pouco, 
e talvez apenas indelevelmente, percebe e compreende o que se 
passa espiritualmente dentro de si. 
O corpo é a casa da alma. O espírito dentro dela foi-lhe dado por 
Deus, a fim de educar e despertar o seu interesse em tudo que seja 
espiritual e pondo-a em contacto com o espírito. Como poderia o 
espírito agir neste sentido, se a alma de posse do seu livre arbítrio se 
encontra geralmente fora de casa, confortando-se na luz do mundo? 
É ela de tal modo cegada e perturbada, ao ponto de nada ver e 
perceber do que se passa em sua casa. 
Se com o tempo, algo a adverte, faz uma busca dentro de casa, e se 
aflige bastante. Encontra a casa danificada e tenta repará-la, 
unificando-se com a matéria da sua morada principal, que é a 
externa, tornando-se assim, ambas as moradas do mesmo material. 
Procura então o espírito que de longe em longe a chamava, através de 
certos ruídos. Muitas vezes ela nem se apercebia dos mesmos, devido 
à sua distracção mundana que se sobrepunha a tudo. Lançava um 
olhar furtivo para o interior, encontrando algo que a chamava, mas 
considerada duvidoso, preferindo voltar para o lugar de onde veio; 
pois a sua visão encontra-se ofuscada pela luz externa e a audição 
interna é abafada pelo ruído mundano. (…) Assim, encontra-se a 
capacidade visual e auditiva do espírito, dentro da criatura e nunca 
nos sentidos materiais. Se quiseres falar com alguma alma e até 
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mesmo vê-la, consegui-lo-ás somente dentro de ti. (…) Como 
verdadeiro Senhor da Vida, tenho o Poder de te reconduzir ao teu 
íntimo e fortificar por momentos a tua visão interna, e assim poderás 
convencer-te, imediatamente, qual a situação da alma após a morte. 
Diz-Me a quem desejas ver e falar, que perceberás ser tal qual o 
conhecias antigamente. 
Diz o delegado: “Deixa-me ver o meu pai, morto há doze anos e pelo 
qual muito chorei por ter sido um óptimo pai.” Digo Eu: “Que assim 
seja!” No mesmo instante, a alma do seu pai aparece na sala, visível 
para todos. O delegado reconhece-a e pergunta-lhe: “Então continuas 
vivendo após a morte?” 
Responde o espírito: “Acreditas, porque surgi pelo Poder de Quem 
aqui está, e por Ele te ter aberto a visão interna. Por que motivo não 
acreditaste na tua mãe e nos teus irmãos, que logo após a minha 
passagem me viram e falaram, explicando-lhes eu, ser bem diferente a 
vida da alma do que imaginam as criaturas? 
A pior situação durante essa curta vida, passam aqueles que não 
acreditam na sobrevivência da alma, conservam essa compreensão no 
Além, e aguardam a eterna destruição, que jamais se lhes apresenta. 
Em virtude disso, são preguiçosos e sem interesse para 
empreenderem algo para o seu crescimento espiritual, vivendo às 
vezes vários milénios nessa crença, da qual não se deixam afastar 
pelos espíritos mais luminosos. Trata de não partires do mundo 
dentro de tal engano, meu filho.” 
Responde o delegado: “Repetiste as mesmas palavras proferidas à 
minha mãe e aos meus irmãos, que anotei e ainda guardo como 
relíquia, conquanto até hoje não lhes desse crédito. Queria apenas 
ver-te e falar-te, mas nunca me foi concedida essa felicidade.” 
Obsta o pai: “Como podia? Sempre que te visitava, não estavas em 
casa, andando ocupado no mundo exterior e cego pela sua luz, na 
qual não podemos aparecer e convencer alguém. Não somos aparição 
exercida por outra força, senão a própria força activa em todos os 
elementos perceptíveis ao homem materialista. A força em si, como 
vida verdadeira é tão pouco visível quanto a força da matéria, a não 
ser que o materialista voltasse ao seu ser real e abrisse a visão 
interna, podendo entrar em contacto com forças activas. 
Diz, em seguida, o delegado: “Onde costumas permanecer?” 
Responde o genitor: “Em nosso reino não há localidade da qual 
se pudesse afirmar estar aqui ou acolá, e ter este ou aquele 
aspecto. Cada alma corresponde ao local, segundo as suas 
tendências. 
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Pelo cálculo terreno encontro-me no Além o tempo suficiente para 
ver e saber algo importante. Todavia não vi nada semelhante ao que 
se dizia a respeito, nesse mundo. Procurei o rio Estige com o 
barqueiro Aqueronte, – nada vi. Por certo tempo apavorei-me de ver 
qualquer fúria, ou os juízes Minos, Aekus e Rhadamantus. Não 
havia motivo para tanto. Quis ir à procura do Elísio, caminhando por 
todas as direcções de um grande deserto, e não descobri o dito Elísio. 
Em suma, nada encontrei e vi, senão a mim mesmo e ao solo fofo em 
que me achava. 
Após longo tempo, descobri, a certa distância, um personagem que 
parecia estar na mesma situação que eu. Rapidamente acerquei-me 
dele, perguntando: Pareces encontrar-te no mesmo estado que eu. Sob 
os pés nada mais que uma planície quase infinita, acima da cabeça, 
neblina escura e na areia, as marcas, deixadas pelos passos. Não há 
vento que sopre, nem água. Há cerca de dois anos aqui perambulo, 
nada encontrando para saciar a fome e a sede. Sei que morri e a que 
minha pobre alma se acha só. Muito me esforcei por descobrir aquilo 
em que acreditava no mundo, mas não tive sucesso. Em todo este 
tempo, és o primeiro que me aparece. Porventura podes informar-me 
como devo agir para alcançar um local, mais ou menos estável? 
Estou cansado de pesquisar neste deserto. 
Respondeu o personagem: Existem inúmeras criaturas neste reino, 
na mesma procura que tu, por vários séculos. Querendo algo 
descobrir, não deves agir como na Terra, na qual se procura tudo fora 
de si. Aqui não há localidade ou zona, ainda que procurasses no 
Espaço Infinito. 
Precisas voltar os teus sentidos, aspirações e vontade para dentro de 
ti, e pensar, pesquisar e modelar internamente, que acharás um local 
correspondente ao teu eu e ao teu amor. Faz de conta que não vês este 
deserto e a neblina escura, mas volta-te para a fantasia da tua alma 
que tudo se transformará. Fiz com que me encontrasses, para te 
revelar isso. 
6. Com estas palavras, o personagem deixou-me, e comecei a 
ponderar sobre o que havia dito, procurando projectar na minha 
fantasia uma zona qualquer, e, em pouco tempo, ela se apresentou 
diante de mim. Consistia num vale, trespassado por um riacho. De 
ambos os lados havia campos, arbustos e árvores, e mais para longe, 
um grupo de cabanas, das quais me aproximei. 
No mesmo instante pensei: Se começar a andar, perderei finalmente o 
que criei com tanto custo. Tentarei imaginar uma casinha perto de 
mim, onde hei-de morar. – Nem bem usei a minha fantasia, a casinha 
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surgiu dentro de uma boa horta. Ao entrar, vi que estava 
completamente vazia e prontamente projectei uma quantidade de 
objectos de utilidade comum, cama, mesa com pão e vinho e outros 
utensílios. Não hesitei em me servir de tudo, sentindo-me tão 
fortalecido ao ponto de se tornar a minha fantasia mais exuberante.”  

 

(O Grande Evangelho de João – X – 172-174) 
 

Os três Patamares do Céu e do Inferno 
 

Segundo a revelação do Senhor n’A Nova Revelação Viva, quer 
o Céu, quer o Inferno, têm três “patamares”, para onde são 
encaminhadas as almas/espíritos, segundo os seus feitos na Terra, 
ou Bem ou mal.  

Citamos primeiramente os textos bíblicos que nos explicam 
algo sobre o Céu e sobre o Inferno e de seguida citamos outros 
textos, em que o Senhor respondendo a perguntas sobre este tema. 
 

“Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a 
terra e tudo o que nela há.” (Deuteronómio 10:14) 
 

“Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo 
dos meus pés...” (Isaías 66:1) 
 

“Conheço um homem em Cristo que há quatorze anos … foi 
arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem … Foi 
arrebatado ao paraíso; e ouviu palavras inefáveis, de que ao 
homem não é lícito falar.” (II Coríntios 12:2-4) 
 

“Para o entendido o caminho da vida é para cima, para que 
ele se desvie do inferno que está em baixo.” (Provérbios 15:24) 
 

“ (O Senhor) Vê, o Espaço no qual flutua esta Terra, bem como o Sol, 

a Lua e as incontáveis estrelas, nada mais são do que sóis e terras e é 

infinito! Com a velocidade de um pensamento poderias deixar este 

planeta, projectando-te nesta velocidade em linha recta – e se, deste 

modo, percorresses eternidades sobre eternidades, jamais te 

aproximarias do fim! Em toda a parte, porém, irias encontrar criações 

mais raras e maravilhosas, que preenchem e vivificam todo este 

imenso Espaço. 
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Pelo teu coração projectar-te-ás após a morte física, dentro deste 

imenso Espaço Divino e de acordo com este teu coração, vê-lo-ás 

como Céu ou como inferno! 

Um Céu propriamente criado não existe em parte alguma, 

tampouco, um inferno nesta qualidade; tudo vem do coração 

do homem. Por suas obras, boas ou más, ele prepara no seu 

coração ou o Céu ou o inferno, e de acordo como crê, deseja e 

age, manifestará a sua fé, pela qual se nutria a sua vontade, 

entrando em acção. 

Que cada um examine as próprias tendências e facilmente saberá 

qual o espírito que o domina. Se essas tendências atraem o coração e o 

seu amor para o mundo e o fazem sentir o desejo de se tornar algo de 

grande e importante, quando o coração com tendências para o 

orgulho sente um desagrado com a pobreza, desejando dominar 

outrem, sem ter sido escolhido e ungido por Deus para este fim, – a 

semente do inferno já se acha nele, e se não for combatida e sufocada, 

proporcionará o inferno ao homem, após a sua morte na matéria. 

Quando o coração do homem é cheio de humildade, sentindo-se feliz 

por ser o mais ínfimo entre os outros, servindo a todos, não ligando a 

si mesmo, por amor a seus irmãos, obedecendo de boa vontade aos 

seus superiores, amando a Deus sobre tudo, – então a semente no 

coração germinará e tornar-se-á um verdadeiro Céu eternamente 

vivo! A criatura que encerra no seu coração a plenitude do Céu 

repleto da fé verdadeira, da esperança e do amor puríssimo, 

impossivelmente penetrará em algo diferente do que o Reino do Céu 

de Deus, que já possuía há muito tempo em toda a pujança, no seu 

coração! Se consideras isto a fundo, compreenderás com facilidade o 

sentido do Reino do Céu e do inferno!”  
 

(O Grande Evangelho de João – II – 8) 
 

“Nisto, aproxima-se o romano e diz: “Senhor e Mestre, estou 
plenamente convencido que conheces tudo no Universo, desde o 
Macrocosmo ao Microcosmo e não há quem me possa tirar esta 
certeza feliz. Todavia já foi abordado por diversas vezes o tema 
“inferno”, e confesso não o compreender. Acaso se trata de um local 
tenebroso e obscuro, onde os criminosos são martirizados 
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constantemente, ou são os martírios – a julgar pelo Teu Amor e 
Bondade infinitos – apenas meios externos para reconduzir os 
espíritos mais perversos ao conhecimento necessário?” 
Respondo: “Meu amigo, podes colher informações precisas com os 
apóstolos, aos quais já demonstrei tudo; todavia, existem outros 
factores no Amor e Sabedoria de Deus, incompreensíveis ao teu 
conhecimento. De mais a mais, o inferno bem como o Céu não 
representam locais determinados, pois ambos dependem do 
estado psíquico (ou espiritual) das criaturas. 
Deste modo, podem estar bem juntos, um anjo perfeito ao lado 
do pior diabo, entretanto estão espiritualmente distantes um 
do outro e o primeiro se encontra no Céu, sem prejuízo por 
parte do demónio, e este, no inferno, sem noção da presença do 
anjo. Não te será fácil compreendê-lo, por serem outras as condições 
espirituais, comparadas com as circunstâncias do mundo material. 
Para um observador atento, existem situações de correspondência 
idênticas às do Além. Podes, por exemplo, estar fisicamente perto do 
teu maior inimigo, incansável em te querer prejudicar, – todavia, 
estás longe dele em espírito. Ele não pode tolerar ver a tua posição 
relevante, por desejar ocupá-la; inteligente que é, sabe ocultar a sua 
intenção, de sorte a nem imaginares tal coisa. Quando dele te 
aproximas, és recebido com muita solicitude e atenção; na realidade, 
ele sente vontade de aniquilar-te, não fossem as malhas da lei. 
Conjectura, porém o seguinte: Encontras-te no alto e eu em posição 
oposta! Terás que me ajudar na subida e isto conseguido, saberei 
como atirar-te ao abismo. Eis um demónio perfeito, enterrado no 
inferno de corpo e alma, enquanto te achas no Céu como homem 
honesto e bondoso. 
Quando vos encontrais no mesmo local, Céu e inferno se acham 
fisicamente juntos; ele, porém, não te poderá prejudicar, por 
estabelecer a lei uma barreira intransponível. Quão diverso e distante 
é o vosso estado moral! Tal é o quadro do Céu e do inferno, distantes 
um do outro. 
Dar-te-ei um exemplo da maneira como é constituído o inferno. 
Imagina dois soberanos vizinhos, orgulhosos e dominadores. 
Externamente são amigos. Quando se visitam, desdobram-se em 
amabilidades e se abraçam fraternalmente. No íntimo, cada qual 
pensa: Ah, se eu pudesse pisar-te qual verme! Então, espera uma 
oportunidade propícia para aniquilar o seu vizinho odiento. Em 
suma, não demora em se desafiarem e o mais forte vence o 
antagonista, ao qual só lhe resta fugir. Tão logo se tiver posto a salvo, 
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ele procura outro rei, mais poderoso, trai o ex-amigo e se oferece para 
encabeçar um ataque contra o outro. Rapidamente, os dois criam um 
exército e antes que o vencedor se dê conta, é atacado e destituído das 
suas terras. Se lhe for possível a fuga, facilmente encontrará um 
quarto soberano disposto a guerrear o terceiro. Então parece vir a 
calma. Os vencidos todavia, não descansam em conjecturas e 
tentativas para se vingarem da pior maneira. Vê, assim é uma alma 
infernal constantemente impelida pelo verme do mal, que não morre! 
Este exemplo se aplica ao inferno todo. Como pretendes efectuar uma 
melhora nestas almas tenebrosas?” 

 

(O Grande Evangelho de João – VI – 237) 
 

1.º Céu, chamado de Céu da Sabedoria. Ao primeiro céu chegam 

as almas de todos os outros mundos; da Terra, as almas dos sábios 
pagãos que viveram conscientemente dentro da justiça, de acordo 
com o seu conhecimento, sem todavia aceitarem ensinamentos de 
Minha Pessoa, mesmo no Além. Se no entanto no Além, aceitarem a 
soberania do Senhor, poderão passar para o segundo céu. (Neste céu 
as almas não têm filiação divina - Não são Filhos de Deus). 

2.º Céu, chamado Céu Central. O Senhor Jesus nesta explicação, 

não deu revelação sobre este céu. 

3.º Céu, chamado Céu do Amor e da Vida. No terceiro céu 

residem os Filhos de Deus. 
 

“ (O Senhor) Neste (1.º Céu), ou seja, no Céu da Sabedoria 
chegam as almas de todos os outros mundos; da Terra, as 
almas dos sábios pagãos que viveram conscientemente dentro 
da justiça, de acordo com o seu conhecimento, sem todavia 
aceitarem ensinamentos da Minha Pessoa, mesmo no Além. Se 
no decorrer dos tempos se converterem, poderão ingressar no 
segundo Céu, ou seja, no Céu Central. No terceiro, mais íntimo e 
elevado, o Céu do Amor e da Vida, jamais chegarão. Lá, 
somente são permitidos aqueles que alcançam a plena 
Filiação Divina. 

 

(O Grande Evangelho de João – IV – 152:12) 
 

“ (O Senhor) Por isso afirmo: Este mundo é semelhante ao 
inferno em tudo; apenas se acha velado diante dos olhos das 
criaturas, assim como é oculto o Céu, em palavra e acção. Por 
este motivo pode aqui o Céu influenciar beneficamente sobre o 
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inferno. Onde ambos estão revelados, a influência é difícil ou 
quase impossível. 
Quando aqui chegaram os dois fariseus, trouxeram dentro deles o 
pleno inferno, sem suporem entrar no verdadeiro Céu. O Céu 
contém três graus, bem como o inferno.” 

 

(O Grande Evangelho de João – VII – 170:11-12) 
 
 

*** 
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