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10.º CADERNO 
 
 

*** 
 
 
 
 

ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 
 

“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. 
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos 

homens; e a luz resplandeceu das trevas, e as trevas 
não o compreenderam.”  

 
 (João 1:1-5) 

 
 

“Eu e o Pai somos um.”  
 

(João 10:30) 
 

 

 

*** 
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A ENCARNAÇÃO DE JESUS 

 
A Encarnação e a Divindade de Jesus 

 
 

Jesus é o “Rosto” de Deus.  
Jesus é Deus Encarnado. 
A vinda de Jesus à Terra, através da Sua Encarnação, foi 

prometida (profetizada) por Deus (Ele mesmo), logo após o pecado 
de Adão e Eva. 

Jesus nasceu de Maria, descendente da linha de Davi e foi 
gerado pelo poder do Espírito Santo; por revelação foi-Lhe dado o 
Nome de Emanuel (Deus connosco) e de Jesus (Salvador) e de 
Cristo (Ungido/Messias). 

A data da Sua Encarnação está registada n’O Grande Evangelho 

de João. 
Jesus disse de Si mesmo que Ele e o Pai eram UNOS. 
Outras explicações são dadas n’A Infância de Jesus. 

 
“Digo Eu: É bem verdade o que fora dito a Moisés, quando desejou 
ver a face de Jeová (Êxodo 33:18-23): Ninguém pode ver a Deus e 
permanecer vivo! 
Naquele tempo só se falava do Espírito Eterno de Deus, que ainda 
não havia tomado carne porque a época não era propícia dentro da 
Ordem Eterna! 
(…) Agora porém, Jeová aceitou a carne dos homens desta Terra, 
levantando uma muralha de protecção entre Si, o Espírito Original, e 
os homens, a fim de que pudessem vê-Lo, tocá-Lo, ouvi-Lo e falar-
Lhe, e ninguém precisa temer o seu aniquilamento em virtude da 
Minha presença. 
(…) Havia entre Mim e vós um abismo infindo, a ponto de nem o 
espírito mais perfeito se poder aproximar de Mim; agora, foi 
construída uma ponte sobre o abismo e esta ponte se chama – o vosso 
amor a Mim, assim como Eu, pelo Amor eterno e poderoso para 
convosco, Me tornei carne e sangue, aceitando também as vossas 
fraquezas. 
Assim, não sou um Deus eternamente afastado, mas um Pai, Amigo 
e Irmão, muito próximo e facilmente atingível, à medida do vosso 
amor para Comigo.   
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(…) Sê pois, alegre e não alimentes pavor fútil diante de Mim que te 
amei muito antes de que nasceste! … Meu Amor é eterno e, portanto, 
a Base de tudo que surgiu a ainda surgirá. 
(…) Se assim é, compreenderás, Eu ter-te amado muitos antes que 
fosses o que és. És uma fagulha de vida do Meu Amor, que se 
desprendeu de Mim, e poderás tornar-te uma chama grande e 
independente, semelhante a Mim, amando-Me acima de tudo e ao 
próximo como a ti mesmo.“  

(O Grande Evangelho de João – X – 85:1-10) 
 
“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 1:1-3) 
”NO PRINCÍPIO ERA O VERBO, E O VERBO ESTAVA COM 
DEUS, E O VERBO ERA DEUS.” Este versículo já sofreu 
inúmeras explanações e interpretações erróneas, pois os mais 
enraizados ateus serviram-se, justamente dele, para rejeitar a 
Divindade. Não vamos repetir tais disparates, mas sim, fazer surgir 
uma explicação concisa: ela, sendo a Luz, na Luz da Luz, por si 
mesma combate e vence os erros.  
A causa principal da incompreensão de tais textos é a tradução 
deficiente e falsa da Escritura, do idioma original para os idiomas da 
época actual; mas isto está bem assim, porque, se o espírito de tais 
textos não fosse tão bem oculto como é, o sentido santíssimo que 
reside neles de há muito teria sido profanado da maneira mais vil, o 
que acarretaria um grande prejuízo para toda a Humanidade. Assim, 
chegou-se a roer, somente, a casca, sem alcançar o Santuário 
Vivificador.  
Agora, porém, chegou o momento de demonstrar o verdadeiro sentido 
intrínseco destes versículos a todos aqueles que merecem esta graça; 
aos indignos, previno que o prejuízo deles será gravíssimo, porquanto 
não permito que nestas ocasiões seja Eu procurado com gracejos, nem 
tão pouco aceitarei condições.  
Depois desta recomendação imprescindível, vamos iniciar a 
explicação: Antes de mais nada observo, porém, que só deveis esperar 
o sentido espiritual e não o mais intrínseco, ou seja, o puríssimo 
sentido celestial. Este é sumamente santo e só poderá ser transmitido 
sem prejuízo àqueles que o procuram pela conduta elevada, de acordo 
com as palavras do Evangelho. O sentido puramente espiritual é fácil 
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de encontrar; às vezes, basta uma tradução certa, de acordo com a 
época, o que vos será mostrado na explicação do primeiro versículo.  
Muito errada e encobrindo o verdadeiro sentido é a expressão “No 
princípio”, porque com ela poder-se-ia contestar o Ser Eterno da 
Divindade e pô-Lo em dúvida, facto este que se deu com alguns 
sábios de outrora, de cuja escola saíram os ateus daquela época.  
Portanto, a verdadeira tradução será: No Ser Primário, ou seja, na 
Causa Primária de todo o Ser, existia a Luz, o Pensamento 
Grandioso e Santíssimo da Criação ou a Ideia Fundamental. 
Essa Luz não estava, somente, em Deus, mas sim, também 
com Deus, quer dizer, a Luz manifestou-Se na Sua Essência 
através de Deus; portanto, não estava apenas Nele, mas 
também com Ele, e envolvia completamente o Ser Divino, o 
que nos prova a causa da Encarnação posterior de Deus, que 
vamos deduzir no seguinte texto.  
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. 
Portanto, esse texto poderia soar assim:  
Em Deus estava a Luz, que emanava Dele e Deus Mesmo era a Luz.  
“ELE, ESTAVA NO PRINCÍPIO COM DEUS.” Depois de 
termos elucidado suficientemente o primeiro versículo, de modo que 
toda a pessoa com alguma luz própria o possa compreender, o 
segundo, por sua vez, explica-se por si mesmo, provando que o 
mencionado Verbo ou Luz ou o Imenso Pensamento Criador não 
podia ser uma sucessão do Ser Divino, mas sim, Eterno com Deus. 
Assim Deus, por Si, também é Eterno, não podendo ocultar um 
processo de origem em Si; portanto, a explicação é esta: Aquela Luz 
estava no início ou na Causa Primária de todo Ser e Posterior 
Criação com Deus, em Deus e através de Deus, logo é Deus em Sua 
Essência.  
“TODAS AS COISAS FORAM FEITAS POR ELE (A LUZ) E 
SEM ELE NADA, DO QUE FOI FEITO, SE FEZ. “ Neste 
versículo se confirma evidentemente o que foi esclarecido no 
primeiro, isto é: a manifestação do Verbo ou Luz na Origem de todo o 
Ser e Criação, a qual, porém, ainda não Se tinha exteriorizado como 
tal.  
Portanto, este versículo deverá soar simplesmente assim: Todo o ser 
se originou deste ser básico, o que em si é o Ser de todo o ser.” 

(O Grande Evangelho de João – I – 1) 
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“E o Senhor disse à serpente (…) E, porei inimizade entre ti e a 
mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta (em 
hebraico Ele/ou Jesus) te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o 
calcanhar.” (Génesis 3:15) 
“Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem achou-se 
ter concebido do Espírito Santo. (…) E dará à luz um filho e 
chamarás o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos 
seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que 
foi dito daa parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a 
virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo 
nome de Emanuel, que traduzido é: Deus connosco.” (Mateus 
1:18,21-23) 
 
“Jesus de Nazaré, nascido em Belém no ano quatro mil cento e 
cinquenta e um, após o aparecimento de Adão – de acordo com 
a vossa contagem do tempo – no mês de Janeiro, à meia-noite 
do dia sete, é tanto como vós, judeu.” (Data do nascimento de Jesus 
– 7 de Janeiro de 4151, segundo o calendário judaico.) 

(O Grande Evangelho de João – VIII – 3) 
 
“Passado algum tempo, Cirénius disse a José, em particular: 

“Amigo, ouviste como o Meninozinho pronunciou abertamente: “Eu, 

teu Senhor e teu Deus?” Se além disso considero a Sua 

Omnipotência e os servos celestes que se prosternam sempre que Ele 

fala, – este Menino Jesus é realmente o Deus Único e Criador de 

todos os mundos! Que me dizes?” 

A essa explicação de Cirénius, o próprio José parou perplexo: 

reputava o Menino como Filho perfeito de Deus, mas não a Própria 

Divindade. Por isso expressou esse pensamento prosseguindo: “Os 

judeus se consideram filhos de Deus desde Abraão e seus 

descendentes. Além disto sempre houve profetas, pelos quais Deus 

falava na primeira pessoa, por exemplo: Sou o Senhor, teu Deus, que 

impele o mar fazendo com que as suas ondas se revoltem. Meu Nome 

é Zebaoth. Deito a Minha Palavra em tua boca e te protejo debaixo 

da sombra de Minhas Mãos para que Eu plante o Céu e funde a 

Terra, dizendo a Sião: Tu és Meu povo! Se, pois, o profeta falava na 

primeira pessoa como se fosse o Próprio Senhor, era apenas o 

Espírito de Jehovah que usava aquele instrumento. O mesmo deve 
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ocorrer aqui. Deus desperta nessa criança, um profeta de grande 

poder, falando em idade tão tenra como fez pelo menino Samuel.” 

Cirénius se conformou. O Menino, porém, chamou a ambos e disse 

a José: “Realmente sabes que o Senhor falou pela boca dos 

profetas, geralmente na primeira pessoa; porventura ignoras o que 

disse em Isaías (capítulo 63): Quem é este que vem de Edom, com 

vestidos tintos de Bozra? Ornado com a sua vestidura, que marcha 

com sua grande força? Sou Eu, Que ensino justiça, poderoso para 

salvar. Porque estás vermelho em tua vestidura e os teus vestidos 

como quem pisa o lagar? Eu pisei o lagar, só, e dos povos ninguém 

houve Comigo. Eu os pisei em Minha Ira e os destruí em Meu Furor. 

Por isto, seu sangue se aspergiu sobre Minhas vestes e resolvi um 

dia de vingança. Chegou o ano de salvar os Meus. Olhei em redor de 

Mim, não havendo quem Me ajudasse; espantei-Me, e ninguém Me 

susteve; O Meu Braço teve que Me ajudar, e Meu Furor Me susteve. 

Por isso atropelei os povos em Minha Ira e os embriaguei em Meu 

Furor, derribando a sua força por terra! 

José, conheces Aquele que vem de Edom e ora fala contigo: Sou 

Eu, quem ensina justiça, poderoso para salvar?” A essas palavras, 

José cruzou as mãos no peito, adorando o Menino Jesus.”  

(A Infância de Jesus – cap.153) 

 
Jesus é em Si mesmo o Pai e o Filho 

 
Na Bíblia esta realidade está resumida de forma sucinta, pelas 

palavras do próprio Jesus, que diz de Si mesmo: “Eu e o Pai somos 
um.” (João 10:30) 

Mas, é n’O Grande Evangelho de João, que o Senhor nos dá mais 
pormenores sobre esta verdade que nos transcende. 
 

“Digo Eu: “Falaste bem. Em Mim está o Pai em toda a 
plenitude; mas como homem externo sou apenas o Seu Filho, e 
sei em Minha Alma somente o que Ele Me queira revelar. Sou a 
Chama do Seu Amor, e a Minha Alma é a Luz do fogo do Amor 
Paterno; sabeis, porém, da forma milagrosa pela qual a Luz age, 
constantemente, em todos os recantos. 
O Sol que irradia a Luz tem maravilhosa constituição interna e 
intrínseca; esta, porém, só é conhecida pelo próprio Sol. A luz 
exterior embora tudo vivifique, nada disto sabe e em parte alguma, 
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projecta um quadro pelo qual se pudesse vislumbrar a sua 
organização mais recôndita. 
O Pai, desde Eternidades, acha-Se dentro de Mim; a Sua 
Natureza Intrínseca somente Se revela na Minha Alma, 
quando Ele Próprio o quer. Sei de tudo que desde sempre Se 
ocultava no Pai; todavia, o Filho ignora muita coisa que o Pai 
acolhe em Seu Íntimo. E caso o deseje saber, terá de pedir-Lhe. 
Dentro em breve virá a hora em que Ele Se unirá 
completamente com a Sua Natureza Intrínseca a Mim, o Filho 
Único de Eternidade, assim como o Espírito do Pai em vossas 
almas, em breve Se amalgamará a elas, ainda em vida. 
Somente então tudo vos será revelado pelo Espírito do Pai, o 
que até hoje não era possível. Assim sendo, sabe o Pai muita 
coisa que o Seu Filho ignora. Compreendestes?” 
Respondem vários discípulos: “Eis um ensinamento complicado. Pois 
se Tu e o Pai são Unos, como pode Ele saber mais do que Tu? Não és 
o Próprio Pai a julgar pelos Teus últimos Ensinamentos? Isto 
entenda quem puder, – nós não o compreendemos. Por isso, Senhor, 
pedimos-Te que nos esclareças mais!” 
Digo Eu: “Meus filhos, quanto tempo Terei de suportar-vos até que 
Me compreendam? Falo-vos como Homem e não compreendeis o 
vosso Semelhante? Como quereis mais tarde assimilar a Palavra 
Pura de Deus? A fim de vos capacitar para tanto, analisarei o 
assunto mais de perto. 
Na expressão “Pai”, deveis imaginar o corpo do nosso Sol 
onde existem todas as condições necessárias, para a constante 
projecção extraordinária da Luz. O halo luminoso ao redor do 
Astro, corresponde à atmosfera terrena que circunda o globo, numa 
altura de vários milhares de homens, formando – visto da Lua – um 
aparente disco, grande e fortemente luminoso. 
Como se forma a atmosfera telúrica? Através do processo interno da 
Terra. É o centro telúrico, portanto, cheio de ar, e somente o excesso 
considerável se acumula por igual, ao seu redor. A fim de que o 
centro do globo produza constantemente ar, preciso é que nele exista 
fogo permanente, provindo da grande actividade dos elementos 
internos. 
Voltemos ao nosso quadro: o fogo interno corresponde ao que 
chamo de “Pai”, e os elementos dissolvidos pelo mesmo 
produzindo o ar – é aquilo que denominamos de “alma”. 
O fogo não poderia subsistir sem o ar, e o ar não poderia ser 
produzido sem o fogo. O fogo é portanto igualmente ar, e este 
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também é fogo; a chama é, do mesmo modo, apenas ar, e os seus 
elementos acham-se na maior actividade; enquanto o ar é puro fogo, 
permanecendo os elementos de que é formado, em estado de calma. É, 
portanto, fácil compreender-se que, na realidade, fogo e ar são 
idênticos. Antes, porém, que os elementos dos ares sejam excitados 
até certo grau, o ar continua ar; entre o vapor excitado, ao ponto de 
se tornar fogo, e o ar ainda calmo, existe grande diferença. 
A luz está no próprio fogo e é, espiritualmente falando, o mais puro e 
elevado saber e conhecimento; no ar, penetrado pela luz do fogo, 
existe também tal noção, muito embora em grau menor. O ar calmo, 
sendo excitado a tornar-se fogo e luz, também se manifestam o 
máximo saber e conhecimento. 
Assemelha-se a Terra, com esta organização, a um homem: o 
fogo central é o espírito de amor da alma activa; o ar é 
idêntico à alma que bem pode ser um elemento de fogo, quando 
inteiramente penetrada pelo amor do espírito, isto é, da sua 
actividade, onde se torna completamente ligada a ele. Isto, a alma 
consegue pelo renascimento do espírito. 
A mesma relação depara-se no Sol: em seu centro existe um fogo 
poderosíssimo, cuja força luminosa ultrapassa de modo indizível a 
potência da esfera externa da sua luz. Desta luz, desenvolve-se 
constantemente, a mais pura atmosfera solar que, na sua superfície, 
se reproduz como fogo e luz, porém, num grau menor que o próprio 
fogo e da sua irradiação poderosa no centro do Astro. Contudo é a 
atmosfera externa da luz solar na sua natureza, idêntica ao fogo 
central. Necessita apenas da sua máxima irritação para se assemelhar 
ao fogo interno. 
Bem, este fogo central do Sol é idêntico ao Pai em Mim; Eu sou 
a Luz e o Fogo constantemente surgidos deste Foco Original, de onde 
tudo que foi criado, subsiste. Deste modo sou, em Minha Actual 
Existência, a Projecção do Pai em Mim e tudo que é Dele é 
Minha Posse, e vice-versa. Eu e o Pai temos de ser plenamente 
Unos, apenas com a diferença de existir sempre no Foco 
Central, conhecimento e saber mais profundos que na luz 
externa, que Dele apenas recebe maior excitação à medida 
necessária. 
Poderia excitar-Me ao mesmo tempo; neste caso, porém, estaríeis 
perdidos, como também todos os corpos cósmicos ao redor deste Sol; 
uma vez a esfera externa de luz se incendiando na força do fogo e luz 
solares, o seu poder irritaria todos os elementos no Espaço, tornando-
se ele um mar de fogo destruidor, infinito e poderoso! O interior da 
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matéria solar é de tal forma constituído a suportar fogo e 
águas poderosas que constantemente se projectam sobre ele, 
em virtude da circulação permanente, como nas criaturas a 
circulação sanguínea; ocupam o fogo na dissolução e nova 
formação do ar, consequentemente da água, impedindo seja o Sol 
destruído. Mesmo algumas partes se desintegrando, são novamente 
repostas pela água, assim se estabelecendo uma ordem constante. Se 
analisardes este quadro de perto, sabereis quem é o “Pai” e o 
“Filho”, a Alma e o Seu Espírito. Dizei-Me se isto vos é claro.” 

(O Grande Evangelho de João – IV – 252) 
 
“ (…) Digo Eu: “Quanta ignorância existe dentro de vós! Foi o Meu 
Pai quem Me enviou e está em Mim; por isso, Eu Mesmo, Me 
enviei a este mundo, por amor às criaturas, para trazer-lhes e 
dar-lhes a Vida Eterna. 
A Minha Palavra e a Minha Doutrina, que demonstram o 
Caminho à Vida Eterna, representam a Vontade de Quem está 
em Mim e Me enviou. O Pai, o Amor Eterno, está em Mim; e 
Eu, Sua Luz, Estou Nele. 
Vê a chama deste lampião. Poderias separar a Luz da chama, ou a 
chama da luz? A chama é aquilo que Eu, denomino de “Pai”, o 
“Amor”; a Luz, é Seu filho enviado pela chama, para alumiar a treva 
da noite. Não são chama e luz, uma só coisa? E não está a chama na 
luz, e vice-versa? Assim sendo, manifesta-Se a Vontade do Pai em 
Sua Luz projectada.” 

(O Grande Evangelho de João – VIII – 138:8-10) 
 

O Filho do Homem ou, Deus e o Homem em Jesus 
 

Na sequência do que foi referido anteriormente, mostrando 
Jesus como Pai e o Filho ao mesmo tempo, segue-se outro atributo 
do Senhor, e que Ele fazia referência muitas vezes, quando falava de 
Si – O Filho do Homem. 

A Bíblia usa este termo muitas vezes, particularmente no livro 
de Ezequiel, para identificar os profetas. 

As palavras sobre Jesus como Filho do Homem, são referidas 
diversas vezes nos Evangelhos bíblicos, mas é n’O Grande Evangelho 
de João, que o Senhor nos mostra o seu significado com muitos 
pormenores esclarecedores. 
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“Ora para que saibais que o Filho do homem tem na terra 
autoridade para perdoar pecados (disse então ao paralítico): 
Levanta-te; toma a tua cama, e vai para tua casa.” (Mateus 
9:6) 
“E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo.” 
(Ezequiel 2:1) 
 
“ (…) Digo Eu, enquanto a balsa estaciona à nossa frente: “Desejas 
possuir a madeira?” Responde ele: “Naturalmente, – mas como tirá-
la?” Digo Eu: “Muito facilmente. Quando se é Mestre da Vida, os 
elementos também têm que obedecer-Lhe, – e assim ordeno à 
água que empurre a balsa para nós. Assim o quero!” Nem bem 
termino, a balsa vem na nossa direcção, sobe uns sete palmos na 
margem, deitando a madeira toda sobre a terra, para em seguida 
voltar à anterior direcção. 
3. Os três homens assustam-se e o médico diz: “Amigo, não és 
humano, e sim, divino! Jamais foste gerado por homem e afirmo 
ainda seres incriado, portanto evidentemente, um deus!” 
Digo Eu: “Deixa-te disso; quem suporta a carne, a recebeu do corpo 
materno! Somente o primeiro casal (Adão e Eva) recebeu o físico 
da Mão de Deus! Todas as demais criaturas, do ventre 
materno. Assim, o Meu Corpo veio igualmente de uma mãe 
terrena, se bem que não gerado de modo comum, por genitor da 
Terra, e sim apenas pelo Espírito Omnipotente de Deus, facto 
possível em pessoas puras e devotas. Em eras passadas não era 
incomum em criaturas incorruptas, simples e dedicadas a Deus, – e 
ainda hoje sucede vez por outra. 
Claro é, serem tais filhos, espiritualmente gerados, com inclinações 
mais elevadas que os outros; pois eles sempre correspondem ao estado 
de saúde dos progenitores. Eu, como Homem, não sou Deus, mas 
um Filho de Deus, o que todos deveriam ser; pois as criaturas 
desta Terra são destinadas a se tornarem filhos do Pai, quando 
viverem de acordo com a Vontade Divina. 
Um deles é determinado por Deus desde eternidades a ser o 
Primeiro a possuir a Vida dentro de Si, podendo transmiti-La 
a quem Nele acreditar e viver de acordo com a sua Doutrina. 
ESTE PRIMEIRO, SOU EU. 
Tal Vida de Deus não Me foi dada pelo ventre materno! O 
gérmen se achava dentro de Mim; teve que ser desenvolvido, o 
que Me custou quase trinta anos de esforços. Agora estou 
Perfeito diante de vós, podendo afirmar ter-Me sido entregue toda a 
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força e poder nos Céus e na Terra; o Meu Espírito é 
completamente Uno com o Espírito de Deus, razão por que 
opero milagres jamais realizados por alguém. No futuro, tal não 
será um privilégio só Meu, mas igualmente possível a quem acreditar 
em Mim e viver segundo a Minha Doutrina, que demonstra um 
conhecimento nítido da Vontade do Espírito Divino, em plenitude 
dentro de Mim; Fui enviado a este mundo, a fim de trazer aos 
homens, a Luz da Vida, pois todos se acham nas mais profundas 
trevas. 
Tal Espírito é Deus; Eu como simples Homem, não o sou. 
Como já disse, tive que conquistar – semelhante a qualquer 
um de vós – a Dignidade Divina, com grande esforço e 
exercício, podendo só então unir-Me ao Espírito de Deus. 
Estou, portanto, Uno com Ele pelo Espírito, – mas ainda não 
pelo Físico; isto será alcançado somente após grande 
sofrimento e total abnegação da Minha Alma, pela máxima 
humildade. 
Deste modo, Meu amigo cientista de boa vontade, – sabes Quem Sou 
e o que deduzir de Mim! Crê e vive pelos ensinamentos, em breve 
transmitidos pelos Meus discípulos, que viverás e caminharás em 
todos os teus actos na Luz e não na treva do pecado da tua carne e 
sangue. Compreendeste?”  

(O Grande Evangelho de João – VI – 90) 
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