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“A VIDA POR SI SÓ É LUTA” 
 
 
Para intitular a nossa reflexão deste mês tomamos as palavras 

pronunciadas pelo anjo Rafael (“A vida por si só é luta”), reflectindo 
sobre a nossa existência nesta terra e mostrando que a nossa vida é 
uma luta contínua; pode aqui ou além ser amenizada por 
circunstâncias várias, mas é e será sempre uma luta. 

O próprio Jesus, quando assediado pelas pessoas que 
desejavam ser seus discípulos, advertia a cada um, incentivando-as 
a ligar-se a Ele como Salvador e Protector, pois só Ele lhes daria 
(dará) a bênção eterna. Mas também os advertia que por essa razão 
iriam ter lutas acrescidas em relação ao resto das criaturas que 
vivem no mundo sem a preocupação de conhecerem os mistérios do 
reino dos Céus ou reino de Deus. Disse Jesus: “Tenho-vos dito isto, 
para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende 
bom ânimo, eu venci o mundo.” [1] 
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A aproximação do homem a Jesus desencadeia uma série de 
lutas espirituais e não fosse o próprio Senhor a nos advertir e 
aconselhar paciência e perseverança, seriam ainda menos os Seus 
adeptos; como é dito: “A lei e os profetas duraram até João; desde 
então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força 
para entrar nele.” [2] 

 No entanto, a partir do momento que cada um de nós persiste 
em resistir a todos os demónios - que mais não são do que 
tendências naturais e pecaminosas existentes em cada um de nós e 
que têm de ser vencidas pelo espírito do homem, fortalecido pela 
ligação espiritual a Jesus através do Espírito Santo - tudo se torna 
fácil. É a Escritura que nos dá essa garantia de vitória: “Sujeitai-vos 

pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” [3] 
Podemos alegar que nem todas as criaturas têm a vocação ou 

até mesmo o desejo pelas coisas espirituais e que esse chamado é 
privilégio de alguns que possuem mais força espiritual - “a fé não é 

de todos” [4] - mas Deus, na mensagem do ditado deste número, 
mostra que todos os homens podem chegar a Ele e que qualquer um 
tem a capacidade e força espiritual para buscá-Lo; compete somente 
a cada um fazer a escolha certa: “A diferença está no caminho que 
querem fazer, ou seja, todo o homem que nasce e desce a este 
planeta, tem na sua essência e génese todo o potencial para se 
espiritualizar na totalidade; basta-lhe querer.” 

Queiramos nós fazer a experiência em sinceridade, que o 
nosso Pai não irá defraudar ninguém e naturalmente nos ajudará na 
tarefa. 

Jesus Cristo a Si mesmo se chamou de Mestre e disse que nos 
abriu caminho direito e directo para a eternidade. As afirmações são 
muitas e escusamo-nos de as citar.  

Para que a nossa Salvação seja uma realidade, ela custou muita 
luta e esforço ao próprio Jesus, que sendo Deus se humanizou, 
restringindo-Se num corpo humano. O Senhor nos mostrou como 
conseguiu vencer as muitas tentações ao longo do Seu preparo de 
vida que durou, como sabemos, trinta anos antes do início do Seu 
ministério: “Como podia Jesus, o Ser supremo, único e eterno, crescer 
diante de Deus e dos homens, em sabedoria e graça? Precisamente 
diante dos homens, sendo Ele o ser infinitamente perfeito desde 
eternidades? A fim de se compreender este facto, preciso é 
considerar-se Jesus não como Divindade isolada, e sim, como 
homem no qual a Divindade eterna se havia encarcerado, como que 
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inactiva, do mesmo modo que o espírito de toda a criatura se 
encontra enclausurado no corpo. Aquilo que todo o homem tem que 
executar dentro da Ordem divina, a fim de libertar o seu espírito, o 
Homem Jesus também teve que realizar, para libertar dentro de Si, a 
natureza divina e unir-Se a ela. Toda a criatura tem que alimentar 
certas fraquezas, de certo modo as algemas do espírito, pelas quais 
ele se acha enfaixado como numa redoma. As algemas só podem ser 
rompidas quando a alma amalgamada à carne se tiver fortalecido 
através da justa renúncia de si mesma, a ponto de prender o espírito 
liberto. Eis o motivo pelo qual o homem apenas consegue conhecer 
as suas fraquezas, por meio de variadas tentações, de que forma o 
seu espírito se acha encarcerado. Quando a criatura renunciar 
psiquicamente em tais pontos, ela solta as algemas do espírito, 
fortificando a alma (...) O desprender de uma algema após outra 
consiste no aumentar da alma em força espiritual, ou seja, 
Sabedoria e Graça (...) Isto se dando na criatura, tinha que 
acontecer também com o Homem-Deus, Jesus. A Sua alma foi 
semelhante a qualquer alma humana, e presa a muito mais 
fraquezas, porque o poderoso Espírito de Deus tinha que Se algemar 
com laços fortíssimos, para ser contido em Sua alma. Deste modo, 
também a alma de Jesus teve que passar pelas maiores tentações, 
através da renúncia, a fim de soltar os laços de Seu espírito divino, 
fortificando-Se para a infinita libertação do Espírito de todos os 
espíritos, tornando-Se una com Ele.” [5] 

Neste mês comemora-se mais uma vez no mundo cristão a 
Páscoa, apontando a grande libertação do homem através do 
Sacrifício de Jesus. A exemplo do cordeiro que foi imolado pelos 
judeus para saírem do Egipto, que os escravizou por cerca de 
quatrocentos anos (Êxodo 12:1-14), também o Senhor Jesus nos 
libertou do mundo e do pecado, trazendo-nos a vida eterna. Mas 
nunca esqueçamos que por detrás da festa comemorativa, estão 
muita luta e sofrimento por parte do Senhor. Tal como profetizou 
Isaías, Ele foi o cordeiro que se deixou imolar sem abrir a Sua boca 
num único queixume (Isaías 5:7). 

Aprouve ao nosso Pai revelar com algum pormenor o que 
aconteceu com Seu Filho Jesus, quando foi julgado e sentenciado à 
morte por crucificação.  

Um irmão da nossa comunidade, no passado mês de 
Fevereiro, teve um sonho, em que muito sofreu, vendo tudo aquilo 
que aconteceu com o nosso Salvador. 
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Achamos por bem partilhar com os irmãos e leitores do nosso 
boletim esse sonho, para não banalizarmos este acto tão triste e ao 
mesmo tempo tão sublime. 

Uma Páscoa com Jesus. 
Fraternalmente em Cristo. 

Pr. Egídio 
 

[1] João 16:33 [2] Lucas 16:16 [3] Tiago 4:7 [4] II 
Tessalonicenses 3:2 [5] A Infância de Jesus – cap.298.  

 
 

*** 
 

“RECADOS DO PAI” 

 
“Nos primórdios, a alma era rebelde e dura, mas após todos 

estes anos de reflexão e evolução, a alma foi ficando mais educada 
pelo Amor. É certo que existem seres muito rudes e primários, cuja 
inteligência se revela limitada e cuja acção é reflectida em 
movimentos bruscos, mesmo duros na sua essência. Esses homens 
mais básicos na sua génese são seres cuja alma se revela mais dura, 
mas nem por isso menos espiritual. A diferença está no caminho que 
têm de fazer. 

Depois temos os seres mais elevados em termos de amplitude 
de saber e de sentir. Homens mais predispostos às coisas do Alto e 
com mais potencial para as assimilar, mas nem por isso são mais 
espirituais. A diferença está no caminho que querem fazer, ou seja, 
todo o homem que nasce e desce a este planeta tem na sua essência e 
génese todo o potencial para se espiritualizar na totalidade; basta-
lhe querer. No entanto, existem caminhos mais fáceis e caminhos 
mais duros, conforme a natureza da vontade de cada um. 

A alma se encaminha mais para o espírito ou mais para o 
corpo dependendo de vários factores. 

Primeiro, a influência da educação. A preparação que os pais e 
o meio concederam a uma alma. Toda a semente de carácter e de fé é 
colocada no ser nesta idade, até aos 12 anos. Depois ela irá brotar e 
germinar de acordo com o terreno e as condições à volta. 

Existe, no entanto, o reforço, a força que sou Eu, presente em 
todo o filho que Me procura e Me chama. Onde há oração, ou 
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coração que Me abrigue, terá mais cedo ou mais tarde Luz em si 
mesmo. 

Dos 12 aos 30 anos, geralmente o percurso é de conhecimento 
do corpo e da matéria. É a época de maior pecado em ignorância, 
pecado próprio do conhecimento e da exploração do mundo e do eu. 
A partir daí, após as experiências, o pecado toma uma dimensão 
maior, menos inocente, pois já deriva da vontade e não da 
influência do mundo, da matéria em nós. 

É a partir daqui que o próprio corpo geralmente começa a 
padecer por vez do próprio pecado, cumprindo em si mesmo a sua 
auto-expiação. 

Tudo tem um caminho de purificação nos filhos que são 
chamados a Mim e que querem Me sentir, nem que seja por mera 
ilusão distante de conforto. 

A Mim me basta um pensamento nobre e amor no peito para 
já sentir um filho Meu. 

Todos os filhos são diferentes em si mesmos, desde a origem, 
ao seu caminhar; mas todos se irão achegar a Mim a seu próprio 
tempo. 

Assim continuarei a falar e a vós sempre me hei-de 
aconchegar, engrandecendo o Meu Amor em vós e por vós. 

A Minha bênção sobre vós. Amém.” 

 

*** 
 

REVELAÇÃO SOBRE A CRUCIFICAÇÃO 
 
«Em sonho, tenho na minha mão a Bíblia e com ela sigo uma 

cena que retrata o período desde a prisão de Jesus até à Sua morte. 
Assisto e vivo as várias etapas do guião, que é a Bíblia: a 

acusação, a sentença, seguindo-se a aplicação do castigo e depois a 
crucificação. 

Vejo a prisão de Jesus que aconteceu durante a noite, para não 
ser testemunhada e dessa forma não causar tumultos entre o povo. 

Acusaram Jesus falsamente, dizendo que havia roubado os 
livros sagrados do templo, os quais eram venerados como sendo de 
Deus, sabendo que tal acusação levaria o delinquente à pena capital. 

Judas não sabia que iam acusar Jesus falsamente. A sua 
incumbência foi levar os acusadores para prender o Senhor, e para 
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isso ele somente tinha de identificá-Lo e indicar o local onde Ele se 
encontrava. 

Quando Judas soube do que acusavam o Senhor, sentiu 
remorsos e sabendo o final que iria sofrer o Mestre, ficou louco e 
suicidou-se. 

A acusação não só era falsa, como também foi declarada 
unilateralmente; só havia a parte acusadora, e esta hipocrisia 
jurídica foi levada de forma insinuosa para o governador romano, 
Pilatos, bem como para Roma. 

Pôncio Pilatos fica maravilhado com Jesus e, sabendo da 
advertência do sonho de sua esposa, trata de persuadir o clero 
judaico e o povo israelita da Sua inocência.  

No entanto não consegue a libertação de Jesus, nem usando a 
sua posição como governador e juiz, nem tão pouco a sua posição 
social. 

O povo temia os religiosos e Pilatos também os temia; Pilatos 
desconhecia toda a mentira forjada neste processo de acusação falso, 
pois os fariseus sempre se escondiam por trás das suas artimanhas 
religiosas para contornar as leis romanas. 

A sentença foi rápida e a execução também teria de o ser. 
Tudo nesta cena, que parecia um filme, tinha que ser 

efectuado rapidamente, para que os que estavam presenciando não 
tivessem tempo de reflectir. 

O castigo por roubo, segundo a lei, era ser açoitado e 
apedrejado; mas tendo a agravante de rebelião ou tumulto contra o 
estado romano, então a pena seria a crucificação. 

Depois, em praça pública (no pátio interior do tribunal)  eu 
comecei a viver as cenas como participante/figurante; tudo era 
terrivelmente real. 

Vejo na mão do carrasco um feixe de cordas com esferas nos 
extremos e nestas esferas estavam incrustados picos de arame. As 
cordas deste azorrague tinham aproximadamente 60 centímetros e 
no seu conjunto eram 8 cordas. 

Fiquei apavorado pois pensei que o próximo a ser açoitado 
seria eu, de tão real que era a minha presença naquele lugar terrível. 

Neste momento agarrei a Bíblia e comecei a escrever todos os 
versículos que falavam do sofrimento físico de Jesus, como 
“Cordeiro Mudo” e como Ele iria ser tratado.  

Vi que uma das chicotadas sobre o rosto de Jesus Lhe arrancou 
a barba, juntamente com a parte inferior do maxilar; o Seu rosto 
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estava sangrando, os Seus olhos pareciam muito grandes e as Suas 
costelas eram visíveis na carne descarnada. À medida que os açoites 
eram aplicados, eu escrevia os versículos… 

Era uma cena comovente e assustadora. 
O ambiente era pesado, não se ouvia qualquer ruído de 

conversa, tudo era um silêncio de admiração  que subjugava as 
mentes das pessoas que presenciavam e participavam nesta cena 
horrível.  

A mim parecia-me que estava vendo um filme, ao mesmo 
tempo que sentia tudo terrivelmente real; tão real era a minha 
presença naquele lugar que sentia o cheiro do sangue e da carne 
suada que envolvia todo aquele espaço e senti-me desmaiar. 

Depois da flagelação foi colocado um manto sobre as costas de 
Jesus para cobrir o seu corpo martirizado; quando colocaram este 
manto sobre o Senhor, ele colou-se ao sangue que jorrava das Suas 
costas e eu comecei a chorar; não consegui conter-me mais. 

No meio deste martírio, Jesus não demonstrava  sofrimento, 
mas tinha no Seu olhar uma expressão de piedade e que transmitia o 
sentimento de “Eu te Amo”, “Vive tu”, “Corre e foge”; no Seu olhar 
Ele dava-nos uma segunda oportunidade de vida (“Para isto Eu 
vim.”). 

Colocaram-Lhe o manto e uma coroa de espinhos; nesse 
momento, o Senhor começou a tremer. 

Sobre os Seus ombros colocaram uma trave grossa, presa aos 
Seus braços por duas cordas, enroladas desde as axilas até ao 
cotovelo. 

Jesus teria de carregar aquela trave até ao lugar da execução 
que distava cerca de 600 metros. 

Nesse lugar estava colocado um poste, enterrado no chão, com 
cerca de 4 metros de altura e no cimo havia uma argola por onde 
passavam duas cordas. 

Quando Jesus ali chegou, atiraram-No ao chão, preso com os 
braços na trave e pregaram nela as Suas mãos, usando pregos 
grandes de ferro. 

Tudo foi feito com muita violência, muito sofrimento e dor. 
Usando as cordas que saíam da argola do poste, içaram Jesus; 

caiu o manto que estava colado aos Seus ombros pelo sangue, 
arrancando a Sua carne ferida e deixando a descoberto os Seus 
ossos. 



8 

Quando o manto caiu, senti como se houvesse caído do meu 
próprio corpo. 

Não pude mais continuar com a Bíblia nas minhas mãos e o 
pranto em mim afogava-me. Não queria aceitar o que estava a viver. 

Jesus, pregado naquela trave, foi içado a cerca de meio metro 
da argola que pendia do poste; chegando a trave à altura que os 
carrascos desejavam, amarraram-na ao poste, formando uma cruz. 
Subindo por uma escada, juntaram as pernas do Senhor que 
pendiam do Seu corpo e cravaram os Seus pés ao poste com pregos 
de ferro – um momento de grande sofrimento e dor.  

Eu queria desmaiar, mas não podia. 
O cheiro naquele lugar era nauseabundo, como de um 

matadouro, repleto de todo o tipo de excrementos, carne, urina, 
roupa suja e ensanguentada, calçado roto; tudo ali cheirava a morte. 

O rosto de Jesus estava irreconhecível, o Seu corpo parecia 
incompleto e os Seus olhos eram como se já não existissem; tinham 
mutilado todo o corpo do Senhor. 

Tudo isto aconteceu às primeiras horas do dia, para não agitar 
a população, mas não conseguiram ocultar do povo o que estavam a 
fazer. 

Os discípulos, a caminho de Emaús, comentaram: “És tu o 
único, acaso, que não sabes o que ocorreu estes dias em Jerusalém, 
sobre Jesus, varão honesto e Filho do Altíssimo, que foi perseguido, 
preso,  julgado, sentenciado e executado pelos sacerdotes?” 

Então acordei.» 

 
 
 

*** 
 
 
 

EXCERTOS D’O GRANDE EVANGELHO DE JOÃO 
 

A MATANÇA DE ANIMAIS 
 
Antes de surgir o Sol, estava Eu com alguns apóstolos ao ar livre, 

inclusive Rafael. Não demora a aparecerem os outros e os romanos. Fomos à 
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beira da água observando o vaivém das ondas, e os discípulos lavam mãos e 
pés. Ansiosos, os romanos dirigem-se a Mim, a fim de fazerem perguntas. 
Todavia, lhes digo: “O dia conta ainda dez horas inteiras, durante as quais 
haverá tempo para responder a muitas perguntas; agora apreciaremos, com 
calma, a manhã.” 

Conformados, eles também se lavam para refrescar os olhos que pela 
vigília necessitavam de conforto. Após uma hora de lazer, dirigimo-nos a 
um pequeno planalto que facultava boa visão em direcção a Oeste. Na 
margem, bastante coberta de junco, viam-se alguns pássaros aquáticos à 
procura de alimento na água. 

Não contendo a curiosidade, o romano dirige-se a Rafael: “Estou 
plenamente satisfeito quanto à organização maravilhosa do nosso planeta 
com relação à sua forma e flora; não concordo no que diz respeito aos 
irracionais em suas condições de vida e actividade. Todos os vegetais são 
nutridos pelo solo terrestre, pela água e o calor do Sol; somente os animais e 
os homens são obrigados a caçarem outros para se alimentarem com a sua 
carne. 

Tal facto embrutece o coração e a alma da criatura, o que observei em 
Roma por ocasião das touradas e outras lutas com feras, dentro de jaulas 
especialmente construídas; tais lutas são mantidas em Roma e muitas 
outras cidades para despertarem nos homens a tendência bélica cheia de 
coragem e intrepidez. De quem teriam os homens aprendido a selvageria da 
guerra na qual não se acha um vestígio de amor a Deus e ao próximo? 

Vê esta água. Que fizeram os peixinhos para serem devorados aos 
milhares por estas aves vorazes? Não poderiam todas as espécies de animais 
se alimentarem de vegetais como fazem os animais caseiros? É preciso que 
feras procurem alimento entre as manadas pacíficas, incitando deste modo 
os homens a lutas selvagens por meio de crueldades permitidas pela 
Omnipotência de Deus? 

Foi o homem obrigado a inventar armas artísticas para poder lutar 
contra as bestas selvagens. Com isso aprendeu a lutar, a matar e vencer; 
teria por isso ganho algo para o enobrecimento do seu coração e da sua 
alma? Muito pensei a respeito deste assunto, sem receber solução para este 
verdadeiro enigma. Sempre dizia: Os sábios deuses sabem por que o 
permitem. Tu és sábio e poderoso pelo Espírito de Deus em Ti; dá-me o 
justo esclarecimento neste problema tão importante.” 

 
A FINALIDADE DA LUTA NA NATUREZA 

 
Diz Rafael: “Abordaste uma questão deveras importante e poderia 

dar-te boa resposta; por enquanto não penetraste bastante na esfera do puro 
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espírito e não serias capaz de assimilar a plena verdade. Asseguro-te 
estarem os discípulos do Senhor inteiramente orientados nesse assunto, 
assim como muitos outros, judeus e pagãos, e também tu serás levado a 
uma compreensão mais clara. Ainda hoje terás oportunidade de louvar 
amor e sabedoria do Senhor, também neste problema. 

Podes crer ter Ele justamente Se dirigido a esta colina para que, 
durante a observação da voracidade das aves, surgissem reflexões no teu 
íntimo quanto ao Amor, Bondade e Sabedoria de um Ser realmente divino. 
A vida por si só é luta. Quem poderia, como homem bom e beato, passar à 
vida sublime e livre do espírito, sem ter por ela lutado com todo o rigor? E 
como deveria o homem aprender a lutar, senão com os perigos que o 
rodeiam por todos os lados? Foram dados e permitidos por Deus para esta 
Terra, a fim de que o homem os reconheça e os enfrente até vencê-los. Após 
o desjejum prosseguiremos.” 

Terminada a segunda refeição, voltamos ao ar livre, subindo uma 
outra colina mais elevada, da qual não só se avista a enseada de Genezaré, 
mas também grande parte do Mar da Galileia. Neste topo, os romanos 
tinham uma espécie de forte que permitia avistar-se tudo nas redondezas. A 
guarda romana ali colocada não admitia visitas, a não ser que fossem 
acompanhadas pelo capitão e os seus ajudantes. 

Há vários acampamentos e bancos, prontamente ao nosso dispor pelo 
capitão. Todos nos acomodamos e observamos as cenas no mar e na enseada. 
De súbito, ele avista um grande condor vindo da serra em direcção à praia, 
por isso diz: “Eis que se aproximam, como sempre nesta hora, alguns 
hóspedes indesejáveis em busca de farto almoço. As aves aquáticas não 
deixam de ser rapinas que se alimentam de peixes e vermes; entretanto, o 
seu aspecto não é tão chocante quanto o de um condor. Qual flecha atira-se 
do alto sobre a presa, prende-a nas garras para depois despedaçar a sua 
vítima.” 

Quando termina de falar, o condor se precipita no junco à beira-mar 
onde apanha um ganso selvagem, saturado de peixes. Os gritos da ave presa 
são espectaculares. Não demora, outros condores imitam o primeiro, 
fazendo com que o romano se revolte; por isso se dirige a Mim: “Senhor e 
Mestre, não viste ou não quiseste impedir que os vorazes condores se 
apoderassem das aves pacíficas, de maneira revoltante? Acaso deveriam tais 
cenas horrendas amainar o coração humano e incitá-lo à misericórdia? 

Prefiro aceitar o princípio de um sábio da Grécia que ouvi há alguns 
anos, em Alexandria: A Terra é um ninho de abutres e um vale de 
sofrimentos para o homem bom; tudo o que vê é agravado da eterna 
maldição dos deuses. Como poderia o homem constantemente martirizado 
levar vida elevada e honrar os deuses maldizentes? Portanto, deve ele 
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imitar as feras e se vingar no próximo. Que trate de se tornar regente para 
governar a vida curta, em detrimento dos deuses. 

Senhor e Mestre, longe de mim querer afirmar ter o sábio expressado 
uma tese em benefício dos homens, pois encontrei junto de Ti outro axioma 
pelo qual viverei. Mas diz-me Tu mesmo se o homem natural poderia 
chegar a outros princípios, através das suas experiências diárias. Vejamos 
os países abundantes em feras; os homens, a fim de não serem devorados, 
são obrigados a caçá-las. Qual é a sua própria índole? Semelhante à dos 
animais ferozes. 

Observaremos, em comparação, os arménios. Em seu país, um sábio 
rei havia mandado exterminar todos os animais ferozes, sem poupar gaviões 
e condores; o povo mantinha animais caseiros e úteis, sendo a lavoura a sua 
ocupação principal. Que povo meigo e pacífico! A quem deve a sua índole 
meiga e boa? Ao sábio rei que soube limpar o seu território dos animais 
ferozes. A Ti, Senhor e Mestre, seria muito mais fácil sanear todo o orbe, e 
os homens não precisando lutar contra as feras, com algum ensino, em 
breve se assemelhariam aos arménios.” 

 

A VARIABILIDADE DA CRIAÇÃO DO ORBE 
 
Digo Eu: “Meu amigo, dentro do raciocínio mundano tens razão; no 

tocante às relações de alma e espírito, por ora inteiramente desconhecidas de 
ti, exigirias algo de Mim, contrário à Ordem nesta Terra. Em um planeta, 
no qual as criaturas têm a finalidade de se tornarem filhos de Deus, pela 
alma e pelo espírito, tudo tem que ser como é. Visão e raciocínio percebem 
apenas julgamento, perseguição, roubo, assassínio, morte, decomposição e 
perecimento. Tal porém não se dá, sendo bem diverso do que pensas. 

Primeiro, é o ócio inevitável acompanhante do julgamento do físico 
para a alma cada vez mais desperta, pelo que unicamente poderá alcançar a 
plena semelhança do Espírito de Deus dentro dela; é realmente o seu maior 
inimigo, e quanto mais quentes os países procurados pelos homens, tanto 
mais são ameaçados por este importante adversário. 

Caso não existissem em tais países animais nocivos e a subsistência 
não fosse imprescindível, o homem não se perturbaria com a educação das 
forças espirituais. Dentro em pouco assemelhar-se-ia a um pólipo ou à raiz 
de uma árvore, nada mais fazendo do que absorver os elementos nutritivos 
da água, da terra e do ar. Eis o motivo principal porque foi dado ao homem 
toda a sorte de incentivos à acção diversa, primeiro, do corpo e após da 
alma, sendo a última de importância primordial. 

Quanto ao outro motivo, qualquer pensador o descobrirá. Imagina a 
Terra como esfera inteiramente uniforme. Em sua superfície surgiriam 
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apenas córregos, lagos e mares, uns parecidos com os outros não havendo 
montanhas. Com excepção do carneiro, não haveria outro animal; fora da 
galinha, não haveria outra ave; por toda a parte, as mesmas espécies de 
peixes. Do solo cresceria uma só qualidade de erva para alimento do 
carneiro; somente uma espécie de cereal para nutrição do homem e da 
galinha; somente uma qualidade de árvore frutífera, uma qualidade de 
árvore para construção de cabanas rústicas; uma só qualidade de pedra, de 
metal para confecção de instrumentos caseiros. Pergunta a ti mesmo, a que 
ponto chegaria o desenvolvimento das ideias, noções e fantasias humanas 
num planeta como este. 

Não será preciso expor-te o quadro do raciocínio e intelecto destinado 
à evolução; chamo apenas a tua atenção ao estado de educação psico-
espiritual das criaturas de tal planeta, que habitam zonas desprovidas de 
montanhas, cobertas cá e acolá de erva e arbustos comuns, à beira de 
córregos monótonos e lagos pantanosos. 

Conheces zonas tais. Qual é a cultura espiritual dos seus habitantes? 
Na maior parte são selvagens porque, pela carência da alma, não podem 
atingir a dilatação dos seus conceitos, ideias e fantasia, tão férteis para a 
formação do raciocínio e do intelecto. 

Observa os que dotaram o seu território com toda a sorte de 
variedades confortadoras, e verás serem inteligentes, se bem que não na 
esfera da vida interna da alma e do espírito; todavia, na do intelecto 
externo, da razão e da fantasia, indispensável, caso o homem queira 
ingressar na formação da vida espiritual. Se quiseres galgar uma montanha 
por causa do panorama, preciso é que haja uma, e em tal caso não podes 
satisfazer-te com a metade da subida, mas deves esforçar-te por alcançar o 
cume mais elevado. 

De igual modo, não devem as criaturas de inteligência e fantasia 
satisfazer-se neste ponto evolutivo, mas procurar as culminâncias totais. 
Entendes bem o sentido das Minhas palavras, e com elas, o segundo motivo 
pelo qual Deus dotou esta Terra com variabilidade tão enorme de coisas, 
seres e fenómenos, dos quais por ora desconheces até mesmo a primeira 
linha do Alfa, não obstante a tua educação alexandrina.” 

 
(O Grande Evangelho de João – X – 18-20) 

 

 
 

*** 
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EXPLICAÇÃO DE TEXTOS DA ESCRITURA SAGRADA 
 

(Revelação dada pelo Senhor ao profeta Jakob Lorber) 
 

Capítulo 20 
 

“E vendo que se fatigavam a remar,  
porque o vento lhes era contrário,  

perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles,  
andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante.” 

 (Marcos 6:48) 
 

Versículos longos necessitam de explicação curta porque já contêm a 
explicação. 

Curtos capítulos necessitam de explicação maior porque a sua luz 
está mais concentrada e deve ser liberada. Assim sendo, darei uma 
elucidação breve. 

O lago representa o mundo. Os ventos contrários são as suas 
exigências contra as quais um bom navegador tem que lutar até à quarta e 
última vigília, ou seja, toda a sua vida, pois por ‘noite’ se entende a vida 
material neste mundo. 

Por que o Senhor não se encontra no navio? Porque não está no 
mundo; pois o navio significa os homens dentro do mundo, onde Ele não 
está devido à liberdade dos mesmos. 

No entanto, Ele segue caminhando sobre as vagas e ondas do mundo 
como se fossem terra firme. Não se preocupa com os marinheiros e, quando 
encontra algum, Ele passa ao largo para não o perturbar em sua liberdade. 

Encontrando um navio com Seus discípulos, quer dizer, pessoas que 
O reconhecem e o chamam, Ele se aproxima, muito embora também teria 
passado ao lado. O navio transporta Seus discípulos, ou seja: no íntimo da 
criatura se encontra um coração que ama o Senhor, Nele crê e O chama. 

No início o coração se apavora e O toma por um fantasma, quer 
dizer: uma criatura cheia de conceitos erróneos sobre a Minha pessoa acha 
impossível que Eu me aproxime do mundo e até tome o seu navio. 

Mas, não desistindo em seu amor, chego perto do navio e Me dou a 
conhecer. Ouvindo a Minha voz, digo-lhe: Não te amedrontes. Sou Eu, teu 
Mestre, Senhor, Deus e Pai! - Então o medo do fantasma passará e sou 
alegremente recebido em seu navio. 

Eis a explicação deste texto.  
Falta apenas responder: Como deve ser organizado o navio que 

transporta os Meus discípulos? Talvez seja um navio a vapor, um navio de 
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linha, um navio artilhado com canhões, uma fragata, um navio comercial 
ricamente carregado? De maneira alguma! Todos esses navios não levam os 
Meus discípulos e Me desvio tanto deles que nem Me vêem como fantasma. 
Quem teria vontade de se aproximar de navios carregados de canhões? A 
morte é a sua protecção que nada tem a temer. Mas, se a morte ronda um 
navio, a vida passa ao largo. 

Que aspecto deve ter o navio que transporta os Meus discípulos? 
Muito simples. É uma balsa de várias vigas fortes bem atadas e ao mesmo 
nível que a água, onde os navegadores se encontram a pouca distância da 
superfície. Não possui velas para não ser dominada pelos ventos, tendo 
apenas remos fortes de cada lado para poder ser dirigida incólume pelos 
ventos do mundo. 

Encontrando tal barco humilde, reconheço-o como sendo os Meus 
discípulos, aproximo-Me e subo. Ele não se movimenta bruscamente, não 
tem velas nem rodas de propulsão, mas apenas remos, e assim posso 
alcançá-lo devido à sua pouca altura, podendo vencer os obstáculos sem 
grande esforço. 

Não sou amigo de grandes esforços; o que não pode ser alcançado com 
grande facilidade, deixo passar à vontade. Compreendereis facilmente isto, 
pois cada um tem o seu livre-arbítrio jamais tolhido por Mim. Se portanto 
encontro um navio baixo e comodamente embarcável, e as criaturas Me 
reconhecem, embarco, ainda que tivesse vontade de passar ao largo. Uma 
vez na embarcação, faz-se dia imediatamente e facilmente se poderá perceber 
a outra margem – e Eu, perito Mestre, não hei-de perdê-la. 

Portanto, também vós, subi em tal pequeno navio – quanto mais 
simples, melhor – e Eu também Me aproximarei dele e subirei. Amém.    

 

 
 

*** 
 
 

DUALIDADE E CONSCIÊNCIA  

                                                                                                                         
          Desde os primórdios que o homem começou a reduzir a 
escrito os seus pensamentos ou ordenanças, utilizando a escrita 
cuneiforme em tabuinhas feitas de barro. Essa necessidade de se 
expressar através da escrita manteve-se  até aos nossos dias.  
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Apesar das guerras e destruições, papiros, livros e 
documentos sem conta foram acumulados ao longo dos séculos 
pelas civilizações que povoaram a Terra. Alguns chegaram aos 
nossos dias.  

E neles vemos expressa a dualidade que faz parte do Universo 
e é comum a todos. Ou seja, tudo tem o seu oposto.  

Há a Luz absoluta e a escuridão total; amor e ódio; o bem e o 
mal nas mais diversas expressões e nuances como a generosidade e a 
maldade, a dádiva e o roubo. Há abundância e precariedade, 
sinceridade e hipocrisia, verdade e mentira, o alto e o baixo, saúde e 
enfermidade. São as faces opostas de uma só moeda. 

Desde sempre uns exaltaram os mais nobres princípios morais 
e éticos, enquanto outros despenderam as suas vidas propagando o 
mal, instigando à revolta com intrigas que culminaram em guerras e 
na perda de vidas humanas inocentes de forma selvática.    

A tomada de consciência desta dualidade é importante 
quando a chispa divina que existe em cada um de nós, num 
determinado momento das nossas vidas, nos obriga a decidir qual o 
caminho que devemos trilhar.  

O que escolhemos? 

Jesus, o Amor incondicional, numa decisão consciente decidiu 
oferecer-Se ao Pai para vir ao Mundo, reduzir-se à insignificância e 
limitações da vida humana para libertar as almas que se 
encontravam presas nas trevas, conciliando-as com o Alto, trazendo 
luz aos homens, iluminando os seus corações ignorantes, ensinando-
lhes o verdadeiro caminho, a verdade e a vida.   

Cabe-nos tomar a mesma opção em relação ao destino que 
desejamos para as nossas almas.  

Mas para o fazermos em consciência temos de buscar a 
verdade e a luz, ao invés de desperdiçar os anos vivendo numa 
apatia confortável, quando deveríamos agir como se cada dia fosse o 
último das nossas vidas. 

Deus capacitou-nos das mais diversas formas, numa 
complementaridade por forma  a que vivamos na dependência uns 
dos outros.  

Ninguém é superior a ninguém no que concerne ao Pai. Somos 
todos Seus filhos. Mas se é verdade que quanto mais temos mais se 
nos será exigido, tomemos consciência de que as nossas decisões 
devem ser ponderadas e inspiradas no Amor de Deus e do Seu filho 
Jesus Cristo.  
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Porque, como na dualidade do Cosmos também existe o Tudo 
e o nada, procuremos abeirar-nos da fonte do Tudo, onde a 
dualidade tende a diminuir à medida que nos vamos aproximando 
cada vez mais da Luz Completa, onde não há lugar para as trevas.  

Opostamente, se as nossas vidas forem consumidas no deleite 
do êxtase de quanto somos abençoados, mas não fazemos uso das 
bênçãos recebidas na vida diária, partilhando com o próximo, 
agindo com todo o amor que exista em nós, de nada nos servirá no 
porvir, pois seremos quais filhos indolentes e preguiçosos que 
envergonham seu pai.  

Os escritos e ensinamentos existentes, dando-nos orientações 
de como devemos agir, são hinos de sabedoria, como a Bíblia 
Sagrada, O Grande Evangelho de João, revelado ao profeta Jakob 
Lorber, entre tantos outros inspirados que escreveram ensinamentos 
e revelações recebidas do Alto através da voz interior. Daí, a 
importância de ler e analisar tudo, retendo o bem e o que nos 
convém.  

Mas há um exemplo impar – Jesus Cristo, o príncipe dos Céus, 
a quem Deus Pai deu a Terra como possessão, pois o nosso planeta, 
sendo insignificante no cosmos, é de grande valia, pois foi neste 
lugar que o Todo-Poderoso decidiu que as almas aqui chegadas 
pudessem obter a filiação divina.  

Sejamos dignos desse privilégio e aceitemos essa dádiva, 
conscientes de que é a escolha mais sábia que podemos fazer. 

Tomar consciência de que o caminho justo e recto está na Luz 
e em tudo o que é Bom,  manifesta-se com acções de bondade e 
amor.  

Foi para a salvação e purificação das nossas almas que Jesus 
Cristo se deixou imolar por nós, abrindo-nos as portas da 
reconciliação e acesso à vida eterna.  

Deus ajuda-nos, mas também espera que façamos a mossa 
parte, pois aquele que perde a FÉ perde tudo.  

Vamos viver, mantendo-nos firmes nas promessas de Jesus. 
Pois a diferença das nossas vidas está em vivermos com amor 
diariamente e buscar o verdadeiro “sentir-se completo ao estar com 

Deus”.  
Acreditemos no poder da oração, na comunhão do Espírito 

Santo e no Amor puro e incondicional de Deus. 
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Não esperemos ter dinheiro em abundância para contribuir, 
pois basta que estejamos atentos para pressentir as necessidades de 
outrem, ainda que seja desconhecido para nós.    

E assim faremos parte de toda a boa obra, que não é nossa, 
mas de Deus. 

                                                                 
                                                 Irmã Manuela  

 

*** 

 
A PAIXÃO DE JESUS 

 
Nos dias que antecederam teu tormento 

Em prenúncio de morte anunciada 
Estavas tão só, e entregue a ti mesmo, Senhor 
Enquanto quem te rodeava não notava nada 

 
Preparando tua alma para o que advinha 

Ainda que a carne humana o desejasse evitar 
Te rendeste à vontade suprema do Pai 

Oferecendo-te a ti mesmo, para nos salvar. 
 

Sofrendo em silêncio, tu que eras santo 
Sem mácula, ou pecado algum em ti se achasse 

Como um cordeiro mudo te rasgaram 
Provocando em ti todo o mal, até que te matasse. 

 
Olhavas o teu povo com compaixão e amor 
Agonizando, trespassado desde a tua cruz 
Intercedendo pelos que, cegos, ali estavam 

Não vendo em ti a Deus, nem a verdadeira Luz. 
 

Tu que morreste na dor e na ignomínia 
Limpando o pecado, e abrindo as portas do além 

Rogamos teu perdão, com lágrimas nos olhos 
E suplicando que tenhas compaixão de nós – Amém. 

 
 

Irmã Manuela Cruz Diniz 
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Leia a Bíblia e ‘O Grande Evangelho de João’ 

“A Luz Completa” 
 

“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.” (Evangelho de João 16:13) 

“Eis a razão, porque agora transmito a Luz 
Completa, para que ninguém venha a desculpar-se 
numa argumentação errónea de que Eu, desde a minha 
presença física nesta terra, não Me tivesse preocupado 
com a pureza integral de 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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