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A SUPREMACIA DA MATÉRIA 

 
A maioria de nós, que desejamos aqui na Terra fazer o bem em 

obediência ao Senhor, deve ter em atenção as palavras de Jesus, 
quando afirma que os Seus nunca serão detentores de muitos bens 
materiais neste mundo; alguns poderão não concordar e têm todo o 
direito, mas vamos deixar que seja o Senhor a falar: “Os Meus 
discípulos e divulgadores verdadeiros serão como Eu, 
materialmente pobres, mas ricos em dons espirituais. Não 
necessitam apossar-se do Verbo pelo estudo fastidioso de um 
predecessor, pois Eu depositarei a doutrina e vontade no seu 
coração e boca.” [1]  

O Senhor identifica dois tipos de bens ou riqueza que deseja 
dar aos Seus filhos: os materiais poucos, e os espirituais em 
profusão, pois eles terão tudo na base da estreita ligação com Ele, 
nada lhes faltando do que é necessário à vida - “o justo viverá pela 

sua fé”.  
Esta máxima é exemplificada no ditado que analisamos neste 

número: “Eu sei que alguns de vós entristeceis, porque quereis ver 
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na matéria o que vai no vosso coração, e outros de vós estais em 
luta constante.” 

Quando procuramos levar por diante projectos, alguns deles 
louváveis e que visam o bem do próximo, através do nosso esforço e 
na dependência das estruturas materiais, esquecemos que devemos 
depender continuamente do Senhor. 

Mas o Senhor está mais preocupado connosco do que com 
aquilo que fazemos ou procuramos fazer. Por isso Ele tem de alterar 
a nossa rota quanto aos alvos planeados, para nos levar por um 
caminho diferente e estreito que passa pela moldagem do nosso 
carácter, visando sempre a eternidade.  

Aqueles que conhecem a doutrina do Senhor sabem que a 
eternidade com Deus é preparada aqui na Terra. Diz Ele: “E mais 
exige muito caminho de cruz, caminho de solidão, caminho de 
humilhação, força espiritual para se largar da matéria, amor a Mim 
incondicional.” 

Este desejo de “mais”, para ser do agrado total do Senhor, 
deve ser encaminhado unicamente na busca da Sua pessoa e do Seu 
poder e nunca na procura de satisfazer meros desejos terrenos; estes, 
quando necessário, surgirão naturalmente na altura oportuna. 

A busca espiritual, como o nosso Pai afirma, é “caminho de 

cruz, caminho de solidão”, pois nem sempre encontramos alguém 
que, como nós, esteja disposto a fazer este esforço, mesmo que esse 
alguém ame também verdadeiramente o Senhor. 

Quando Jesus visitou Samaria e transmitiu orientações 
preciosas sobre a Sua doutrina, os discípulos, depois de buscarem 
alimento para todos, trouxeram-no a Jesus e este recusou-o, pois 
naquele  momento o seu alimento/a sua prioridade, era outra e os 
apóstolos não entenderam. (João 4:31-32) 

Para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai temos de 
vencer muitos entraves, pois seremos sempre envolvidos por “teias” 
de dificuldades. Por um lado, surge o desejo de voos mais altos de 
espiritualidade; por outro, surge algo que nos agarra, como a força 
gravitacional, que não permite a elevação até ao Alto como 
desejaríamos. Essa realidade é conhecida de todos e a Escritura 
demonstra-o claramente (Efésios 6:12-18).  

Mas o Senhor dá-nos orientações para vencermos estas 
dificuldades: “Tudo o que é espírito vos envolve e tenta, e tudo o 
que é matéria vos agarra. Só Eu vos liberto. Só o encontro Comigo 
vos faz atingir libertação e sabedoria.” 



3 

Continuando a análise do ditado do Senhor, é-nos 
demonstrado que estamos vivendo dias especiais em que o meio-
termo está a desvanecer-se.  

Se o mal está grassando com toda a força, também o Bem está 
patente aos nossos olhos, nas muitas ocasiões em que a 
solidariedade é demonstrada em situações de crise.  

Também são muitos aqueles que hoje buscam o poder do 
Espírito Santo, regendo as suas vidas por padrões elevados de 
santidade: “A humanidade se divide entre trevas e Luz. Cada vez 
mais os filhos da Luz se elevam a Mim e os das trevas se afastam.” 

É este padrão de santidade de vida que nos leva ao 
afastamento de tudo o que é material e permitirá a concretização da 
obra revelada, pois não surgiu da nossa imaginação. Diz o Senhor: 
“Chegará o dia em que Eu habitarei em vós com poder e aí a Minha 
Obra se concretizará em vós e por vós.” 

Esta, ou qualquer outra obra edificada para o serviço de Deus 
aqui na Terra, deve visar sempre a eternidade, onde tudo vai ter a 
sua continuidade. 

Não deixemos pois que o que é material se sobreponha àquilo 
que é espiritual: “Nada sustenta eternamente a matéria, mas no 
Espírito tudo se fortalece e eterniza.” 

Talvez sejam poucos aqueles que diariamente se esforçam por 
abandonar os desejos carnais, retirando tempo para se abeirarem do 
Senhor, mas nenhum deles será defraudado na Sua procura. 

O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nos convida a 
elevarmo-nos desta Terra, para podermos vislumbrar o nosso 
mundo com outros olhos – olhos espirituais, confiantes que é o 
Senhor que nos sustenta:  

“Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, 
subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; 
caminharão, e não se fatigarão.” [2] 

 

Fraternalmente em Cristo. 
Pr. Egídio 

 
 

[1] O Grande Evangelho de João – VIII – 14:4 [2] Isaías 40:31. 

 

 

*** 
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“RECADOS DO PAI” 

 
“Meus filhos, mais uma vez incide sobre vós a Minha luz e 

chega a vós a Minha palavra. Eu estou presente neste momento de 
provação e de desânimo. 

Eu sei que alguns de vós entristeceis, porque quereis ver na 
matéria o que vai no vosso coração, e outros de vós estais em luta 
constante. Perguntais muitas vezes porquê e porque se atrasam os 
tempos. 

As coisas e os acontecimentos se atrasam porque as almas são 
rebeldes e se atrasam no caminho da incorporação do Espírito. 

Se alguns de vós estais em provação é porque necessitais. O 
vosso próprio espírito clama, quando em intimidade Comigo, por 
mais. E ‘mais’ exige muito caminho de cruz, caminho de solidão, 
caminho de humilhação, força espiritual para se largar da matéria, 
amor a Mim incondicional. E nada disto é fácil de atingir na 
tempestade que é o mundo.  

Tudo o que é espírito vos envolve e tenta, e tudo o que é 
matéria vos agarra. Só Eu vos liberto. Só o encontro Comigo vos faz 
atingir libertação e sabedoria. Mas vós tendes dificuldades em vos 
libertar dos tentáculos do mundo. E muitas vezes dizeis: porque o 
Pai permite?  

Claro, Meus filhos! Por isso tendes livre arbítrio, para dizer 
sim a Mim e não a Satanás, e por muito que a Minha força vos 
invada, sois vós que tendes de optar, porque essa é a lei mais 
profunda do Amor. 

Eu permito? Não, Meus filhos, vós permitis! E Satanás usa e 
abusa de vós. É certo que quando Me chamais, como qualquer Pai, 
ouço a vossa dor e vou em auxílio; vos limpo, coloco anjos em vosso 
redor, mas vós tendes de agir em prol do Amor. E o Amor não é dizer 
sempre sim. Não é beijar o chão do pecador, nem venerar a sua 
preguiça e arrogância. Amar é ensinar, é testemunhar no caminho da 
Luz. A excessiva benevolência leva à falta de regras, à lascívia e ao 
ócio. 

Quando se ama, repreende-se. Quando se ama, sofre-se com a 
maldade do outro e pune-se. Por isso existe a lei. E a lei não exclui o 
Amor, quando aplicada no rigor da Palavra. 

Ainda não estais preparados, e mesmo os Meus filhos que têm 
um lar de luz em sintonia com a Minha palavra ainda têm caminho 
a percorrer. 
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Eu ausculto os vossos corações e sinto. As vossas varas estão 
a ser limpas para nascer a flor e fruto. Mas o tempo ainda demora 
no vosso tempo e se apressa no Meu. 

A humanidade se divide entre trevas e Luz. Cada vez mais os 
filhos da Luz se elevam a Mim e os das trevas se afastam. 

O pecado se espalha e alarga como doença em pleno contágio, 
mas o Juízo Final se apressa. Em breve chegarão dias de treva e dor, 
e da escuridão se reforça a Luz. 

Do temor e do medo nasce a visão espiritual e os que de Mim 
se afastam descerão aos infernos para provar da sua própria 
iniquidade. 

O orgulho e a vanglória matam o espírito, mas hoje Satanás 
se exagera em relação aos actos, exacerbando o pecado ao máximo. 

Meu coração esmorece e chora ao ver como terríveis estão os 
Meus filhos mais duros de espírito. Hoje praticam os actos mais 
impensáveis em termos de maldade. Não há réstia de amor-próprio, 
quanto mais de amor ao próximo, nesses espíritos perturbados. 

O mesmo acontece no reino espiritual, em que cada vez 
existem mais nuvens de dor e de maldade sobre vós. 

Por isso, Meus filhos, todos os Meus anjos e espíritos em Luz 
trabalham para manter a humanidade no seu ritmo para a plenitude 
do Amor. 

Em vós Eu Me completo, pois sois a Luz da terra. 
Tudo o que passais é caminhada para Mim e fortalece o vosso 

espírito. Chegará o dia em que Eu habitarei em vós com poder e aí a 
Minha obra se concretizará em vós e por vós. Até lá, atendei na 
oração, no clamor, porque, como vos disse, os tempos se apressam e 
o terror dos homens breve chegará. 

Olhai os vossos governantes e vede a pirâmide terrena a cair. 
Nada sustenta eternamente a matéria, mas no Espírito tudo se 
fortalece e eterniza. 

Continuai, caminhai e amai à Luz da Minha presença. 
Em vós, Eu sou mais forte. 
Eu vos protejo. Amém.”  

 
 

*** 
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EXCERTOS D’O GRANDE EVANGELHO DE JOÃO 
 
 

O DESTINO DA DOUTRINA 
 
«Digo em seguida: Tens razão, e bem sei que assim será na maior 

parte, entretanto não tem importância na totalidade. Na Minha Criação 
existem muitas escolas para as almas. Quem não aprender em Jerusalém 
será ensinado em outra parte. 

Sei que após Mim muitos falsos doutrinadores surgirão, dizendo: Eis 
o Cristo! Ou: Lá está ele!  

Digo-vos, e vós transmiti-o ao próximo e aos filhos, que não se deve 
crer neles; pois facilmente serão descobertos pelas acções. 

Viste ontem em Emaús como se deve apresentar um discípulo Meu, 
quando expedi os setenta adeptos para divulgarem a Minha doutrina. 

Onde encontrares doutrinadores que de tal modo disseminam a 
chegada do Reino de Deus entre os homens, podes considerá-los genuínos e 
verdadeiros; quando se pretende negociar e angariar tesouros por 
intermédio do Meu Verbo, os seus propagadores são falsos e jamais 
escolhidos por Mim. Os Meus discípulos e divulgadores verdadeiros 
serão como Eu, materialmente pobres, mas ricos em dons 
espirituais. Não necessitam apossar-se do Verbo pelo estudo 
fastidioso de um predecessor, pois Eu depositarei a doutrina e 
vontade no seu coração e boca. 

Os falsos terão que assimilar ensinos, provérbios e aforismos 
por longos estudos e, quando tiverem decorado tudo, serão 
consagrados para neófitos pelos mestres ostentadores e 
presunçosos, como ora acontece com os fariseus, escribas e anciãos;  
os pagãos sustentam cerimónias semelhantes, pois o sacerdócio cria uma 
verdadeira casta, hereditária, na qual um homem do povo só é admitido 
caso o sacerdote não tiver filhos e, ainda assim, se for educado para tal. 

Demonstrei claramente como deveis diferenciar entre doutrinadores e 
divulgadores por Mim escolhidos e os falsos, e todos se poderão precaver; 
quem lhes dedicar amizade e fé, homenageando-os e auxiliando-os, será 
responsável caso for por eles tragado. 

Acontecerá aos falsos profetas elevarem-se a tronos de ouro, 
perseguindo os verdadeiros, por Mim escolhidos e chamados. Isto se dando, 
o seu julgamento e morte os abaterão, enquanto a Minha doutrina brilhará 
apenas como posse livre e em silêncio, iluminando e consolando; jamais, 
porém, será qual soberana de povos inteiros em cima de um trono, com 
coroa, bastão e ceptro. 
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Onde isto se der em Meu nome, Eu mesmo estarei longe e, em vez do 
Meu amor, reinarão ganância, avareza, inveja e perseguição de toda a 
espécie, e uma traição revezará outra. Descobrindo tais resultados entre os 
pretensos doutrinadores, sabereis qual a espécie de profetas que ocupam os 
tronos e de quem procedem as suas falsas doutrinas. 

Se podes desfrutar sempre do justo e verdadeiro, basta sentires desejo 
para tanto e certamente não entregarás o teu coração ao erro. E assim todos 
sabem que, não obstante o surgimento de falsos profetas e doutrinadores, o 
Meu Verbo Puro subsistirá no silêncio e na simplicidade, até ao fim 
dos tempos. 

De igual modo expliquei por várias vezes os motivos que Me levam a 
divulgá-lo aos poucos entre todos os povos da Terra, pois só Eu sei quando 
tal momento é propício. 

Quanto à rápida divulgação da Minha doutrina a todos os pontos 
apropriados da Terra, já foram tomadas as providências necessárias, que 
serão aumentadas dentro em breve; assim, podemos encerrar o assunto, por 
haver outro, mais importante. 

Diz Agrícola: Certamente será como disseste; mas nós, impedidos de 
sondar o futuro e apenas podendo levar uma vida de provação, vemo-nos 
obrigados a perguntar acerca do final disto tudo. 

Porventura será a Tua doutrina posse geral, mas quando? Talvez 
subsista apenas entre alguns escolhidos? A julgar pelas Tuas palavras, 
parece ser esse o caso. Muito bem. O que Tu, Senhor e Mestre, achares 
justo, terá que ser aceite por nós; facultando-nos, além do livre-arbítrio um 
critério igualmente livre, foi esta a minha opinião.  

Além do mais, deduzi teres planos e intenções especiais com as 
criaturas, de contrário, não permitirias o aparecimento de falsos 
doutrinadores; por isso, passarei a ser ouvinte. 

Digo Eu: Farás bem, pois melhor é ouvir do que falar, enquanto falta 
a base para tal. Acredita-Me: Criar mundos é fácil; fazer surgir criaturas 
livres e deixá-las atingir o aperfeiçoamento – no que a omnipotência divina 
tem que silenciar e ser inactiva, devido à ordem do Seu amor e sabedoria – é 
finalmente um problema difícil até mesmo para Mim. Disponho apenas de 
infinita paciência e imensa meiguice. 

Por isso é preciso deixar as criaturas passarem por situações boas e 
más, através da sua fé e acção, para aprenderem a ser prudentes e, no fim, 
procurarem o justo conhecimento espontaneamente. 

Assim como todos os seres nesta Terra progridem materialmente 
entre noite e dia, verão e inverno, o mesmo sucede ao homem, 
espiritualmente. 
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Quando as criaturas primitivas caminhavam espiritualmente em 
pleno dia, a Luz se lhes tornava, no fim, incómoda; quando, mais tarde, 
apareceu a noite espiritual, começaram a sentir o valor do dia da Luz e os 
mais inclinados procuraram com temor o Paraíso perdido. 

A poucos foi dado encontrar o Dia espiritual; e muitos, ofuscados 
pelo brilho do mundo, não compreendiam o que era um Dia espiritual, 
continuando na sua treva, seduzidos pela própria preguiça. Naturalmente 
não gozavam da felicidade de um Dia espiritual, encontrando-se em grande 
aflição. Tal aflição foi, todavia, um bom vigia aos felizes, pois percebiam o 
resultado surgido da treva espiritual. 

Assim acontece, se se mantiverem e progredirem ignorantes ao lado 
de inspirados. Por isso, nunca haverá carência de criaturas 
verdadeiramente iluminadas, tendo oportunidade de esclarecer as 
ignorantes; os iluminados que assim fizerem em Meu nome terão grande 
recompensa no Meu Reino. 

É graça imensa e inestimável a criatura ser por Mim iluminada; mil 
vezes mais valioso, porém, é ela iluminar com a Luz verdadeira da Vida a 
outros que caminhem nas trevas, caso queiram aceitá-la. Todavia, repito 
novamente: Não atireis as pérolas da Minha doutrina aos impuros. Pois 
quem se tiver maculado qual suíno sê-lo-á para sempre. E ainda que tal 
homem, numa boa oportunidade, ouça com agrado uma palavra verdadeira 
e justa, na primeira ocasião ele volta ao antigo lodaçal, nele se atirando com 
prazer. A tais criaturas não deveis passar o Evangelho, pois disponho de 
outro que lhes ensinará a própria natureza, debaixo de muitas dores, 
clamores e ranger de dentes. 

Abordamos este assunto importante e podemos tratar de outro. 
Quem tiver alguma dúvida pode falar; quero que amanhã deixeis o Monte 
das Oliveiras bem esclarecidos. 

Responde a maioria: Senhor, não alimentamos dúvida alguma e nos 
sentimos mui felizes.» 

 

(O Grande Evangelho de João – VIII – 14) 
 
 

*** 
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EXPLICAÇÃO DE TEXTOS DA ESCRITURA SAGRADA 
 

(Revelação dada pelo Senhor ao profeta Jakob Lorber) 
 

Capítulo 16 
 

“Disse Jesus: Tirai a pedra.  
Marta, irmã do defunto, disse-lhe:  

Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias.” 
  (João 11:39) 

 
Também a vós aconselho: Tirai a pedra da morte do mundo da 

sepultura do vosso amor. Não procurei alcançar a vida através da conquista 
de conhecimentos intelectuais; tirai essa pedra para que a Minha voz viva 
penetre em vossa sepultura e desperte vosso Lázaro manietado, ou seja, o 
vosso espírito amordaçado por muitos laços mundanos. 

Marta, a razão preocupada com o mundo, se aproxima e diz: 
“Senhor, ele está na tumba há quatro dias e cheira mal.” 

“Mas hei-de despertá-lo, tão logo a pedra for tirada, para demonstrar 
a glória de Deus.” 

Assim, também vós objectais: “Que faremos? Desde a nossa infância 
e até mesmo como anciãos sempre nos preocupamos com o mundo. O nosso 
espírito se encontra toda a vida manietado no mundo e cheira mal por causa 
dos pecados praticados na mocidade, na maturidade e velhice. 

Terá o Senhor tanta misericórdia que nos desperte milagrosamente 
para a vida? Como supomos isto do Altíssimo, contra cujas leis tanto 
pecamos a ponto de matarmos o espírito? Pois ignoramos se temos algum, o 
que vem a ser e até mesmo não sabemos se existe uma alma viva em osso 
corpo. 

Mesmo de posse de alma e espírito vivos, encontram-se eles por 
demais atados, de sorte a duvidarmos que o Santo Pai se digne ressuscitar 
esse Lázaro dentro de nós com o poder da Sua voz, conduzindo-o à sua 
finalidade eterna. Além do mais, não conseguimos libertar-nos totalmente 
do mundo para termos a certeza dessa graça.” 

Então não vos aconselho: Afastai-vos totalmente das relações 
humanas necessárias à existência, pois isto tampouco foi feito por Mim 
quando estive na Terra. Lá trabalhei e prestei muitos bons serviços com as 
Minhas próprias mãos, de sorte que nunca direi: Não tenhais nada a ver 
com o mundo. Mas: Afastai a pedra pesada do vosso sepulcro que haveis de 
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perceber a glória de Deus. É preciso abri-lo e os que lá se encontram ouvirão 
a Minha voz e serão ressuscitados. 

Mas, enquanto a pedra não for tirada da sepultura, sereis 
prisioneiros da morte; ainda que Eu gritasse, vosso Lázaro não Me ouviria. 
A voz do amor não ultrapassa a pedra, por ser esta o símbolo verdadeiro do 
desamor. Uma pedra só pode ser dizimada pela voz da Minha ira; mas o 
Meu amor não usa uma pedra na boca em vez de uma trombeta. 

Tal pedra é a vossa argumentação intelectual; é dura e pesada, e é 
preciso um esforço muito grande para demovê-la. 

Muito embora ela evite que as narinas do mundo venham a notar o 
mau cheiro do Lázaro mofado, afirmo: Feliz aquele cuja pedra foi removida e 
as suas narinas tocadas pelo mau cheiro; onde isto não acontece e a criatura 
não chega a estremecer em remorso profundo diante da situação do seu 
Lázaro, a Minha chamada despertadora não poderá penetrar na tumba para 
despertá-la dos laços da morte. 

Depende agora de vós agirdes segundo a firme convicção de que esta 
revelação não é humana, pois foi dada por Mim. Mas, se for lida como 
qualquer livro mundano, ela não surtirá efeito em vós. 

 Amém!     

  

*** 
 
 

TEMPO DE REFLEXÃO 

 

O final de mais um ano é tempo de reflexão. Porque é salutar 
ponderar em todas as coisas e na infinita bondade de Deus. 

Quando em 1990 a sonda Voyager 1 se dispunha a sair do 
sistema solar, Carl Sagan  propôs  à NASA que fizesse orbitar a nave 
mais uma vez, e tirasse uma foto da Terra o mais distante possível. E 
assim foi feita, a seis mil milhões de quilómetros,  a qual ele 
baptizou  como “o pequeno ponto azul pálido”. Por ter um conteúdo 
profundo, gostaria de partilhar convosco algumas das palavras que 
deixou para a história:  

“Àquela distância parece não ter qualquer interesse especial, mas 
para nós é diferente … considerando de novo este ponto, é aqui, é o nosso 
lar, somos nós. Nele, cada pessoa que amamos, conhecemos ou ouvimos 
falar viveram aqui as suas vidas. O conjunto das nossas alegrias e 
sofrimentos, milhares de religiões, confiadas ideologias e doutrinas 
económicas; cada caçador e falsificador, cada herói e cobarde, cada 
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criador e destruidor de civilizações, todos os reis e plebeus, todos os 
jovens casais, crianças com esperança, todas as mães e pais, inventor e 
explorador, cada formador moral, cada político corrupto, cada 
“superestrela”, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da 
nossa espécie, viveu aí, numa rota de poeira suspendida num raio de sol. 
Todos os seres humanos que existiram viveram aí as suas vidas. A terra é 
um pequeníssimo cenário na vasta arena cósmica. Pense nos rios de 
sangue derramados por todos esses generais e imperadores para que, em 
glória e triunfo, pudessem converter-se em mestres momentâneos da 
fracção de um pixel … Pense na frequência dos seus mal entendidos, da 
impaciência por se matarem uns aos outros, quão ferventes são os seus 
ódios, as nossas posturas, nossa imaginada auto-importância, a falsa 
ilusão de ter uma posição privilegiada no universo são desafiadas por 
este ponto de luz pálida … o nosso planeta… Tem-se dito que a 
astronomia é uma experiência de humildade e construtora do carácter.”  

Vale a pena perdermos tempo, reflectindo na veracidade 
destas palavras. Se por um lado descrevem a vaidade vã da raça 
humana, por outro, olhando o céu sem fim e as estrelas longínquas, 
apreciando a beleza das nebulosas, a configuração extraordinária de 
algumas galáxias, entre outras incontáveis maravilhas, 
reconhecemos a nossa insignificância. 

Todavia, somos amados do Senhor!  
E somos também seres espirituais que vieram ao mundo para 

obtenção da filiação divina. O estar vivo aqui é um privilégio 
extraordinário, e nem que fosse só por esse facto, deveríamos sentir 
uma profunda gratidão pela Graça  da Vida.  

Conforme uma mensagem recebida do Alto em Fevereiro de 
2016, o Senhor afirma: “Vós sois os Meus pés e as Minhas mãos na 
terra  através das quais o bem é realizado. Sois a parte humana que 
se move e actua no Meu Amor”, reconhecendo que é através dos 
Seus filhos que habitam neste lugar servindo-O, que Ele se expressa 
e realiza a Sua obra.   

Portanto esta pequenina partícula de um pixel do planeta terra 
tem o aval do Criador do Universo para que se manifeste em toda a 
Sua glória, com o poder que é dado a todos os adoradores de Deus; 
àqueles que O buscam de todo o coração. Ainda que diariamente 
cometam erros, reconhecendo-os, peçam ao Pai que os ajude a ser 
cada dia melhores. Porque o Amor é isso mesmo – perdoar. E o 
nosso Deus é um Deus de perdão, que nos ama com infinita 
bondade e misericórdia.  
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Então, rios de água viva fluem em abundância, outorgando-
nos poder que não é nosso, mas do Pai. E num inexplicável 
dualismo, somos fisicamente fracos, mas fortes, com capacidade 
para apreciar os Seus milagres e maravilhas. A nossa alma se alegra 
e em simultâneo se reconhece minúscula, tal como um peão num 
tabuleiro de xadrez imenso que só a Deus pertence.  

Estamos quase no final de mais um ano. Até aqui o Senhor nos 
susteve e cuidou de nós com a Sua inabalável e eterna fidelidade.   

É altura para nos questionarmos: O que temos feito das nossas 
vidas? O que alcançámos, ou procurámos alcançar ao longo do ano 
que em breve irá terminar? Será que apesar das boas intenções 
assumidas em Janeiro, acabámos por nos focar apenas no trabalho e 
nos benefícios materiais? Ou vimos nascer e crescer em nós o 
avivamento e comunhão com o Alto que tanto desejávamos? 

Estamos também no Inverno, nos dias frios e cinzentos onde 
tudo converge para o interior. Passamos mais tempo dentro de casa, 
acendem-se as lareiras; e olhando o crepitar da madeira, o bailado 
da chama induz ao vaguear da mente.   

Este ambiente de “borralho” propicia a que façamos um 
exame de consciência mais profundo.      

A nossa evolução espiritual é essencial, o que requer tempo e 
solidão para analisarmos o coração, estar atentos a nós mesmos, aos 
nossos pensamentos, actos e reacções que por vezes se transformam 
em hábitos que passam despercebidos. E sendo filhos do Altíssimo, 
ao não desejarmos ser apenas uma fracção do “pálido ponto azul ” 
no cosmos, há que  estar atentos a qualquer modificação por mais 
insignificante que nos pareça, já que o nosso ego tende a minimizar 
as nossas faltas. 

Perguntemo-nos: Até que ponto este ano foi profícuo em 
termos espirituais? 

Será que nos esforçámos e demos primazia aos frutos do 
espírito que encheram a nossa alma de alegria, ou adiámos tudo por 
mais um tempo indeterminado? 

- É tempo de reflexão! 

Que o espírito de Amor e Caridade, tão realçados este mês, em 
cada um de nós se prolongue por todo o ano.  

Que a Luz brilhe em cada olhar. Na mão que se estende e 
afaga, no coração que se comove, na alma que rejubila, na prática de 
todo o Bem, no amor a Deus.  
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Que possamos ser uma gotinha de água límpida no meio do 
oceano contaminado do mundo.  

Que de alguma forma o trabalho das nossas mãos possa 
contribuir para a diferença, ainda que seja tão ténue que passe 
despercebida.  

Concluo com um salmo da Escritura: “Bem-aventurado o 
homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita 
dia e noite (...) Pois será como a árvore plantada junto às correntes 
de águas, a qual dá o seu fruto na estação  própria, e cuja folha não 
cai.”  (Salmo 1:1-3) 

Que este Natal e o Novo Ano 2018 sejam uma chuva de 
bênçãos para todos, na Paz do Senhor Jesus, honrando e louvando o 
Seu Santo Nome.   

 
 

Irmã Manuela 
 

 

*** 
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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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