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A LIBERDADE EM JESUS 
 
 
A “liberdade” tem tantos significados, quantas as tendências 

do homem: liberdade para amar, ou liberdade para odiar, liberdade 
para fazer o bem ou liberdade para fazer o mal. Cada um de nós é 
livre de optar. 

Nesta reflexão vamos abordar somente a liberdade para a 
morte e a liberdade para a VIDA. 

No ditado que seleccionámos para este número, e porque 
ainda estamos em tempo de Páscoa, lembramos uma figura que é 
mencionada nos Evangelhos e por isso de todos conhecida – 
Barrabás. 

Este homem estava condenado e não esperava algum dia vir a 
ser liberto, pois sabia que ia ser morto. Conhecendo o suplício que 
se aproximava, imaginemos a alegria que deve ter sentido quando 
alguém lhe disse: “Estás livre. Foste amnistiado.”  
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Pessoalmente, já me coloquei esta situação hipotética e me 
perguntei se correria para junto dos familiares, se iria para outro 
lugar viver uma vida nova, ou se procuraria saber quem me soltou 
do cárcere, para lhe agradecer. Se optasse pela última, alguém me 
teria dito: “Foi Pilatos que te mandou soltar.” 

Sim, porque, como governador, era ele que tinha este poder. 
Mas na realidade quem libertou Barrabás foi Jesus, que tomou o seu 
lugar. 

Nos dias de hoje, como dantes, as pessoas prezam a sua 
liberdade física para viverem como desejam, nem que seja de forma 
desregrada e pecaminosa; são raros aqueles que se equacionam: 
“Que farei para viver dignamente a minha existência nesta terra?” 

Para que lado pesará a balança da nossa vida: para a Terra e 
tudo o que a envolve ou para a eternidade e tudo o que nos espera 
no Além? 

Quando questionaram Jesus sobre a liberdade que Ele trazia 
para derrubar a servidão do sistema religioso, os orgulhosos fariseus 
da época, tal como aqueles que perfilham o mesmo espírito 
diabólico actualmente, retrucaram ao Senhor que nada queriam com 
essa liberdade, pois eram descendência de Abraão; hoje diriam: 
“Temos os nossos dogmas”. Para todos estes continuam a valer as 
palavras de Jesus: “Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente 

sereis livres.” [1]  
Jesus quer libertar-nos e por essa razão veio até nós, 

esclarecer-nos tudo aquilo que esteve encoberto por séculos. Embora 
o Senhor tenha usado outros profetas no passado, nos dias de hoje 
usou um homem de nome Jakob Lorber, revelando à Humanidade 
uma obra monumental a que chamou “A Luz Completa”.  

Muitos aceitaram esta liberdade e procuram por todos os 
meios transmiti-la, para que o maior número se liberte de certa 
ignorância religiosa e tenha a mesma alegria que eles possuem na 
liberdade que a Nova Revelação Viva traz. Mas, como outrora, 
infelizmente são poucos os que aceitam esta “Luz Completa”, 
preferindo o lusco-fusco espiritual, arreigados ainda ao sistema 
religioso que em muitos casos espartilha como seita.  

 Neste “cárcere”, muitas vezes criado por nós próprios, 
ouçamos a voz do Senhor: “Saí para a vida, conhecei aquilo que esteve 
oculto aos vossos olhos por tanto tempo e, como diz a Escritura, analisai 
tudo e retende o bem.” 
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O Senhor está chegando, mas antes quer que aqueles que Ele 
liberta engrossem o Seu exército para proclamar a liberdade aos 
cativos do espírito.  

As barreiras vão sendo derrubadas, as cadeias quebradas e os 
portões da religião abertos.  

Saiamos para o aprisco sem cerca, templos ou torreões e 
ouçamos o Divino Pastor dizer: “Ainda tenho outras ovelhas que 
não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e haverá 
um rebanho e um Pastor.” [2] 

Quanto a Barrabás, nunca soubemos o que fez depois de solto, 
nem a Bíblia faz mais menção do seu nome. Ma o Senhor, que 
continua a falar, pois nunca nos deixou órfãos da Sua pessoa e voz, 
trouxe-nos a resposta: “Barrabás não estava no Gólgota, porque ele 
só queria ser solto do cárcere; não foi solto do pecado e permaneceu 
longe de Mim.” 

Permaneçamos nós junto do Senhor para amá-Lo no Seu 
sofrimento - no Gólgota - pois foi ali que recebemos a redenção e o 
perdão dos pecados. Vivamos uma vida de vitória na Sua 
ressurreição, pois para isso fomos escolhidos. 

 
Fraternalmente em Cristo. 
 

Pr. Egídio 
 

[1] João 8:36 [2] João 10:16.  

 
 
 
 

*** 
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“RECADOS DO PAI” 

 
“Todos vós estáveis como Barrabás. A alegria dele era só 

alegria do mundo por saber que estava livre. A vossa vida estava 
como a dele - presa no pecado, no vício e longe de Mim. 

Barrabás não estava no Gólgota, porque ele só queria ser 
solto do cárcere; não foi solto do pecado e permaneceu longe de 
Mim. 

A vós, filhinhos, vos libertei do cárcere do pecado. Vós Me 
amais, porque Eu soprei o Meu Espírito em vós. 

A vossa liberdade é Minha, a vossa vida é Minha, e vós não 
sois levianos como foi Barrabás que não olhou para Mim como o 
Senhor da Vida. 

Dai graças ao Pai que vos libertou, mas no espírito, e 
continuai a ser livres no espírito. Ele voltou ao pecado porque não 
renasceu. 

Vós sois Meus filhos, renascidos a cada dia. Se tivésseis olhos 
mais espirituais, saberíeis como os Meus anjos vos protegem e vos 
advertem de muitos erros que nem em pensamento vós conheceis. 

Eu vos amo com todo o Meu Amor. 
Ficai em Mim.” 

 

*** 
 

EXCERTOS D’O GRANDE EVANGELHO DE JOÃO 
 

O DESENVOLVIMENTO DA VONTADE.  
PREJUÍZOS DO ZELO EXCESSIVO 

 

(O Senhor): Os próprios egoístas e as pessoas dominadoras dão a 
prova mais evidente de ser a livre vontade, e sua efectiva execução, a maior 
felicidade das suas vidas. Quantos não arriscam as suas fortunas, apenas 
para alcançarem um posto prepotente? Quem despreza coroa, ceptro e 
trono, mormente quando os pode conquistar por conta própria? Por que 
têm valor tão desmedido diante dos olhos dos homens? A resposta se acha 
dentro da natureza das coisas; aquele que ocupa o trono pode fazer uso da 
sua vontade livre, entre milhões de criaturas. 

Os outros já se sentem felizes, quando ele lhes dá uma incumbência 
qualquer, que também lhes faculte a função de um pequeno soberano; 
embora recalquem a sua própria vontade, aceitando a do superior, eles 
assim agem somente para poderem usar de uma função dominadora. 
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Mormente em meio de cargos governamentais, cada qual procura satisfazer 
a sua vontade, submetendo-se ao outro. 

Que vem a ser tal felicidade, comparada àquela que surgirá para toda 
a eternidade, pela união da vontade humana com a de Deus? Para alcançar 
este ponto, deves compreender que seja necessária uma orientação mui 
sábia, no desenvolvimento da vontade individual, por todos os estados da 
vida; de contrário, seria perigoso prover-se o livre arbítrio com poderes 
efectivos. A fim de capacitar a vontade para tanto, é preciso que o 
homem se encaminhe de modo próprio à Luz, marchando nessa 
trilha com todo o amor e renúncia ao mundo, até que alcance a meta 
pela acção e determinação próprias.  

Não pode haver obrigação interna ou externa – ambas uma 
condenação – onde jamais um espírito consegue libertar-se; enquanto ele 
isso não conseguir, não é possível falar-se de uma união da sua vontade com 
a de Deus. 

Devem as criaturas ser levadas ao conhecimento de si mesmas e de 
Deus, através de um sábio ensino, com toda a bondade, paciência e 
meiguice; somente caracteres renitentes, que no íntimo ocultam maldade e 
perversidade diabólica, devem ser castigados pela lei, mas nunca por 
milagre punidor. 

Convém considerar, ser o criminoso também uma criatura que 
deve ser ensinada no justo emprego da sua vontade, e é bem possível 
que um demónio astucioso domine a sua natureza, fazendo de um 
homem inofensivo, um verdadeiro monstro. 

Por isso, convém reter todo e qualquer zelo exagerado, mesmo numa 
causa justa, até que tenha atingido a maturação modesta que se empenha 
em executar, com firme persistência, tudo dentro de uma reflexão calma e 
amorosa, com os meios ao seu alcance, e isto, considerando sempre o 
ambiente e as circunstâncias do indivíduo em apreço. 

Certamente deves compreender não Me agradar o vosso Instituto na 
sua actual situação; mesmo se este se baseasse em princípios mais erróneos, 
seria imprudente condená-lo e exterminá-lo de modo repentino, como se 
fosse possível fazer desaparecer Jerusalém e Roma. 

Trata, pois, de exterminar pouco a pouco os erros mantidos na vossa 
seita, que ela e o povo simpatizante melhorarão dentro da verdade. Se fosses 
virar, com os teus colegas, tudo de cabeça para baixo, os confrades te 
classificariam de doido e perigoso, procurando, por todos os meios o teu 
afastamento desta Congregação por eles optimamente organizada, sem que 
tivesses oportunidade de trocar, despercebidamente, as fraudes pela verdade 
plena. 
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ALUSÃO DO SENHOR QUANTO À SUA  
ÚLTIMA CEIA E CRUCIFICAÇÃO 

  

(O Senhor): Tens o melhor exemplo na Minha Pessoa. Conheces a 
Minha doutrina e a sua verdadeira tendência vital; sabes também do Meu 
poder, pelo qual poderia dizimar rápida e facilmente toda a Terra como fiz à 
rocha. Neste caso, teria Eu mesmo de conjecturar: Teria sido melhor não 
teres projectado a Tua Criação, caso não quisesses mais nada além de um 
mundo repleto de filhos queridos, dotados de natureza e constituição 
peculiares. Porém, tudo isto existe e urge conservá-lo com amor e paciência, 
guiando-os pela sabedoria divina, a fim de que não se perca nenhum átomo. 

Afirmo-te serem evidentemente os fariseus e escribas, em 
Jerusalém, as criaturas mais repelentes e maldosas aos Meus olhos; 
porém, antes de julgá-las e mandá-las crucificar, prefiro que assim o 
façam na Minha pessoa! 

Dando um salto, Roklus reage: Não, não, Senhor e Mestre! Isso seria 
estender em excesso a Tua paciência. Não é possível que o Reino de Deus na 
Terra, e muito menos no Além, venha a soçobrar por causa de um punhado 
de perversos em Jerusalém. Por isso, fora com esta raça de víboras – e Tu, 
ficas. 

Digo Eu: Falas dentro da tua actual compreensão. Daqui a três anos, 
o teu próprio espírito te ensinará coisa diferente e melhor; por isso, 
deixemos tal assunto para nos prepararmos para a ceia. Esta mesa será 
aumentada, e vós, incluindo Ruban, ao todo treze pessoas, nela 
tomareis lugar, representando o quadro da Minha última ceia nesta 
Terra. 

Diz Roklus: Senhor e Mestre, por que falas de modo tão místico? 
Respondo Eu: Amigos, muita coisa teria que vos dizer; no entanto, 

ainda não o suportaríeis. Após aquela última ceia, o Espírito Santo 
inundará os vossos corações e levar-vos-á à plenitude da verdade 
viva, sabendo o motivo destas Minhas palavras. Mas, eis Marcos com 
os pratos e a vossa mesa já está posta. Saboreemos com alegria a nossa 
refeição. 

Roklus curva-se respeitosamente diante de Mim, junta-se aos outros 
e diz: Não é possível afastarmo-nos agora, pois temos de compartilhar da 
mesa dos dignitários. O próprio Senhor assim o quer. Vamos, pois.  

Diz Ruban: Qual o papel que faremos perto daqueles senhores. 
Responde Roklus: Seja lá como for, obedeceremos com alegria! Além 

do mais, sinto um bom apetite, ao ver como o jovem tratou com carinho da 
nossa mesa. 

(O Grande Evangelho de João – V – 78,79) 
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EXPLICAÇÃO DE TEXTOS DA ESCRITURA SAGRADA 

(Revelação dada pelo Senhor ao profeta Jakob Lorber) 
 

Capítulo 21 
 

“Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem, e os vossos 
ouvidos, porque ouvem.” 

 (Mateus 13:16) 
 

Vamos analisar primeiro o texto ao pé da letra. Se o achais muito 
inteligente segundo a razão geral, estais ainda longe da verdade e da luz 
nelas contidas. Se o classificais como disparate, estais bem mais próximos 
da verdade e da luz. 

Um brincalhão poderia afirmar: Concordo – e quem reconhece a 
Bíblia toda como disparate, já é a própria luz e a verdade. 

Mas não Me refiro neste sentido, ao texto, pois contém um sentido 
puramente celestial, totalmente oposto ao racional. 

Sabeis que somente o sentimento é capaz de uma vibração de 
felicidade, e isto porque somente o amor – ou o espírito na criatura – é a 
Vida e capaz de qualquer sensação. Assim sendo, a bem-aventurança não se 
manifesta na visão e audição. Ambas são apenas instrumentos sensoriais 
obrigados a servir ao espírito para as suas manifestações. Nem o olho, nem 
o ouvido, são capazes de sentir uma felicidade; mas o espírito pode fazê-lo 
por ambos e os demais sentidos físicos. 

Se consta: Felizes os olhos que vêem isto e os ouvidos que o escutam - 
no entender do mundo foi dito algo disparatado. Os cristãos mundanos 
julgam que somente os olhos e ouvidos que Me viram e ouviram na Terra 
são felizes e que tudo isto é apenas uma bela expressão, sendo que o certo 
seria: Felizes as criaturas que Me viram e ouviram pessoalmente. - Certo, 
mas tenho de esclarecer que nem Eu nem o evangelista estudamos a 
retórica, e desconsideramos quaisquer silogismos. 

O nosso pronunciamento se referia exclusivamente à verdade 
espiritual-divina e nada tinha a ver com silogismos, prólogos e epílogos, 
pois se trata da pura verdade. Ela consiste em que, de um modo geral, todas 
as criaturas têm grande pavor da morte por serem mundanas, não tendo 
visão e audição espirituais como ensinamento vivo para o seu espírito. 

Este texto contém um enaltecimento de louvor celeste dos que, 
através da sua vida realmente amorosa, conseguiram que o mundo com sua 
treva caísse de seus olhos e a audição do espírito se abrisse para ouvirem a 
Minha voz paternal que diz apenas: Felizes os renascidos! – Deste modo 
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nada tem a ver com as pessoas, Meus conterrâneos, mas se refere a todos os 
que viveram e ainda viverão, inclusive os habitantes de outros mundos. 

Tudo tem que ser regenerado espiritualmente antes de poder 
ingressar no espírito eternamente vivo e na sua bem-aventurança. Assim 
sendo, os olhos representam o conhecimento da verdade divina e os ouvidos, 
a sua aceitação e prática, quer dizer: Bem-aventurado o homem por seu 
entendimento espiritual, tão logo tiver reconhecido a verdade divina; e 
naturalmente, ele o será quando aceitar e praticar a mesma. Então receberá 
o renascimento do espírito, segundo o qual não verá, nem sentirá ou 
saboreará a morte. 

Eis a explicação certa deste texto. Mas seria mal aplicado nos que 
lêem muitas obras à procura da Luz ou nos que, não podendo ler, ouvem 
muitas prédicas e ensinamentos cristãos. Estes saem da igreja do mesmo 
modo que entraram. 

Muitos ao chegarem à porta da igreja não se lembram de uma palavra 
sequer da prédica; e muitas vezes os ouvidos dos fiéis não são bem-
aventurados; principalmente quando o pastor, com pouco amor ao próximo, 
pintou o inferno tão horrendo e o caminho para o Céu tão estreito, íngreme 
e cheio de espinhos a ponto de se tornar difícil aos ouvintes decidirem-se. 
Chegam a pensar: O inferno é quente, mas é alcançado por um caminho 
muito prático; o céu oferece a maior bem-aventurança, mas quem poderá 
atingi-lo no caminho quase intransitável? 

Tais ouvidos não são os mais bem-aventurados, tão pouco os olhos 
dos intelectuais que muito vêem, sem verem o que mais desejariam. Bem-
aventurados são apenas os que se empenham no renascimento do espírito, 
que alcançarão cada vez mais. 

Ninguém renasce de uma só vez, mas pouco a pouco. Este acto não se 
inicia antes de ser reconhecida a verdade divina, tampouco chegará à sua 
totalidade antes de ter sido banido o mundo – o inferno – de livre e 
espontânea vontade. Só então se aplica o texto na Luz puramente celeste, e 
os olhos que o vêem e os ouvidos que o escutam são bem-aventurados. 
Amém. 

 
 
 

*** 
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LIBERDADE 

                                                                         
A liberdade é o princípio do respeito e do amor. Porque quem 

ama incondicionalmente não exige nem obriga aqueles que ama a 
agir dentro dos princípios éticos e morais que todos os filhos de 
Deus procuram seguir. Cada ser humano é único e distinto dos 
demais. Tem as suas próprias percepções, capacidades, sentimentos, 
sonhos e gostos inatos que nem sempre se coadunam com os 
restantes membros da família ou de quem os rodeia. 

O maior exemplo de liberdade total é-nos dado pelo Criador, 
permitindo-nos fazer as nossas próprias escolhas sem interferir, 
ainda que elas sejam mal feitas. 

Por isso, a liberdade traz consigo responsabilidade. O seu mau 
uso pode provocar resultados nefastos não só a nível pessoal; 
quando atinge as massas pode causar grande dano a um país ou ao 
resto do mundo.  

À medida que vamos crescendo em sabedoria e tendo maior 
discernimento, vamos aprendendo a intuir que Jesus é o exemplo a 
seguir. 

Há pessoas que são uma verdadeira luz nas nossas vidas, 
minimizando e suavizando os nossos dias. Outras há que são 
nefastas, causando-nos muito mal. Daí a Bíblia referir que nem 
todos nos servem para companhia.  

Acabamos também por aprender que as pessoas sábias têm 
duas coisas nos lábios: o sorriso e o silêncio. Se o sorriso pode 
resolver um problema, o silêncio pode evitar muitos problemas. O 
açúcar e o sal podem ser misturados, mas as formigas rejeitam o sal 
e levam apenas o açúcar, assim deve ser a nossa atitude ao longo 
dos anos de vida que Deus nos dá.  

Em liberdade, devemos seleccionar as pessoas com cuidado, 
pedindo ao Senhor que nos oriente e guie em todas as 
circunstâncias, para que o nosso percurso possa ser feito num 
terreno plano, ou seja, mais suave.  

Apesar de tudo, geralmente erramos mais do que gostaríamos. 
Todavia, devemos ter presente que se falharmos na realização dos 
nossos sonhos, podemos mudar os  nossos caminhos, mas nunca o 
nosso Deus.   

Tão pouco chegaremos ao nosso destino se pararmos para 
atirar pedras a todos os que desejam o nosso mal. Esta atitude cansa 
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demasiado e desgasta a energia que nos faz falta para outras lutas. 
Saibamos poupá-la.  

Os que têm prazer em nos aborrecer ao ver-nos andar sobre a 
água, dirão que é porque não sabemos nadar, pois os seus valores 
são diferentes dos nossos e desconhecem o poder do Altíssimo. Por 
isso não devemos preocupar-nos com o que dizem de nós.   

Tenhamos por ambição vivermos uma vida tranquila, 
cuidando do nosso próprio corpo e trabalhando com as nossas 
próprias mãos. Procuremos sempre a inspiração divina, para 
usarmos dignamente o nosso livre-arbítrio e assim teremos a 
sabedoria do Alto e dias de paz em nossa vida que Deus nos deu. 

No nosso relacionamento, lembremo-nos das palavras de 
Cristo, não “atirando nunca as nossas pérolas aos suínos”, pois iremos 
sujar-nos, enquanto o animal vai-se divertir em destrui-las, 
satisfazendo-se com o estado deplorável em que ficámos.  

Assim precavidos, sejamos gentis e partilhemos com 
generosidade aquilo que Deus nos deu, sendo íntegros, pois acima 
de tudo devemos lutar para, em tudo e acima de tudo, estarmos em 
paz com a nossa consciência. Sem ela, o elo de ligação do Pai se 
quebra, provocando um  sentimento de vazio ocasionado pela falta 
dessa íntima comunhão com Ele.  

Não nos esqueçamos que, das decisões que tomamos hoje, 
dependem a nossa felicidade ou infelicidade na terra e a salvação ou 
perdição da nossa alma no além.  

Assim sendo, vivamos uma liberdade consciente. Orando e 
mantendo-nos ligados ao Senhor todos os dias das nossas vidas. 
Não apenas quando nos surge uma desgraça, sofrimento ou dor, 
mas sempre.  

Se estamos alegres e felizes, demonstremos-Lhe a nossa 
profunda gratidão com Glórias e Aleluias por cuidar de nós com 
infinito amor.  

Ele é o nosso Deus, o refúgio e o oásis da nossa vida, para 
além de ser o Pai em quem confiamos.  

É este laço de união que nos diferencia e ao qual devemos dar 
primazia, por ser demasiado importante para que seja relegado para 
segundo plano.  

E assim passaremos pela terra, não presos ao mundo, mas 
vivendo nele com os olhos postos no Alto, guardando o Senhor no 
coração como o nosso bem mais precioso e a nossa maior riqueza. 
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E quando se tem em abundância,  o resultado natural é ansiar 
partilhar com o próximo a riqueza com que fomos afortunados, 
saindo pelo mundo espalhando o bem como chuva em terra seca, 
pois a partilha é um acto de amor. E o Amor, um reflexo de Deus. 

Que pela sua divina graça façamos bom uso da liberdade que 
nos foi dada e que o nosso Amor seja tal como um espelho sem 
sujidade nem poeira, para que a Luz do Altíssimo possa ser 
reflectida no mundo,  sem entraves.  

 

                                                   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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