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PRÓLOGO 

Eu sinto isto um grande privilégio, ser permitido 

aceder ao pedido do meu amigo, Sadhu Sundar Singh, 

que eu escrevesse um breve prólogo ao seu livro "Vi-

sões", porque espero e acredito que o pequeno livro 

ajudará muitas almas em sua luta para encontrar Reali-

dade, eu desejo que todos os que lerem o livro possam 

ter o privilégio que nós, nessa diocese e várias pessoas 

de Londres também tiveram, de conhecer pessoalmente 

o Sadhu. A mensagem do livro recebe uma força adicio-

nal da impressão de uma doce sanidade e simplicidade 

que é deixada na mente de alguém depois de uma con-

versa com o Sadhu. 

Inevitavelmente, pensei, que alguns que fossem ler 

o livro se sentiriam impelidos a perguntar: "Qual é a exa-

ta natureza dessas experiências espirituais? O que, por 

exemplo, foi o papel desempenhado nelas pelo subcons-

ciente da mente? Teria o que foi visto nas 'Visões' uma 

realidade objetiva?" 

Eu não tenho o conhecimento filosófico que me ca-

pacitaria dar uma resposta a estas perguntas: e de 

maneira nenhuma estou certo de que, se eu o tivesse, 

devesse sentir que haveria algum proveito em usá-lo 

neste caso. S. Paulo estava contente em deixar suas expe-

riências espirituais mais profundas sem explicação 

completa. "Seja no corpo ou fora do corpo eu não posso 

dizer: Deus sabe." A visão mais simples à minha mente 

parece a mais verdadeira. Eu li o livro em Manuscrito 
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numa tarde de domingo em Simla neste verão, e quando 

tentei depois analisar minha impressão, senti que era 

isto. Senti que, para mim, o véu, que normalmente cobre 

o mundo real, havia sido levantado por alguns momen-

tos e que eu tinha sido permitido, com a ajuda do fiel 

servo de Cristo, ver as coisas como elas realmente são. 

Eu não sei, mas estou inclinado a pensar que meu amigo, 

o Sadhu, iria preferir ele mesmo que as "visões" fossem 

"explicadas" dessa maneira completamente simples. 

Quando deixei minha mente refletir sobre o que eu havia 

lido no pequeno livro, uma passagem da Escritura sur-

giu na margem da consciência em minha mente 

consciente, como que contando o que era em certo senti-

do uma experiência paralela. 

Em todas as opiniões conflitantes sobre a vinda do 

Reino de Deus, temos a autoridade do nosso próprio 

Abençoado Senhor por ter ele particularmente vindo de 

uma maneira. "Há alguns aqui que não provarão a morte 

até que vejam o Reino de Deus vindo com poder." Em 

ambos os Evangelhos de S. Marcos e S. Mateus estas pa-

lavras estão tão intimamente ligadas à história da 

Transfiguração que não posso duvidar que eles interpre-

taram este evento memorável na vida dos três discípulos 

escolhidos (um dos quais foi, por assim dizer, o padri-

nho do Evangelho de S. Marcos) como uma vinda do 

Reino com poder. Consistiu no levantamento do véu que 

cobria o mundo invisível, de modo que os habitantes 

daquele mundo eram visíveis e audíveis aos olhos e ou-

vidos humanos, e na glória do verdadeiro Jesus 

brilhando através do véu da carne. 



11 

Não pode ser que esse tipo de experiência ainda se-

ja concedida às vezes aos servos de Deus? Eu 

pessoalmente acredito que as experiências do Sadhu re-

latadas nestas "Visões" eram algo deste tipo: que para 

ele, como para esses outros servos de Deus, o véu que 

encobre a realidade foi levantado, de modo que ele viu 

nosso Senhor como Ele realmente é, e aquele mundo. 

Mensagens que surgem como resultado de tais ex-

periências devem ser reverenciadas, mas também devem 

ser testadas com referência à revelação de Deus em Jesus 

Cristo. Eu tenho tentado o meu melhor para aplicar este 

"teste" a estas mensagens, e as encontro de acordo com 

aquela revelação suprema do caráter de Deus que temos 

na vida e ensino do nosso Senhor. Portanto, eu as aceito 

com gratidão como mais uma prova de que Deus ainda 

está falando ao Seu povo, e oro para que este pequeno 

livro possa abrir os olhos de muitos para o "mundo real" 

que está ao nosso redor, ao qual muitas vezes estamos 

cegos porque "mais perto Ele está do que a respiração e 

mais próximo que as mãos e os pés." 

 

H. B. LAHORE 

 

Simla, 

6 de agosto de 1926. 
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PREFÁCIO 

Neste livro, tentei escrever sobre algumas das vi-

sões que Deus tem me dado. Se eu tivesse considerado 

minhas próprias inclinações, não teria publicado o relato 

dessas visões durante a minha vida; mas amigos, cujo 

julgamento eu valorizo, têm insistido que, como uma 

ajuda espiritual a outros, a publicação do ensino dessas 

visões não deve ser adiada. Em deferência ao desejo des-

tes amigos, este livro é agora apresentado ao público. 

Em Kotgarh, quatorze anos atrás, enquanto estava 

orando, meus olhos se abriram para a Visão Celestial. 

Tão vividamente vi tudo aquilo que pensei ter morrido e 

que minha alma havia passado para a glória do céu; mas 

ao longo dos anos intervenientes estas visões continua-

ram a enriquecer minha vida. Eu não posso chamá-las à 

vontade, mas, geralmente quando estou orando ou me-

ditando, às vezes até oito ou dez vezes em um mês, 

meus olhos espirituais estão abertos para ver dentro dos 

céus e, por uma ou duas horas, eu ando na glória da es-

fera celestial com Cristo Jesus, e mantenho conversas 

com anjos e espíritos. Suas respostas às minhas pergun-

tas forneceram muito do material que já foi publicado 

em meus livros, e o inexprimível êxtase dessa comunhão 

espiritual me faz ansiar pelo tempo em que eu devo en-

trar permanentemente na bem-aventurança e na 

comunhão dos remidos. 

Alguns podem considerar que essas visões são me-

ramente uma forma de espiritismo, mas eu enfatizaria 
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que há uma diferença muito essencial. O espiritismo su-

põe produzir mensagens e sinais de espíritos fora da 

escuridão, mas elas são geralmente tão fragmentadas e 

ininteligíveis, se não realmente enganosas, que guiam 

seus seguidores para longe de, em vez de para, a verda-

de. Nestas visões, por outro lado, eu vejo vividamente e 

claramente cada detalhe da glória do mundo espiritual, e 

tenho a enlevada experiência de uma comunhão muito 

real com os santos, em meio ao ambiente inconcebivel-

mente brilhante e belo de um mundo espiritual feito 

visível. São desses anjos e santos que recebi, não mensa-

gens vagas, quebradas e elusivas do invisível, mas 

elucidações claras e racionais de muitos dos problemas 

que tem me perturbado. 

Esta "Comunhão dos Santos" foi um fato tão real na 

experiência da Igreja primitiva, que é dado um lugar 

entre os artigos necessários de sua fé, como afirmado no 

"Credo dos Apóstolos". Certa vez, em uma visão, pedi 

aos santos uma prova da Bíblia sobre essa comunhão de 

santos e foi-me dito que ela seria encontrada claramente 

em Zacarias 3.7-8, onde "aqueles que estão diante de ti" 

não eram anjos, nem "homens" de carne e ossos, mas 

santos em glória, e a promessa de Deus, na condição de 

Josué cumprir Seu comando, é de que lhe seria dado "um 

lugar de acesso para andar entre aqueles (santos) que 

estão aqui", e esses são os seus "companheiros" - os espí-

ritos dos homens aperfeiçoados com os quais ele podia 

comungar. 

  Há repetidas menções de Espíritos, Santos e Anjos 

nesse livro. A distinção que farei entre eles será esta: Es-
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píritos são ambos, bons e maus, os quais após a morte 

existem em um estado intermediário entre o céu e o in-

ferno. Santos são aqueles que têm passado por esse 

estágio para a esfera superior do mundo espiritual, e têm 

tido especial serviço atribuído a eles. Anjos são aqueles 

seres gloriosos aos quais todo tipo de serviço superior 

tem sido atribuído, e entre eles estão incluídos muitos 

santos de outros mundos, assim como do nosso mundo, 

os quais vivem todos juntos como uma família. Eles ser-

vem uns aos outros em amor e, na refulgência da glória 

de Deus são eternamente felizes. O Mundo dos Espíritos 

significa aquele estado intermediário no qual os espíritos 

entram depois de deixarem os corpos. Mundo Espiritual 

significa todos os seres espirituais que progridem atra-

vés dos estágios entre a escuridão do abismo sem fim e o 

trono do Senhor na luz. 

 

*               *                *                 * 

  Gostaria de expressar minha sincera gratidão ao 

Rev. T. E. Riddle da Missão Presbiteriana Nova Zelân-

dia,  Kharar, Punjab, que viajou para Subathu a fim de 

traduzir este livro do Urdu para o Inglês. Minha grati-

dão é novamente atribuída a Senhorita E. Sanders, de 

Coventry, por ter corrigido os ensaios desse livro. 

 

SUNDAR SINGH. 

Subathu, 

Julho de 1926. 
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CAPÍTULO 1 

Vida e Morte 

Vida 

Existe apenas uma fonte de Vida - uma Vida Infini-

ta e Todo-Poderosa, Cujo poder criativo deu vida a todas 

as coisas vivas. Todas as criaturas vivem Nele e Nele 

permanecerão para sempre. Mais uma vez, esta Vida 

criou inumeráveis outras vidas, diferentes em espécie, e 

nos estágios de seu progresso o homem é um desses, 

criado à imagem de Deus para que ele possa permanecer 

feliz para sempre em Sua santa presença. 

Morte 

Esta vida pode mudar mas nunca pode ser destruí-

da, e embora a mudança de uma forma de existência em 

outra seja chamada Morte, isso nunca significa que a 

morte finalmente acaba com a vida, ou mesmo que adi-

cione à vida, ou tome qualquer coisa dela. Apenas 

transfere a vida de uma forma de existência para outra. 

Uma coisa que desaparece da nossa vista não deixou 

desse modo de existir. Ela reaparece, mas em outra for-

ma e estado. 

O homem nunca  
pode ser destruído 
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Nada em todo este universo foi jamais destruído, 

nem jamais pode ser, porque o Criador nunca criou nada 

para a destruição. Se Ele quisesse destruí-lo, Ele nunca o 

teria criado. E se nada na criação pode ser destruído, en-

tão como o homem pode ser destruído, o qual é a coroa 

da criação e a imagem de seu Criador? Pode O próprio 

Deus destruir a Sua própria imagem, ou o pode qualquer 

outra criatura? Nunca! Se o homem não é destruído na 

morte, então logo a questão se levanta, onde o homem 

existirá depois da morte e em que estado? 

Tentarei dar uma breve explicação a partir das mi-

nhas próprias experiências visuais, embora não seja 

possível descrever todas as coisas que tenho visto em 

visões do mundo espiritual, porque a linguagem e as 

ilustrações deste mundo são inadequadas para expressar 

estas realidades espirituais; e a própria tentativa de re-

duzir à linguagem comum a glória das coisas vistas tem 

a probabilidade de resultar em maus entendidos. Eu ti-

ve, portanto, que eliminar o relato de todas aquelas 

ocorrências espirituais sutis, para as quais apenas uma 

linguagem espiritual é adequada, e tomar apenas alguns 

incidentes simples e instrutivos que se mostrarão provei-

tosos para todos. E visto que em algum momento ou 

outro todos terão que entrar neste mundo espiritual in-

visível, não será sem proveito se nós, em certa medida, 

nos familiarizarmos com isso. 
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CAPÍTULO 2 

O que Acontece na Morte? 

Um dia, quando eu estava orando sozinho, de re-

pente me vi cercado por uma grande multidão de seres 

espirituais, ou eu poderia dizer que assim que meus o-

lhos espirituais se abriram, encontrei-me curvado na 

presença de uma companhia considerável de santos e 

anjos. No começo, fiquei um pouco embaraçado quando 

vi o estado brilhante e glorioso deles e comparei com 

eles minha própria qualidade inferior. Mas fiquei imedi-

atamente confortável por sua real simpatia e amizade 

inspirada pelo amor. Eu já tinha tido a experiência da 

paz da presença de Deus em minha vida, mas a comu-

nhão com esses santos me deu uma alegria nova e 

maravilhosa. À medida em que conversamos eu recebi 

deles respostas às minhas perguntas relativas às minhas 

dificuldades sobre muitos problemas que me intrigavam. 

Minha primeira pergunta foi sobre o que acontece no 

momento da morte e sobre o estado da alma após a mor-

te. Eu disse: "Sabemos o que acontece conosco entre a 

infância e a velhice, mas não sabemos nada do que acon-

tece no momento da morte ou além dos portões da 

morte. Informações corretas sobre isso podem ser conhe-

cidas apenas por aqueles que estão do outro lado da 

morte, depois que tenham entrado no mundo espiritual. 

Você pode, "eu perguntei," nos dar alguma informação 

sobre isso?" 
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A isto, um dos santos respondeu: "A morte é como 

o sono. Não há dor na passagem, exceto no caso de al-

gumas doenças corporais e condições mentais. Como um 

homem exausto é vencido pelo sono profundo, da mes-

ma forma vem o sono da morte para o homem. A morte 

chega tão repentinamente a muitos, que é somente com 

grande dificuldade que eles percebem que deixaram o 

mundo material e entraram neste mundo de espíritos. 

Desnorteados pelas muitas coisas novas e belas que ve-

em ao seu redor, imaginam que estão visitando algum 

país ou cidade do mundo físico, que nunca viram antes. 

É somente quando têm sido mais plenamente instruídos, 

e percebem que seu corpo espiritual é diferente de seu 

passado corpo material, que admitem que tenham, de 

fato, sido transferidos do mundo material para o reino 

dos espíritos." 

Outro dos santos, que estava presente, acrescentou 

esta resposta à minha pergunta: "Geralmente", disse ele, 

"no momento da morte, o corpo gradualmente perde seu 

poder de sentir. Não tem dor, mas é simplesmente ven-

cido por um sensação de sonolência. As vezes, em casos 

de grande fraqueza, ou após acidente, o espírito parte - 

enquanto o corpo ainda está inconsciente. Então os espí-

ritos daqueles que viveram sem pensar em, ou se 

preparar para, entrar no mundo espiritual, sendo assim 

de repente transferidos para o mundo dos espíritos, es-

tão extremamente desnorteados e em um estado de 

grande aflição em relação ao seu destino, de modo que, 

por um considerável período eles têm que permanecer 

nos planos mais baixos e escuros do estado intermediá-
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rio. Os espíritos dessas esferas inferiores muitas vezes 

incomodam muito as pessoas do mundo. Mas os únicos 

que eles podem ferir são aqueles que são semelhantes 

em mente com eles, os quais por sua livre e espontânea 

vontade abrem seus corações para entretê-los. Esses es-

píritos malignos, aliando-se a outros espíritos malignos, 

causariam um dano imenso no mundo se Deus não ti-

vesse designado inumeráveis anjos em toda parte para a 

proteção de Seu povo e de Sua criação, de modo que Seu 

povo esteja sempre a salvo em Seus cuidados. 

"Espíritos malignos podem ferir somente aqueles 

no mundo que são semelhantes em natureza a eles mes-

mos, e então o podem fazer apenas até uma limitada 

extensão. Eles podem, de fato, perturbar os justos, mas 

não sem a permissão de Deus. Deus às vezes dá a Sata-

nás e seus anjos permissão para tentar e perseguir Seu 

povo, para que eles possam emergir da provação mais 

fortes e melhores, como quando Ele permitiu que Sata-

nás perseguisse Seu servo Jó. Mas de tal provação, há 

ganho em vez de perda para o crente." 

Outro dos santos presentes acrescentou em respos-

ta à minha pergunta: "Muitos cujas vidas não foram 

entregues a Deus, quando estão prestes a morrer, pare-

cem ficar inconscientes; mas o que realmente acontece é 

que quando eles veem os rostos medonhos e diabólicos 

dos espíritos malignos que os cercam, tornam-se sem 

palavras e paralisados pelo medo. Por outro lado, o mor-

rer de um crente é muitas vezes o oposto disso. 

Frequentemente ele está extremamente feliz, pois ele vê 

anjos e espíritos santos chegando para recebê-lo. Assim, 
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também, seus entes queridos, que morreram antes, têm 

permissão para assistir ao seu leito de morte e conduzir 

sua alma ao mundo espiritual. Ao entrar no mundo dos 

espíritos, ele imediatamente se sente em casa, pois não 

somente está cercado pelos seus amigos, mas, enquanto 

no mundo ele tem a muito tempo se preparado para esse 

Lar por sua confiança em Deus e comunhão com Ele." 

Depois disso, um quarto santo disse: "Conduzir as 

almas dos homens do mundo é trabalho de anjos. 

Normalmente, o Cristo revela a Si mesmo no mundo 

espiritual a cada um em graus de glória que diferem em 

intensidade de acordo com o estado de desenvolvimento 

espiritual de cada alma. Mas, em alguns casos, Ele 

próprio vem a um leito de morte para receber Seu servo 

e, com amor, seca suas lágrimas e o leva ao Paraíso. 

Assim como uma criança nascida no mundo encontra 

toda provisão para as suas necessidades, assim também 

a alma, ao entrar no mundo espiritual, encontra todas as 

suas necessidades supridas." 

  



23 

CAPÍTULO 3 

O Mundo dos Espíritos 

Uma vez, no curso de uma conversa, os santos me 

deram esta informação: "Após a morte, a alma de todo 

ser humano entrará no mundo dos espíritos, e cada um 

de acordo com o estágio de seu crescimento espiritual, 

habitará com espíritos de mesma mente e natureza que 

ele mesmo, seja na escuridão ou na luz da glória. Nós 

estamos certos de que ninguém no corpo físico entrou no 

mundo espiritual, exceto Cristo e alguns santos, cujos 

corpos foram transformados em corpos gloriosos; ainda 

assim, para alguns foi concedido que, enquanto ainda 

habitam no mundo, possam ver o mundo dos espíritos, e 

o próprio céu, como em 1 Coríntios 12:2, embora eles 

próprios não possam dizer se entraram no Paraíso no 

corpo ou no espírito." 

Depois dessa conversa, esses santos me conduzi-

ram no entorno e me mostraram muitas coisas e lugares 

maravilhosos. 

Eu vi que de todos os lados milhares e milhares de 

almas estavam constantemente chegando ao mundo dos 

espíritos e que todos eram atendidos por anjos. As almas 

dos bons tinham consigo apenas anjos e bons espíritos, 

que os tinham conduzido de seus leitos de morte. Espíri-

tos malignos não eram permitidos de se aproximar deles, 

mas ficavam longe e observavam. Também vi que não 

havia bons espíritos com as almas dos realmente ímpios, 
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mas ao redor eles havia espíritos malignos, os quais ti-

nham vindo com eles de seus leitos de morte, enquanto 

anjos também estavam de pé e impediam os espíritos 

malignos a liberarem livremente a perversidade de suas 

naturezas maliciosas em atormentá-los. Os espíritos ma-

lignos quase imediatamente levaram embora essas almas 

para a escuridão; porque quando na carne eles consisten-

temente permitiram que espíritos malignos os 

influenciassem para o mal, e tinham voluntariamente 

permitido a si mesmos a ser atraído para todos os tipos 

de impiedade. Pois os anjos de modo algum interferem 

no livre escolha de qualquer alma. Vi também ali muitas 

almas que recentemente haviam chegado ao mundo dos 

espíritos, que eram atendidas tanto por espíritos bons 

como maus, bem como por anjos. Mas não demorou pa-

ra a diferença fundamental de suas vidas começar a se 

afirmar, e eles se separaram - o de bom caráter em dire-

ção aos bons, e o de mal em direção aos maus. 

Filhos da Luz 

Quando as almas dos homens chegam ao mun-

do dos espíritos, os bons no mesmo instante 

separam-se dos maus. No mundo todos estão jun-

tamente misturados, mas não é assim no mundo 

espiritual. Eu tenho muitas vezes visto que quando 

os espíritos dos bons - os Filhos da Luz - entram no 

mundo dos espíritos, eles antes de tudo se banham 

nas impalpáveis águas semelhantes a ar de um claro 

oceano cristalino, e nelas encontram um intenso e 
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estimulante refresco. Dentro destas águas milagro-

sas eles se movem como se estivessem ao ar livre, 

nem se afogam debaixo delas, nem elas os molham, 

mas, maravilhosamente limpos, refrescados e com-

pletamente purificados, entram no mundo de glória 

e luz, onde para sempre permanecerão na presença 

de seu querido Senhor e na comunhão de inumerá-

veis santos e anjos. 

Filhos da Escuridão 

Quão diferentes desses são as almas daqueles cujas 

vidas têm sido más. Constrangidos na companhia dos 

Filhos da Luz, e atormentados pela totalmente revelado-

ra luz de Glória, eles lutam para se esconder em lugares 

onde suas naturezas impuras e manchadas pelo pecado 

não sejam vistas. Da parte mais baixa e mais escura do 

mundo dos espíritos uma fumaça preta e malignamente 

mal cheirosa surge, e em seus esforços para esconderem-

se da luz, esses Filhos da Escuridão despencam e se lan-

çam de cabeça para dentro dela, e dela, seus amargos 

lamentos de remorso e angústia são ouvidos emergindo 

constantemente. Mas o céu é planejado de tal modo que 

a fumaça não é vista, nem os lamentos de angústia são 

ouvidos pelos espíritos no céu, a menos que algum deles 

por alguma razão especial deseje ver a terrível situação 

dessas almas na escuridão. 

Morte de uma Criança 
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Uma criança pequena morreu de pneumonia, e um 

grupo de anjos veio conduzir sua alma ao mundo dos 

espíritos. Eu desejava que sua mãe pudesse ter visto a-

quela visão maravilhosa, assim, em vez de chorar, ela 

teria cantado com alegria, pois os anjos cuidam dos pe-

queninos com um cuidado e amor que nenhuma mãe 

jamais poderia apresentar. Ouvi um dos anjos dizer ao 

outro: "Veja como a mãe desta criança chora por esta cur-

ta e temporária separação! Em bem poucos anos, ela 

voltará a ser feliz com o seu filho." Então os anjos leva-

ram a alma da criança para aquela bela e cheia de luz 

parte do céu, que é separada para crianças, onde eles 

cuidam delas e as ensinam em toda a sabedoria celestial, 

até que gradualmente os pequeninos tornem-se seme-

lhantes aos anjos. 

Depois de algum tempo, a mãe dessa criança tam-

bém morreu, e seu filho, que agora havia se tornado 

semelhante aos anjos, veio com outros anjos para receber 

a alma de sua mãe. Quando ele disse a ela: "Mãe, você 

não me conhece? Eu sou seu filho Theodore", o coração 

da mãe foi inundado de alegria, e quando eles se abraça-

ram, suas lágrimas de alegria caíram como flores. Isso foi 

uma visão comovente! Então, enquanto caminhavam 

juntos, ele continuou apontando e explicando a ela as 

coisas ao redor deles, e durante o tempo designado para 

ela ficar no estado intermediário, ele permaneceu com 

ela, e quando o período necessário para instrução naque-

le mundo estava completo, ele a levou consigo para a 

esfera superior onde ele mesmo morava. 
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Ali, por todos os lados, havia um ambiente maravi-

lhoso e alegre, e inumeráveis almas de homens estavam 

lá, as quais no mundo haviam suportado todo tipo de 

sofrimento por causa de Cristo, e no final haviam sido 

elevados para este glorioso local de honra. Tudo em vol-

ta era incomparável e extremamente belas montanhas, 

nascentes e paisagens, e nos jardins havia abundância de 

todos os tipos de doces frutas e flores belas. Tudo o que 

o coração poderia desejar estava lá. Então ele disse a sua 

mãe: "No mundo, que é o reflexo opaco deste mundo 

real, nossos queridos estão sofrendo sobre nós, mas diga-

me, isto é morte, ou a real vida pela qual todo coração 

anseia?" A mãe disse: "Filho, esta é a verdadeira vida. Se 

eu tivesse conhecido no mundo toda a verdade sobre o 

céu, eu nunca teria lamentado sobre sua morte. Que pe-

na é, que aqueles no mundo sejam tão cegos! Apesar do 

fato de que Cristo explicou bem claramente sobre este 

estado de glória, e que os Evangelhos repetidamente fa-

lam deste reino eterno do Pai, ainda assim, não apenas 

as pessoas ignorantes, mas também como muitos crentes 

esclarecidos, ainda permanecem inteiramente inconsci-

entes de sua glória. Que Deus conceda que todos possam 

entrar na residente alegria deste lugar!" 

Morte de um Filósofo 

A alma de um filósofo alemão entrou no mundo 

dos espíritos e viu de longe a incomparável glória do 

mundo espiritual e a ilimitada felicidade de seu povo. 

Ele ficou encantado com o que viu, mas seu intelectua-
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lismo teimoso ficou no caminho de sua entrada nele e 

desfrutar de sua felicidade. Em vez de admitir que aqui-

lo era real, ele argumentou assim consigo mesmo: "Não 

há dúvida alguma de que eu vejo tudo isso, mas que 

prova há de que isso tenha existência objetiva, e não é 

alguma ilusão invocada pela minha mente? De ponta a 

ponta de toda essa cena eu irei aplicar os testes de lógica, 

filosofia e ciência, e só então eu vou ser convencido de 

que isso tem uma realidade própria e não é ilusão." En-

tão os anjos lhe responderam: "É evidente em seu 

discurso que seu intelectualismo tem distorcido toda a 

sua natureza, pois como olhos espirituais e não corporais 

são necessários para ver o mundo espiritual, assim tam-

bém entendimento espiritual é necessário para 

compreender essa realidade, e não exercícios mentais 

nos fundamentos da lógica e da filosofia. Sua ciência que 

lida com fatos materiais foi deixada para trás com seu 

crânio e cérebro físicos no mundo. Aqui, apenas aquela 

sabedoria espiritual é útil; cuja qual se origina do temor 

e amor de Deus. "Então disse um dos anjos para um ou-

tro: "Que pena que é que as pessoas se esquecem 

daquela preciosa palavra de nosso Senhor: 'A não ser 

que se convertam e tornem-se como criancinhas, de ma-

neira nenhuma entrarão no Reino dos Céus'" (Mateus 

18:3). Perguntei a um dos anjos qual seria o fim deste 

homem, e ele respondeu: "Se a vida deste homem tivesse 

sido totalmente má, então ele iria imediatamente se jun-

tar aos espíritos da escuridão, mas ele não é sem um 

senso moral; de modo que por muito tempo irá cega-

mente vaguear em círculos, na penumbra das partes 
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mais baixas da estado intermediário, e continuará baten-

do sua cabeça filosófica, até que, cansado de sua 

insensatez, ele se arrependerá. Então ele estará pronto 

para receber a instrução necessária dos anjos designados 

para esse propósito, e, quando instruído, estará apto a 

entrar na mais completa luz de Deus na esfera superior." 

Em certo sentido, todo o espaço infinito, cheio co-

mo o é com a presença de Deus, que é Espírito, é um 

mundo espiritual. Em outro sentido, o mundo também é 

um mundo espiritual, pois seus habitantes são espíritos 

revestidos de corpos humanos. Mas há ainda outro 

mundo de espíritos, que é a morada temporária dos es-

píritos depois que eles deixam o corpo na morte. Este é 

um estado intermediário - um estado entre a glória e a 

luz dos mais altos céus, e a obscuridade e escuridão dos 

infernos mais baixos. Nele existem inumeráveis planos 

de existência, e a alma é conduzida àquele plano para o 

qual seu progresso no mundo a ajustou. Lá, anjos especi-

almente designados para este trabalho a instruem por 

um tempo, que pode ser longo ou curto, antes que ela vá 

para se juntar à sociedade daqueles espíritos - bons espí-

ritos na maior luz, ou maus espíritos na maior escuridão 

- que são semelhantes na mente e em natureza com ela 

mesma. 
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CAPÍTULO 4 

Ajuda e Ensino de Homem –   

Agora e Depois da Morte 

Ajuda Invisível 

Nossos parentes e entes queridos, e às vezes os san-

tos também, frequentemente vêm do mundo invisível 

para nos ajudar e nos proteger, mas os anjos sempre o 

fazem. No entanto, nunca lhes têm sido autorizado tor-

narem-se visíveis a nós, exceto em algumas ocasiões de 

necessidade muito especial. Por caminhos não reconhe-

cidos por nós, eles nos influenciam em direção a 

pensamentos santos, e nos inclinam para Deus e para 

boa conduta, e o Espírito de Deus, habitando em nossos 

corações, completa esse trabalho para aperfeiçoar nossa 

vida espiritual, que eles têm sido incapazes de efetuar. 

Quem é o Maior? 

A grandeza de qualquer um não depende do seu 

conhecimento e posição, nem por estes somente qual-

quer um pode ser grande. Um homem é tão grande 

quanto ele pode ser útil aos outros, e a utilidade de sua 

vida para os outros depende do seu serviço a eles. As-
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sim, na medida em que um homem pode servir aos ou-

tros em amor, até esse ponto ele é grande. Como o 

Senhor disse: "Mas quem quiser ser grande entre vocês, 

seja servo" (Mateus 20:26). A alegria de todos os que ha-

bitam no céu é encontrada nisto: que servem uns aos 

outros em amor, e assim, cumprindo o objetivo de suas 

vidas, eles permanecem para sempre na presença de 

Deus. 

A Correção do Erro 

Quando as pessoas sinceramente desejam viver vi-

das agradáveis a Deus, o reajuste de seus pontos de vista 

e a renovação de suas vidas começam neste mundo. Não 

só o Espírito de Deus os ensina diretamente, mas na câ-

mara secreta de seus corações eles são ajudados pela 

comunhão com os santos, que, invisível a eles, estão 

sempre disponíveis para ajudá-los para o bem. Mas, co-

mo muitos crentes cristãos, assim como não-cristãos 

buscadores da verdade, morrem enquanto ainda man-

têm visões falsas e parciais da verdade, suas visões são 

corrigidas no mundo dos espíritos, contanto que eles não 

sejam obstinadamente fundidos às suas opiniões, e sejam 

dispostos a aprender, porque nem neste mundo, nem no 

próximo, Deus, ou qualquer servo Seu, forçam um ho-

mem a acreditar em qualquer coisa contra a sua vontade. 

A Manifestação de Cristo 
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Eu vi em uma visão o espírito de um idólatra, 

ao alcançar o mundo dos espíritos, começou imedia-

tamente a procurar por seu deus. Então os santos 

lhe disseram: "Não há deus aqui, exceto o Único 

Deus Verdadeiro, e Cristo, que é Sua manifestação." 

Com isso, o homem ficou muito surpreso, mas, sen-

do um sincero buscador da verdade, ele admitiu 

francamente que tinha estado em erro. Ele ansiosa-

mente procurou saber a visão correta da verdade e 

perguntou se ele poderia ver o Cristo. Um pouco 

depois, este Cristo manifestou a Si mesmo em uma 

fraca luz para ele, e para outros que haviam chega-

do recentemente ao mundo dos espíritos, porque 

neste estágio eles não poderiam ter suportado uma 

exibição completa de Sua glória, pois Sua glória é 

tão suprema que até mesmo os anjos olham para Ele 

com dificuldade, e cobrem os rostos com suas asas 

(Isaías 6:2). Quando Ele se revela a qualquer um, 

Ele leva em consideração o estágio particular de 

progresso ao qual aquela alma alcançou, assim Ele 

aparece vagamente, ou na mais completa luz de Sua 

glória, para que a visão Dele possa ser suportada. 

Então, quando esses espíritos viram Cristo nesta 

fraca mas atraente luz, eles se encheram de uma a-

legria e paz que está além do nosso poder de 

descrever. Banhados nos raios da Sua luz vivifican-

te, e com as ondas do Seu amor, que constantemente 

fluem dele, fluindo sobre eles, todo o seu erro foi 

lavado. Então com todo o coração eles reconhece-

ram a Ele como a Verdade, e encontraram cura, e, 
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curvando-se em humilde adoração diante Dele, O 

agradeceram e louvaram. E os santos que haviam 

sido designados para a sua instrução também se 

regozijaram por eles. 

Um Trabalhador e um Cético 

Uma vez vi em uma visão, um homem trabalhador 

chegar ao mundo espiritual. Ele estava em grande an-

gústia, pois em toda sua vida ele não dedicou nenhum 

dos seus pensamentos além de ganhar seu pão diário. 

Ele tinha estado ocupado demais para pensar em Deus 

ou em coisas espirituais. Ao mesmo tempo que ele tinha 

morrido um outro também tinha, o qual era um cético, 

obstinado em suas opiniões. Ambos foram ordenados a 

permanecer por um longo período longe no mundo dos 

espíritos em um lugar de escuridão. Nisto, estando em 

aflição, começaram a gritar por ajuda. Santos e anjos, em 

amor e simpatia, foram instruí-los para que pudessem 

entender como tornarem-se membros do Reino de Glória 

e Luz. Mas, apesar da sua angústia, como muitos outros 

espíritos, preferiam permanecer em sua habitação som-

bria, pois o pecado tinha distorcido todo o seu caráter e 

natureza de modo que duvidavam de tudo. Eles até 

mesmo olhavam com desconfiança para os anjos que 

tinham vindo para ajudá-los. Enquanto observava, ima-

ginei qual seria o fim deles, mas, quando perguntei, a 

única resposta que recebi foi de um dos santos, que dis-

se: "Deus pode ter misericórdia deles." 
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Nós podemos formar uma estimativa da deprava-

ção da natureza pervertida do homem a partir disso, 

que, se um relato maligno sobre outra pessoa circula, 

mesmo que seja falso, um homem cuja perspectiva é dis-

torcida pelo pecado irá imediatamente aceitá-lo como 

verdadeiro. Se, por outro lado, um relatório bom e per-

feitamente verdadeiro for recebido, por exemplo, que tal 

e tal homem é um homem devoto, que fez isto ou aquilo 

para a glória de Deus e para o bem de seus semelhantes, 

então, sem hesitação, tal ouvinte dirá: "Tudo é falso. Tal 

e tal devem ter algum motivo próprio por trás de tudo  

isso." Se perguntássemos a tal homem como ele sabe que 

o primeiro caso é verdadeiro e o último falso, e que pro-

vas ele pode dar, não terá a menor prova para 

apresentar. Tudo o que podemos aprender com tal atitu-

de mental é que, como sua mente está maculada pelo 

mal, ele acredita em relatos maldosos porque se encaixa 

com sua natureza maligna, e ele acha que bons relatos 

são mentirosos porque eles não se encaixam com a mal-

dade do seu coração. Por natureza, a atitude de um 

homem bom é o oposto disso. Ele é naturalmente incli-

nado a duvidar de um relato maldoso e a acreditar em 

um bom relato, porque essa atitude se encaixa melhor 

com a bondade da sua natureza. Aqueles que neste 

mundo passam suas vidas em oposição à vontade de 

Deus não terão descanso de coração nem neste mundo 

nem no mundo vindouro; e, ao entrar no mundo dos 

espíritos, eles se sentirão perplexos e aflitos. Mas aqueles 

que neste mundo estão em conformidade com a vontade 

do Senhor estarão em paz ao alcançar o próximo, e serão 
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preenchidos com uma alegria indescritível, porque ali 

está o seu lar eterno, e o reino do seu Pai. 
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CAPÍTULO 5 

O Julgamento dos Pecadores 

Muitos têm a ideia que, se pecarem em segredo, 

ninguém jamais saberá disso; mas é totalmente impossí-

vel que qualquer pecado permaneça oculto para sempre. 

Em algum momento ou outro certamente ele será conhe-

cido, e o pecador receberá a punição que ele merece. 

Igualmente a bondade e a verdade nunca podem ser es-

condidas. No final, elas irão triunfar, embora, por algum 

tempo, possam não ser reconhecidas. Os seguintes inci-

dentes lançarão luz sobre o estado do pecador. 

Um Bom Homem e um Ladrão 

Uma vez em uma visão, um dos santos recontou-

me esta história: "Tarde uma noite, um homem piedoso 

teve que ir a uma distância para fazer algum trabalho 

necessário. Enquanto caminhava, encontrou um ladrão 

invadindo uma loja. Ele lhe disse: 'Você não tem o direi-

to de pegar a propriedade de outras pessoas e causar-

lhes a perda. É um grande pecado fazê-lo.' O ladrão res-

pondeu: 'Se você quiser sair dessa com segurança, então 

vá embora quieto. Se não fizer, haverá problemas para 

você.' O bom homem persistiu em seus esforços e, quan-

do o ladrão não escutou, começou a gritar e acordou os 

vizinhos. Eles correram para capturar o ladrão, mas, as-

sim que o bom homem começou a acusá-lo, o ladrão 
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retaliou e acusou o bom homem. 'Ah, sim', ele disse, 'vo-

cê acha que esse sujeito é muito religioso, mas eu o 

peguei no exato ato de roubar.' Como não havia teste-

munhas, ambos foram presos e trancados juntos em uma 

sala, enquanto um policial e alguns de seus homens se 

esconderam para ouvir a conversa deles. Então o ladrão 

começou a rir de seu companheiro de prisão. 'Olha', ele 

disse, 'não te peguei de jeito? Eu te disse em primeiro 

lugar para ir embora ou seria o pior para você. Agora 

vamos ver como a sua religião irá te salvar.' Assim que o 

policial ouviu isso, ele abriu a porta e soltou o bom ho-

mem com honra e recompensa, enquanto deu uma surra 

severa no ladrão e o trancou numa cela de prisão. Assim, 

mesmo neste mundo, há um grau de julgamento entre os 

homens bons e maus, mas o castigo e recompensa com-

pletos serão dados apenas no mundo vindouro." 

Pecados Secretos 

 O que se segue também foi relatado a mim em 

uma visão. Um homem, secretamente em seu próprio 

quarto estava cometendo um ato pecaminoso, e pensava 

que seu pecado estava escondido. Um dos santos disse: 

"Como eu gostaria que os olhos espirituais deste homem 

tivessem sido abertos na hora, então ele nunca teria ou-

sado cometer este pecado!" Pois naquele quarto havia 

vários anjos e santos, bem como alguns espíritos de seus 

entes queridos, que vieram para ajudá-lo. Todos eles fi-

caram tristes ao ver sua vergonhosa conduta, e um deles 
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disse: "Nós viemos ajudá-lo, mas agora teremos que ser 

testemunhas contra ele na hora do seu julgamento. Ele 

não pode nos ver, mas todos nós podemos vê-lo se en-

tregando a esse pecado. Será que este homem se 

arrependeria e seria salvo da punição que há de vir!" 

Oportunidades Desperdiçadas 

Uma vez vi no mundo dos espíritos um espírito 

que, com gritos de remorso, estava correndo como um 

homem louco. Um anjo disse: "No mundo este homem 

teve muitas chances de se arrepender e se voltar para 

Deus, mas sempre que sua consciência começava a in-

comodá-lo ele costumava afogar sua voz na bebida. Ele 

desperdiçou todos os seus bens, e arruinou sua família, e 

no fim se suicidou, e agora no mundo dos espíritos ele 

corre freneticamente como um cachorro louco e se con-

torce de remorso ao pensar em suas oportunidades 

perdidas. Estamos prontos para ajudá-lo, mas sua pró-

pria natureza pervertida o impede de se arrepender, pois 

o pecado tem endurecido seu coração, apesar da lem-

brança de seu pecado estar sempre fresca para ele. No 

mundo ele bebeu para fazer a si mesmo esquecer da voz 

de sua consciência, mas aqui não há a menor possibili-

dade de encobrir nada. Agora, sua alma está tão nua que 

ele próprio e todos os habitantes do mundo espiritual 

podem ver sua vida pecaminosa. Para ele, em seu estado 

endurecido pelo pecado, nenhum outro caminho é pos-

sível, senão que ele deva se esconder na escuridão com 
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outros espíritos malignos, e então, em certa medida, es-

capar à tortura da luz." 

Concedido a um Homem  
Ímpio entrar no Céu 

Uma vez em minha presença, um homem de vida 

maligna entrou na morte no mundo dos espíritos. 

Quando os anjos e santos quiseram ajudá-lo, ele imedia-

tamente começou a amaldiçoá-los e insultá-los, e disse: 

"Deus é totalmente injusto. Ele tem preparado o céu para 

tais escravos lisonjeiros como vocês são, e lança o resto 

da humanidade no inferno. Ainda assim vocês O cha-

mam de Amor!" Os anjos responderam: "Deus 

certamente é Amor. Ele criou os homens para que pos-

sam viver para sempre em feliz comunhão com Ele, mas 

os homens por sua própria obstinação e pelo abuso de 

seu livre arbítrio desviam o rosto Dele e têm feito o in-

ferno para si mesmos. Deus não lança ninguém no 

inferno, nem jamais fará isso, mas o próprio homem, 

sendo emaranhado em pecado, cria o inferno para si 

mesmo. Deus nunca criou nenhum inferno." 

Foi então que a voz extremamente doce de um dos 

anjos elevados foi ouvida de cima, dizendo: "Deus dá 

permissão para que este homem possa ser levado ao 

céu." Avidamente, o homem deu um passo à frente a-

companhado por dois anjos, mas, quando chegaram à 

porta do céu e viram o lugar santo e envolto em luz e os 

habitantes gloriosos e abençoados que ali habitam, ele 

começou a se sentir desconfortável. Os anjos lhe disse-
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ram: "Veja como este mundo é lindo! Vá um pouco mais 

adiante e olhe para o estimado Senhor sentado em Seu 

trono." Da porta ele olhou, e então, à medida que a luz 

do Sol da Justiça lhe revelou a impureza da sua vida 

manchada de pecado, ele começou a recuar em uma a-

gonia de auto-aversão, e fugiu, com precipitação tal, que 

ele nem mesmo parou no estado intermediário do mun-

do dos espíritos, mas como uma pedra ele passou 

através dele, e lançou-se de cabeça no poço sem fundo. 

Então a voz doce e encantadora do Senhor foi ou-

vida dizendo: "Vejam, Meus amados filhos, ninguém 

está proibido de vir aqui, e ninguém proibiu este ho-

mem, nem ninguém lhe pediu para sair. Foi a sua 

própria vida impura que obrigou-o a fugir deste lugar 

santo, pois, 'a não ser que alguém nasça (do alto) de no-

vo, não pode ver o reino de Deus'" (João 3:3). 

O Espírito de um Homicida 

Um homem, que alguns anos antes matara um pre-

gador cristão, foi mordido por uma cobra na selva e 

morreu. Quando ele entrou no mundo dos espíritos ele 

viu bons e maus espíritos ao seu redor e, porque o aspec-

to total da sua alma mostrava que ele era um filho da 

escuridão, os espíritos malignos logo tiveram posse dele, 

e o puxaram junto com eles para baixo em direção a es-

curidão. Um dos santos comentou: "Ele matou um 

homem de Deus pelo veneno de sua ira, e agora ele é 

morto pelo veneno de uma cobra. A antiga Serpente, o 

diabo, por meio desse homem, matou um homem ino-
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cente. Agora por meio de outra cobra, que é como ele, ele 

matou esse homem, pois 'ele foi um homicida desde o 

princípio'"(João 8:44). 

—  e o Espírito do 
Homem Assassinado 

Quando ele estava sendo levado, um dentre os 

bons espíritos, que tinham vindo para ajudá-lo, disse-

lhe: "Eu o tenho perdoado com todo o meu coração. Pos-

so fazer algo para ajudá-lo agora?" O assassino 

reconheceu imediatamente ele como o mesmo homem 

que ele havia matado alguns anos antes. Envergonhado 

e atingido com o medo, ele caiu diante dele, e imediata-

mente os espíritos malignos começaram a bradar 

altamente, mas os anjos que estavam a uma distância os 

repreenderam e silenciaram. Então o assassino disse ao 

homem a quem ele havia matado: "Como eu gostaria 

que, no mundo, eu pudesse ter visto sua vida altruísta e 

amorosa como eu a vejo agora! Eu me arrependo de que 

pela minha cegueira, e porque sua verdadeira vida espi-

ritual estava velada pelo seu corpo, eu não pude então 

ver a beleza interior da sua vida. Também ao matá-lo eu 

privei muitas das bênçãos e benefícios que você teria 

dado a eles. Agora, eu sou para sempre um pecador aos 

olhos de Deus, e completamente mereço minha punição. 

Não sei o que posso fazer agora, exceto me esconder em 

alguma caverna escura, porque não posso suportar essa 

luz. Nela, não só meu próprio coração me torna miserá-
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vel, mas todos podem ver todos os detalhes da minha 

vida pecaminosa." 

A isso, o homem que havia sido assassinado res-

pondeu: "Você deve verdadeiramente se arrepender, e 

voltar-se para Deus, pois se você o fizer, há esperança de 

que o Cordeiro de Deus irá lavá-lo em Seu próprio san-

gue, e te dê uma nova vida para que possa viver conosco 

no céu e ser salvo do tormento do inferno." 

O homicida disse em resposta: "Não há necessidade 

de confessar meus pecados, pois eles estão abertos a to-

dos. No mundo eu poderia escondê-los, mas não aqui. 

Eu quero viver com santos como você no céu, mas 

quando eu não posso suportar a opacidade da luz auto-

reveladora no mundo dos espíritos; então qual será o 

meu estado no brilho e glória da busca daquele lugar 

preenchido de luz. Meu maior impedimento é que, atra-

vés dos meus pecados, minha consciência é tão 

embotada e endurecida que minha natureza não se incli-

na para Deus e o arrependimento. Parece não ter restado 

poder para se arrepender em mim. Agora já não há nada 

para isso, apenas que eu seja direcionado para fora daqui 

para sempre. Ai de mim por meu estado infeliz!" Ao di-

zer isso, atingido pelo medo, ele caiu, e seus 

companheiros espíritos malignos arrastaram-no para a 

escuridão. Então um dos anjos disse: “Veja! não há ne-

cessidade de alguém pronunciar uma sentença de 

condenação. De si mesma, a vida de qualquer pecador 

prova-o como culpado. Não há necessidade de lhe contar 

ou apresentar testemunhas contra ele. Até certo ponto, a 

punição começa no coração de todo pecador enquanto 
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está no mundo, mas aqui eles sentem o pleno efeito dis-

so. E o arranjo de Deus aqui é tal que cabras e ovelhas, 

isto é, pecadores e justos, separam-se por seu próprio 

consentimento. Deus criou o homem para viver na luz, 

na qual sua saúde e alegria espirituais tornam-se perma-

nentes para sempre. Portanto, nenhum homem pode ser 

feliz na escuridão do inferno, nem, por causa de sua vida 

pervertida pelo pecado, pode ser feliz na luz. Então, a-

onde quer que um pecador possa ir, ele achará a si 

mesmo no inferno. Quão oposto a isso é o estado dos 

justos, que, livres do pecado, estão no céu em qualquer 

lugar!" 

O Espírito de um Mentiroso 

No mundo havia um homem tão viciado em men-

tir que isto tinha se tornado uma segunda natureza 

para ele. Quando ele morreu e entrou no mundo dos 

espíritos, ele tentou mentir como sempre, mas ficou 

muito envergonhado porque, mesmo antes de poder 

falar, seus pensamentos eram conhecidos por todos. 

Ninguém pode ser um hipócrita ali, porque o pensa-

mento de nenhum coração pode permanecer 

escondido. A alma quando deixa o corpo carrega nela 

a impressão de todo o seu pecado, e quando está em 

toda sua nudez à luz do céu, todos podem assim ver 

seu pecado, e seus próprios membros tornam-se tes-

temunhas contra ela. Nada pode apagar essa mancha 

do pecado, exceto o sangue de Cristo. 
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Quando este homem estava no mundo, ele regu-

larmente tentava distorcer o certo em errado e o errado 

em certo, mas, depois de sua morte corporal, ele a-

prendeu que nunca há, e nunca pode haver, uma 

possibilidade de distorcer a verdade em inverdade. 

Aquele que mente fere e engana a ninguém senão a si 

próprio, de modo que este homem, ao mentir, tinha 

matado a percepção interior da verdade que ele possu-

ía outrora. Eu o observei quando, inextricavelmente 

emaranhado em seu próprio engano, ele virou o rosto 

para longe da luz de cima e correu para longe para 

baixo, para a escuridão, onde ninguém poderia ver seu 

sujo amor de mentir, exceto aqueles espíritos que eram 

semelhantes a ele mesmo em natureza. Pois Verdade é 

sempre Verdade, e ela somente deu a esse homem a 

sentença de sua falsidade e o condenou como um men-

tiroso. 

O Espírito de um Adúltero 

Eu vi um adúltero, que havia chegado um pouco 

antes no mundo dos espíritos. Sua língua estava para 

fora como um homem consumido por sede, suas narinas 

se distendiam e ele batia em seus braços como se uma 

espécie de fogo ardesse dentro dele. Sua aparência era 

tão maligna e repugnante que me virei ao olhar para ele. 

Todos os acompanhamentos de luxo e sensualidade ha-

viam sido deixados para trás no mundo, e agora, como 

um cachorro louco, ele corria freneticamente ao redor e 

gritava: "Maldita seja esta vida! Não há morte aqui para 
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pôr um fim a toda essa dor. E aqui o espírito não pode 

morrer, caso contrário, eu me mataria novamente, como 

eu fiz com uma pistola no mundo com o objetivo de es-

capar dos meus problemas lá. Mas essa dor é muito 

maior que a dor do mundo. O que devo fazer?" Dizendo 

isso, ele correu em direção à escuridão, onde havia mui-

tos outros espíritos com a mesma mente, e desapareceu 

por lá. Um dos santos disse: "Não apenas um ato malig-

no é pecado, mas um pensamento maligno, e um olhar 

maligno também são pecado. Este pecado não se limita 

apenas ao tráfico com mulheres estranhas, mas excesso e 

animalismo em relação a sua esposa também é pecado. 

Um homem e sua esposa são unidos juntos verdadeira-

mente não pelo sensualismo, mas pela ajuda e apoio 

mútuo, para que eles com seus filhos possam usar suas 

vidas no serviço a humanidade e para a glória de Deus. 

Mas aquele que se afasta deste objetivo na vida é culpa-

do do pecado do adúltero." 

A Alma de um Assaltante 

Um assaltante morreu e entrou no mundo dos espí-

ritos. No início, ele não tomou interesse pelo seu estado 

ou pelos espíritos que o cercavam, mas, como era seu 

hábito, imediatamente começou a se servir dos objetos 

de valor do lugar. Mas ele ficou surpreso que no mundo 

espiritual as próprias coisas pareciam estar falando e 

acusando-o de sua ação indigna. Sua natureza era tão 

pervertida que ele nem sabia o verdadeiro uso dessas 

coisas, nem estava em condições de usá-las corretamen-



47 

te. No mundo suas paixões tinham sido tão desenfreadas 

que, pela causa mais insignificante, ele, em sua ira, havia 

matado ou ferido qualquer um que o tivesse ofendido. 

Agora, no mundo dos espíritos, ele começou a agir da 

mesma maneira. Ele se voltou para os espíritos que vie-

ram para instruí-lo, como se ele os fosse fazer em 

pedaços, como um cão selvagem faria mesmo na presen-

ça de seu dono. Nisso, um dos anjos disse: "Se espíritos 

desse tipo não fossem mantidos na escuridão do poço do 

abismo, eles causariam então um imenso dano aonde 

quer que fossem. A consciência desse homem está tão 

morta que, mesmo depois dele ter alcançado o mundo 

dos espíritos, ele falha em reconhecer que, ao assassinar 

e assaltar no mundo, ele tinha desperdiçado sua própria 

riqueza espiritual e destruído seu próprio discernimento 

espiritual e sua vida. Ele matou e destruiu outros, mas 

na realidade ele tinha destruído a si mesmo. Só Deus 

sabe se este homem, e aqueles que são como ele, perma-

necerão em tormento por eras ou para sempre." 

Depois disso, os anjos designados para o dever o 

tomaram e o prenderam na escuridão da qual ele não é 

permitido de sair. O estado dos malfeitores naquele lu-

gar é tão terrível, e tão inexprimivelmente feroz é o 

tormento deles, que aqueles que os veem estremecem 

com a visão. 

Por causa das limitações da nossa fala desse mun-

do, só podemos dizer que onde quer que a alma de um 

pecador esteja, sempre e em todos os sentidos, não há 

nada além de dor que não cesse nem por um momento. 

Uma espécie de fogo sem luz queima para sempre e a-
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tormenta estas almas, mas nem elas são totalmente con-

sumidas, nem o fogo se extingue. Um espírito que estava 

observando o que acabara de acontecer disse: "Quem 

sabe todavia, que no final isso não possa ser uma chama 

purificadora?" 

Na parte escura do mundo dos espíritos, que se 

chama Inferno, existem muitos graus e planos, e o local 

em particular em que qualquer espírito vive em sofri-

mento, depende da quantidade e do caráter de seus 

pecados. É um fato que Deus fez todos eles em Sua pró-

pria, isto é, na imagem de Seu Filho, O qual é a imagem 

do Deus Invisível (Gênesis 1:26,27; Colossenses 1:15), 

contudo, por sua conexão com o pecado eles desfigura-

ram essa imagem e a tornaram sem beleza e maligna. 

Eles têm, de fato, um tipo de corpo espiritual, mas ele é 

extremamente repugnante e medonho, e se eles não fo-

rem restaurados pelo verdadeiro arrependimento e pela 

graça de Deus, então, irão permanecer em tormento para 

sempre nessa forma terrível. 
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CAPÍTULO 6 

O Estado dos Justos e  

seu Glorioso Fim 

Céu, ou o Reino de Deus, começa na vida de todos 

os verdadeiros crentes neste mundo. Seus corações estão 

sempre cheios de paz e alegria, não importando as per-

seguições e problemas que possam sofrer; porque Deus, 

Quem é a fonte de toda paz e vida, habita neles. A morte 

não é morte para eles, mas uma porta pela qual eles en-

tram para sempre em seu lar eterno. Ou podemos dizer 

que, embora já tenham nascido de novo em seu reino 

eterno, quando deixam o corpo, é para eles, não o dia da 

sua morte, mas o dia do seu nascimento no mundo espi-

ritual, e é para eles uma hora de alegria suprema, como 

os incidentes a seguir deixarão claro. 

A Morte de um Homem Justo 

Um anjo me contou como um verdadeiro cristão, 

que servira de todo o coração ao seu Senhor durante 

trinta anos, estava morrendo. Alguns poucos minutos 

antes dele morrer, Deus abriu seus olhos espirituais para 

que, mesmo antes de deixar o corpo, pudesse ver o 

mundo espiritual e pudesse dizer o que viu àqueles que 
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o cercavam. Ele viu que o céu tinha sido aberto para ele, 

e uma companhia de anjos e santos estavam saindo para 

encontrá-lo, e na porta, o Salvador com a mão estendida 

o estava esperando para recebê-lo. Quando tudo isso o 

acometeu, ele deu um brado de alegria tal que os que 

estavam ao seu lado se assustaram. "Que hora de plena 

alegria para mim!" ele exclamou. "Eu tenho a muito tem-

po esperado que possa ver meu Senhor e ir até Ele. Oh 

amigos! Olhem para o Seu rosto todo iluminado pelo 

amor, e vejam essa companhia de anjos que vieram por 

mim. Que lugar glorioso é esse! Amigos, estou partindo 

para o meu verdadeiro lar, não sofram pela minha parti-

da, mas regozijem-se!" 

Um dos presentes à sua cabeceira disse discreta-

mente: "Sua mente está vagando." Ele ouviu a voz baixa 

e disse: "Não, não é. Estou bastante consciente. Gostaria 

que pudessem ver essa visão maravilhosa. Sinto muito 

que esteja oculta dos seus olhos. Adeus, nos encontrare-

mos novamente no próximo mundo." Dizendo isso, ele 

fechou os olhos e disse: "Senhor, entrego a minha alma 

às Tuas mãos", e assim adormeceu. 

Confortando seus Entes Queridos 

Assim que sua alma deixou seu corpo, os anjos o 

tomaram em seus braços e estavam prestes a partir para 

o céu, mas ele pediu a eles para esperar alguns minutos. 

Ele olhou para seu corpo sem vida, e para seus amigos, e 

disse aos anjos: "Eu não sabia que o espírito depois de 

deixar o corpo podia ver seu próprio corpo e seus ami-
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gos. Eu queria que meus amigos pudessem me ver, as-

sim como posso vê-los; então eles nunca me teriam como 

morto, nem lamentariam por mim como estão fazendo." 

Então ele examinou seu corpo espiritual e achou-o ma-

ravilhosamente leve e delicado, e totalmente diferente de 

seu corpo material grosseiro. Nisso ele começou a conter 

sua esposa e filhos, que estavam chorando e beijavam 

seu corpo frio. Ele estendeu suas delicadas mãos espiri-

tuais e começou a explicar-lhes e, com grande amor, 

afastá-los disso, mas eles não podiam vê-lo nem ouvir 

sua voz, e ao tentar retirar seus filhos de seu corpo, pare-

cia que suas mãos passavam direto através de seus 

corpos, como se fossem ar, mas eles não sentiam absolu-

tamente nada. Então um dos anjos disse: "Venha, nos 

deixe levá-lo ao seu eterno lar. Não se entristeça por eles. 

O próprio Senhor e nós também os confortaremos. Esta 

separação é apenas por alguns dias." 

Assim, em companhia dos anjos, partiu para o céu. 

Eles haviam avançado apenas um pouco quando um 

outro grupo de anjos os encontrou com brados de "Bem-

vindo". Muitos amigos e queridos que haviam morrido 

antes  dele, também o encontraram, e ao vê-los sua ale-

gria aumentou ainda mais. Ao chegar ao portão do céu, 

os anjos e santos ficaram em silêncio de ambos os lados. 

Ele entrou e na porta foi recebido por Cristo. Imediata-

mente ele caiu a Seus pés para adorá-Lo, mas o Senhor o 

ergueu e o abraçou e disse: "Muito bem, servo bom e fiel, 

entra no gozo do teu Senhor." Nisso, a alegria do homem 

era indescritível. De seus olhos, lágrimas de alegria co-

meçaram a fluir, e o Senhor em grande amor, enxugou-
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as e disse aos anjos disse: "Levem-no para a mansão mais 

gloriosa que, desde o princípio, tem sido preparada para 

ele." 

Agora, o espírito deste homem de Deus ainda man-

tinha a ideia terrena de que virar as costas para o Senhor 

enquanto ele partisse com os anjos seria uma desonra a 

Ele. Ele hesitou em fazer isso, mas, quando finalmente 

virou o rosto em direção à mansão, ficou surpreso ao ver 

que, para onde quer que olhasse, podia ver o Senhor. 

Porque Cristo está presente em todo lugar, e é visto em 

toda parte pelos santos e anjos. Adicionado ao Senhor, 

ele ficou encantado ao ver que em todos os lados haviam 

ambientes que o enchiam de alegria, e que aqueles que 

são mais baixos em posicionamento encontram sem in-

veja aqueles que são mais altos, e aqueles cuja posição é 

mais exaltada julgam a si mesmos afortunados por po-

der servir seus irmãos em posições inferiores, porque 

este é o reino de Deus e de amor. 

Em todas as partes do céu há jardins magníficos, 

que em todo o tempo produzem toda variedade de fru-

tas doces e deliciosas, e todos tipos de flores de doce 

aroma que nunca murcham. Neles criaturas de todo tipo 

louvam a Deus incessantemente. Pássaros, bonitos em 

tonalidade, levantam suas doces canções de louvor, e tal 

é o doce canto dos anjos e santos que, ao ouvir suas can-

ções, experimenta-se uma maravilhosa sensação de 

arrebatamento. Onde quer que se olhe, não há nada além 

de cenas de alegria ilimitada. Esse, na verdade, é o Paraí-

so que Deus preparou para aqueles que o amam, onde 
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não há sombra de morte, nem erro, nem pecado, nem 

sofrimento, mas alegria e paz permanentes. 

As Mansões do Céu 

 Então eu vi esse homem de Deus examinando a 

mansão que lhe foi designada a uma grande distância, 

pois no céu todas as coisas são espirituais, e o olho espi-

ritual pode ver através de todas as coisas intervenientes, 

e para distâncias imensuráveis. Através de toda a imen-

sidão do céu, o amor de Deus é manifesto, e em toda 

parte dele, todos os tipos das Suas criaturas podem ser 

vistas O louvando e agradecendo em um estado de ale-

gria sem fim. Quando este homem de Deus, em 

companhia dos anjos, chegou à porta de sua mansão de-

signada, ele viu escrito nela em letras brilhantes a 

palavra "Bem-vindo", e das próprias letras "Bem-vindo, 

Bem-vindo" em som audível se repetia e repetia nova-

mente. Quando ele entrou em sua casa, para sua 

surpresa encontrou o Senhor ali diante dele. Com isso, 

sua alegria foi mais do que possamos descrever, e ele 

exclamou: "Eu deixei a presença do Senhor e vim aqui ao 

seu comando, mas acho que o próprio Senhor está aqui 

para morar comigo." Na mansão estava tudo o que sua 

imaginação poderia ter concebido, e cada um estava 

pronto para servi-lo. Na vizinhança; casas de santos, 

com a mesma mente que ele mesmo, viviam em feliz 

comunhão. Pois esta casa celestial é o reino que foi pre-

parado para os santos desde a fundação do mundo 
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(Mateus 25:34), e este é o glorioso futuro que aguarda 

todo verdadeiro seguidor de Cristo. 

Um Ministro orgulhoso e  
um humilde Trabalhador 

Um ministro que se considerava um homem exces-

sivamente instruído e religioso, morreu em plena 

velhice. E sem dúvida ele era um bom homem. Quando 

os anjos vieram para levá-lo ao lugar designado para ele 

pelo Senhor no mundo dos espíritos, eles o trouxeram 

para o estado intermediário e o deixaram ali com muitos 

outros bons espíritos que haviam chegado recentemente, 

encarregados desses, anjos que foram designados para 

instruir as boas almas, enquanto eles próprios voltavam 

para recepcionar outro bom espírito. 

Nesse céu intermediário há degraus acima degraus 

diretamente para os céus mais elevados, e o degrau em 

que qualquer alma é admitida para instrução é determi-

nado pela verdadeira bondade de sua vida na Terra. 

Quando os anjos, que haviam colocado este ministro em 

seu degrau, voltaram conduzindo a outra alma, para a 

qual haviam ido, eles o levaram para além do degrau em 

que o ministro estava, a caminho para um plano mais 

elevado. O ministro vendo isso, em uma voz estrondosa 

gritou: "Que direito você tem de me deixar a meio cami-

nho daquele gloriosa pátria, enquanto leva esse outro 

homem para perto dela? Nem em santidade, nem em 

qualquer outra coisa, sou eu de qualquer maneira menos 

do que este homem, ou do que vocês mesmos." Os anjos 
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responderam: "Aqui não há questão de grande ou pe-

queno, ou de mais ou menos, mas um homem é colocado 

em qualquer degrau que ele tem merecido por sua vida e 

fé. Você ainda não está pronto para aquele degrau mais 

alto, portanto terá que permanecer aqui por um tempo e 

aprender algumas das coisas que nossos colegas de tra-

balho estão designados para ensinar. Então, quando o 

Senhor nos comandar, nós vamos, com grande prazer, 

tomá-lo conosco para aquela esfera mais elevada." Ele 

disse: "Eu tenho ensinado às pessoas por toda a minha 

vida sobre o caminho para alcançar o céu. O que mais eu 

tenho que aprender? Eu sei tudo sobre isso." Então os 

anjos instrutores disseram: "Eles devem subir agora, não 

podemos detê-los, mas responderemos a sua pergunta. 

Meu amigo, não se ofenda se falarmos claramente, pois é 

para o seu bem. Você pensa que está sozinho aqui, mas o 

Senhor também está aqui, embora não possa vê-Lo. O 

orgulho que você demonstrou quando disse "eu sei tudo 

sobre isso" impede que você O veja e que vá para mais 

alto. Humildade é a cura para esse orgulho. Pratique-a, e 

seu desejo será concedido." Depois disso um dos anjos 

lhe disse: "O homem que acabou de ser promovido aci-

ma de você não era um homem erudito ou famoso. Você 

não olhou para ele com muita atenção. Ele era um mem-

bro da sua própria congregação. As pessoas dificilmente 

o conheciam, pois ele era um trabalhador comum, e ti-

nha pouco lazer de seu trabalho. Mas em sua oficina 

muitos o conheciam como um trabalhador aplicado e 

honesto. Seu caráter cristão foi reconhecido por todos 

que entraram em contato com ele. Na guerra, ele foi 
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chamado para servir na França. Lá, um dia, enquanto 

ajudava um companheiro ferido, ele foi atingido por 

uma bala e morto. Apesar de sua morte ter sido repenti-

na, ele estava pronto para ela, então não precisou 

permanecer no estado intermediário tanto quanto você 

terá que permanecer. A promoção dele não depende de 

favoritismo, mas do seu valor espiritual. Sua vida de o-

ração e humildade, enquanto ele estava no mundo, o 

preparou em grande medida para o mundo espiritual. 

Agora ele está regozijando-se por ter alcançado o seu 

lugar designado, e está agradecendo e louvando o Se-

nhor, Quem, em sua misericórdia, o tem salvo e lhe deu 

a vida eterna." 

Vida Celestial 

No céu ninguém pode jamais ser um hipócrita, pois 

todos podem ver as vidas dos outros como são. A luz 

toda-reveladora que flui do Cristo em Glória faz com 

que os ímpios em seu remorso tentem esconder a si 

mesmos, mas ela enche os justos com a máxima alegria 

de estarem no reino da Luz do Pai. Lá, a bondade deles é 

evidente a todos e aumenta cada vez mais, pois nada 

está presente que possa impedir seu crescimento, e todas 

as coisas que podem sustentá-los está lá para ajudá-los. 

O grau de bondade alcançado pela alma de um homem 

justo é conhecido pelo brilho que irradia de toda a sua 

aparência; pois o caráter e a natureza se mostram na 

forma de várias cores brilhantes semelhantes a arco-íris 

de grande glória. No céu não há inveja. Todos estão con-
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tentes de ver a elevação espiritual e a glória dos outros e, 

sem qualquer motivo de egoísmo, tentam, em todos os 

momentos, verdadeiramente servir uns aos outros. To-

dos os inumeráveis dons e bênçãos do céu são para o uso 

comum de todos. Ninguém por egoísmo jamais pensa 

em guardar algo para si mesmo, e há o suficiente de tudo 

para todos. 

Deus, O qual é amor, é visto na Pessoa de Jesus 

sentado no trono no mais alto dos céus. A partir Dele, 

Que é o "Sol da Justiça" e a "Luz do mundo", raios e on-

das de luz e amor que curam e dão vida são vistos 

fluindo para a extensão máxima do Seu universo, e flu-

indo através de cada santo e anjo, e trazendo para o que 

quer que eles toquem poder vitalizante e vivificante. 

Não há no céu nem leste nem oeste, nem norte nem 

sul, mas, para cada alma ou anjo individualmente, o tro-

no de Cristo aparece como o centro de todas as coisas. 

Lá também são encontrados todos os tipos de doces 

e deliciosas flores e frutas, e muitos tipos de alimento 

espiritual. Enquanto os comem, um sabor e prazer re-

quintados são experimentados, mas depois de terem 

sido assimilados, uma delicada fragrância, que perfuma 

o ar ao redor, exala dos poros do corpo. 

Em resumo, a vontade e os desejos de todos os ha-

bitantes do céu são cumpridos em Deus, porque em cada 

vida a vontade de Deus é aperfeiçoada, então, sob todas 

as condições e em todos os estágios do céu há para todos 

uma imutável experiência de alegria maravilhosa. Dessa 

maneira, o fim dos justos é eterna alegria e bem-

aventurança. 
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CAPÍTULO 7 

O Objetivo e Propósito  

da Criação 

Há alguns meses eu estava deitado sozinho no meu 

quarto sofrendo intensamente de uma úlcera no meu 

olho. A dor era tão grande que eu não podia fazer ne-

nhum trabalho; então passei o tempo em oração e 

intercessão. Um dia, eu tinha estado então engajado por 

apenas alguns minutos, quando o mundo espiritual se 

abriu para mim, e me vi cercado por um grande número 

de anjos. Imediatamente esqueci toda a minha dor, pois 

toda a minha atenção estava concentrada neles. Mencio-

no abaixo alguns dos assuntos sobre os quais 

conversamos juntos. 

Nomes no Céu 

Eu perguntei a eles: "Vocês podem me dizer por 

quais nomes vocês são conhecidos?" Um dos anjos res-

pondeu: "A cada um de nós têm sido dado um novo 

nome, que ninguém conhece senão o Senhor, e aquele 

que o tem recebido (Apocalipse 2:17). Todos nós aqui 

servimos ao Senhor em diferentes terras e em diferentes 

eras; e não há necessidade de que alguém saiba quais são 

os nossos nomes. Nem há qualquer necessidade de con-
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tarmos nossos antigos nomes terrenos. Poderia ser inte-

ressante sabê-los, mas qual seria o uso disso? E desse 

modo não queremos que as pessoas saibam nossos no-

mes, para que não nos imaginem grandes e nos honrem, 

em vez de ao Senhor, Quem tanto nos tem amado, de 

modo que Ele nos tem erguido de nosso estado caído e 

nos trouxe ao nosso eterno lar, onde para sempre canta-

remos louvores em Sua amorosa comunhão - e este é o 

objetivo para o qual Ele nos criou." 

Vendo a Deus 

Eu perguntei novamente: "Os anjos e santos que 

vivem nas mais altas esferas do céu sempre olham para a 

face de Deus? E se eles O veem, com qual estado e forma 

Ele aparece?" 

Um dos santos disse: "Como o mar está cheio de 

água, assim também todo o universo está cheio de Deus, 

e todo habitante do céu sente Sua presença ao redor dele 

em todos os lados. Quando alguém mergulha abaixo 

d'água, acima e abaixo e ao redor não há nada além de 

água, assim no céu a presença de Deus é sentida. E assim 

como na água do mar há inúmeras criaturas vivas, de 

mesma maneira no Infinito Ser de Deus Suas criaturas 

existem. Porque Ele é Infinito, Seus filhos, que são fini-

tos, podem ver a Ele somente na forma de Cristo. Como 

O próprio Senhor tinha dito: "Aquele que me viu, viu o 

Pai" (João 14:9). Neste mundo dos espíritos, o progresso 

espiritual de qualquer um governa o grau em que ele é 

capaz de conhecer e sentir Deus; e o Cristo também reve-

la Sua forma gloriosa a cada um de acordo com o seu 
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esclarecimento e capacidade espiritual. Se Cristo fosse 

aparecer na mesma luz gloriosa aos moradores das escu-

recidas esferas inferiores do mundo espiritual, como Ele 

aparece para àqueles em planos mais elevados, então 

eles não seriam capazes de suportar. Dessa forma, Ele 

tempera a glória de Sua manifestação ao estado de pro-

gresso e à capacidade de cada alma individualmente." 

Então outro santo acrescentou: "A presença de Deus po-

de de fato ser sentida e desfrutada, mas ela não pode ser 

expressa em palavras. Como a doçura do doce é desfru-

tada pela degustação, e não pela mais gráfica descritiva 

frase; assim cada um no céu experimenta a alegria da 

presença de Deus, e cada um no mundo espiritual sabe 

que sua experiência de Deus é real, e não possui qual-

quer necessidade de que alguém tente ajudá-lo com uma 

descrição verbal disso." 

Distância no Céu 

 Eu perguntei: "A que distância uma da outra estão 

as várias esferas celestes de existência? Se alguém não 

pode ficar em outras esferas, lhe é permitido visitá-las?" 

Então um dos santos disse: "O local de residência é 

designado para cada alma naquele plano para o qual o 

seu desenvolvimento espiritual o tem adequado, mas 

por períodos curtos ele pode ir visitar outras esferas. 

Quando aqueles das esferas superiores descem aos mais 

baixos, uma espécie de cobertura espiritual é dada a eles, 

para que a glória de sua aparência não seja desconcer-

tante para os habitantes das esferas mais baixas e mais 

escuras. Assim, quando alguém de uma esfera inferior 
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vai para uma mais elevada, ele também recebe uma es-

pécie de cobertura espiritual para que ele possa ser 

capaz de suportar a luz e a glória daquele lugar." No céu, 

a distância nunca é sentida por ninguém, pois assim que 

alguém forma o desejo de ir a um determinado lugar, 

imediatamente ele encontra-se lá. As distâncias são sen-

tidas apenas no mundo material. Se alguém deseja ver 

um santo em outra esfera, ou ele mesmo é transportado 

para lá em um momento de pensamento, ou imediata-

mente o santo distante chega em sua presença. 

A Figueira Ressequida 

Eu inquiri deles: "Todas as coisas são criadas para 

algum propósito, mas parece que algo as vezes não 

cumpre seu propósito; por exemplo, o propósito da fi-

gueira era produzir frutos, mas, quando o Senhor a 

achou infrutífera, Ele a ressecou. Você pode me esclare-

cer se o seu propósito foi cumprido ou não?" 

Um santo respondeu: "Indubitavelmente seu pro-

pósito foi cumprido e o foi mais plenamente. O Senhor 

da Vida dá vida a toda criatura para um determinado 

propósito específico, mas se esse propósito não for cum-

prido, Ele tem poder de recuperar a vida a fim de 

cumprir algum propósito maior. Muitos milhares de ser-

vos de Deus têm sacrificado suas vidas a fim de ensinar 

e elevar os outros. Ao perderem suas vidas para os ou-

tros eles os ajudaram e, assim, cumpriram o propósito 

mais elevado de Deus. E se é lícito, e do mais nobre ser-

viço, para o homem, que é maior do que as figueiras e 

todas as outras coisas criadas, dar a sua vida por outros 
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homens, então como pode ser injusto se uma mera árvo-

re dá a sua vida para o ensino e aviso de uma nação 

errante? Assim, através desta figueira, Cristo ensinou 

esta grande lição aos judeus e a todo o mundo, que aque-

les cujas vidas são infrutíferas e que falham no propósito 

para o qual Deus os criou, serão completamente resseca-

dos e destruídos." 

Os fatos da história deixam isto abundantemente 

claro a nós de que a inflexível e estreita vida nacional 

judaica daqueles dias foi, por causa de sua aridez, resse-

cada como a figueira. E da mesma forma, as vidas 

infrutíferas de outros, não obstante exteriormente pos-

sam parecer frutíferas, são uma causa de engano para 

outros, e serão amaldiçoadas e destruídas. Se alguém 

objetar que quando o Senhor amaldiçoou esta figueira, 

não era a estação de frutos, e figos não deveriam ter sido 

procurados, então ele deveria refletir que para fazer o 

bem não há estação fixa, porque todas as estações e tem-

pos são igualmente designados para boas obras, e que 

ele mesmo deveria tornar sua vida frutífera e, assim, 

cumprir o propósito para o qual foi criado. 

O Homem é um Agente Livre? 

Novamente eu perguntei: "Não teria sido muito 

melhor se Deus tivesse criado o homem e toda a criação 

perfeitos, pois então o homem nem poderia ter cometido 

pecado, nem por causa do pecado haveria tanta dor e 

sofrimento no mundo; mas agora, em uma criação sujei-

ta à vaidade, passamos por todos os tipos de 

sofrimentos?" 
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Um anjo que tinha vindo dos mais altos graus do 

céu, e ocupava uma alta posição lá, respondeu: "Deus 

não tem feito o homem como uma máquina, que traba-

lharia automaticamente; nem Ele fixou seu destino como 

no caso das estrelas e planetas, que não podem sair de 

seu curso indicado, mas Ele tem feito o homem à Sua 

própria imagem e semelhança, um agente livre, possui-

dor de entendimento, determinação e poder para agir 

independentemente, portanto ele é superior a todas as 

outras coisas criadas. Se o homem não tivesse sido cria-

do como um agente livre, ele não seria capaz de 

desfrutar a presença de Deus, nem a alegria do céu, pois 

seria uma mera máquina, que se move sem saber ou sen-

tir, ou como as estrelas que giram sem conhecimento 

através do espaço infinito. Mas o homem, sendo um a-

gente livre, é pela constituição de sua natureza, oposto a 

esse tipo de perfeição sem alma - e uma perfeição desse 

tipo teria sido realmente imperfeição - pois tal homem 

teria sido um mero escravo cuja perfeição o tem compe-

lido a certos atos, na prática dos quais ele não poderia ter 

nenhum prazer, porque ele não tinha escolha própria. 

Para ele não haveria diferença entre um Deus e uma pe-

dra."  

O homem, e com ele toda a criação, têm sido sub-

metidos à vaidade, mas não para sempre. Pela sua 

desobediência o homem trouxe a si mesmo e a todas as 

outras criaturas para todos os males e sofrimentos deste 

estado de vaidade. Somente neste estado de luta espiri-

tual seus poderes espirituais podem ser desenvolvidos 

plenamente, e apenas nesta luta ele pode aprender a li-
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ção necessária para a sua perfeição. Portanto, quando o 

homem finalmente atinge o estado de perfeição do céu, 

ele agradecerá a Deus pelos sofrimentos e lutas do mun-

do atual, pois então ele compreenderá plenamente que 

todas as coisas cooperam para o bem daqueles que a-

mam a Deus (Romanos 8:28). 

A Manifestação do Amor de Deus 

Então outro dos santos disse: "Todos os habitantes 

do céu sabem que Deus é Amor, mas foi escondido des-

de toda a eternidade que o Seu amor é tão maravilhoso 

que Ele se tornaria homem para salvar os pecadores, e 

para a sua purificação morreria no Cruz. Ele sofreu para 

que pudesse salvar os homens e toda a criação, que está 

em sujeição à vaidade. Assim, Deus, tornando-se ho-

mem, mostrou Seu coração a Seus filhos, mas se 

quaisquer outros meios tivessem sido usados Seu amor 

infinito teria permanecido para sempre oculto. 

Agora, toda a criação, com ardente expectativa, a-

guarda a manifestação dos filhos de Deus, quando serão 

novamente restaurados e glorificados. Mas, no momen-

to, eles e toda criação permanecerá gemendo e sofrendo 

até que essa nova criação venha a surgir. E também a-

queles que nasceram de novo gemem dentro de si 

mesmos, aguardando a redenção do corpo; e o tempo se 

aproxima quando toda a criação, sendo obediente a Deus 

em todas as coisas, será libertada da corrupção e desta 

vaidade para sempre. Então, permanecerá eternamente 

feliz em Deus e cumprirá em si o propósito para o qual 
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foi criado. Então Deus será tudo em tudo" (Romanos 

8:18-23). 

 

     *                 *                *                *              * 

 

Os anjos também conversaram comigo sobre mui-

tos outros assuntos, mas é impossível registrá-los, 

porque, não somente não existe no mundo nenhuma lin-

guagem, nem analogia, através da qual eu pudesse 

expressar o significado daquelas profundas verdades 

espirituais, mas também eles não queriam que eu tentas-

se, pois ninguém sem experiência espiritual pode 

entendê-las, então, nesse caso, existe o medo de que, em 

vez de serem uma ajuda, sejam para muitos uma causa 

de incompreensão e erro. Eu tenho, portanto, escrito a-

penas alguns dos mais simples dos assuntos discutidos 

por alto, na esperança de que a partir deles muitos pos-

sam obter orientação e advertência, ensino e conforto. 

Além disso, o tempo não está muito distante em 

que meus leitores irão passar para o mundo espiritual e 

ver essas coisas com seus próprios olhos. Mas antes de 

deixarmos este mundo para sempre, para ir ao nosso lar 

eterno, devemos, com o suporte da graça de Deus, e no 

espírito de oração, realizar com fidelidade nossa obra 

designada. Assim, devemos cumprir o propósito de nos-

sas vidas e entrar, sem qualquer sombra de pesar, na 

alegria eterna do reino de nosso Pai Celestial. 

 

Fim 
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