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ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

Estes cadernos de estudos bíblicos destinam-se a 
analisar diversos aspectos da doutrina cristã à luz da Nova 
Revelação Viva. 

Esta Nova Revelação realmente não é nova, mas 
corresponde à genuína doutrina de Jesus anunciada por 
Ele, aquando do Seu Ministério terreno. Infelizmente, ao 
longo dos séculos, esta doutrina foi desvirtuada e com o 
decorrer do tempo caiu em nefasta superstição e idolatria, 
forjando uma religião sem vida espiritual; no entanto, o 
Senhor sempre teve ao longo dos tempos um povo fiel que 
seguia fielmente os Seus ensinos. 

Por essa razão, o Senhor Jesus teve necessidade de 
trazer novamente o Seu Verbo (a Sua Palavra), para que a 
humanidade voltasse ao verdadeiro Caminho, pois 
esqueceu a hora da mudança. Chegou o momento de 
‘acertarmos o nosso relógio’ pela Hora de Deus: “Disse-lhe 
Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste 
monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai (…) Mas a hora 
vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão 
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o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais 
que assim o adorem.” (João 4.21,23) 

 Que cada um de nós aceite o privilégio de sermos um 
destes procurados por Deus, para O adorar no 
conhecimento pleno da Sua Verdade que possuímos, 
segundo Jesus, A Luz Completa.  

O apóstolo João deixa antever no seu evangelho 
bíblico, quando termina o seu relato, que muita coisa ficou 
em aberto para ser revelada: “Há, porém, ainda muitas 
outras coisas que Jesus fez; e se cada uma das quais fosse 
escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter 
os livros que se escrevessem.” (João 21:25) 

 Para o tempo do Senhor, chegou a hora de revelar aos 
homens tudo aquilo que se passou durante o Ministério de 
Jesus. Não fiquemos surpreendidos por esta Nova 
Revelação, pois foi o próprio Jesus que profetizou este e 
outros dias: “Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, 
ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o 
que há-de vir.” (João 16:13) 

O Espírito Santo continua a revelar os segredos de 
Deus, começando por aclarar a Sua Doutrina e alertar o 
homem para a necessidade de se aproximar Dele. A 
verdadeira Obra de Deus é efectuada, quase na totalidade, 
pelo Seu Espírito Santo, mas uma parte caberá a cada um 
de nós, pois o Pai respeitará em todas as circunstâncias o 
nosso livre-arbítrio. 

Disse Jesus: “E quando ele vier (o Espírito Santo), 
convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo.” 
(João 16:8) 

Todos os estudos bíblicos sobre os diversos temas 
abordados estão apoiados na Bíblia Sagrada, como texto 
base, inspirada por Deus e aceite por todos os cristãos; e são 
complementados por outros textos, revelados pelo Senhor 
aos Seus profetas, pois o nosso Pai nunca deixou de Se 
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manifestar aos Seus filhos, como verificamos pelas palavras 
da Escritura, já citadas. Para além dos muitos profetas 
mencionados na Escritura, vamos citar apenas um, pela 
grandeza da obra revelada: Jakob Lorber. 

 Este servo de Deus nasceu em Kanischa em 1800, na 
Áustria (hoje Eslovénia). Era professor primário, executante 
exímio de piano, órgão e violino e também compositor. 

Jakob Lorber recebeu de Deus, em 15 de Março de 
1840, a incumbência de escrever as revelações que a partir 
daquela data lhe iriam ser ditadas pelo Senhor. Das muitas 
obras reveladas, destaca-se ‘O Grande Evangelho de João’, 
obra em 10 volumes. O profeta faleceu em 23 de Agosto de 
1864 sem ter terminado esta obra. Por essa razão, a parte 
final do Ministério de Jesus não está registada; mas o que 
temos é suficiente para nos levar a um conhecimento mais 
profundo da Verdade do Evangelho. 

Ao longo dos 24 anos em que escreveu os ditados do 
Senhor, Lorber viveu pobremente, subsistindo através do 
que auferia, dando aulas de música, na cidade de Graz, 
onde viveu até à sua morte; no final da vida, subsistia de 
donativos de amigos.  

Dada a importância deste profeta do nosso tempo, que 
(segundo a nossa opinião) pode ombrear com os grandes 
profetas de outrora, justifica-se que façamos uma análise da 
Bíblia à luz das revelações que lhe foram transmitidas e às 
quais o próprio Senhor deu o nome de “A Nova 
Revelação”. Também por revelação que nos foi transmitida, 
o Senhor acrescentou a palavra Viva. Assim, passaremos a 
designá-la como “A Nova Revelação Viva”. 

O Senhor justificou a importância desta Nova 
Revelação, dizendo a Lorber: 

“Eis a razão por que agora transmito a Luz Completa, 
para que ninguém venha a desculpar-se numa 
argumentação errónea de que Eu, desde a minha presença 
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física nesta Terra, não Me tivesse preocupado com a pureza 
integral da Minha Doutrina e de seus aceitadores. 

Quando voltar novamente, farei uma grande selecção 
e não aceitarei quem vier escusar-se. Pois todos os que 
procurarem com seriedade acharão a verdade.” 

 
 (O Grande Evangelho de João – volume I – 91:19-20)  

 
 
 
 
 
 

*** 
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A BUSCA DE DEUS 

 

1 - A BUSCA DE DEUS COMO PRIORIDADE 

Buscar a Deus deveria ser a prioridade absoluta do 
homem desde o berço. O ensino espiritual deve ser 
ministrado à criança, não só para a moldagem do seu 
carácter, mas também para lhe abrir o caminho do acesso à 
eternidade: “Instrui o menino no caminho em que deve 
andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.” 
(Provérbios 22:6) 

No início, quando Deus criou Adão e Eva, à Sua 
imagem e semelhança (Génesis 1:27), a intimidade entre o 
Criador e as Suas criaturas era perfeita e havia diálogo 
directo: “E ouviram a voz do Senhor Deus, pela viração do 
dia …” (Génesis 3:8). Mas este relacionamento foi quebrado 
pelo pecado, trazendo a percepção da nudez da carne, que 
até essa altura não existia: “… e escondeu-se Adão e sua 
mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do 
jardim.” (Génesis 3:8) 

A fuga do primeiro casal da presença de Deus, por 
causa da sua nudez (falta de cobertura espiritual), leva o 
Senhor a fazer o chamamento que ecoa ainda hoje em toda 
a Terra e é dirigida a cada um de nós: “Adão, onde estás?” 
(Génesis 3:9) 

Porque existe insensibilidade espiritual para ouvir a 
Voz do Senhor, este chamamento pode ser percebido 
através da observação da natureza, das circunstâncias da 
vida (boas ou más), das enfermidades (levando-nos a 
ponderar sobre a nossa existência) e de outros factores. 
Paulo define magistralmente esta busca de Deus, quando 
em Atenas se depara, entre as imagens de muitos deuses 
que eram objeto de adoração, com um altar dedicado “Ao 
Deus Desconhecido”. Após mostrar aos atenienses o Deus 
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verdadeiro, Paulo estimula a todos: “Para que buscassem 
ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar; 
ainda que não está longe de cada um de nós.” (Actos 17:27) 

Se Deus não está longe de nós, porque não Se deixa 
achar, ou porque não O achamos? 

Vamos procurar responder, à Luz da Sua Palavra, 
como buscá-Lo e ter experiências concretas com Ele. 

  
2 – A CARNE, O MAIOR OBSTÁCULO NA BUSCA DE 

DEUS 

A carne, ou matéria, é o grande obstáculo que nos 
impede de chegar naturalmente a Deus; só através do nosso 
espírito, ligado ao Espírito de Deus, podemos chegar a Ele, 
não só para O adorarmos como Criador, mas também para 
usufuirmos da Sua companhia e protecção. Jesus mostrou 
esta verdade quando disse: “Deus é Espírito, e importa que 
os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.” (João 
4:24) 

Para que possamos trilhar o caminho do espírito, 
temos de romper a barreira da matéria/carne. Ninguém 
antes de Jesus conseguiu este feito.  

Antes do Novo Testamento, todos aqueles que tiveram 
um relacionamento com Deus e ouviram a Sua Voz, eram 
previamente convocados por Ele, que por sua vez os 
preparava para esse relacionamento. 

Mas hoje, esse caminho foi aberto a todos os homens 
pela Encarnação de Deus na pessoa de Seu Filho, Jesus 
(Salvador) Cristo (Ungido). Esta foi a razão porque Jesus 
afirmou: “Eu sou o CAMINHO, e a VERDADE e a VIDA. 
Ninguém vem ao Pai (ao Amor), senão por mim (o Filho/a 
Sabedoria).” (João 14:6) 

Todas as religiões, filosofias e doutrinas de ascese que 
não passam pela ‘ponte Eterna’ que é Jesus, podem chegar a 
alguma força espiritual, vencendo a carne, mas estão longe 



8 
 

da plenitude do relacionamento com Deus, o Amor Eterno. 
A Humanidade de Jesus, o Seu sofrimento carnal (como 
homem) a Sua morte física e posterior Ressurreição, 
abriram a todos os homens a porta da Eternidade: “Porque 
há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, 
Jesus Cristo homem.” (I Timóteo 2:5) 

Assim, para chegar a Deus temos de percorrer o 
mesmo caminho que Jesus calcorreou nesta terra. Vencer a 
carne/matéria, subjugando-a, e desenvolver o espírito que 
em nós existe, provindo de Deus. 

Então, o que é a matéria? 
Segundo o Senhor: “a matéria não é o que nós pensamos”, 

quando observamos qualquer corpo físico, seja animal, 
vegetal ou mineral. A matéria, segundo o Senhor: “é o meio 
pelo qual Deus aprisionou todos os espíritos que no passado se 
revoltaram contra Ele, liderados por Lúcifer (portador da luz).” 
Desta forma, todo o Universos visível são espíritos 
aprisionados na matéria. 

   
3 – A IMPOTÊNCIA DO ESPÍRITO, QUANDO 

RETRAÍDO NO HOMEM 

Sendo o homem formado por Corpo, Alma e Espírito 
(à semelhança da Trindade em Deus), porque não somos 
capazes, pela nossa própria força, de atingir o alvo a que 
nos propomos – chegar a Deus? Pela razão que Jesus 
explicou: “…na verdade, o espírito está pronto, mas a carne 
é fraca.” (Mateus 26:41) 

Se o nosso espírito é uma centelha do Espírito de Deus, 
deveria existir em nós o mesmo poder que existe Nele; 
então porque não experimentamos isso, pelo simples 
querer? Precisamente pela razão de o nosso espírito estar 
retraído pelo invólucro da carne e da alma; o nosso espírito 
está condicionado pela carne/matéria que é o nosso corpo 
físico. 
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A carne é um instrumento passivo, que obedece às 
ordens da alma que a envolve totalmente. Se a alma, que é 
constituída de matéria mais pura, for alimentada (pois ela 
alimenta-se através do corpo) com alimentos grosseiros, o 
espírito que também se alimenta, mas exige alimentos mais 
puros, começa a retrair-se, enfraquecendo e ficando como 
um ‘pontinho’ escondido, sem se revelar o seu potencial. 

Notamos isso nas criaturas materialistas, grosseiras, 
impúdicas e glutonas; estas criaturas vivem somente para a 
satisfação dos seus instintos carnais e dificilmente chegarão 
a vislumbrar qualquer caminho espiritual. Nestes casos, 
quem comanda o corpo é uma alma totalmente carnal. 

Se, ao invés, a criatura é alimentada comedidamente 
com alimentos puros, busca as coisas do espírito, 
aprofunda-se no conhecimento de Deus, a sua alma fica 
mais forte espiritualmente; por sua vez o espírito, que ao 
alimentar-se aproveita a parte mais sublime dos alimentos 
retirados pela alma, apropria-se deles, tornando-se forte e 
demonstrando o seu poder. 

Por essa razão, Deus ordenou a Moisés que o povo se 
regesse por princípios morais elevados e se alimentasse de 
alimentos previamente seleccionados, chamados puros 
(Levítico 11). Também no Novo Testamento recebemos a 
mesma advertência sobre a temperança moral e física: 
“Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, 
nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em 
dissoluções, nem em contendas e inveja.” (Romanos 13:13) 

Mediante a razão exposta, entendemos as palavras de 
Jesus: “Nem só de pão (alimento físico) viverá o homem, mas 
de toda a palavra que sai da boca de Deus (alimento 
espiritual).” (Mateus 4:4) 
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3 – A RENÚNCIA COMO ÚNICO CAMINHO NA 
BUSCA DE DEUS 

O caminho da vitória sobre a carne/matéria passa pela 
nossa força em contrariar os chamamentos da alma, quando 
esta nos chama a contrariar a Ordem Divina do 
comedimento; esta força tem de ser adquirida através da 
renúncia.  

Jesus deu-nos o exemplo. O tempo necessário para que 
Ele exercesse o Seu Ministério terreno foi de trinta anos de 
renúncia, vencendo todo o tipo de tentações, conforme diz a 
Escrutura: “Visto que temos um grande sumo-sacerdote, 
Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos 
firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo-
sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 
fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, 
mas sem pecado.” (Hebreus 4:14-15) 

Sabendo Deus que as circunstâncias terrenas são uma 
barreira a que o homem atinja em plenitude a perfeição 
espiritual, Jesus aligeirou este caminho através da vivência 
dos dois mandamentos do Amor, pelos quais a imperfeição 
é desfeita; esse caminho é a Caridade (amor ao próximo), 
como reflexo do nosso amor para com Deus, o Supremo 
Amor: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e 
de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o 
primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a 
este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois 
mandamentos depende toda a lei e os profetas.” (Mateus 
22:37-40) 

Deus garante a Sua ajuda ao homem que O busca em 
espírito e em verdade, como foi dito: “Quem tiver iniciado 
este caminho, receberá ajuda de Deus sem o saber, a fim de 
poder chegar ao destino final.”  
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Textos complementares da NRV: 
 

“ADÃO, ONDE ESTÁS?” 
 – UMA QUESTÃO IMPORTANTE [1] 

 

(O Senhor): “A pergunta que Deus fez a Adão, após ele ter 
saboreado o fruto proibido e que consta na Génesis: Adão (ou 
homem), onde estás? – Perdura e perdurará até ao Fim do mundo, 
enquanto houver criaturas que dêem preferência à árvore do 
Conhecimento. 

O homem que se nutre deste fruto, em breve perde a Deus, a 
si mesmo e à sua vida interior, ignorando quem ele é, porque 
existe e qual a sua finalidade. A sua alma então se atemoriza e 
procura na mente a resposta acalmadora e consoladora à pergunta: 
Onde estás? A resposta, porém, é sempre a mesma: Estás no 
julgamento, a morte certa da alma. Por isso, obterás o pão somente 
com o suor do teu rosto. 

Que poderia a alma encontrar no cérebro? Nada mais que 
quadros impregnados deste mundo, muito mais distantes das coisas 
do espírito e da vida do que ela mesma. A alma, não reconhecendo 
o espírito mais próximo da Vida de Deus, como poderia encontrá-
lo nas imagens do mundo, reflectidas no cérebro? 

Dessa desordem só pode surgir maior confusão na qual a alma 
imagina a Natureza de Deus cada vez mais afastada e inatingível, 
até perdê-La inteiramente, passando ao epicurismo (doutrina em que 
o bem consiste nos prazeres intelectuais e morais) ou cinismo (desprezo de 
todas as conveniências e fórmulas sociais). 

Neste estado, no qual se acha a maior parte dos sacerdotes de 
todas as seitas e religiões, mormente fariseus, anciãos, escribas e 
regentes com o seu grande séquito, a alma não mais percebe a 
Verdade. A mentira representa tanto ou mais ainda que a Verdade 
puríssima, quando pode conseguir alguma vantagem material. Uma 
Verdade qualquer a impedindo nisto, torna-se sua adversária e foge, 
ou a persegue com fogo e espada. 

Chegado a esse ponto, não mais existe pecado para a alma, e o 
homem que desfrutasse de algum poder faria o que quisesse e 
agradasse aos seus apetites. Ai de quem lhe dissesse: Por que és 
inimigo da Verdade, e qual o motivo de praticares as maiores 
injustiças entre as criaturas que nesta Terra não são inferiores a ti? 
Observai o mundo, se não é assim em toda a parte. Quem é culpado 
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disto? Digo-vos: Apenas a crescente absorção da árvore do 
Conhecimento. 

Eu Mesmo vim ao mundo junto aos homens que se 
afastaram da verdadeira meta da vida e pergunto novamente: 
Adão, onde estás? – E não há quem Me diga onde está e quem é; 
por isso, mostro-lhes novamente a árvore da Vida e os incito a 
comerem os seus frutos até se saciarem. 

Em verdade vos digo: Quem comer da árvore da Vida 
chegará à Vida verdadeira do Meu Espírito e jamais terá desejo de 
procurar a árvore do Conhecimento. Pois, encontrando-se na vida 
do Meu Espírito, estará ipso facto em toda a Sabedoria. Somente por 
ela, a árvore do Conhecimento é abençoada, e a alma saberá em um 
momento muito mais que pela pesquisa externa e fútil, durante 
milénios. 

Quando vos encontrardes no estado da verdadeira Vida, 
sereis capazes de operar milagres em Meu Nome, dando a cada um 
o testemunho da Verdade da Minha Doutrina, caso for necessário. 
Terás compreendido, amigo escriba?” 

 

A IMPORTÂNCIA DA ENCARNAÇÃO DO SENHOR [2] 
 

“Diz o escriba: Sim, Senhor e Mestre. Mas, sinto-me 
completamente aniquilado diante de Ti! Que é o homem comparado 
a Deus? 

Respondo: Vê os Meus discípulos. Há dois anos Me 
acompanham e certamente Me conhecem melhor que tu; todavia, 
nenhum deles se sente aniquilado. 

É bem verdade o que foi dito a Moisés, quando desejou ver a 
Face de Jeová: 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. 

Porém, agora 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 
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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. 

Se a situação entre Mim e vós é como descrevo, portanto 
diversa da época de Moisés, ninguém poderá afirmar o seu 
extermínio, em virtude da Minha nobreza e majestade divinas que 
habitam em Mim, por ser Eu Mesmo de todo o coração, humilde, 
meigo, cheio da máxima paciência, indulgência, amor e 
misericórdia. Sê, pois, alegre e não alimentes pavor fútil diante de 
Mim que te amei muito antes de tu nasceres. 

Diz o escriba mais corajoso e confiante: Mas, Senhor, como me 
podias ter amado antes de eu existir? 

Digo Eu: Sem o Meu Amor, jamais teria surgido um planeta, 
nem uma criatura. Tudo o que abarca o Universo é o Meu Amor 
corporalizado, portanto, também tu. O Meu Amor é eterno e, 
portanto, a base de tudo o que surgiu e ainda surgirá. 

O espírito vivo na criatura é justamente o Meu Amor eterno 
e a Sabedoria que tudo cria, ordena e mantém; este espírito é o 
próprio homem verdadeiro e eterno que dentro da Minha Ordem 
eterna se veste de alma e corpo, para a própria emancipação, 
apresentando-se numa forma visível. 

Se assim é, compreenderás ter-te Eu amado muito antes que 
fosses o que és. És uma fagulha da 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. Fazendo isto, perceberás em breve como 
Eu – o Amor Eterno – sou tudo em tudo, e tudo está em Mim. 
Compreendeste?” 

 

O PORQUÊ DA INSTABILIDADE DA MATÉRIA [3] 
 

“Diz um dos greco-judeus: Estando disposto a nos revelar 
coisas tão grandiosas, poderias dizer-nos por que nada de material 
pode perdurar em sua espécie? As rochas se desagregam, árvores 
gigantescas que enfrentavam todas as tempestades durante milénios 
– como os cedros primitivos do Monte Líbano – morrem e 
apodrecem, nada mais restando; lagos e mares se extinguem e na 
Terra toda apenas se vê um constante vaivém. Somente no Céu 
estrelar tudo continua no mesmo: pois as estrelas vistas por Adão 
ainda são as mesmas, imutáveis. Entretanto, afirmas serem 
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igualmente sujeitas à instabilidade, de sorte que se poderia dizer: Se 
tais corpos cósmicos enormes já existem há tantas eras, poderiam 
permanecer eternamente. Em que época surgiram, quem os pode 
medir ou contar? Para o nosso raciocínio existem desde eternidades 
e bem poderiam continuar a sua existência sem fim. Por que têm 
que desaparecer? 

Respondo: Meu amigo, por não serem propriamente matéria 
e sim, apenas elemento espiritual em julgamento. Já vos esclareci 
em outra ocasião ser toda a Criação nada mais que um Pensamento 
de Deus, fixado através da Sua Omnipotência. 

Em tal estado ele se apresenta como algo consistente e de certo 
modo isolado dos demais pensamentos, inúmeros, a fim de que se 
consolide e se torne uma individualidade independente. Tão logo o 
pensamento de Deus tenha solucionado este problema, realizando a 
sua independência e libertação em todos os âmbitos, por que 
deveria ser mantido por mais tempo através do Poder da Vontade 
Divina e isolado dos demais pensamentos grandiosos de Deus? 

No momento em que um homem tiver alcançado a maturação 
interna e espiritual – no que necessita de um físico – então, para quê 
suportar o contínuo peso de um corpo cada vez mais cansado? Se 
alguém concluir a construção de uma casa aprontando-a para ser 
habitada, porventura deixará os andaimes ao seu redor? Se tu 
cozinhares carne até amaciá-la, acaso não a tirarás da panela, 
inclusive o molho? Assim, tudo no mundo tem o seu tempo. 

Ao observares uma árvore na Primavera, cheia de brotos, 
poderias perguntar qual o motivo da sua aparição; entretanto, eles 
se desenvolvem fazendo surgir folhas e flores graciosas e 
perfumadas. Extasiam-te porque muito te agradam. Em breve, 
porém, começam a fenecer e cair. Aborrecido, indagas: Porquê a 
destruição deste aparato magnífico de beleza retumbante? Tens 
razão, pois uma árvore em flor seria sempre agradável aos olhos, no 
entanto, ninguém consegue satisfazer a sua fome pela simples visão; 
de sorte ser preciso tirar-lhe a flor, útil para a vivificação do gérmen, 
após o seu serviço prestado, a fim de que o fruto real possa 
desenvolver-se livremente. Dentro em pouco perceberás a 
quantidade de frutos doces nos galhos que muito te satisfarão. 
Acaso deveriam igualmente manter-se na árvore? 

Diz o greco-judeu, habitante de Jerusalém: Senhor, 
compreendo perfeitamente tudo; um surge do outro e isto até 
atingir determinada finalidade. Mas por que é preciso morrer a 
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própria árvore, produtora de excelentes frutos, durante tantos anos? 
Prestou bons serviços, entretanto teve que ceder lugar a outra. 

Digo Eu: Toda matéria é receptáculo temporário de medida 

determinada, pelo elemento espiritual da vida. Deste se 
desenvolverá anualmente certa parte, libertando-se, e passa a uma 
esfera mais elevada. Após número maior ou menor de anos 
terráqueos, a última fagulha de vida desapareceu da árvore 
endurecida e imprestável, ingressando em potência superior, 
deixando-a isenta de vida. 

Acaso se deveriam soprar elementos novos à árvore velha, que 
se estragariam pela matéria embrutecida, assim como o melhor 
vinho é deteriorado quando colocado em vasilha velha e suja? Não é 
mais razoável depositá-lo em cântaros novos e limpos, mormente 
possuindo grande quantidade deles e atirar no monturo os velhos? 
Que te parece? 

Responde o greco-judeu: Senhor, não poderá haver outra 
opinião. Tu somente és dotado da máxima Sabedoria e conheces 
todas as relações na Criação total, portanto tens razão em tudo. Nós 
apenas podemos perguntar e aceitar confiantes o que Tu nos 
transmites. Nisto se baseia a prova maior e viva: teres em Espírito 
organizado tudo o que, desde Eternidades, existe no Universo. 

O Teu apóstolo João forneceu, na introdução do Evangelho, o 
maior testemunho quando disse: No princípio era o Verbo. O Verbo 
estava com Deus e Deus Mesmo era o Verbo. O Verbo se tornou 
carne e habitou entre nós. Veio junto dos Seus e não O 
reconheceram. Isto é verdade, Senhor. Tu te aproximaste dos 
homens e poucos Te reconheceram e até hoje são raros os que Te 
aceitam, não obstante os grandes milagres e profundos 
ensinamentos. É realmente estranho observar-se a tolice e a cegueira 
humanas. 

Digo Eu: É isso mesmo; entretanto, não podemos fazer nada 
em contrário. Não podemos impedir o livre-arbítrio, pois deixariam 
de ser homens. Facultar-lhes outras provas, seria inútil; 
conseguiríamos apenas aquilo que expliquei há pouco. Para estes, 
só se presta a palavra; esta não lhes abrindo a visão, não há 
milagre que o consiga. Não faltarão milagres diante dos seus olhos 
– mas não para o ressurgimento e sim, para o evidente 
aniquilamento. 

Afirmo-vos o seguinte: A última prova efectuada em 
Jerusalém será quase idêntica à do profeta Jonas, em Nínive, quando 
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passou três dias no ventre de um grande peixe. E justamente por 
esse milagre será lançado o grande julgamento sobre eles, tragando 
os praticantes de todo o mal, assim como um dragão de fogo devora 
a sua presa abjecta. Deixemos isto de parte e vamos para o ar livre, 
antes do pôr-do-sol. 

Todos se levantam satisfeitos e subimos ao monte, de onde se 
avista uma parte de Jerusalém.” 

 

O CORPO E A ALMA [4] 
 

(O Senhor): “O corpo é matéria e consiste das mais grosseiras 
e primitivas substâncias psíquicas, que, pela Omnipotência e 
Sabedoria do Eterno Espírito Santo, foram forjadas de acordo com 
a forma destinada à alma. 

No início a alma em nada é melhor do que o corpo, 
porquanto também descende da alma originária e impura de 
Satanás. O corpo é para a alma impura nada mais que um 
instrumento de purificação, mui sabiamente elaborado. 
Entretanto, a centelha divina habita na alma, através da qual 
recebe noção de si mesma e da Ordem Divina, pela voz da 
consciência. 

Além disto é o corpo provido dos cinco sentidos, pelos quais 
a alma adquire impressões externas, boas e más. Através do 
critério do espírito ela, em breve, sabe distinguir o bem do mal; 
pelos sentidos faz experiências de variados matizes, recebendo por 
Deus, através de revelações extraordinárias, o caminho para a 
Ordem Divina. 

De tal forma constituída, a alma pode determinar a sua 

conduta, factor imprescindível à sua existência livre e eterna. Cada 
alma ansiosa de vida tem que se desenvolver com os meios 
facultados, de contrário teria que compartilhar da sorte do corpo. 
Também se poderia ver na contingência de abandoná-lo, não 
completamente evoluída, deixando o físico imprestável, pelo que se 
veria obrigada a continuar a sua tarefa num meio penoso e 
desconsolador. 

O corpo, constituído de partículas condenadas ao julgamento 
e, portanto, mortal, é para todos o inferno, no sentido mais restrito; 
a matéria cósmica é o inferno, no modo mais amplo. 

Quem, portanto, muito cuida do físico faz o seu próprio 
inferno, alimentando o seu julgamento e morte para a própria 
destruição. O corpo necessita de certo alimento, a fim de que possa 
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servir à alma no seu destino elevado; quem, no entanto, se 
preocupar com o mesmo, meticulosamente dia e noite, tê-lo-á feito 
para o seu inferno e a morte. 

Quando o corpo atiça a alma a agir para a satisfação dos 
sentidos, tal ânsia deriva sempre dos múltiplos elementos da 
Natureza que perfazem a construção física. A alma, dando ouvidos 
às exigências biológicas, entrará em contacto com tais elementos, 
descendo, deste modo, ao seu próprio inferno. Neste caso terá 
cometido um pecado contra a Ordem Divina. 

Se ela persiste com prazer nesta fraqueza, torna-se tão impura 
como os elementos do seu corpo – e embora viva no mundo, é 
espiritualmente morta, sentindo e apavorando-se com a morte. 
Tudo o que faça em seu inferno não lhe proporcionará vida, embora 
a ame sobre tudo. 

Eis a razão pela qual milhares de pessoas nada sabem da 
vida de uma alma após a morte; e caso alguém lhes transmita algo, 
riem-se ou se aborrecem, pedindo-lhe comunicar tais tolices aos 
animais selvagens. Não obstante, toda a criatura deveria, aos trinta 

anos, ter chegado à formação do seu ‘eu’, de tal forma que a vida 
libérrima e feliz após a morte lhe fosse facto comum. Entretanto, 
quão distantes se acham aqueles que apenas formulam tal 
indagação, sem mencionar os que nada desejam ouvir. Tais criaturas 
acham-se durante a vida em pleno inferno ou morte. 

Pode, porém, acontecer que uma alma se tenha purificado e 
por isso lhe seja dado certo tempo para a purificação do seu corpo e 
dos seus elementos impuros, pelo que a parte física mais nobre atrai 
a imortalidade da alma, sendo despertada no conjunto após a morte, 
a parte mais grosseira da sua natureza. 

Eis que, então, almas purificadas se vêem obrigadas a descer 
de vez em quando ao próprio inferno (corpo), quando este se 
manifesta mui exigentemente, a fim de satisfazê-lo. Tais almas 
não mais poderão tornar-se impuras, porquanto o são apenas 
durante a permanência no inferno, que não suportam por muito 
tempo, voltando tão puras como dantes. Terão apenas estabelecido 
ali calma e ordem, podendo dirigir-se novamente às coisas do 
espírito. Aquele de entre vós que tenha alguma compreensão saberá 
interpretar as Minhas Palavras; e tu, Cirénius, que Me dizes?” 
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A GRANDIOSIDADE DO ESPÍRITO HUMANO [5] 
 

“Yara, virando-se para o anjo, diz: Com a permissão do nosso 
Senhor, peço-te que me digas por que os meus pais e irmãos, bem 
como os Seus discípulos se encontram adormecidos, vendo em 
sonho o que vejo com os meus próprios olhos? 

Diz o anjo, com voz melodiosa: Por teres integrado 

completamente a tua alma em teu espírito, pois não tens quase 
ligação com a matéria, enquanto os outros, não; a tua visão externa 
tornou-se posse da tua alma, e esta é a visão do teu espírito eterno. 
És, portanto, formada como foi previsto por Deus. 

Todo o espírito humano é de tal forma constituído que, igual 
ao Espírito de Deus, contém o Infinito dentro de si. Se tu, portanto, 
assimilas um astro, ou algo diferente, com a tua alma pura que de 
certo modo é igual à visão do espírito, e através da alma para lá 
também diriges a visão externa, dá-se uma colisão entre o quadro 
existente no teu espírito e a forma externa. Deste conflito se faz a luz 
completa na alma com referência ao objecto, que se apresenta na sua 
real forma. 

Afirmo-te com segurança: tal fenómeno seria facto comum a 
todas as criaturas se fossem de alma idêntica à tua. Estes, que se 
acham aqui adormecidos, estão longe deste estado, pois a sua alma 
não ultrapassa o sentido da visão externa e a do espírito está ainda 
completamente velada. Por tal motivo, torna-se necessário 
capacitar primeiro a alma a alcançar, com os sentidos mais subtis, 
a percepção do sobrenatural, tirando-lhe através do sono a ligação 
com à matéria. 

O sono destes aqui é incomum e raramente conseguido de 
modo natural. Existem pessoas de alma e espírito fortes que o 
realizam; em outras de índole fraca, apenas pela imposição das 
mãos. Tu, por certo, não duvidas que o Senhor faça tudo através da 
Sua Vontade? 

Diz Yara: Que o Senhor te abençoe pelo esclarecimento que 
assimilei tão bem. Mas, outra pergunta: como poderei compreender 
a tua acção rapidíssima? 

Diz o anjo: Adorável filha de Deus! Tal só compreende um 
espírito puro, que nada tem a ver com o tempo e o espaço. Por nós 
mesmos nada somos, pois tudo o que vês em nós pelos olhos do teu 
espírito é o Pensamento de Deus, as Suas Ideias e o Seu Verbo. Nós, 
portanto, somos espíritos inteiramente puros e a matéria não nos 
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pode ser empecilho, de sorte que cá e lá, para nós são idênticos. A 
matéria não possui movimento tão rápido como o nosso, 
porquanto ela encontra obstáculos no mais ténue éter. 

Existem no Espaço infinito os sóis centrais de terceira 
categoria, precedidos pelo Sol-mater. Esses sóis se movimentam em 
torno deste, numa velocidade incalculável para a tua concepção, a 
fim de que permaneçam nas distâncias prescritas. 

Toma como exemplo esta Terra, uma esfera milhares de vezes 
maior do que como a avistas daqui. Suponhamos que ela consista 
totalmente de grãos de areia e calculemos o número necessário para 
preenchê-la. Imagina para cada grãozinho, uma distância 
equivalente àquela que nos separa da estrela que visitamos primeiro 
– e terás o diâmetro da órbita de uma estrela central de terceira 
categoria. Tal órbita é percorrida pelo mencionado Sol central, 
apenas em milhões de anos; como, porém, essa trajectória é bastante 
extensa, tal Sol terá percorrido num minuto mil vezes a distância 
daqui ao astro que visitamos. 

Por certo pensarás: Neste caso, tal Sol se movimenta mil vezes 
mais rápido que tu, espírito puro; pois, se tivéssemos voado com 
essa rapidez, teríamos lá chegado mil vezes antes. 

Digo-te, porém, que a velocidade do Sol é, comparada à 
minha, uma viagem de lesma; porquanto eu, ou um outro anjo 
igual a mim, percorremos esta distância tão velozmente que nem 
percebes a nossa ida e volta. Deste modo existe uma grande 
diferença entre a velocidade de um espírito e a de um corpo 
cósmico, por mais rápido que seja. Eis a nossa capacidade, anjos 
puros, pois que não encontramos obstáculos no infinito. Diz-me 
agora, filha de Deus, compreendeste também isto?” 

 

O CAMINHO PARA A PERFEIÇÃO ESPIRITUAL [6] 

(O Senhor): Após terem ouvido estas Minhas Palavras, os 
presentes conjecturaram: Ele tem plena razão e não há objecção a 
fazer; todavia, encontramo-nos enterrados no mundo, desde 
nascença, e será difícil libertar-nos inteiramente. Segundo a Sua 
Afirmação bem fundamentada, cada um terá que se elevar do seu 
estado material ao do espírito, sem poder contar com a ajuda 
milagrosa por parte de Deus, porquanto sofreria uma espécie de 
coacção da livre vontade. Para agirmos em benefício próprio, 
faltam-nos força, coragem, vontade e paciência constantes, de sorte a 
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se tornar difícil progredir sem cansaço e quedas. Talvez fosse 
oportuno perguntar-Lhe, em quanto tempo se conseguiria um 
estado perfeito no fiel prosseguimento dos caminhos evolutivos. 
Facilita a tarefa, sabendo-se a época da sua final realização; trabalhar 
numa obra cujo fim não pode ser previsto, torna-se mui pesado! 

Dirigindo-se a Mim neste sentido, Eu respondi-lhes: Obras e 
caminhos espirituais não podem ser calculados por horas e 
distâncias, mas apenas pela força de vontade, pela fé e pelo amor a 
Deus e ao próximo. 

Quem fosse capaz da abnegação de si próprio, a ponto de 
renunciar inteiramente ao mundo, passando os seus bens aos 
pobres, na justa medida – por amor a Deus – e não levasse vida 
sexual, em curto tempo estaria perfeito! Assim não fazendo, 
necessita de prazo mais longo para purificar-se das escórias e 
tentações terrenas, e a perfeição espiritual será muito mais 
demorada. 

Sois altos funcionários do Governo, obrigados à profissão; 
esta, porém, não é empecilho, diante de Deus, para caminhardes nas 
trilhas por Mim demonstradas, dando-vos justamente os meios 
pelos quais podereis atingir a meta final mais fácil e rapidamente. 

Não deveis cair no erro de angariar consideração e honra da 
vossa profissão. Honra e consideração profissionais representam a 
lei, e sois apenas seus empregados. Sendo fiéis, bons e justos, 
encontrais-vos dentro da honra e na consideração da lei, e o 
benefício da mesma, pela protecção popular, também vos atinge. 

Sois igualmente muito ricos; a grande fortuna, todavia, não é 
impedimento ao estado espiritual, caso saibais agir com ela em 
benefício dos necessitados, como pais bons e sábios em relação aos 
filhos; à medida que fordes empregar o amor ao próximo, Deus vos 
recompensará espiritualmente, bem como no caso de necessitardes 
de algo materialmente. 

Enganais-vos muito, julgando Deus não ajudar ao homem que, 
com rigor e constância, palmilha o caminho para o Reino do Céu e 
da Vida do espírito, quando vez por outra se cansa e enfraquece. Eu 
vos afirmo: Quem tiver iniciado este caminho, receberá ajuda de 
Deus sem o saber, a fim de poder chegar ao destino final. 

O Pai não forçará a união da alma com o espírito, através da 
Sua Omnipotência; Ele iluminará cada vez mais o coração humano 
e o encherá com a verdadeira Sabedoria dos Céus, e o homem 
crescerá e se tornará mais forte espiritualmente, vencendo mais 
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fácil e confiantemente todos os obstáculos que poderiam surgir para 
maior provação. 

Quanto mais crescer o amor para com Deus e o próximo e a 
sua alma se encher de misericórdia, tanto mais forte e 
preponderante se tornará o espírito dentro da alma. Pois o amor a 
Deus e ao semelhante é justamente o Espírito de Deus na alma da 
criatura. À medida que aumenta o amor, cresce o espírito. Se, no 
final, a criatura toda se tiver transformado em puro amor e 
misericórdia, a alma terá conseguido a plena união com o espírito, 
ou seja, a meta final. 

Deus Mesmo é o Amor mais elevado e puro; assim também é o 
espírito do homem, provindo de Deus. 

A alma que se tornar semelhante ao Espírito de Deus através 
do seu livre-arbítrio, ter-se-á unido a Ele e alcançado a perfeição 
total. É impossível determinar o tempo necessário para tanto; a 
própria alma o demonstrará. 

O amor verdadeiro, puro e vivo, é altruísta, humilde, activo, 
paciente e misericordioso; não procura pesar ao próximo e suporta 
tudo com prazer; não se conforma com a miséria do semelhante, 
procurando justamente ajudar a todos. 

O amor puro é casto no mais alto grau e não lhe apraz a 
satisfação da carne, mas sim, a moral do coração. 

A alma alcançando este estado de pureza, com zelo e renúncia, 
identificar-se-á com o espírito, pela perfeição de Deus. 

Sabeis perfeitamente o que fazer para tal fim. Quem se dedicar 
a tais virtudes, dentro em breve estará perfeito. Podeis estar certos 
de que recebereis ajuda de Deus na conquista da meta final, caso vos 
dedicardes a este Caminho! 

Pois se Deus vos ajudou por Mim, quando de longe 
começastes a perceber tal Caminho, quanto mais o não fará, se 
seguirdes o mesmo por livre e espontânea vontade! 
Compreendestes? 

Todos se admiram da Minha Sabedoria e o próprio José disse: 
Jamais o ouvi falar de tal modo! – E, virando-se para Mim: Por que 
nunca doutrinaste os sacerdotes desta forma? Teria modificado a 
sua índole quem ora te ouvisse! 

Respondi: Animo-Me antes a converter os peixes do mar! Por 
isso, aconselho que nem tu, nem Jacob (Tiago), relateis o que aqui 
sucedeu; pois se assim fizerdes, tereis grandes conflitos com os 
rabis. Os seus corações são mais duros que a pedra, e as suas almas 
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mais impuras que um suíno numa poça infecta; prefiro construir mil 
pocilgas para os gregos e outros pagãos, do que desperdiçar uma 
palavra com os rabis de Nazaré, Cafarnaum e Chorazim! Ainda 
assim, virá a época em que abrirei a Minha Boca entre eles, – mas 
não para confortá-los, e sim para o julgamento, quando a sua 
medida maldosa estiver completa! 

 

 

[1] GEJ – IX – 84 [2] GEJ – IX – 85 [3] GEJ – VI – 154  
[4] GEJ – II – 210 [5] GEJ – II – 141 [6] GEJ – VII – 223. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

O PLANO DA SALVAÇÃO 

(Romanos 3:23-26) 

 

I – POR QUE DEUS CASTIGOU O HOMEM? 
 

1. A desobediência do Homem foi instigada pela 
serpente (Satanás). A desobediência está ligada à 
procriação. Esta foi a razão pela qual Eva teve uma 
penalização acrescida sobre a sua conceição. (Génesis 

3:1-6,16) [1]  

2. O Homem foi castigado pela sua desobediência, pois 
não acatou a ordem de Deus para não comer da árvore 
do conhecimento do bem e do mal. (Génesis 3:22-24) [2]   

3. Por este pecado original, não só Adão e sua mulher 
Eva, mas também a serpente e toda a Terra foram 
penalizados. (Génesis 3:14-19) 

 

II – COM O PECADO, A NUDEZ DO HOMEM FOI 
DESCOBERTA 
 

1. Adão e Eva viram-se nus perante Deus e forjaram 
para si roupas da matéria (folhas de figueira). (Génesis 
3:7)  

2. O pecado trouxe consigo a morte: “Porque o salário 
do pecado é a morte…” (Romanos 6:23) 

3. Esta morte (física e espiritual) é hereditária, conforme 
atesta a Palavra: “Pelo que, como por um homem 
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, 
assim também a morte passou a todos os homens por 
isso que todos pecaram.” (Romanos 5:12) 

 

III – PARA QUE O HOMEM NÃO MORRA, ALGUÉM 
TEM DE MORRER POR ELE. SÓ ASSIM A JUSTIÇA DE 
DEUS FICA SATISFEITA  
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1. Para satisfazer a Sua justiça, Deus matou animais, e 
das suas peles fez túnicas para Adão e Eva. (Génesis 
3:21)  

2. Ao longo do Velho Testamento, os holocaustos de 
animais foram constantes, para a remissão dos 
pecados: “Esta é a lei do holocausto: o holocausto 
será queimado sobre o altar toda a noite até pela 
manhã, e o fogo do altar arderá nele. (…) O fogo 
arderá continuamente sobre o altar; não se apagará.” 
(Levítico 6:9,13)  

3. No Novo Testamento, esses sacrifícios (holocaustos) 
foram abolidos e substituídos pela dádiva da Vida 
de Jesus como Cordeiro substituto, para remir o 
homem do pecado original. A vida de Jesus foi 
entregue na totalidade, como holocausto, como Ele 
mesmo diz: ”…Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, 
tomando o cálice, e dando graças, deu-lho dizendo: 
Bebei dele, todos; porque isto é o meu sangue, o sangue 
do Novo Testamento (novo concerto/pacto), que é 
derramado por muitos, para remissão dos pecados.” 
(Mateus 26:26-28) E ainda: “Mas este (Jesus Cristo), 
havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, 
está assentado para sempre à dextra de Deus (…) 
Porque com uma só oblação (oferta) aperfeiçoou para 
sempre os que são santificados.” (Hebreus 10:12,14) Esta 
realidade, cumprida em plenitude em Jesus, foi 
profetizada nos primórdios, com o símbolo profético 
na pessoa do segundo filho de Adão e Eva – Abel: “E a 
Jesus, o Mediador de uma Nova Aliança, e ao sangue 
da aspersão, que fala melhor do que o de Abel.” 
(Hebreus 12:24) [3]  

 

IV – EMBORA DEUS TENHA PROPICIADO A 
REMISSÃO DOS PECADOS, O HOMEM PODE 
REJEITÁ-LA. PASSAM A EXISTIR DUAS LINHAGENS 
SOBRE A TERRA. 
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1. A linhagem que descende da morte e permanece na 
morte (descende de Adão, sem querer ser regenerada): 
Fazem parte desta linhagem todos os que rejeitam o 
sacrifício expiatório de Jesus, mantendo-se sobre eles a 
ira de Deus: “... quem não crê já está condenado; 
porquanto não crê no nome do Unigénito Filho de 
Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, 
e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 
porque as suas obras eram más.” (João 3:18-19). 
(Analisar Romanos 5:12-14) 

2. A linhagem que descende da morte, mas passou da 
morte para a Vida (descende de Adão, mas aceitou ser 
regenerada – João 3:3,5): São aqueles que aceitam o 
sacrifício de Cristo, vivem uma vida de testemunho, 
mantendo-se na doutrina de Jesus, tornando-se filhos 
de Deus: “Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes 
o poder de serem feitos filhos de Deus; aos que crêem 
no seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem 
da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas 
de Deus.” (João 1:12-13) (Analisar Romanos 5:17-19) 

 
Textos complementares da NRV: 

 
 

[1] “ (…) O Amor Misericordioso achou grande prazer nas 
obras de Seu Poder e Força, através da Graça da Sua Misericórdia, e 
ensinou-lhes (a Adão e Eva) tudo e todas as coisas, a sua 
denominação e uso. Após terem compreendido e empregado tudo, o 
Amor Misericórdia lhes disse: Aprendestes tudo, podendo tudo 
usar, com excepção de uma coisa que vos ensinarei: a capacidade 
para a procriação. Dela podereis fazer uso somente quando Eu 
voltar. Até lá ficareis com a veste da obediência, humildade, 
fidelidade e justa inocência. Ai de vós, caso vos encontre desnudos. 
Sereis expulsos, e a morte será a consequência! 

E o Amor eterno ocultou a Sua face e Se afastou, segundo o 
número da Ordem, por tempo determinado; e se tornou cego por 
piedade, não querendo nem podendo saber o que fariam os recém-
criados, no julgamento da Divindade, como prova da sua liberdade, 
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pelo curto espaço da sua existência na Terra, através do Amor da 
Misericórdia. E o local que lhes fora dado para moradia no 
continente era um vale, um jardim que recebeu o nome de Paraíso. 
Tratava-se do país que posteriormente transbordava de leite e mel, e 
o ponto que se chamou nos grandes tempos dos tempos (o 
nascimento de Jesus – Gálatas 4:4-6) nas acções do Amor Eterno, Belém 
(casa de pão), e assim se chamará para sempre, lá onde pela primeira 
vez o Verbo Eterno Encarnado viu a Luz de Sua Graça iluminar a 
gota de Misericórdia, do Sol, da Lua e de todas as estrelas.   

O desejo deles cresceu no julgamento da Divindade 
tentadora em Sua ira. Havia uma árvore no jardim, carregada de 
belíssimas maçãs. Sentindo desejo de saboreá-las, Eva disse a Adão: 
Tenho vontade de experimentar este fruto. Se quiseres, colherei um 
para prová-lo e oferecer-te como primeira dádiva da minha mão. 

Adão silenciou, meditando sobre a palavra de Eva. E uma voz 
interior, que era santa, pois vinha de Deus dentro dele, disse: Se 
comeres do fruto dessa árvore morrereis. E Adão se assustou com 
isto, não podendo dar resposta à querida Eva. 

Mas o desejo cresceu em Eva, levando-a junto da árvore para 
colher uma maçã. Adão percebeu que Eva se tornou infiel ao seu 
coração; por isso entristeceu-se e disse: Eva, que fazes? Ainda não 
fomos abençoados pelo Senhor do Poder, da Força e da Vida. Tens o 
fruto da morte em tuas mãos; atira-o longe para não morrermos na 
nudez, diante do Senhor da Justiça. 

Em virtude do rigor de Adão, Eva se assustou, deixando cair 
por terra o fruto da morte. O desejo a abandonou e ela ficou livre e 
Adão se alegrou da libertação das algemas da tendência mortífera 
de Eva. 

Mas o desejo expulso do coração de Eva se encontrava no solo 
e transformou-se em uma grande serpente em virtude do Poder da 
Ira julgadora de Deus. Tomando o fruto da morte em sua boca, ela 
rastejou em direcção à árvore, envolvendo os seus galhos e ramos, 
desde o tronco até à copa, dirigindo olhares fixos para Eva. Ela o 
percebeu e olhou para a serpente. Adão sentiu algo, sem, todavia, 
ver a serpente. 

Eis que Eva se aproximou da mesma, fitando com grande 
prazer as curvas tentadoras em redor da árvore e as cores cintilantes 
de sua couraça escamosa e fria. 

A serpente, porém, movimentou-se e deitou a maçã no colo de 
Eva, que se achava sentada. Em seguida, ergueu a cabeça e dirigiu-
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lhe as seguintes palavras: Vê tua filha, expulsa por ti, a envolver a 
árvore do teu desejo. Não desprezes a prenda que coloquei em teu 
colo, mas saboreia sem susto o fruto do teu amor. Não morrerás, 
mas hás-de saciar-te para o conhecimento de toda a vida, acima de 
Deus a quem temes, apesar de mais fraco que tu. Neste instante, 
dividiu-se a língua da serpente e se tornou mais pontuda que uma 
flecha; e a serpente inclinou a cabeça no peito de Eva, como se 
quisesse beijá-lo com ingenuidade. Em seguida, arremessou flechas 
venenosas nos seios de Eva, que viu a sua própria figura na 
serpente. 

Nesta altura, Adão percebeu o que se passava debaixo da 
árvore e muito lhe alegrou a segunda Eva, sem notar que era apenas 
uma serpente. Também ele se incendiou no desejo para a segunda 
Eva; tirou o fruto de seu colo, tornou-se infiel ao seu amor e 
saboreou o fruto proibido com ardente volúpia.  

(…) Quando sentiu a realidade, imenso arrependimento 
surgiu no fundo do seu coração e Eva envergonhou-se da sua nudez 
e da dele, e atónita cobriu-se com folhas de figueira. Também Adão 
pegou aquelas folhas para se cobrir e escondeu-se numa caverna, 
chorando lágrimas de dor. Eva ocultou-se atrás de um espinheiro e 
afligiu-se da sua culpa tentadora.” 

 

(A Criação de Deus – volume I – capítulos 7 e 8) 
  

[2] “Eis que o Amor Eterno tirou, pelo Poder e a Força da Sua 
Misericórdia, a venda de Seus Olhos da Graça que tudo ilumina, 
penetrando na caverna onde Adão chorava, e através do espinheiro 
onde Eva se lastimava.  

E as lágrimas de Adão foram guardadas no solo da Terra e se 
chamaram e ainda se chamam Thumim, ou pedras (ver Êxodo 28:30 – 
Urim e Thumim: as luzes e as perfeições. Em hebraico, a palavra Urim 
começa com a primeira letra do alfabeto que é “alef”, e a palavra Thumim, 
com a última letra do alfabeto, a letra “tau”), nas quais a Luz dos sete 

Espíritos de Deus (*) brilha figuradamente, tornando-se compactas 
pela luz da Graça do calor do Amor, semelhante ao seu 
arrependimento justo, como recordação da Sabedoria luminosa. 
Foram espalhadas sobre todo o planeta, como prova confortadora 
do futuro renascimento, que deve ser idêntico a essas lágrimas de 
Adão, capazes de acolher a belíssima Luz do mar da Graça, do 
Amor Eterno, devendo resistir a qualquer dureza da tentação do 
mundo. 
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E as lágrimas da triste Eva foram guardadas dentro da terra, 
através do espinheiro, rubras de vergonha pelo abuso do amor 
santificado de Adão.  

O Amor eterno percebeu que cada lágrima de Eva era justa 
diante de Adão, filho do Amor Misericórdia, de sorte que o calor do 
Amor Eterno transformou tais lágrimas em pedrinhas, cujo nome 
era Urim, prova simbólica da tristeza justa de Eva. Uma lágrima da 
inocência perdida caiu sobre o arbusto protector e tingiu a sua 
branca flor. Conquanto as criaturas conheçam toda a flora da Terra, 
desconhecem a sua verdadeira importância, em espírito e verdade, 
não o conseguindo até ao renascimento espiritual, ou seja, a 
Misericórdia do Amor eterno através da Graça da salvação. 

(…) Agora volta o teu olhar para Adão e Eva, visitando-os 
Comigo e vê como Eu, o Eterno Amor, os encontrei desnudos, 
abandonados, chorosos e tristes de arrependimento e vergonha 
justos, chamando-os para junto de Mim. 

Mas eles não se atreveram a olhar o semblante de seu Pai, pois 
estavam apavorados diante do trovão do julgamento mortal, do 
fundo da Ira de Deus. 

E as chamas da Ira Divina do Deus Infinito se atiravam pelos 
espaços infinitos à Terra, onde o grande Amor Se encontrava junto 
de Seus filhos caídos e arrependidos, criados por Sua imensa Graça. 

Por causa do arrependimento e tristeza dos filhos, travou-se 
uma luta renhida entre o Amor Misericordioso e a Divindade que 
tudo queria destruir para resgate da Sua Santidade incorrupta. 

As chamas da Ira da Divindade se precipitaram mais 
velozmente que os raios para a Terra, penetraram no seu centro, 
incendiando-a. E as labaredas destruidoras atingiram a Lua e o Sol; 
sim, alcançaram todas as estrelas!  

(…) Vê e ouve, de olhos e ouvidos abertos, o que falou a 
Divindade irada. As Suas Palavras eram somente entendidas pelo 
Amor Eterno, que durante a explosão da Ira Divina protegia o casal 
arrependido e repelia a chama destruidora na Terra, para que não 
atingisse o local de remorso de Adão e o ponto de tristeza de Eva, 
através do Poder e Força da Sua Misericórdia.  

Ouve as palavras de horror saídas da profundeza da Ira 
Divina: De que me adiantam o choro e o desespero da Terra, o 
clamor da Lua, o lamento do Sol e os gritos das estrelas? Fui 
abandonado por Meu Amor que se tornou infiel e se afastou de Mim 
para a dupla escória da Terra. Que farei sem Ele? Por isto, quero 
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destruir as Suas Obras, desde o fundamento, para que nada possa 
desviar e afastar o Meu Amor de Mim, por todas as eternidades. 
Quero ser Deus Único, para todos os tempos, como fui desde 
eternidades. E tu, edificação corrupta da Criação de Meu Amor 
enfraquecido, deves ser destruída para que Eu possa reencontrar o 
Meu Amor e fazê-Lo forte pelo Poder e Força de Eterna Santidade. 
Amém. 

Nesse instante, os laços das criações se desataram nos espaços 
do Universo Divino, e os destroços caíram sob imenso fragor para 
dentro das profundezas, ou seja, a própria Terra, que repousava 
destroçada no seio do Amor Misericordioso. 

Os recém-criados (Adão e Eva) tremiam de pavor diante dessa 
cena terrível, cuja extensão jamais um espírito criado poderá 
conceber em sua plenitude, pois era infinita.  

Presta atenção ao que disse e fez o Amor; fita as grandes 
acções de Sua Misericórdia e ouve as Suas palavras: Grande e 
Omnipotente Deus de todo o Poder, Força e Santidade, retira a Tua 
Ira, apaga o fogo de Tua fúria destruidora e ouve com a calma de 
Tua Santidade as palavras de Teu Eterno Amor, que é a Tua única 
vida em Ti, eterno como Tu, Poderoso e Forte como Tu, por Ele e Ele 
por Ti, e não queiras destruir a vida Nele e, através Dele, a Ti 
Mesmo, e aplica a Graça em vez da Justiça e aceita a satisfação dada 
pelo Amor. Exige penitência pela ofensa e ultraje à Santidade 
ofendida e ultrajada, e não haverá sacrifício grande demais que 
possas exigir. 

Ouve o que sucedeu em seguida e o que retrucou a Divindade, 
pois o fogo abrandou e dos espaços começou a soprar uma brisa 
suave, mesclada de trovões ainda fortes, produzidos pelos destroços 
do mundo que estremeciam pela combustão quais raios enormes. E 

o Amor entendeu o trovão de Deus, que dizia com impetuosidade:  
Porei a culpa em Ti, assim como depositei os destroços sobre a 

Terra e hás-de apagar o ultraje da Minha Santidade, a eterna união 
entre Mim e Ti. Amaldiçoo a Terra a fim de que não haja uma 

mácula a vilipendiar a Minha Santidade e Eu não Me torne como 
Tu, um Deus sem santidade. Esta maldição será debitada à Tua 
culpa que terás de aceitar para pagar por Minha Santidade e lavar 
da Terra, com o Teu Sangue, a vergonha e o pecado de Adão! 

E eis a resposta do Meu Amor: Grande e Santo Deus de todo o 
Poder e Força! Que se faça segundo as Tuas Palavras. Naquele 
momento apagou-se subitamente o fogo sobre a Terra e nos espaços 
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da Criação. E os destroços dos sóis, mundos e luas, foram de novo 
reunidos pelo Poder e, Força do Amor atendido por Deus e se 
reorganizaram como eram desde o início. Todavia, conservaram 
para todos os tempos os vestígios de sua destruição, semelhantes 
aos estigmas do Amor Eterno que, posteriormente, sangrou para 
todos, na grande era das eras. (o sacrifício de Jesus na cruz e as marcas – 
estigmas - nas Suas mãos, nos Seus pés e no Seu peito, que o Senhor terá 
por eternidades. – Ver Zacarias 13:1,6)   

E também caíram destroços de outros mundos nas planícies e 
nos mares da Terra, como prova do Poder e Força de Deus e 
igualmente como testemunhas expressivas das acções do Amor 
Misericordioso.  

Ouve o que sucedeu em seguida: Quando o Amor Eterno 
aceitou as exigências e, com isto, deu satisfação antecipada à 
Santidade de Deus, e a Divindade externou, em sussurros apenas 
audíveis ao Amor, a Sua santa vontade, dizendo: 

A Tua imensa Misericórdia chegou aos Meus olhos, que tudo 
vêem, e percebi, na calma de Minha Santidade, a Tua Sinceridade e 
Fidelidade eternas e contei as lágrimas de remorso de Adão e as 
lágrimas de tristeza de Eva, e Me compadeci por Tua grande 
Misericórdia.  

Por isto, retirei agora os Meus julgamentos, espargindo Graça 
em plenitude em vez de Justiça e hei-de reparar o dano que eles 
provocaram. Além de Mim, não há quem possa reparar algo, porque 
não há quem seja bom, senão Eu, o Santo Pai. Pois este será o Meu 

Nome para o futuro, eternamente. E Tu, Meu Amor, és o Meu 

Filho. E a Santidade – como união activa da força entre Nós e tudo 
o que surgiu de Nós – é o Espírito Santo que deve preencher os 
espaços e universos, para todas as eternidades. Amém. Isto diz o 
Bom e Santo Pai. Amém. 

E agora, Meu amado Filho, diz ao casal arrependido e 
entristecido – grava-lhes isto profundamente nos corações – que 
devem manter os mandamentos do Amor e da Misericórdia até ao 
fim da vida. Eu lhes darei um Mediador para determinada época, a 

fim de eliminar a culpa e diminuir o enorme peso da sua 
desobediência. 

Até lá devem esperar com paciência e humildade, e o pão que 
actualmente proporciono, apenas parcamente devem saborear, 
gratos, no suor do seu rosto, não podendo saciar-se até à época do 
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Mediador que despertarei de seu meio, perfeito e bom, assim como 
Nós somos Perfeitos, Bons e Santos eternamente. 

Acrescenta que sustei os Meus Julgamentos apenas para 
aqueles que cumprirem rigorosamente os Meus severos 
Mandamentos. Os infractores serão ameaçados para sempre com o 
rigor da Santa e Eterna Verdade, cujo cumprimento se dará na 
menor infracção. 

Isto diz o Santo e Bom Pai, através de Seu Filho – o Eterno 
Amor dentro Dele – e por meio do Espírito Santo, como Graça eficaz 
de Nós ambos, para o futuro perdão do pecado que agora há-de 
castigar o seu físico e futuramente provocará a morte temporária 
para a conquista da Vida, após o desprendimento do corpo, quando 
tiver aparecido o Mediador. Isto diz o Pai, Santo e Bom. Amém, 
Amém, Amém.” 

 

(A Criação de Deus – Volume I – capítulo 9) 
 

[3] “(…) Retruca Abel: Já acaba de acontecer o que pensavas (a 
serpente havia induzido Caim a matar Abel) e aquilo que exiges de mim 
em tua perversão, hei-de fazer com amor; a morte que pretendes 
aplicar-me virá sobre ti; e o meu sangue, com o qual impregnarás a 
Terra, clamará a Deus e virá sobre ti e teus filhos (Ver Mateus 27:25). 
A pedra com a qual matarás teu irmão tornar-se-á pedra de 
escândalo em que todos os teus descendentes se despedaçarão (Ver 
Romanos 9:31-33). A serpente, porém, há-de corromper todo o 
sangue da Terra, e os filhos abençoados clamarão por justiça. Em 
seguida virá sobre vós uma grande treva, e ninguém entenderá a 
voz do seu irmão, assim como desde já não entendes a minha, 
porquanto te deixaste ofuscar por tua própria maldade, através da 
figura da serpente, dentro e fora de ti e será para sempre a 
verdadeira maldição do Julgamento Divino. 

Vê como o Senhor me mostrou o plano da tua maldade oculta 
e tua ira tremenda, de sorte a saber o que pretendes fazer de mim. 
Leva-me qual vítima inocente e faz o que manda a tua perversidade, 
cuja cegueira durará até ao fim de todos os tempos, a fim de que a 
serpente venha provar a sua mentira e tu venhas a saber qual de nós 
será traído.  

O ultraje aplicado ao Senhor te algemará e após executada a 
acção maldosa, os teus olhos se abrirão para veres como Ele me 
aceitará, o último sacrifício agradável de tua mão. No futuro não te 
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será dada vítima alguma, mas apenas a morte, com a qual 
sacrificaste teu irmão. 

Tenho todo o poder sobre ti e seria facílimo destruir-te como 
àquela montanha, além do rio, em direcção ao Norte (Ver Mateus 
26:53-54; João 19:10-12). Irei falar-lhe com as seguintes palavras: 
Aqui estou, Abel, filho abençoado do Senhor, cheio de poder e força 
do Espírito Santo; desaparece para sempre, a fim de que Caim venha 
a saber quão enorme é a sua mentira!  

E agora vês, Caim, como desapareceu a possante montanha 
pelo poder do Espírito do Amor. Da mesma forma me seria possível 
destruir-te. Mas, a fim de que vejas não existir fraqueza em Deus, 
nem tendência dominadora em teu irmão, seguir-te-ei qual cordeiro 
para o matadouro. (Ver Isaías 53:7) 

Amavelmente, Caim tomou de Abel e disse: Que pensas tu de 
mim? Procuro a tua ajuda e tu queres culpar-me de um crime, 
antecipadamente? Acompanha-me ao lugar onde a serpente te 
espera e destrói-a como fizeste à montanha, libertando-me e a ti da 
sua repreensão. 

Retruca Abel: Qual seria a diferença entre ti e a serpente? 
Julgas que também eu seja um fratricida? Por isso seguir-te-ei, 
morrendo para a vida, enquanto viverás para a morte. 

Tais foram as últimas palavras de Abel para Caim. Quando 
chegaram ao ponto em que a serpente aguardava Caim, evidenciou-
se a astúcia do mesmo, pois ela enroscou-se nos pés e mãos de Abel, 
atirando-o ao solo; tomou uma grande pedra com a qual esmagou a 
cabeça de Abel de sorte que o sangue e os miolos se espalharam 
sobre a terra. Em seguida, a serpente tomou a pedra na sua boca e a 
carregou à frente da porta de Caim e escondendo-se na areia, atrás 
do espinheiro. 

Neste instante, nuvens negras se aglomeravam de todos os 
lados sobre a cabeça de Caim e enormes raios fulminavam em todas 
as direcções, acompanhados de fortes trovões; ventanias fortíssimas 
começaram a rugir e atiravam grandes massas de saraiva sobre os 
campos férteis, destruindo-os inteiramente (Ver Lucas 23:44-46). Foi 
essa a primeira saraiva atirada dos Céus, como prova de Amor sem 
Misericórdia, porquanto a Divindade fora ultrajada de novo pelo 
crime de Caim aplicado em Abel …” 

 

(A Criação de Deus – Volume I – capítulos 19 e 20) 
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(*) OS SETE ESPÍRITOS ORIGINAIS DE DEUS: 
“No místico número sete se baseia 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.” 
Sete Espíritos de Deus: 
1. Amor 
2. Sabedoria 
3. Vontade activa de Deus (Omnipotência) 
4. Ordem 
5. Rigor 
6. Paciência, mais perfeita e jamais atingível (A Paciência é 
Mãe da Misericórdia) 
7. Brandura – Misericórdia 
“Justamente o sétimo espírito fez com que Deus Mesmo 
encarnasse (em Jesus), a fim de libertar todos os espíritos 
algemados ao julgamento necessário da matéria, no mais breve 
tempo, de sorte que se pode classificar 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 … “ 
“Eis os sete Espíritos divinos, e toda a Criação deles 
corresponde às sete tendências individuais do Criador … “ 
(O Grande Evangelho de João – Volume VII 18:1-15) 
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