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das religiões comparadas, da filosofia, da ciência e da arte; incentivar
toda ideia e propósito que ampliem a compreensão entre os homens e
estimulem a expansão das relações pacíficas na humanidade; difundir
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Esta pequena (no tamanho) relíquia nos chegou
às mãos por intermédio de Paulo Carlos de Paula,
de Santos Dumont, Minas Gerais. Fora um
presente de Jorge Adoum, que o trouxe da Europa,
dos Cadernos Trimestrais INCONNUS, publicados
em Lausanne, 2, Chemin des Allinges, sob a
direção de Pierre Genillard, então vice-presidente
da Sociedade Vaudoise de estudos psíquicos. O
texto havia sido transcrito em francês por um
discípulo, que datou o trabalho ao terminá-lo, em
5 de novembro de 1953.
Por inúmeros motivos alheios à nossa vontade, a
publicação desta tradução para o português foi
retardada. Talvez para que possamos dizer como
são estranhos os desígnios que regem os ciclos e a
lei dos ritmos, pois precisamente hoje, nosso
trabalho ficou pronto para ser entregue à gráfica nesta data de 5 de novembro de 1997,
precisamente 44 anos após o texto ter ficado
pronto para ser entregue ao Dr. Adoum.
O Editor
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Fará em breve, dois mil anos que o Filho de Deus veio
para ensinar à humanidade "o Caminho, a Verdade e a Vida."
Ele levava aos doentes, a saúde, ao ignorante, a sabedoria,
e àqueles que eram infelizes e miseráveis, a felicidade.
Suas palavras, em parte esquecidas, não foram revistas
senão algumas gerações depois daquela em que elas foram
pronunciadas. Foram mal compreendidas, deturpadas, cem
vezes modificadas, cem vezes novamente escritas e, não
obstante, eis que elas sobrevivem, incessantemente, há dois mil
anos.
E, ainda que suas palavras tais como as temos, no
momento atual, no Novo Testamento, tenham sido terrivelmente
desfiguradas e deformadas, elas contudo conquistaram a metade
da humanidade e formaram toda a civilização do Ocidente. Esse
único fato prova a vitalidade eterna, o supremo e incomparável
valor das Palavras do Mestre.
Esta é a razão pela qual decidimos publicar as palavras
autênticas e originais de Jesus, traduzidas diretamente do
aramaico, língua falada por Jesus e por João, seu discípulo bem
amado, o único que dentre os discípulos de Jesus percebeu,
com perfeita exatidão, os ensinamentos pessoais do Mestre.
É uma árdua responsabilidade declarar que o Novo
Testamento, tal como serve de base a todas as Igrejas cristãs,
está deformado e falsificado, mas não há mais alta religião que a
verdade.

O presente volume constitui apenas a oitava parte de um
completo manuscrito aramaico que se encontra na Biblioteca do
Vaticano e cuja reprodução existe, igualmente, em antigo
eslovaco, na Biblioteca Real dos Habsbourg, agora propriedade
do governo austríaco.
Devemos a posse dessas versões aos antigos sacerdotes,
que, sob a ameaça das hordas violentas de Gengis Khan, foram
forçados a fugir do Oriente para o Ocidente; levaram com eles,
todas as suas Escrituras antigas e todos os seus ícones sagrados.
Este antigo texto aramaico data do primeiro século depois
de Cristo e a versão em antigo eslovaco representa uma tradução
literal do primeiro.
A arqueologia não é ainda capaz de nos explicar,
exatamente, como esses textos puderam tão bem viajar da
Palestina até o interior da Ásia e como eles assim chegaram às
mãos dos antigos sacerdotes.
Está em preparação, uma edição completa deste texio,
com todas as referências e explicações desejáveis
(arqueológicas, históricas e exegéticas). A parte que publicamos,
atualmente, trata do ministério de cura de Jesus. Publicamos
essa primeira parte do manuscrito, porque contém uma
mensagem, de que a humanidade sofrida tem, no momento, uma
necessidade urgente.
Não temos comentários a acrescentar a esse texto. Ele
fala por si mesmo. O leitor que estudar, com toda a atenção
necessária, as páginas que se seguem, sentirá, aí, o sopro da
vida eterna e a evidência manifesta destas verdades profundas
de que a humanidade atual tem necessidade mais urgente do
que nunca.
"E a Verdade se tornará testemunha por ela mesma."
Edmond Székely
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, então, muitos doentes e paralíticos vieram a Jesus e lhe
disseram:
"Se Tu conheces todas as coisas, Tu podes nos dizer
porque devemos sofrer tantos males dolorosos. Porque não
temos saúde como os outros homens? Mestre, cura-nos para
que nos tomemos tão fortes de modo que não sejamos abatidos,
por muito tempo, por nossa miséria. Sabemos que Tu tens o
poder de curar todas as espécies de doença. Liberta-nos de
Satanás e de todos os males terríveis com os quais ele nos aflige.
Mestre, tem piedade de nós!"
E Jesus lhes respondeu:
"Felizes sois vós por terdes fome da Verdade porque eu
vos darei alegria, oferecendo-vos o pão da sabedoria. Felizes
sois vós por terdes batido, pois vos abrirei a porta da Vida. Felizes
sois vós por quererdes escapar do poder de Satanás, pois vos
conduzirei ao reino dos anjos de Nossa Mãe, lá onde o poder de
Satanás não pode penetrar."
E extremamente surpresos, perguntaram: "Onde está Nossa
Mãe e quem são Seus anjos? Onde se encontra Seu reino?"
"Vossa Mãe está em vós e vós estais n'Ela. Foi Ela quem
vos concebeu e quem vos deu a vida. É graças a Ela que vós
vos beneficiais de vosso corpo, e é para junto dEla que devereis
retornar um dia. Felizes sereis vós quando chegardes a conhece-

La, Ela e Seu reino, quando receberdes os anjos de vossa Mãe e
quando observardes as Suas leis. Em verdade, Eu vos digo,
aquele que conseguir isto não verá jamais a doença, porque o
poder de sua Mãe domina tudo. E ele destrói Satanás, bem como
seu reino, e a lei de Vossa Mãe rege todos os vossos corpos
como todos os seres vivos."
"O sangue que corre em vossas veias procede de nossa
Mãe, a Terra. Seu sangue cai das nuvens, brota do seio da terra,
murmura nos riachos das montanhas, corre abundantemente nos
rios das planícies, dorme no fundo dos lagos e ruge, com força,
nos mares tempestuosos."
"O ar que respiramos nasceu do sopro de nossa Mãe, a
Terra. Seu sopro é azulado nas alturas dos céus, ele murmura
no cume das montanhas, sussurra através das folhas da floresta,
eleva-se como uma onda sobre os campos de trigo, adormece
nos vales profundos, queima tórrido no deserto."
"A rigidez de nosso ossos provém de nossa Mãe, a Terra,
das rochas e das pedras. Seus elementos estão desnudos diante
do céu, no cume das montanhas, são como gigantes que dormem
no flanco das colinas, como ídolos colocados no deserto, estão
da mesma forma escondidos no seio mais profundo da terra."
"O macio de nosso músculos nasceu da carne de nossa
Mãe, a Terra; essa carne amarela e vermelha, fornece a
substância dos frutos, nossas árvores; ela nos dá também o
alimento que brota dos sulcos dos campos."
"Nossas vísceras são formadas das entranhas de nossa
Mãe, a Terra, e estão ocultas a nossos olhos, assim como estão
para as profundezas invisíveis da Terra."
"A luz de nossos olhos, o poder de escutar de nossos
ouvidos nasceram das cores e dos sons de nossa Mãe, a Terra,
pois eles nos banham completamente, assim como o fazem as
vagas do mar para o peixe ou os redemoinhos do ar para o
pássaro."
"Eu vos digo, em verdade, o homem é o filho da Mãe, a

Terra, e é dEla que o Filho do Homem deve receber a totalidade
de seu corpo, da mesma forma que o corpo do recém-nascido
procede do seio de sua mãe. Em verdade, eu vos digo, vós sois
um com a Mãe, a Terra; Ela está em vós e vós estais nEla. Foi
dela que nascestes, por ela que deveis viver e, para Ela, enfim,
deveis retornar. Eis porque deveis guardar suas leis, porque
ninguém pode viver longos anos nem ser feliz a partir do momento
em que não honre sua Mãe e nem respeite suas leis. Pois vosso
sopro é seu sopro; vosso sangue, seu sangue; vossos ossos,
seus ossos; vossa carne, sua carne; vossas entranhas, suas
entranhas; vossos olhos e vossos ouvidos, seus olhos e seus
ouvidos."
"Em verdade, Eu vos digo, se uma vez somente,
negligenciardes respeitar uma dessas leis; se prejudicais uma
vez somente, um dos membros do vosso corpo, caireis
impiedosamente em uma ou outra de vossas doenças graves e
haverá pranto e ranger de dentes; Eu vos digo, enquanto não
seguirdes as leis de vossa Mãe, não podereis, em nenhum caso,
escapar da morte. E aquele que se mantiver no respeito às leis
de sua Mãe, a este sua Mãe se unirá. Ela curará todos os seus
males e jamais ele ficará doente. Ela lhe dará vida longa, o
protegerá contra todas as aflições e o guardará dos danos do
fogo, da água e da mordida das serpentes venenosas. Porque foi
vossa Mãe quem vos criou e é Ela quem mantém a vida em vós.
Ela vos deu corpo e ninguém, senão ela, vos cura. Feliz é aquele
que ama sua Mãe e que repousa em paz no seu seio! Porque,
mesmo quando vos afastais dEla, vossa Mãe vos ama. E bem
mais ainda ela vos amará se voltardes para Ela. Eu vos digo em
verdade, grande é seu amor, bem maior que as altas montanhas,
bem mais profundo que os mais profundos mares. E aqueles
que amam sua Mãe não são jamais por Ela abandonados. Da
mesma forma que a galinha protege seus pintinhos, a leoa seus
filhotes, a mãe seu recém-nascido, assim vossa Mãe, a Terra,
protegerá o Filho do Homem de todos os perigos e de todos os
males."

"Pois eu vos digo, em verdade males e inúmeros perigos
esperam os Filhos dos Homens. Belzebu, o príncipe de todos os
demónios, a fonte de todo mal, permanece à espera no corpo
de todos os Filhos dos Homens. Ele é a fonte da morte, mestre
de todos os flagelos e, sob aparências atraentes, ele tenta e
seduz os Filhos dos Homens. Ele lhes promete riquezas e poder,
magníficos palácios, vestes de ouro e prata, uma multidão de
servidores e todas as coisas; promete ainda fama e glória, alegrias
sensuais e luxúria, prazeres à mesa e vinhos excelentes, vida
de orgias ou dias passados na preguiça e na ociosidade. É assim
que ele seduz cada um, apelando àquilo pelo qual seu coração
tem mais preferência. E, no dia em que os Filhos dos Homens
tornarem-se completamente escravos de todas essas vaidades e
de todas essas abominações, é então que em pagamento
desses prazeres, ele arranca dos Filhos dos Homens todos os
bens que a Mãe, a Terra, lhes dera em tão grande abundância.
Ele as priva de sua respiração, de seu sangue, de seus ossos,
de sua carne, de suas entranhas, de seus olhos e de seus
ouvidos. Então, o sopro do Filho do Homem torna-se curto e ele
sufoca; sua respiração torna-se mais dolorosa e seu hálito
contamina como o dos animais nojentos. E seu sangue se
engrossa, espalhando um odor repugnante, tal como a água dos
pântanos ele se coagula e escurece, semelhante à noite da
morte."
"E seus ossos se deformam, tornam-se quebradiços e
cobertos de nódulos, seu interior se desagrega, então eles se
quebram em dois como uma pedra que cai num rochedo. E sua .
carne torna-se gordurosa e aquosa, apodrece e se decompõe,
formam-se crostas e abscessos que são horrendos. E suas
entranhas se enchem de imundices abomináveis dissolvendo-se
em jatos fétidos de podridão nas quais legiões de vermes
imundos estabelecem sua morada. Eseus olhos se tornam turvos
até que afinal a escuridão profunda aí se instala; e seus ouvidos
são atingidos pela surdez, reina, aí, o silêncio do túmulo. E é
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assim que, afinal de contas, o Filho do Homem, por seus próprios
erros, perde a vida por não ter sabido respeitar as leis de sua
Mãe e por ter acumulado erros sobre erros. Eis porque todos os
dons de sua Mãe, a Terra, lhe foram retomados: respiração,
sangue, ossos, carne, entranhas, olhos, ouvidos; e, finalmente,
a vida com que a Mãe, a Terra, tinha gratificado seu corpo."
"Mas se o Filho do Homem reconhece seus erros, se
lamenta seus pecados e renuncia a eles, se retorna à sua Mãe, a
Terra, e se, respeitando as leis de sua Mãe, a Terra, ele se libera
das garras de Satanás e resiste às suas tentações, então a Mãe,
a Terra, receberá novamente o Filho que estava perdido no erro,
ela lhe prodigalizará seu amor e lhe enviará seus anjos que se
colocarão a seu serviço. Eu vos digo, em verdade, desde que o
Filho do Homem resista a Satanás que mora nele e desde que ele
não faça mais sua vontade, no mesmo instante, os anjos da Mãe
se estabelecem nele para o servir com todo seu poder, libertando,
assim, os Filhos do Homem da garra de Satanás."
"Pois ninguém pode servir a dois mestres. Com efeito, ou
bem se seive a Belzebu e a seus diabos ou bem se serve a
nossa Mãe, à Terra e a seus anjos. Serve-se à morte ou à vida.
Em verdade, eu vos digo, felizes aqueles que seguem as leis da
vida e que não caminham nas veredas da morte. Porque, neles,
as forças da vida crescerão tornando-se mais fortes e eles
escaparão às garras da morte."
E todos aqueles que estavam junto d'Ele escutavam, com
espanto, suas palavras, pois eram cheias de força e Ele ensinava
de uma forma diferente daquelas dos sacerdotes e dos escribas.
Ora, ainda que o sol tivesse se posto agora, eles não
retornavam às suas casas.
Assentaram-se aos pés de Jesus e lhe perguntaram:
"Mestre, quais são estas leis da vida? Fica mais tempo
conosco e ensina-nos. Queremos escutar Teu Ensinamento e
retê-lo a fim de poder caminhar com retidão."
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Então Jesus sentou-se entre eles e disse: "Em verdade, eu vos
direi: ninguém pode ser feliz, se não seguir a Lei."

Deus que estão escritas em suas obras? E por que estudais a
Escrituras cuja letra está morta, sendo obra da mão dos homens?"

E os outros em resposta:
"Seguimos todas as leis de Moisés, foi ele quem nos deu a
Lei, tal qual ela está registrada nas Santas Escrituras."

"Como poderíamos ler as leis de Deus em outro lugar senão
nas Escrituras? Onde estão, pois, escritas? Lê-las para nós, aí,
onde Tu as vês, porque não conhecemos outras Escrituras senão
aquelas que herdamos de nossos ancestrais. Ensina-nos as leis
de que Tu falas, para que depois de tê-las ouvido possamos ser
curados e justificados."

E Jesus respondeu:
"Não procureis a lei em vossas Escrituras, pois a lei é vida
enquanto que a escritura está morta. Eu vô-lo digo, em verdade,
Moisés não recebeu de Deus suas leis por escrito, mas pela
palavra viva. A Lei é uma palavra de vida, proferida pelo Deus de
vida, transmitida a profetas vivos para homens vivos. Em cada
coisa que tem vida se encontra escrita a Lei. Vós a encontrareis
na erva, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu,
nos peixes dos lagos e dos mares, mas procurai-a principalmente
em vós mesmos. Pois eu vos digo, em verdade, todas as coisas
que são dadas em vida estão mais próximas de Deus que as
escritas que estão sem vida. Deus assim fez a vida e todas as
coisas vivas de forma que elas sejam a palavra de vida eterna e
que ensinem ao homem as leis do verdadeiro Deus. Deus não
escreveu suas leis em páginas de livros, mas em vosso coração e
em vosso espírito. Elas estão em vossa respiração, em vosso
sangue, em vossos ossos, em vossa carne, em vossas entranhas,
em vossos olhos, em vossos ouvidos e em cada uma das partes as
mais ínfimas de vosso corpo. Elas estão presentes no ar, na água,
na terra, nas plantas, nos raios do sol, nas profundezas e nas
alturas. Eu vos falo todas essas coisas para que possais
compreender a palavra e a vontade de Deus vivo. Infelizmente,
fechastes os olhos para nada ver e tapastes os ouvidos para
nada escutar. Eu vos digo, em verdade, a escrita é obra do
homem, enquanto que a vida e todos os seus habitantes são
obras de nosso Deus. Por que não dais ouvido às palavras de
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Jesus disse:
"Não podeis compreender as palavras da vida, porque
estais na morte. As trevas obscurecem vossos olhos e vossos
ouvidos estão afetados pela surdez. Entretanto, eu vos digo,
nada aproveitareis em ter os olhos fixos nas Escrituras cuja letra
está morta, se, por meio de vossas ações, desmentis Aquele
que vos deu as Escrituras. Eu vos digo, em verdade, Deus e
Suas Leis não estão naquilo que fazeis. Elas não estão na gula
nem na embriaguez, muito menos em uma vida dissipada no
excesso ou na luxúria das riquezas e, sobretudo, cultivando o
ódio contra vossos inimigos. Pois todas essas coisas estão muito
distantes do verdadeiro Deus e de seus anjos. Mas todas essas
coisas procedem do reino das trevas e do Senhor de todos os
males. Ora, todas essas concupiscências vós as trazeis em vós
mesmos; também a Palavra de Deus e seu Poder não podem
penetrar em vós por causa de todos os maus pensamentos de
diferente natureza que cultivais e de todas as espécies de
abominações que habitaram em vosso corpo e em vosso espírito.
Se quereis que a palavra de Deus vivo e seu poder consigam
penetrar em vós, não sujeis vosso corpo nem vosso espírito.
Pois o corpo é o templo do Espírito e o Espírito, o templo de
Deus. Eis porque deveis purificar o templo a fim de que o Senhor
do Templo possa aí habitar e aí ocupar um lugar digno d'Ele."
"E, para fugir de todas as tentações de vosso corpo e de
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vossos espírito, tentações que procedem de Satanás,
recolhei-vos à sombra do céu de Deus."
"Regenerai-vos vós mesmos e jejuai! Pois eu vos digo, em
verdade, Satanás e seus malefícios não podem ser expulsos
senão pelo jejum e pela prece. Recolhei-vos para dentro de vós e
jejuai no isolamento, não deixando que ninguém vos veja
jejuando. O Deus vivo, Ele mesmo, o verá e grande será vossa
recompensa. E jejuai até que Beizebu e todos os seus males
vos tenham abandonado e que todos os anjos de nossa Mãe, a
Terra, tenham vindo para vos servir. Pois eu vos digo, em verdade,
enquanto não tiverdes jejuado, jamais vos libertareis das garras
de Satanás e de todas as doçuras que procedem de Satanás.
Jejuai e orai com fervor, desejando, de todo coração, receber a
força de Deus vivo para obter vossa cura. Durante vosso jejum
evitai os Filhos dos Homens e buscai a companhia dos anjos de
vossa Mãe, a Terra, pois aquele que busca com fervor
encontrará."
"Buscai o ar puro da floresta ou o dos campos, pois é aí
neste ambiente, que encontrareis o anjo do ar. Descalçai-vos,
tirai vossas vestes e deixai o anjo do ar envolver todo vosso
corpo. Depois, respirai lenta e profundamente, para que o anjo
do ar possa vos penetrar. Eu vô-lo digo, em verdade, o anjo do ar
retirará de vosso corpo todas as impurezas que o sujaram
exterior e interiormente. E, do mesmo modo, todos os maus
cheiros e todas as impurezas escaparão de vós como a fumaça do
fogo que ondeia no ar e se perde no oceano dos céus. Pois eu
vô-lo digo, em verdade, santo é o anjo do ar, ele purifica tudo o
que está contaminado e transforma em suaves perfumes todas as
substâncias que exalam um mau odor. Ninguém pode se
apresentar diante da face de Deus se o anjo do ar não o deixa de
maneira alguma passar. Na verdade, tudo deve ser renovado pelo
ar e pela verdade, pois vosso corpo respira o ar da Mãe, a Terra,
e vosso espirito respira a verdade do Pai celeste."
"Depois do anjo do ar, procurai o anjo da água. Tirai vossos
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sapatos e vossas vestes e deixai o anjo da água envolver todo
vosso corpo. Abandonai-vos completamente em seus braços
acalentadores e tão frequentemente que colocareis em
movimento o ar através de vossa respiração, fazei igualmente
mover a água pelos balanços de vosso corpo. Eu vos digo que
em verdade, o anjo da água expurgará de vosso organismo todas
as impurezas que o sujam tanto por fora quanto por dentro. E
todas as coisas impuras ou mal cheirosas correrão para longe
de vós da mesma maneira que a sujeira das roupas lavadas na
água do rio é levada pela corrente e se perde no seu curso. Eu
vos digo que, em verdade, santo é o anjo da água, ele purifica
tudo que está sujo e transforma em perfumes suaves todos os
maus odores. Ninguém pode apresentar-se diante da face de
Deus se o anjo da água não o deixa, de forma alguma, passar.
De fato, tudo deve ser renovado pela água e pela verdade, pois
vosso corpo banha-se no rio da vida terrestre e vosso espírito
banha-se no rio da vida eterna. Recebeis, pois, vosso sangue
de nossa Mãe, a Terra, e a Verdade de nosso Pai celeste."
"Não imagineis que seja suficiente que o anjo da água vos
abrace apenas exteriormente. Eu vos digo que, em verdade, a
impureza interior é ainda maior que a exterior. Ora, aquele que
se purifica exteriormente, ficando o restante impuro no seu interior,
assemelha-se aos sepulcros que, por fora, são revestidos de
pinturas resplandecentes, mas que, por dentro, estão cheios de
toda sorte de impurezas e de abominações. Também, vos digo
que, em verdade, permiti que o anjo da água vos batize da mesma
maneira interiormente, a fim de que sejais liberados de todos os
vossos pecados passados; a partir daí vós vos tornareis
interiormente tão puros quanto a espuma do rio que se lança no
raio de sol."
"Para isso fazer, buscai uma grande cabaça tendo um tubo
inclinado da altura de um homem, esvaziai a cabaça de seu
conteúdo e enchei-a com a água do rio que o sol esquentou.
Pendurai a cabaça no galho de uma árvore, ajoelhai-vos sob o
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sol, diante do anjo da água, e deixai que a extremidade do tubo
da cabaça penetre no vosso dorso a fim de que a água possa
escorrer por todas vossas entranhas. Depois, continuai de
joelhos, na terra, diante do anjo da água e rogai ao Deus de vida
para que Ele perdoe todos os vossos pecados passados e pedi do
anjo da água que libere vosso corpo de todas as impurezas e de
todas as doenças. Então, deixai a água escorrer de vosso corpo,
de maneira que, com ela, seja eliminado de vosso interior tudo o
que procede de Satã, tudo o que é impuro e mal cheiroso. E, com
os olhos, vereis, e, com o nariz aspirareis todas as
abominações e as impurezas que sujavam o templo de vosso
corpo e, ao mesmo tempo, tomareis consciências de todos os
pecados que habitavam em vós e vos atormentavam com todas as
espécies de males. Eu vos digo que, em verdade, o batismo de
água vos liberta de todos estes males. Em cada dia de vosso
jejum, renovai este batismo de água e persisti até o dia em que
vereis que a água que escorre de vosso corpo é tão pura quanto a
espuma do rio. Então, mergulhai vosso corpo no rio, nas ondas
movediças, e aí, nos braços do anjo da água, agradecei ao Deus
vivo que vos libertou de vossos pecados. E este santo batismo
pelo anjo da água significa Renascimento para uma vida nova.
Pois, a partir deste momento, vossos olhos verão e vossos
ouvidos ouvirão. Em consequência, depois desse batismo, não
pequeis mais, a fim de que para sempre, os anjos do ar e da
água possam habitar em vós e vos servir a todo momento."
"E se, depois disso, continuam em vós ainda alguns traços
de impureza, considerando vossos pecados anteriores, apelai
para o anjo da luz solar. Descalçai-vos, desnudai-vos e deixai
que o anjo da luz solar abrace todo vosso corpo. Então, respirai
longe e profundamente, para que o anjo da luz possa penetrar
em vosso interior. Então, o anjo da luz expurgará de vosso corpo
todas as coisas nauseabundas e impuras que vos sujam exterior e
interiormente. E, tudo que é impuro e mal cheiroso afastar-se-á
de vós, tal como a obscuridade da noite se dissipa diante do
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brilho do sol nascente. Pois, em verdade eu vos digo, santo é o
anjo da luz, ele purifica e expurga toda impureza, e transforma
em perfumes suaves todos os maus odores. Ninguém pode
apresentar-se diante da face de Deus, se o anjo da luz não o
deixa de maneira alguma passar. Na verdade, todos devem
tornar-se crianças, ainda uma vez, pelo sol e pela verdade, pois
vosso corpo é reaquecido pelos raios do sol de vossa Mãe, a
Terra, enquanto que vosso espírito é abraçado, verdadeiramente,
pela luz solar de vosso Pai celeste."
"Os anjos do ar, da água e do sol são irmãos, foram
entregues ao Filho do Homem para seu serviço e a fim de que
Ele pudesse sempre chamar um ou outro."
"Paralelamente santo é seu abraço. Eles são filhos
indivisíveis de vossa Mãe, a Terra; em consequência, não
separeis aqueles que o céu e a terra uniram. Que estes três
anjos irmãos possam vos iluminar cada dia e que continuem
convosco todo o tempo de vosso jejum."
"Pois, em verdade eu vos digo, o poder dos demónios,
todos os pecados, todas as impurezas deixarão, às pressas, o
corpo que é iluminado por esses três anjos. Da mesma maneira
que os ladrões se afugentam de uma casa abandonada, à
chegada do seu dono, um fugindo pela porta e outro, pela janela, o
terceiro, pelo teto, cada um escapando dali onde se encontra e
como pode, da mesma maneira escaparão de vosso corpo todos
os demónios da doença, todos os pecados anteriores, todas as
impurezas e todos os males que, poluem o templo de vosso
corpo. Quando os anjos da Mãe, a Terra, tomarem posse de
vosso corpo a tal ponto que os Senhores do Tempo possam aí
entrar de novo, então, todos os odores nauseantes deixarão, às
pressas, vosso corpo, quer seja pela respiração ou pela pele; as
águas corrompidas sairão pela boca e pela pele, pelo ânus e
pelas partes sexuais. E todas estas coisas vós as vereis com os
olhos, vós as aspirareis com o nariz e vós as tocareis com as
mãos. E, quando todos os pecados e todas as impurezas dali se
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forem para longe de vosso corpo, então vosso sangue
tornar-se-á tão puro quanto o sangue de vossa Mãe, a Terra,
tanto como a espuma da torrente que se lança no raio de sol. E
vosso sopro tornar-se-á tão puro quanto a fragrância das flores,
vossa carne tão pura quanto a polpa dos frutos que amadurecem
entre as folhas das árvores; a luz de vossos olhos ficará clara e
brilhante quanto o brilho do sol, resplandecente no céu azul. E
então, todos os anjos da Mãe, a Terra, estarão a vosso serviço. E
vosso sopro, vosso sangue, vossa carne não serão mais que um
com o sopro, o sangue, e a carne da Mãe, a Terra; então vosso
espírito poderá tornar-se também um com o espírito de vosso Pai
celeste. Pois, em verdade, ninguém pode atingir o Pai celeste, se
não for através da Mãe, a Terra; da mesma maneira, o
recém-nascido não pode compreender os ensinamentos de seu
pai enquanto sua mãe não lhe tiver dado o seio, não o tiver
banhado, acariciado e colocado em seu berço para dormir, após
tê-lo nutrido. Pois, o lugar da criança, quando ainda pequenina, é
junto à sua mãe a quem deve obediência.
Mas, tendo crescido a criança, seu pai o leva com ele, a
fim de que trabalhe nos campos ao seu lado, e a criança retorna à
sua mãe na hora do jantar e da ceia. É neste momento que o pai
lhe dá o ensino, a fim de que ele se torne hábil no trabalho dele.
E, quando o pai vê que o filho compreendeu o que lhe foi
ensinado, ele cumpriu perfeitamente sua obra e lhe dá todos os
bens, para que eles se tornem propriedade de seu filho
bem-amado e seu filho possa continuar a obra do pai."
"Em verdade vos digo, feliz é o filho que segue os conselhos
de sua mãe e que em consequência, assim se comporta. Porém,
cem vezes mais feliz é aquele filho que aceita e se conduz,
seguindo os conselhos de seu Pai, pois Ele vos disse: honra a
teu e tua mãe, a fim de que teus dias sejam prolongados na
terra." E eu vos digo, Filho do Homem: "Honrai vossa Mãe, a
Terra, e guardai todas as suas leis, a fim de que vossos dias
sejam prolongados nesta terra e honrai vosso Pai celeste, para
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que herdeis a vida eterna no céu. Pois, o Pai celeste é cem
vezes maior que todos os pais pela geração e pelo sangue; da
mesma maneira, a Mãe, a Terra, é maior que todas as mães,
pela carne. E, aos olhos de seu Pai celeste e de sua Mãe, a
Terra, o Filho do Homem é ainda bem mais caro, quanto não o é
aos olhos de seu pai pelo sangue e pela geração e àqueles de
sua mãe, pela carne . E ainda, bem ao contrário, cheias de
sabedoria são as palavras e as leis de vosso Pai celeste e de
vossa Mãe, a Terra, que não o são as palavras e a vontade de
todos os pais, pelo sangue e pela geração e de todas as mães
pela carne. E, infinitamente de maior valor é a herança de vosso
Pai celeste e de vossa Mãe, a Terra; o reino de vida tanto terrestre,
quanto celeste, herança preferida de todos aqueles que podem
deixar-vos os pais pelo sangue e pela geração de vossas mães
pela carne."
"E vossos verdadeiros irmãos são aqueles que fazem a
vontade de vosso Pai celeste e de vossa Mãe, a Terra, e não
vosso irmãos pelo sangue. Em verdade, eu vos digo isto, vossos
verdadeiros irmãos, seguindo a vontade do Pai celeste e
seguindo aquela de vossa Mãe, a Terra, vos amarão mil vezes
mais que vossos irmãos de sangue. Pois, desde os dias de Caim e
Abel, em que irmãos de sangue transgrediram a vontade de
Deus, não há mais verdadeira fraternidade pelo sangue. E irmãos
se conduzem em relação a seus irmãos como estranhos. Eis
porque eu vos digo que ameis vossos verdadeiros irmãos de
acordo com a vontade de Deus, mil vezes mais que vossos irmãos
pelo sangue."
"Porque vosso Pai celeste é amor."
"Porque vossa Mãe, a Terra, é amor."
"Porque o Filho do Homem é amor."
"É pelo Amor que o Pai celeste, a Mãe, a Terra, e o Filho
do Homem são um. Pois, o espírito do Filho do Homem procede
do Espírito do Pai celeste e seu corpo, de sua Mãe, a Terra. Em
consequência, sede perfeitos como o espírito de vosso Pai
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celeste e como corpo de vossa Mãe, a Terra. Amai, então, vosso
Pai celeste como Ele ama vosso espírito. E, paralelamente, amai
vossa Mãe, a Terra, como Ela ama vosso corpo. Amai, da mesma
maneira, vossos verdadeiros irmãos como vosso Pai celeste e
vossa Mãe, a Terra, os amam. Então, vosso Pai celeste dar-vos-á
seu Espírito Santo e vossa Mãe, a Terra, seu corpo santo. Eis,
então, por que os filhos dos homens, como verdadeiros irmãos,
terão amor uns pelos outros, amor tal qual receberam de seu
Pai celeste e de sua Mãe, a Terra; então, eis por que eles se
tornarão uns para com os outros verdadeiros consoladores. Deste
modo, somente, desaparecerão da terra todos os males e todas
as tristezas, e então, na Terra reinarão o amor e a alegria. A
terra tornar-se-á, pois, semelhante aos céus e o reino de Deus
chegará. E o Filho do Homem virá, também, em toda sua glória,
para tomar posse de sua herança: o reino de Deus. E então, os
Filhos dos Homens dividirão sua herança divina, o reino de Deus.
Pois os Filhos dos Homens vivem no Pai celeste e na Mãe, a
Terra, e o Pai celeste e a Mãe, a Terra, vivem neles. E então,
com o reino de Deus virá o fim dos tempos. Pois o amor do Pai
celeste dá a todos a vida eterna no reino de Deus. Pois o amor é
eterno. O amor é mais forte que a morte."
"Ainda que eu falasse as línguas dos homens dos anjos, se
eu não tivesse amor, eu seria como o bronze que ressoa ou
como o cimbalo que retine. Mesmo que eu predissesse o futuro e
ainda que eu conhecesse todos os segredos e toda a sabedoria e
ainda que eu tivesse uma fé forte como a tempestade que
levanta as montanhas de suas bases, e eu não tivesse amor,
não seria nada. Da mesma maneira, se distribuísse todos meus
bens aos pobres para nutri-los, e ainda que eu lhes desse todo o
fogo que recebi de meu Pai, se não tivesse amor, não retiraria
disso nenhum proveito nem sabedoria. O amor é paciente, o
amoré doce, o amor não é invejoso, não faz mal, não conhece a
inveja nem a inclemência, jamais é egoísta, é lento na cólera,
não pensa no mal, não se alegra na injustiça, mas encontra sua

alegria na justiça; o amor explica tudo, o amor crê tudo, o amor
espera tudo, o amor tudo suporta, jamais se cansa; do contrário,
em relação às línguas, elas cessarão, e no que se refere ao
conhecimento, ele desaparecerá. No momento, temos parcelas
de erro e de verdade, mas, uma vez atingida a plenitude da
perfeição, o que é apenas parcial, será apagado. Quando o
homem era criança, falava como criança, compreendia como
criança, porém, um vez alcançada a idade madura, ele abandona
todas essas visões infantis. Ora, agora vemos através de um
vidro escuro e por meio de máximas obscuras. Atualmente,
nossos conhecimentos são fragmentados, porém, quando
chegarmos diante da face de Deus, não conheceremos mais
parcialmente, porém, na totalidade sendo ensinados por Ele. E,
agora, essas três coisas continuam: a fé, a esperança e o amor,
entretanto, a maior dos três é o amor."
"E, por hora, graças à assistência do Santo Espírito do
nosso Pai celeste eu vos falo a língua de vida do Deus vivo. Não
há, de modo algum, ainda quem, entre nós possa compreender
tudo que vos digo. Aqueles que vos explicam as Escrituras vos
falam em linguagem morta dos homens, através de seu corpo
doente e mortal. Eis por que todos os homens podem
compreendê-los, pois todos os homens são doentes e todos estão
na morte. Nenhum percebe a luz de vida. Cegos conduzem cegos
nos negros caminhos do pecado, da doença e da morte, também,
afinal de contas, todos tombam no fosso da morte."
"Eu sou enviado pelo Pai, a fim de fazer brilhar diante de
vós a luz da vida. A própria luz se ilumina e dissipa as trevas.
Enquanto que as trevas se conhecem e ignoram a luz. Eu tenho
ainda muitas coisas a vos dizer, mas não podeis, ainda,
compreendê-las. Pois vossos olhos estão enfraquecidos pelas
trevas e plena luz do Pai celeste tornar-vos-ia cegos. Eis por
que não podeis ainda compreender tudo que vos digo
concernente ao Pai celeste que me enviou a vós. Em
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consequência, segui, principalmente, as leis de vossa Mãe, a
Terra, de cujas leis eu já vos falei. E quando seus anjos tiverem
fortificado vossos olhos, então sereis capazes de suportar a luz
de nosso Pai celeste. Quando vos for possível fixar sem
resistência o brilho do sol do meio-dia, podereis olhar a luz
resplandecente de vosso Pai celeste, luz que brilha mil vezes
mais que o brilho de milhares de sóis. Ora, como podereis
contemplar a luz resplandecente de vosso Pai celeste, se não
podeis mesmo suportar o brilho do sol, ofuscante? Crede-me o
sol é comparável à chama de uma vela, ao lado do sol verdadeiro
de vosso Pai celeste. Eis a razão pelo qual, tendes somente a fé,
a esperança e o amor. Em verdade vos digo, não deixareis de
receber vossa recompensa. Se crerdes em minhas palavras,
crereis também n'Aquele que me enviou, n'Ele que é o Senhor de
todos e em quem todas as coisas são possíveis. Pois tudo que é
impossível aos homens é possível a Deus, e com Deus." "Se
crerdes nos anjos da Mãe, a Terra, e se respeitardes suas leis,
vossa fé vos sustentará, e não vereis nunca a doença. Tendes
além disso, a fé no amor de vosso Pai celeste, pois aquele que põe
sua confiança n'Ele, não será jamais decepcionado e não verá
nem mesmo a morte."
"Amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor e é deste
modo que Seus anjos conhecerão que seguis Seus caminhos. E
então, todos os Seus anjos virão a vós e vos servirão. E Satanás,
com todos os seus pecados, todas as suas doenças e todas
suas impurezas deixarão vosso corpo. Ide, renunciai a vossos
pecados, arrependei-vos, batizai-vos a fim de que possais
renascer e não mais pecar."
Então Jesus se levantou. Todavia todos os outros
continuavam sentados, pois cada um estava tocado pelo poder
de sua palavra. As nuvens separaram-se, a lua cheia apareceu
neste momento, e Jesus foi banhado nesta. E, de sua cabeleira,
faíscas jorravam no ar e Ele se mantinha no meio deles, sob a
luz da lua, parecendo plainar acima do sol. Ora, ninguém se
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movia, nem mesmo proferia nem um som sequer. E ninguém
percebia o tempo que passava, pois o tempo estava parado.
Então Jesus, estendendo, suas mãos sobre eles, lhes
disse:
"A Paz seja convosco!"
E foi assim que Ele os deixou tão docemente como a brisa
leve balança as folhas das árvores.
E, durante muito tempo, todos os assistentes
permaneceram tranquilamente sentados, depois em silêncio, uns
após outros retomaram consciência como homens despertando
de um longo sonho. Mas ninguém queria ir-se embora, como se
as palavras d'Aquele que os havia deixado ressoassem, ainda
em seus ouvidos. E permaneciam sentados como se estivessem
escutado uma maravilhosa música.
Finalmente, um deles disse, entretanto com um certo temor:
"como é bom estar aqui." Um outro acrescentou: "se esta única
noite pudesse durar eternamente." E outros ainda: "se ao menos
ele quisesse continuar conosco."
"Este é mesmo o mensageiro da verdade enviado por Deus,
pois Ele semeou a esperança em nosso corações." E ninguém
desejava retornar à casa, eles diziam: "eu não volto para casa,
onde tudo é sombrio e sem alegria. Por que precisaria voltar à
casa onde ninguém nos ama? "
E era assim que eles falavam entre eles, pois estavam
'todos, mais ou menos pobres, mancos, cegos, estropiados,
mendigos, sem lar, desprezados por causa de sua miséria; esta
suscitava um movimento de piedade, permitindo-lhes encontrar
refúgio por alguns dias, em certas casas. Havia, mesmo, alguns
dentre eles que possuíam estas duas coisas: casa e família,
entretanto, diziam: "nós também, queremos continuar convosco."
Pois cada um sentia que as palavras d'Aquele que se fora, uniam o
pequeno grupo por liames invisíveis e todos sentiam que eles
tinham acabado de viver um novo nascimento. E ainda que a lua
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estivesse coberta pelas nuvens, eles viam diante deles um mundo
luminoso. E, nos corações de todos estes homens,
desabrochavam maravilhosas flores, de uma beleza sublime: as
flores da alegria.
E quando os luminosos raios do sol apareceram no Oriente,
perceberam, todos que era o sol anunciando a vinda do reino de
Deus. E, com o semblante brilhando de alegria, eles se foram ao
encontro dos anjos de Deus.
E muitos impuros e doentes seguiram os conselhos de
Jesus e voltaram à margem do rio de ondas revoltas. Eles se
descalçaram e se despiram; jejuaram, abandonando seus corpos
aos anjos cio ar, da água e dos raios do sol. Então os anjos da
Mãe, a Terra, os abraçaram, tomando posse de seus corpos tanto
por dentro quanto por fora. E cada um deles via todos os seus
males, todos os seus pecados e todas as suas impurezas deixá-lo
apressadamente. E o hálito de alguns tornou-se tão repugnante
quanto as excreções que saem dos intestinos; outros tiveram
fluxo de saliva abundante e vomitaram de seu interior detritos
repugnantes e impuros. Todas estas impurezas escorriam de
sua boca e em alguns, o fluxo saía pelo nariz, outros pelos olhos e
pelas orelhas. E, muitos exalavam um suor infecto e abominável que
filtrava por todos os poros de sua pele e, além do mais, em um
membro se formaram enormes abcessos pungentes, dando
passagem a um pus fedorento; e, do corpo de certos doentes
saía uma urina abundante enquanto que em muitos outros a
urina era espessa, tão densa quanto o mel de abelhas, em outros
ainda, ela era quase vermelha ou negra ou de consistência
bastante semelhante à lama dos rios. E a maior parte expulsava de
seus intestinos gazes pútridos, semelhantes aos sopros dos
demónios. E o fedor que eles soltavam, tornou-se tão forte que
nenhum deles podia suportá-lo.
E quando eles próprios se batizaram o anjo da água entrou
em seu corpo e escorreram então daí, todas as abominações e
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todas as impurezas de seus pecados passados; e, da mesma
maneira, como uma cascata que desce da montanha, assim
também de seus corpos escorriam, duros ou moles, abundantes
abominações. Ora, o solo em que estes fluxos estavam
espalhados sujou-se, e tão grande foi o mau cheiro que ninguém
pôde ficar neste lugar. E os demónios deixavam suas entranhas
sob a forma de inúmeros vermes que pulavam no limo poluído
por todas estas excreções interiores. E eles se torciam com raiva
impotente, furiosos de terem sido assim expulsos das entranhas
dos Filhos dos Homens pelo anjo da água. Então, sobre estes
vermes, aplicou-se o poder do anjo do sol; eles pereceram aí
com contorções desesperadas, na terra, esmagados sob os pés
do anjo do sol. E todos os assistentes tremiam de terror quando
viram todas essas abominações de Satanás, cujos anjos os havia
libertado. Então, eles deram graças a Deus que lhes tinha enviado
seus anjos para a salvação deles.
E havia alguns que estavam atormentados por males
terríveis dos quais não podiam desembaraçar-se; e não sabendo
o que fazer, decidiram enviar um mensageiro a Jesus, pois eles
desejavam ardentemente tê-Lo no meio deles.
E quando dois dentre eles saíram para serem curados,
eles viram Jesus que se aproximava na margem do rio. E então,
seus corações encheram-se de esperança e de alegria, quando
ouviram Sua saudação:
"A Paz esteja convosco."
Inumerosas eram as questões que desejavam fazer-Lhe,
mas para o grande espanto deles, não puderam começar a
conversa, pois nenhuma ideia lhes vinha ao espírito. Então Jesus
lhes disse:
"Eu vim porque vós tínheis necessidade de mim." E um deles
gritou: "Mestre, nós temos urgente necessidade de que Tu
venhas para nos libertar de nossos males."
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Então Jesus lhes falou por meio de parábolas." " Vós sóis
semelhantes ao filho pródigo que durante muitos anos,
entregou-se aos festivais e à bebida e que, com amigos, passou
todos os seus dias na orgia e na libertinagem. E, cada semana,
sem que seu pai tivesse disso conhecimento, contraía novas
dívidas, gastando tudo em alguns dias. Os usurários,
entretanto, lhe adiantavam sempre novas somas, porque seu
pai possuía grandes riquezas e pagava cada vez as dívidas de
seu filho. E foi em vão que o pai, com doces advertências tinha
tentado repreender seu filho; este nunca tomou conhecimento
das admoestações de seu pai que suplicou muito em vão para
que ele renunciasse a suas orgias sempre novas e fosse aos
campos a fim de supervisionar o trabalho dos criados. Cada dia o
filho prometia tudo o que lhe pediam na esperança de que
suas antigas dívidas fossem saldadas, mas, no dia seguinte,
recomeçava tudo de novo. E, durante mais de sete anos o filho
continuou a vida desregrada. Ao final, entretanto, o pai perdeu a
paciência e recusou pagar aos usurários as dívidas de seu filho,
"Se eu continuar a pagar toda vez, disse ele, não haverá de
maneira alguma fim aos pecados do meu filho. "Então os
usurários ficaram muito decepcionados, e por causa disso,
agarravam o filho para fazê-lo escravo, a fim de que, pelo seu
trabalho diário, ele pudesse reembolsar-lhes todo o dinheiro que
lhe haviam antecipado. Desde então, festins bebedeiras e
excesso tiveram fim."
"De manhã à noite, com o suor em seu rosto, o filho devia
regar os campos e, com a continuação deste trabalho do qual
ele não tinha nenhum costume, todos os membros lhe doíam. E
ele precisou viver do pão seco, tendo somente para amolecê-lo,
suas lágrimas. E depois de ter terrivelmente sofrido pelo calor e
pela fadiga, durante três dias, ele disse a seu senhor: "eu não
posso mais trabalhar, pois todos os membros me doem. Quanto
tempo tencionais me atormentar?" - 'Até o dia em que, pelo
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trabalho de suas mãos, tiver pago todas suas dívidas, e quando
sete dias forem decorridos, estará livre.' E o filho, desesperado,
respondeu chorando: 'mas eu nunca poderei suportar esta vida
mais sete dias. Tende piedade de mim, pois todos os membros
me queimam e me doem!' E o malvado usuário ordenou.: 'acelera o
trabalho; se durante sete anos puderes dissipar teus dias e tuas
noites em orgias, agora deves trabalhar durante sete anos. Não
te perdoarei nada, enquanto não me reembolsares todas as
dívidas até o último tostão'. E o filho, com seus membros
alquebrados pela dor, retornou desesperado aos campos, para
continuar seu trabalho. Quando chegou o sétimo dia, dia de
sábado, durante o qual ninguém trabalha nos campos, ele mal
podia manter-se de pé, tais eram as dores e a fraqueza."
"Então, o filho reuniu o que lhe restava de força e voltou
cambaleando à casa de seu pai. E, lançando-se aos pés do pai,
disse-lhe: 'pai, por esta vez crê-me e perdoa todas as minhas
ofensas contra ti. Juro que jamais viverei na orgia e que serei um
filho obediente em todas as coisas. Liberta-me das garras do
opressor. Pai, olha e vê meus membros machucados e não
endureças em nada teu coração.' - Então, lágrimas vieram aos
olhos do pai e ele tomou seu filho nos braços e disse:
regozijemo-nos, pois hoje uma grande alegria nos é dada, meu
filho bem amado, que eu tinha perdido, foi, enfim, encontrado. "E
ele o vestiu com as mais belas roupas e, durante todo o dia
seguinte, o pai deu a seu filho um saco de dinheiro para que
pudesse quitar todas as dívidas contraídas com seus credores. E
quando o filho voltou à casa, o pai lhe disse: 'meu filho, vê como é
fácil numa vida de orgia contrair dívidas por sete anos, mas seu
pagamento é difícil e somente se paga por sete anos de duro
trabalho.' - 'Pai, já é muito duro ter de pagá-las por um trabalho
apenas de sete dias.' Estão seu pai fez-lhe esta advertência,
dizendo: 'Somente por esta vez te foi permitido pagar as dívidas
em sete dias em vez de sete anos, o restante foi perdoado. Mas
cuida bem do futuro para não contraíres novas dívidas. Pois, em
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verdade te digo, que teu pai não te perdoará por mais uma vez
as dívidas, por seres filho. Na verdade, para cada dívida nova tu
terias de trabalhar arduamente durante sete anos, para liquidá-la
como está determinado nas leis."
"Meu pai, a partir de hoje serei teu filho obediente e querido
e não contrairei mais nenhuma dívida, pois aprendi quanto é
duro pagá-las."
"Então ele voltou aos campos de seu pai; e supervisionou
cada dia o trabalho dos camponeses de seu pai. E, jamais, fez os
camponeses trabalharem duramente, pois ele se lembrava do
tempo de seu próprio duro labor. E os anos passaram e, graças ao
trabalho de suas mãos a fortuna do pai crescia dia-a-dia, pois a
bênção do pai estava sobre seu trabalho. Ora, pouco a pouco, o
filho devolveu ao pai dez vezes mais do que ele tinha gasto
durante os sete anos de orgia. E, quando o pai constatara que o
filho tratava humanamente os empregados e cuidava de todos
os seus bens disse-lhe: 'Meu filho, vejo que meus bens estão
em boas mãos. Eu te dou todos os meus rebanhos, minha casa,
minhas terras e meus tesouros. Que todas estas coisas
constituam tua herança; continua a fazê-las frutificar para que
eu possa me alegrar de ti.' E quando o filho tomou posse da
herança de seu pai, ele perdoou as dívidas de todos seus
devedores que não podiam pagá-las, pois não esquecera que
sua dívida também lhe fora perdoada, quando ele não pôde
pagá-la. E Deus o abençoou, dando-lhe uma longa vida, com
muitos filhos e abundantes riquezas, porque ele fora bom para
com seus servidores e com seus rebanhos."
Então Jesus voltando-se aos doentes disse-lhes:
"Eu vos falei em parábolas, a fim de que pudesse melhor
compreender a palavra de Deus. Os sete anos de festins, de
bebedeiras e orgias representam os pecados do passado.
Satanás é o mau credor. As dívidas são as doenças. O duro
trabalho simboliza as dores. O filho pródigo sois vós mesmos. O
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pagamento das dívidas se faz, retirando para fora de vós os
demónios e as doenças para curar vosso corpo. O saco de
dinheiro recebido do pai, é o poder libertador dos anjos. O pai é
Deus. As posses do pai são constituídas pela terra e pelos céus.
Os servidores do pai são os anjos. O campo do pai é o mundo
que será transformado em reino dos céus se os Filhos do Homem
aceitarem trabalhar em união com os anjos do Pai celeste. Pois,
em verdade, vos digo que é preferível que o filho obedeça a seu
pai e vigie os servidores dele no campo a se expor, tornando-se
devedor do mau credor e a precisar trabalhar com o suor de seu
rosto, como um escravo, para reembolsar todas as dívidas.
"É preferível, igualmente, que os Filhos do Homem
obedeçam às leis do Pai celeste e trabalhem de acordo com os
anjos no seu reino a tornar-se devedores de Satanás, o senhor
da morte, o mestre de todos os pecados e de todas as doenças; é
melhor isto que ter de pagar todos os pecados com males e ao
preço de seu suor. Eu vos digo que, em verdade, grandes e
numerosos são vossos pecados. Durante longos anos cedestes
às seduções de Satanás. Fostes glutões, beberrões, boémios e
vossas dívidas passadas acumularam-se. E agora deveis
reembolsá-las, mas o pagamento é duro e difícil. Em
consequência, já não sejais impacientes, ao fim do terceiro dia
como o filho pródigo, mas esperai pacientemente que venha o
sétimo dia, que é santificado e apresentai-vos, então, com
coração humilde e submisso, a fim de que Ele queira mesmo
perdoar vossos pecados e pagar todas as vossas dívidas
passadas. Eu vos digo que em verdade vosso Pai celeste vos
ama com amor infinito, pois Ele também vos permite pagar em
sete dias, as dívidas de sete anos. Aqueles que têm a pagar
pecados e dívidas contraídas durante sete anos e que
reembolsaram honestamente perseverando até o sétimo dia,
àqueles, vosso Pai celeste perdoará as dívidas de sete anos."
"E se pecamos por sete vezes sete anos? 'Questionou um
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doente que sofria de horríveis males.' Mesmo neste caso, o Pai
celeste vos perdoará todas as dívidas em sete vezes por sete
dias."
"Felizes são aqueles que perseveram até o fim, pois os
demónios de Satanás escrevem todas as vossas más ações num
livro, o livro de vosso corpo e de vosso espírito. Eu vos digo que
em verdade não há nem uma ação culpável que não seja sequer
escrita e visível aos olhos de nosso Pai celeste, e isso sempre
da mesma maneira desde o começo do mundo. Ora, se vos é
prazeroso escapar às leis feitas pelos reis, nem um dos Filhos
do Homem pode esquivar-se da lei de Deus. E quando
comparecerdes diante da face de Deus, os demónios de Satanás
comportar-se-ão como testemunhas contra vós, por causa de
vossos atos e Deus verá vossos pecados inscritos no livro de
vosso corpo e de vosso espírito; Ele ficará, por causa disso, muito
entristecido em seu coração. Mas, se vos arrependerdes de
vossos pecados e se, pelo jejum e pela prece, evocardes aos
anjos de Deus, então, cada dia que passardes em jejum e em
prece, ser-vos-á logo considerado pelos anjos de Deus que
apagarão do livro de vosso corpo e de vosso espírito um ano de
vossas más ações.
"E quando a última página for assim apagada e
embranquecida de todos os vossos pecados, então podereis
apresentar-vos diante da face de Deus, e Deus se alegrará em
seu coração e vos perdoará de todos os pecados. Libertar-vos-á
das garras de Satanás assim como, das doenças.
Receber-vos-á em sua morada e ordenará a todos os seus
servidores e a todos seres anjos que se coloquem a vosso
serviço. Ele vos concederá uma longa vida e não sereis nunca
mais atingidos pela doença. E, se, a partir deste instante, em vez
de cometerdes pecados passardes vossos dias fazendo as obras
de Deus então, serão os anjos de Deus que escreverão todas
vossas boas ações no livro de vosso corpo e de vosso espírito. Eu
vos digo que em verdade nenhuma boa ação acontece sem ser
escrita aos olhos
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de Deus e isso desde o começo do mundo. Pois de vossos reis e
de vossos governos, podeis esperar em vão a recompensa,
enquanto que Deus reconhece sempre vossas boas ações.
E quando aparecerdes diante da face de Deus, seus anjos
serão vossas testemunhas, pelas vossas boas ações. E Deus,
vendo vossas boas ações inscritas em vosso corpo e em vosso
espírito, alegrar-se-á em seu coração. Ele abençoará vosso corpo
e vosso espírito e todas as vossas ações, dando-vos de herança
seu reino terrestre e celeste a fim de que nEle possais ter a vida
eterna. Feliz é aquele que pode entrar no reino de Deus pois
não verá jamais a morte."
Então, depois destas palavras, fez-se um grande silêncio.
E aqueles que estavam abatidos encontraram neste discurso
uma nova força; continuaram a jejuar e a orar. E o doente que
Lhe havia falado em primeiro lugar, Lhe disse: "Quero perseverar
até o sétimo dia." Depois o segundo lhe disse igualmente: "Eu
também quero perseverar até sete vezes por sete dias."
Jesus lhes respondeu:
"Felizes aqueles que perseverarem até o fim, pois herdarão
a Terra!"
E entre eles, havia mais de um doente torturado pelos
terríveis males e arrastavam-se todos com dificuldade até os
pés de Jesus, pois não podiam manter-se de pé. Eles
disseram-Lhe: "Mestre, estamos terrivelmente atormentados pelo
mal, dize-nos o que devemos fazer." E Jesus, vendo os pés
disformes, cujos ossos estavam torcidos e nodosos, disse-lhes:
"Não são os anjos do ar, do água ou do sol que podem
aliviar vossas dores, ainda que vós mesmos sejais batizados,
que tenhais jejuado e orado e ainda que tenhais seguido seus
conselhos em todas as coisas. Em verdade eu vos digo que
vossos ossos serão curados. Não percais a coragem, porém para
obter a cura buscai aproximar-vos do curador dos ossos, o anjo
da Terra, pois vossos ossos devem retornar aí, de onde eles
tiraram sua substância."
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E Ele lhes indicou com a mão um lugar à margem onde o
fluxo da água e o calor solar tinha transformado a terra em lama
argilosa.
"Mergulhai vossos pés no vaso de maneira que o abraço
do anjo da terra possa expurgar de vossos ossos todas as
impurezas e todas as doenças. E vós vereis, pelo abraço do
anjo da terra, Satanás retirar-se com todas vossas dores. E as
nodosidades de vossos ossos desaparecerão e estes serão
consolidados, e todos vossos males desaparecerão."
E os doentes seguiram estes conselhos, porque sabiam
que seriam curados.
Ora, havia lá ainda outros doentes, sofrendo de dores
terríveis ainda que tivessem persistido em seu jejum. E,
consumidos por um febre intensa, estavam sem forças. Também,
quando procuravam levantar-se de seus leitos para ir a Jesus, a
cabeça começava a rodar como se eles fossem sacudidos por
um vento impetuoso e cada vez que tentavam ficar de pé, eles
tombavam de novo por terra.
Então Jesus foi até eles e lhes disse:
"Vós sofreis porque Satanás e suas doenças atormentam
vosso corpos, mas nada temeis, pois seu poder sobre vós logo
terminará. Com efeito, Satanás assemelha-se a um homem
invejoso e colérico que entra na casa do vizinho, enquanto este
está fora, para levar-lhes os bens de sua própria casa. Mas (se)
alguém adverte o interessado que seu inimigo está assaltando a
sua casa, bem apressadamente a ela ele retorna. E quando o
malvado vizinho que já amontoava e separara tudo o que lhe
agradava, viu, de longe, o dono da casa voltarem passos rápido,
ele com raiva por não poder carregar tudo, apressa-se em quebrar e
em estragar tudo o que ali estava, esperando tudo destruir. A
partir do momento em que esses objetos não podiam ser seus,
ele queria que o outro os perdesse igualmente. Entretanto, neste
ínterim tendo entrado o dono da casa, e antes que o malvado
vizinho tivesse executado seu projeto, agarrou-se a ele e o lançou
para fora."
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"Eu vos digo: em verdade, é assim que Satanás: faz quando
toma posse de vossos corpos que são a morada de Deus. E
Satanás apodera-se de tudo o que deseja abarcar: vosso sopro,
vosso sangue, vossos ossos, vossa carne, vossas entranhas,
vossos olhos e vossos ouvidos. Entretanto, pelo vosso jejum e
por vossas orações, evocastes o Senhor de vosso corpo e seus
anjos. E como Satanás vê que o verdadeiro mestre de vosso
corpo retorna, ele sabe que aquilo significa o fim de seu poder.
Eis a razão pela qual fica enfurecido e exerce ainda uma vez seu
poder maléfico com o fim de destruir vosso corpo antes da
chegada do mestre. Eis porque Satanás vos atormenta tão
horrivelmente, ele sente que chegou o seu fim. Também, que
vossos corações não se perturbam mais, pois logo os anjos de
Deus vão aparecer a fim de ocupar novamente suas moradas e
de reconsagrá-las como templo de Deus. E eles apoderar-se-ão
de Satanás, para retirá-lo de vosso corpo, ele e todas suas
doenças e impurezas. E vós sereis felizes, porque recebereis a
recompensa de vossa firmeza, também não vereis nunca mais a
doença."
Ora, entre os doentes, havia um que Satanás atormentava
mais que aos outros. Seu corpo era tão dessecado como um
esqueleto e sua pele tão amarela quanto uma folha de outono.
Sua fraqueza já era tal que ele não podia, mesmo como o auxílio
de suas mãos, arrastar-se até Jesus; contentou-se em gritar, de
longe, por Ele: "Mestre tenha piedade de mim, porque, desde
que o mundo é mundo, ninguém sofreu todos os males que eu
suporto. Eu sei que Tu és verdadeiramente um enviado de Deus e
estou persuadido que se Tu o quiseres, Tu podes afastar
Satanás de meu corpo imediatamente. Com efeito os anjos de
Deus não devem obediência ao mensageiro de Deus? Vem,
Mestre, e retira de mim, agora, Satanás, porque ele se agita em
mim com furor e terríveis são suas torturas."
E Jesus lhe respondeu:
"Satanás te atormenta tão terrivelmente porque já jejuaste
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vários dias e não lhe pagas o seu tributo. Tu não deves mais
nutri-lo com todas as abominações com as quais, até agora, tu
manchaste o templo de teu espírito. Atormentas Satanás que
sofre de fome e, em retorno, na sua raiva, ele te atormenta
igualmente. Não temas nada, pois eu t'o digo, Satanás será
destruído, antes que teu corpo seja destruído, pois desde o
momento em que começaste a jejuar e orar, os anjos de Deus
protegem teu corpo; a partir deste instante o poder de Satanás é
impotente para destruir-te. E a raiva de Satã torna-se sem efeito
sobre os anjos de Deus."
Então eles vieram todos para Jesus e com altos gritos,
suplicavam-No, dizendo: "Mestre, tem compaixão dele, porque
ele sofre mais que todos nós e se Tu não retiras de vez Satanás
dele, acreditamos que não viverá até amanhã."
E Jesus lhes respondeu:
"Grande é vossa fé, que isto seja feito seguido vossa fé e
vós ides ver logo face a face a horrível expressão de Satanás e o
poder do Filho do Homem. Pois quero retirar de ti, o poderoso
Satanás pelo poder do inocente cordeiro de Deus, a mais frágil
criatura do Senhor. Porque o poder do Espírito Santo de Deus
torna o mais infinitamente fraco no mais poderoso que o mais
forte de todos."
E Jesus se pôs a ordenhar uma ovelha que passava no
prado. E Ele derramou o leite no saibro aquecido pelos raios do
sol, dizendo:
"Eis o poder do anjo da água que entrou neste leite. E
agora o poder do anjo do sol também aí entrará."
Ora, o leite começou a borbulhar graças ao calor do sol.
"E naquele momento os anjos da água e do sol vão unir-se
ao anjo do ar."
E eis que o vapor do leite borbulhante começou a
elevar-se lentamente no ar.
"Vem e aspira por tua boca a força dos anjos da água, do
sol e do ar a fim de que ela possa penetrar em teu corpo e afastar
Satanás para longe de ti."
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E o doente que Satanás atormentava, começou a aspirar
profundamente o vapor embranquecido para fazê-lo penetrar
nele.
"Imediatamente Satanás deixará teu corpo, pois durante
estes três dias ele foi subjugado pela fome e não encontrou em ti
nenhum alimento. Ele vai sair de ti a fim de acalmar sua fome
com este leite borbulhante e fumegante, porque ele acha este
alimento muito agradável. Ele vai sentir seu odor e não será
capaz de resistir à fome que o atormenta já há três dias. Então o
Filho do Homem destruirá seu corpo para que ele não possa
atormentar ainda mais uma vez outro qualquer."
E o corpo do doente foi tomado pela febre e ele sentiu
vontade de vomitar, mas não o conseguia. E fazia esforços
desesperados para retornar seu sopro, pois sua respiração
estava bloqueada. E ela caiu no seio de Jesus.
"Agora Satanás deve deixar este corpo. Olhai-o."
E Jesus apontava com o dedo a boca aberta do doente.
Então todos viram com surpresa e com terror que Satanás
saía da boca do doente sob a aparência de um verme abominável
que se dirigia diretamente para o leite efervescente. Então Jesus
pegou duas pedras cortantes para esmagar a cabeça de Satanás,
depois tirou da boca do doente o corpo inteiro do monstro que
era quase tão grande quanto um homem. Logo que este verme
abominável foi extraído da goela do doente, este recobrou em
um instante a faculdade de respirar e logo cessaram suas dores. E,
com pavor os outros olhavam aquele horrível corpo de Satanás.
" Vê que animal abominável, carregavas e nutrias em teu
seio há tantos anos. Eu o extraí de ti e o matei para que ele não
pudesse jamais te atormentar. Louva a Deus que permitiu que
seus anjos te libertassem e, no futuro, não peques mais de
modo que Satanás não tome, ainda uma vez, posse de teu
corpo. Eis porque, desde então, precisas conservá-lo como um
templo dedicado a teu Deus."
E todos foram tocados de espanto ao ouvir estas palavras
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e ao ver seu poder. E eles disseram: "Em verdade, Mestre, Tu és
um mensageiro de Deus e Tu conheces todos os segredos."
"E vós, respondeu Jesus, sejais verdadeiramente Filhos
de Deus, de modo que vós também participeis de seu poder e
que sejais iniciados no conhecimento de todos seus segredos.
Porque a sabedoria e o poder não podem emanar senão do
amor de Deus. Amai, pois, com todo vosso coração e vosso
espírito, vosso Pai celeste e vossa Mãe, a Terra. E os servi, se
quiserdes, que por sua vez, seus anjos se coloquem a vosso
serviço. Fazei isso de maneira que todas vossas ações sejam
santificadas por Deus. Enão nutrais Satanás, porque seu salário
de pecado é a morte. Enquanto que em Deus se encontra a
recompensa do bem. Seu amor que é conhecimento e poder da
vida eterna."
Então todos se ajoelharam para agradecer a Deus pelo
dom de seu amor.
E Jesus se foi dizendo:
"Eu retornarei a todos aqueles que persistirem em oração
e em jejum até o sétimo dia. - A Paz esteja convosco!"
E o doente que Jesus livrara de Satanás se levantou, pois
a força da vida novamente penetrara nele. Ele respirava
profundamente e seus olhos tornaram-se claros, pois toda dor o
abandonara. Então ele se ajoelhou no lugar em que Jesus
estivera e ele abraçou, chorando, suas pegadas.
E à margem do rio, houve mais de um doente que jejuou e
orou com os anjos de Deus durante sete dias e sete noites. E,
por ter seguido os conselhos de Jesus, grande foi sua
recompensa. Pois, no fim do sétimo dia, todas as dores o
deixaram. Ora, como o sol se levantava no horizonte, clareando a
terra, eles viram Jesus que vinha da montanha, em direção a eles,
e a cabeça de Jesus estava aureolada pelo brilho do sol
nascente.
"A Paz esteja convosco!"
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E eles guardaram o mais profundo silêncio, ajoelhando-se
diante d'Ele, e eles tocaram a borda de seu manto para daí obter a
cura.
"Não é a mim que é preciso agradecer, mas à vossa Mãe, a
Terra, quem nos enviou seus anjos curadores. Ide e não
pequeis mais a fim de que não vos torneis mais a presa da
doença. E fazei de modo que os anjos curadores tornem-se
vossos guardiães."
Então eles Lhe responderam: "Onde poderíamos ir, Mestre,
porque em Ti estão as palavras de vida eterna? Dize-nos quais
são os pecados que devemos evitar para nunca mais ver a
doença?"
Jesus respondeu: "Que isto seja feito segundo vossa fé!"
E assentou-se no meio deles, dizendo:
"Foi ensinado a vossos ancestrais; Honra o Pai celeste e
a Mãe, a Terra, e segue seus mandamentos a fim de que teus
dias sejam prolongados na Terra."
E logo depois dessa ordem, foi dada a segunda: "Não
matarás, porque a vida foi dada a todos por Deus, e, o que
Deus deu, não pertence ao homem retomá-lo. Pois eu vos digo
em verdade, que é de uma única mãe que procede tudo o que
vive na terra. Eis por que aquele que mata, mata seu irmão. Ora,
deste homem criminoso, a Mãe, a Terra, se desviará e ela o
privará de seu seio vivificante. E seus anjos o evitarão, então
Satanás terá morada em seu corpo. E a carne dos animais
abatidos tornará, para seu corpo, seu próprio túmulo. Pois eu
vos digo que em verdade, aquele que mata, mata-se a si
mesmo, e aquele que come a carne dos animais abatidos,
come o corpo de morte.
E no seu sangue, cada gota do sangue deles (dos animais)
transforma-se em veneno; na sua respiração, percebe-se o hálito
fétido deles; na sua carne, a carne deles vira abcessos,
purulentos, nos seus ossos, os ossos deles se calcificam; dentro
de seus intestinos, os intestinos deles se putrificam; nos seus
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olhos, suas pálpebras descem e em seus ouvidos, seus ouvidos
transformam-se em secreções cerosas. E a morte deles
tornar-se-á sua morte."
"Ora, é somente no serviço ao nosso Pai celeste que nossas
dívidas de sete anos são perdoadas em sete dias."
"Quanto a Satanás, ele não vos perdoa nada e deveis
pagar-lhe por tudo; olho por olho, dente por dente; mão por mão,
pé por pé; queimadura por queimadura, ferida por ferida; vida
por vida, morte por morte. Porque o preço do pecado, é a morte."
"Não mateis e não comais jamais a carne de vossas
vítimas inocentes se não quereis vos tornar escravos de
Satanás. Pois eis aí o caminho do sofrimento que conduz à morte.
Em compensação, é preciso cumprir a vontade de Deus a fim de
que Seus anjos possam vos servir no caminho da vida. Obedecei,
pois, a esta palavra de Deus:
Eis que eu vos dei cada erva com semente que se encontra
na superfície de toda terra e cada árvore sobre a qual está o
fruto de uma árvore com grão; para vós, fazei disto vosso
alimento. E a cada animal na terra, a cada pássaro no ar e a
tudo aquilo que rasteja na terra, a todos estes animais nos quais
há um sopro de vida, eu lhes dou toda erva verde como alimento.
Além disso, o leite de cada animal que se move e vive na terra,
será para vós um alimento, da mesma maneira que lhes dei a
erva verde, assim vos dou o leite. Quanto à carne e ao sangue
que vivifica os animais, vós não deveis comer isso. E, com
certeza, eu vos pedirei conta de seu sangue no qual habita a
alma. Eu vos pedirei conta por cada animal morto, da mesma
forma que pelas almas de todos os homens mortos. Pois Eu, o
Senhor vosso Deus, eu sou um Deus forte e zeloso, punindo a
iniquidade dos pais para com os filhos até a terceira e a quarta
geração daqueles que me odeiam, e eu tenho misericórdia de
milhares de gerações daqueles que me amam e que seguem
meus mandamentos. Ama o Senhor, teu Deus, de todo teu
coração, de toda tua alma e de toda tua força. Este é o primeiro
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e o maior mandamento. -Eo segundo é semelhante a ele: Ama a
teu próximo como a ti mesmo.' Não há maiores mandamentos
que esses."
E depois de terem ouvido essas palavras, eles
permaneceram todos silenciosos, mas um deles gritou: "Mestre,
que devo fazer quando vejo na floresta um animal selvagem
dilacerar meu irmão? Devo deixar morrer meu irmão ou então,
matar o animal selvagem? Se eu o mato, transgredirei a lei?"
E Jesus respondeu:
"No princípio dos tempos, vos foi dito: 'Todos os animais
que se movem na terra, todos os peixes dos mares e todos os
pássaros do ar foram submetidos a vosso poder.' - Em verdade
vos digo que de todos os seres que vivem na terra Deus criou
somente o homem à sua imagem. Eis porque os animais existem
para o homem e não o homem para os animais. Vós não
transgredis, então a lei, se matardes um animal selvagem para
salvara vida de vosso irmão. Porque em verdade vos digo que o
homem é mais que um animal. Mas, aquele que, sem razão,
mata um animal quando ele não o ataca, sendo por prazer de
matar para conseguir sua carne, sua pele ou seus dentes, comete
um mau ato, porque ele mesmo se transforma em animal feroz.
Eis porque seu fim se assemelha também ao dos animais
selvagens."
Um outro diz ainda: "Moisés que foi o maior em Israel,
permitiu a nossos pais comer carne dos animais puros e proibiu
somente a carne dos animais impuros. Por que, então, nos
proíbes o uso da carne de todos os animais? Qual é a lei que
vem de Deus? É a de Moisés ou a Tua?"
E Jesus respondeu:
"Deus deu a vossos pais, por intermédio de Moisés, dez
mandamentos. 'Estes mandamentos são muito duros',
declararam vossos pais e eles não puderam guardá-los. Quando
Moisés viu aquilo, ele teve compaixão de seu povo e ele não
quis que perecesse. Então lhes deu dez vezes dez mandamentos
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um pouco menos duros para que eles pudessem segui-los. Eu
vos digo, em verdade, se vossos ancestrais fossem capazes de
seguir os dez mandamentos de Deus, Moisés não teria tido
necessidade de dar estas dez vezes dez mandamentos. Pois
aquele cujos pés são sólidos como a montanha de Sião não tem
necessidade de muletas, mas aqueles cujos membros são muito
enfraquecidos têm certamente necessidade de muletas, porque
eles não podem andar sem elas. E Moisés disse ao Senhor:
'Meu coração está cheio de tristeza, porque meu povo anda
perdido. Com efeito, são pessoas sem discernimento, incapazes
de compreender Teus mandamentos. Eles são como crianças
que não podem compreender as palavras de seu pai. Permite,
Senhor, que eu lhes dê outras leis a fim de que não pereçam. Se
eles não podem ser como Tu, Senhor, faze de tal forma que eles
não sejam contra Ti; desta maneira, eles poderão manter-se por
si mesmos até que o tempo tenha chegado em que eles estejam
amadurecidos para Tuas palavras e em que Tuas leis poderão
ser-lhes reveladas.'
"Então Moisés quebrou os dois blocos de pedra sobre os
quais os dez mandamentos estavam gravados e lhes deu em
troca dez vezes dez mandamentos. Ora, destes, dez vezes dez,
os Escribas e os Fariseus fizeram cem vezes dez mandamentos.
E eles sobrecarregaram vossos ombros com fardos insuportáveis,
fardos que eles próprios são incapazes de carregar. Com efeito,
quanto mais os mandamentos estejam próximos de Deus, menos
necessidade temos que sejam numerosos, quanto mais estejam
distantes de Deus, mais tornam-se numerosos. Eis porque as
leis dos Fariseus e dos Escribas são inúmeras: As leis do Filho
do Homem são em número de sete, as dos anjos são três e a
de Deus se reduz a uma.
"Por conseguinte, eu vos ensino somente as leis que podeis
compreender para que vos torneis homens e sigais as sete leis
do Filho do Homem. Mais tarde, os anjos vos revelarão
igualmente suas leis para que o Espírito Santo de Deus possa
descer em vós e vos conduzir à Sua Lei."
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E todos estavam maravilhados com esta sabedoria e lhe
disseram: "Continua, Mestre, e ensina-nos todas as leis que
formos capazes de compreender."
E Jesus continuou:
"Deus deu este mandamento a vossos pais: Tu nunca
matarás'. Entretanto, o coração deles estava endurecido e
mataram. Então Moisés desejou que ao menos eles não
matassem os homens e permitiu-lhes matar os animais. Mas
então o coração de vossos pais se endureceu ainda mais e
mataram, indiferentemente, homens e animais. Quanto a mim,
eu vos digo: Não mateis nem homens nem animais e não
destruais os alimentos que colocais em vossa boca, pois se
comerdes alimentos vivos, eles vos darão vida; mas se matais
para obter vosso alimento, a carne morta, por sua vez, vos matará.
Pois a vida procede somente da vida e da morte não sai jamais
senão a morte. E tudo o que mata vossos alimentos, mata
também vosso corpo. E tudo aquilo que mata vossos corpos
mata igualmente vossas almas.'
"E vossos corpos tornar-se-ão semelhantes a vosso
alimento, da mesma maneira que vossos espíritos serão
igualmente análogos a vossos pensamentos. Eis porque não
deveis comer nada do que o fogo, o frio ou a água transformara.
Pois os alimentos cozidos, congelados ou avariados queimam,
resfriam e envenenam também vosso corpo. Não sejais como o
lavrador insensato que semearia sobre sua terra grãos cozidos,
gelados ou estragados. Pois, vindo o outono nada recolherá de
seus campos. E grande será sua miséria. Ao contrário, sejais
como o lavrador que semeia em seu campo grãos cheios de
vida; então, seus campos carregam-se de espigas de trigo cheias
de vida, tornando-lhe centuplicados os grãos que havia semeado.
Pois eu vos digo que em verdade viveis unicamente pelo fogo
da vida e não prepareis vossos alimentos com o fogo da morte,
que mata também vosso alimento, vossos corpos e vossas
almas."
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Um deles perguntou: "Mestre, onde se encontra o fogo da
vida?"
- "Em vós, em vosso sangue e em vosso corpo."
E outros perguntaram: "Onde se encontra o fogo da morte?"
- "É o fogo que queima fora de vosso corpo, que é mais
quente que vosso sangue. É com este fogo da morte que, nas
nossas casas e nos campos, cozinhais vossos alimentos. Eu
vos digo que em verdade este é o mesmo fogo que destrói vossos
alimentos e vossos corpos, semelhante ao fogo da malícia que
corrói vossos pensamentos e corrompe vossos espíritos. Pois
vosso corpo torna-se semelhante à alimentação que absorveis
e vosso espírito semelhante do que pensais. Não comais então,
nada do que foi morto por um fogo mais ardente que o fogo da
vida. Em consequência, preparai e comei todos os frutos das
árvores e todas aquelas ervas dos campos, assim como o leite
dos animais que é bom para vossa alimentação. Pois todos estes
alimentos cresceram, foram amadurecidos e preparados pelo
fogo da vida; todos são dons dos anjos de nossa Mãe, a Terra.
Ao contrário, não comais nenhum dos alimentos que devem
somente seu sabor ao fogo da morte, pois são de Satanás."
E alguns, no ápice da admiração, perguntaram: "Mestre,
como, sem fogo, podemos cozinhar nosso pão cotidiano.?"
- "Deixai os anjos de Deus preparar vosso pão Umedecei,
primeiramente, vosso trigo a fim de que o anjo da água entre
nele; depois colocai ele todo no ar, a fim de que o anjo do ar
possa também beijá-lo. E o deixai todo, de manhã até a noite,
exposto aos raios do sol, a fim de que o anjo do sol possa nele
descer. E a benedição desses três anjos fará que logo o germe
da vida se desenvolva em vosso trigo. Então, esmagai vosso
grão, preparai com ele finas hóstias, como o fizeram vossos pais
quando deixaram o Egito, essa casa de servidão. Expondo
novamente estas galetas aos raios do sol e isto desde a aurora
até o momento em que o sol está em seu ponto culminante no
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céu, depois, virai-as do outro lado, a fim de que a outra face seja
igualmente beijada pelo anjo do sol e deixai aí estas galetas, até o
pôr do sol. Pois, foram os anjos da água, do ar e do sol que
nutriram e fazem amadurecer o trigo nos campos e devem, da
mesma maneira, igualmente presidir a fabricação de vosso pão. E
o mesmo sol que, graças ao fogo da vida, fez crescer e
amadurecer o grão de trigo, deve cozinhar vosso pão com o
mesmo fogo. Pois o fogo do sol dá a vida ao trigo, ao pão e a
vosso corpo, enquanto o fogo da morte mata o trigo, o pão e o
corpo. Ora, os anjos de vida do Deus vivo servem somente aos
homens vivos. Pois Deus é o Deus da vida e não o Deus da
morte."
"Assim comei tudo o que se encontra na mesa de Deus:
Os frutos das árvores, os grãos e as ervas dos campos, o
leite dos animais e o mel das abelhas. Qualquer outro alimento
é obra de Satanás e conduz aos pecados, às doenças e à morte.
Ao contrário, o rico alimento que você encontra na mesa de Deus
proporciona a vosso corpo força e juventude; desde então a
doença ficará distante de vós. Foi, na verdade, da mesa de Deus
que o velho Mathusalem, buscou seus alimentos e eu vô-lo
prometo, em verdade, que se fizerdes o mesmo o Deus de vida
concederá a vós também, como ao patriarca, uma longa vida na
terra."
"Pois eu vos digo que, em verdade, o Deus de vida é mais
rico que todos os ricos da terra, sua mesa mais abundante, mais
abastecida que as mais ricas mesas de festim de todos os ricos
da terra. Assim, durante toda vossa vida comei, então, à mesa de
vossa Mãe, a Terra, e jamais nada vos faltará. E quando
comerdes à mesa, tomai todas as coisas como elas se encontram
na mesa de vossa Mãe, a Terra. Não cozinheis absolutamente
nada e não mistureis todos os alimentos uns aos outros, evitando
que vossos intestinos sejam transformados em pântanos pútridos.
Pois, em verdade eu vos digo que isto é uma coisa abominável
aos olhos do Senhor."
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"Também, não sejais semelhante ao servidor voraz que
retira sempre da mesa de seu mestre as rações dos outros,
devorando tudo, misturando tudo em sua gula. Pois, quando se
aperceber disto o mestre, cheio de cólera contra ele, expulsá-lo-á
de sua mesa. E, quando todos tiverem terminado sua refeição, ele
misturará todos os restos que se encontram sobre a mesa e
chamará o servidor glutão, dizendo-lhe: 'Toma e come tudo isto
com os porcos, pois teu lugar é com eles e não à mesa.'"
"Em consequência, tendo muito cuidado com o templo de
vossos corpos e não o sujeis com qualquer espécie de
abominações. Declarai-vos satisfeitos com duas ou três espécies
de alimentos, que encontrareis sempre sobre a mesa de vossa
Mãe, a Terra. E não estejais ávidos em devorar todas as coisas
que vedes em torno de vós. Pois eu vos digo que em verdade, se
misturardes todas as espécies de alimentos em vosso corpo,
então a paz de vosso corpo cessará e guerras sem fim provocarão
raiva nele. Assim, ele será destruído, da mesma maneira que as
moradas e os reinos divididos uns contra os outros trabalham
para sua própria perda. Pois vosso Deus é o Deus da Paz e Ele
nunca dará seu apoio àqueles que estão divididos. Também não
susciteis a cólera de Deus em relação a vós, por medo, que ele
vos tire da mesa e por medo de que sejais forçados a recorrer a
mesa de Satanás, onde vosso corpo será corrompido pelo fogo
dos pecados, das doenças e da morte."
"E quando comerdes, não comais nunca até a saciedade.
Fugi das tentações de Satanás e escutai a voz dos anjos de
Deus. Pois a todo instante, Satanás e seu poder vos induzem à
tentação, a fim de que comais mais e mais ainda. Ora, vivei
pelo espírito e resisti aos desejos do corpo. E vossos jejuns
são sempre agradáveis aos olhos dos anjos de Deus."
"Assim tomai cuidado com a qualidade do que comerdes
durante uma refeição e, daquilo que vos dá a impressão de
saciedade, habitualmente não comais mais que um terço."
"Que o peso de vossa alimentação cotidiana não esteja

44

abaixo de uma 'mina', mas tende cuidado para que não ultrapasse
duas minas (aproximadamente um quilograma). Então os anjos
de Deus vos servirão constantemente e vós não recaireis nunca
mais sob o jugo de Satanás e de suas doenças."
"Não perturbeis a obra dos anjos em vosso corpo, fazendo
refeições muito frequentemente. Pois, eu vos digo que, em
verdade, aquele que come mais de duas vezes por dia realiza
nele a obra de Satanás. Então, os anjos de Deus abandonam
seu corpo e logo Satanás toma posse dele. Comei somente
quando o sol estiver, em seu ponto culminante no céu e uma
segunda vez, ao pôr do sol. Então, não vereis nunca a doença,
pois aqueles que procedem dessa maneira encontram favor aos
olhos do Senhor. E, se quereis que os anjos de Deus se regozijem
com vosso corpo e que Satanás fuja para bem longe de vós,
nesse caso, sentai somente uma vez por dia à mesa de Deus. E
então, vosso dias serão prolongados na terra, pois isto é
agradável aos olhos do Senhor. Comei somente quando a mesa
de Deus estiver erguida diante de vós e comei somente o que
encontrardes exposto na mesa de Deus. Pois eu vos digo que,
em verdade, Deus conhece bem aquilo de que vosso corpo tem
necessidade e quando ele o necessita."
"Desde o início do mês de fiar (maio) comei cevada; durante o
mês de sivan (junho) comei trigo, a mais perfeita entre as ervas de
grão. E fazei de tal maneira que vosso pão cotidiano seja feito
de trigo, a fim de que o Senhor possa cuidar de vossos corpos.
Durante o mês de tammuz (julho), comei frutos ácidos (groselhas,
uvas de pântano), a fim de que vosso corpo emagreça e que
Satanás dele seja expulso. Durante o mês de elul (setembro),
colhei as uvas, a fim de que seu suco vos sirva de bebida.
Durante o mês de marcheshyan (outubro), recolhei as uvas
doces, açucaradas e secas pelo anjo do sol, a fim de que
fortifiquem vossos corpos, pois, neles, os anjos do Senhor aí
habitam. Deveis comer figos ricos em suco, durante o mês de ab
(agosto) e shebat (janeiro), quanto ao excedente do que
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recolherdes, deixai o anjo do sol secar estes frutos para vós.
Comei-os com a polpa das amêndoas durante todos os meses
em que as árvores não possuem nenhum fruto. Quanto às ervas
que brotam após as chuvas, consumi-as durante o mês de thebet
(dezembro), a fim de purificar vosso sangue de todos os vossos
pecados. E, durante o mesmo mês, começai também a beber o
leite de vosso animais, pois é para isto que o Senhor dá as ervas
dos campos a todos os animais que dão leite, de maneira que,
através de seu leite, eles contribuam para a alimentação do
homem. Pois eu vos digo que em verdade felizes são aqueles
que comem somente os alimentos da mesa de Deus e que fogem
de todas as abominações de Satanás."
"Não consumais alimentos impuros que são trazidos de
países distantes, mas comei tudo que vossas árvores produzem.
Pois vosso Deus sabe bem o tempo e o lugar dos alimentos dos
quais tendes necessidade. E Ele dá como alimento, a todos os
povos de todos os reinos, o que é melhor para cada um. Não
comais como o fazem os pagãos que se empanturram às pressas
com todas as espécies de abominações de Satanás."
"E de fato, a força dos anjos de Deus entra em vós com os
alimentos vivos, que o Senhor vos oferece de Sua mesa real."
"Também quando fizerdes vossa refeição, pensai que
tendes acima de vós o anjo do ar e abaixo de vós o anjo d'água.
Cada vez que comerdes, respirai lento e profundamente, a fim
de que o anjo do ar possa abençoar vossas refeições. E,
sobretudo mastigar bem vosso alimento com os dentes até que
ele tome uma consistência fluída e que o anjo da água o
transforme em sangue em vosso organismo. Comei, então,
lentamente, como se tratasse de uma prece que dirigis ao Senhor.
Pois, eu vos digo que em verdade, o poder de Deus entrará em
vós, se, à sua mesa, comerdes desta maneira. Quanto àqueles
nos quais os anjos do ar e da água não descem no momento
das refeições, Satanás transforma seus corpos em pântano
pútrido. Então o Senhor não os recebe mais à sua mesa."
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"Pois a mesa do Senhor é um altar, e aquele que come à
mesa de Deus está num templo. Pois, eu vos digo, que em
verdade os Filhos do Homem vêem seus corpos transformados
em um templo e seu interior em um altar, desde que sigam os
mandamentos de Deus. Eis porque não tomeis nada do altar do
Senhor quando vosso espírito está irritado mas, sobretudo, no
templo de Deus, não tenhais maus pensamentos de inveja a
respeito de quem quer que seja."
"Não penetreis no templo do Senhor-senão, quando
sentirdes vós mesmos o apelo de seus anjos, pois tudo que
comerdes na tristeza, na cólera ou sem desejo,
transforma-se em veneno em vosso corpo. Na verdade, o sopro
de Satanás suja todos estes alimentos."
"Colocai com alegria vossas oferendas no altar de vosso
corpo e fazei isto de tal maneira que sejam expulsos para longe
de vós todos os pensamentos maus, quando reaverdes em vosso
corpo a força de Deus, proveniente de sua mesa. E não tomeis
nunca lugar à mesa de Deus antes que Ele, através do anjo do
apetite, vos chame para aí."
"Assim, à sua mesa real, estai na alegria com os anjos de
Deus, isto é agradável ao coração do Senhor. E vossa vida será
longa na terra, pois os servidores mais queridos de Deus estarão
a vosso serviço todos os dias; os anjos da alegria. "
"E não vos esqueçais que cada sétimo dia é santo e
consagrado a Deus."
"Durante seis dias, nutri vosso corpo com os dons da Mãe, a
Terra, mas no sétimo dia, consagrai vosso corpo a vosso Pai
celeste, consequentemente, no sétimo dia, não deveis comer
nenhum alimento terrestre, mas viver unicamente da Palavra
de Deus. Também durante todo este dia, permanecei em
companhia dos anjos do Senhor no reino do Pai celeste. E, no
decorrer desse sétimo dia deixai os anjos de Deus construir o
reino dos céus em vosso corpo, da mesma maneira que, durante
seis dias vós trabalhastes no reino da Mãe, a Terra. Eis, porque
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não deveis permitir que nenhum alimento impeça, no vosso corpo,
a obra dos anjos durante o sétimo dia. Então, Deus dar-vos-á
longa vida na terra, de maneira que possais gozar,
continuamente, da vida eterna no reino dos céus. Pois eu vos
digo que, em verdade, no dia em que não virdes mais nenhuma
doença sobre a terra, vivereis para sempre no reino dos céus."
"E Deus vos enviará cada manhã o anjo do sol que vos
despertará do sono. Então, obedecei logo ao apelo de vosso
Pai celeste e não vos deixeis dominar pela preguiça, não
permaneçais em vosso leito, pois é do lado de fora que os anjos
do ar e da água os aguardarão sempre."
"E, trabalhai no decorrer do dia com os anjos da Mãe, a
Terra, a fim de que, sempre mais e ainda melhor, vós chegareis a
conhecê-los e suas obras. Mas, após o pôr do sol, quando
vosso Pai celeste vos envia seu mais precioso anjo, dormi e
repousai, continuando toda a noite com o anjo do sono. E então
vosso Pai celeste vos enviará seus anjos inominados a fim de
que eles vos façam companhia toda a noite."
"E os anjos inominados de vosso Pai celeste,
ensinar-vos-ão muitas coisas concernentes ao reino de Deus,
da mesma maneira que os anjos da Mãe, a Terra, que conheceis,
instruir-vos-ão sobre as coisas de seu reino. Pois em verdade
vos digo que, cada noite, vós sereis os hóspedes do reino de
vosso Pai celeste, se seguirdes seus mandamentos. E,
quando despertardes pela manhã, sentireis em vós o poder dos
anjos inominados."
"E vosso Pai celeste vô-los enviará cada noite de maneira
que eles desenvolvam vosso espírito, como cada dia, a Mãe, a
Terra, vos envia seus anjos para que eles fortifiquem vosso corpo.
Pois, em verdade vos digo que, quando durante o dia, a Mãe, a
Terra, vos segura nos seus braços e, quando durante a noite, o
Pai celeste exala seu beijo em vós, então os Filhos dos Homens
tornam-se Filhos de Deus."
"Noite e dia, resisti às tentações de Satanás. Não
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permaneçais acordados à noite e não durmais durante o dia,
com receio de que os anjos de Deus vos deixe."
"E não tenhais prazer em nenhuma bebedeira nem em
nenhum fumo que procedam de Satanás, coisas que vos
mantêm despertos à noite e que vos fazem dormir de dia. Pois
eu vos digo em verdade que, todas as bebedeiras e fumo de
Satanás são abomináveis aos olhos de vosso Deus.
"Não vos abandones à prevaricação, nem de dia nem
de noite, pois a prevaricação é semelhante a uma árvore da
qual a seiva escorre de seu tronco. Ora, esta árvore seca antes
do tempo, e não dá nenhum fruto. Também não sejais
prevaricadores evitando que Satanás desseque vosso corpo e
que o Senhor torne vosso grão estéril."
"Evitai tudo o que seja excessivamente quente ou
excessivamente frio. Pois, é a vontade de vossa Mãe, a Terra,
que não façais nenhum mal a vosso corpo nem pelo calor nem
pelo frio. E que vossos corpos não sejam nem mais quentes
nem mais frios do que quando os anjos de Deus os aquecem ou
os esfriam. E se seguirdes os mandamentos da Mãe, a Terra,
então, cada vez que vosso corpo tornar-se muito quente, ela vos
enviará o anjo do frio para vos refrescar. E cada vez que vosso
corpo for esfriado, ela vos enviará o anjo do calor para vos
esquentar novamente."
"Segui o exemplo de todos os anjos do Pai celeste e da
Mãe, a Terra, que, noite e dia, trabalham sem parar no reino dos
céus e no da terra. Logo, recebei, então, em vós mesmos, o
mais poderoso dos anjos de Deus, o anjo das obras, e
trabalhai todos juntos no reino de Deus."
"Tomai como exemplo a água sempre corrente, o vento
quando sopra, o sol que se levanta e que se põe, o crescimento
das plantas e das árvores, os animais que correm e que
cambalhotam o declínio e o crescimento da lua, as estrelas que
se levantam e se põem, todos deviam agire cumprir suas tarefas.
Pois tudo que tem vida deve mover-se e somente o que está
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morto permanece imóvel. Ora, Deus é o Deus daquilo que tem
vida, enquanto que Satanás é aquele do que está morto."
"Eis porque deveis servir ao Deus vivo a fim de que a
corrente eterna da vida possa vos suster e que possais escapar
da eterna imobilidade da morte. Trabalhai, então, sem
negligenciar, para instaurar o reino de Deus e para que não temais
serdes precipitados no reino de Satanás. Pois exubera uma
eterna alegrai no reino de Deus enquanto que uma profunda
tristeza escurece o reino de morte de Satanás."
"Sejais pois verdadeiro Filho de vossa Mãe, a Terra, e de
vosso Pai celeste a fim de que não tombeis sob o jugo Satanás.
Então vossa Mãe, a Terra, e vosso Pai celeste vos enviarão seus
anjos para vos amar e para vos servir. E seus anjos registrarão
os mandamentos de Deus em vossos cérebros, vossos
corações e em vossas mãos, de modo que possais conhecer,
sentir e cumprir os mandamentos de Deus."
"E, cada dia, rogai a vosso Pai celeste e a vossa Mãe, a
Terra, a fim de que vossa alma se torne tão perfeita quanto o
Santo Espírito de vosso Pai celeste é perfeito e a fim de que
vosso corpo se torne tão perfeito quanto o corpo de vossa Mãe, a
Terra é perfeito. Pois, se compreenderdes, sentirdes e
executardes os mandamentos, então tudo que pedirdes em
vossas preces a vosso Pai celeste e a vossa Mãe, a Terra, vos
será dado. Pois, a sabedoria, o amor e o poder de Deus estão
acima de tudo."
"Rogai, então, desta maneira a vosso Pai celeste:
"Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu
nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim
na Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje
e perdoa-nos nossas dívidas assim como nós as perdoamos
a nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas
livra-nos do mal, pois a Ti pertence, por toda a eternidade, o
Reino, o Poderea Glória. Amém."
E rogai desta a vossa Mãe, a Terra:
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"Mãe nossa que estás na Terra, santificado seja o Teu
nome, venha a nós o Teu Reino, que Tua vontade se cumpra
em nós como em Ti. Da mesma maneira que Tu envias cada
dia Teus anjos para o serviço, envia-os a nós, perdoa-nos as
faltas como nós expiamos todas nossas faltas para contigo.
Não permitas que nos tornemos presas da doença, mas
livra-nos de todo mal, pois a Ti pertence a Terra, o Corpo e a
Saúde. Amém."
E todos com Jesus oravam ao Pai celeste e à Mãe, a Terra.
Depois de ter orado, Jesus lhes disse ainda:
"Da mesma maneira que vossos corpos foram regenerados
pelos anjos de vossa Mãe, a Terra, possa vosso espírito ser
regenerado da mesma maneira pelos anjos de vosso Pai celeste.
Tornai-vos, então verdadeiros Filhos de Vosso Pai e de Vossa
Mãe e verdadeiros Irmãos dos Filhos dos Homens."
"Até agora, estivestes em guerra com vosso Pai, com vossa
Mãe e com vossos Irmãos. E servistes a Satanás. A partir de
hoje, vivei em paz com vosso Pai celeste, com vossa Mãe, a
Terra, e com vossos Irmãos, os Filhos dos Homens. E lutai contra
Satanás, para que ele não vos ofusque a paz. Eu vos dou a paz
de vossa Mãe, a Terra, para vosso corpo e a paz de vosso Pai
celeste, para vosso espírito. Então, que sua dupla paz reine entre
os filhos dos homens!"
"Vinde a mim, todos vós que estais cansados e que sofreis
por lutas e aflições. Pois minha paz é infinitamente cheia de
alegria. Eis a razão porque eu vos saúdo sempre desta maneira:
"A Paz esteja convosco."
"Fazei isso igualmente, saudando-vos uns aos outros, a
fim de que em vosso corpo possa descer a paz de vossa Mãe, o
Terra, e em vosso espírito a paz de vosso Pai celeste."
"E então somente, tereis a paz entre vós, pois o reino de
Deus estará em vós."
"E agora retornai a vossos Irmãos com os quais tendes
estado em guerra até o momento e levai a eles também a paz."

"Bem aventurados serão aqueles que lutam pela paz, pois
encontrarão a Paz de Deus. Ide e não pequeis mais. E dai a
cada um vossa Paz, como eu vos dou minha Paz. Pois minha
paz procede de Deus."
"A Paz esteja convosco!"
Então ele os deixou.
E sua paz desceu sobre eles todos; e no coração deles
tomou lugar o anjo do amor, na cabeça, a sabedoria da lei e nas
mãos, o poder do renascimento, e eles voltaram aos Filhos dos
Homens para levar a luz da Paz àqueles que lutavam ainda nas
trevas.
E eles se foram, saudando um ao outro com esta saudação:
"A Paz esteja convosco!"

* Segundo os textos aramaicos e eslavos comparados e publicados pelo Dr. E.
Székély (tradução do inglês pelo Dr. Ed. BERTHOLET).
Rio de Janeiro, 05/11/1953.
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