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Prefácio
O presente livro trata da Bíblia de uma forma que
você nunca viu. Aqui proponho a visão mística, que seria
o quarto nível de interpretação bíblica, uma vez que os
três anteriores são o literal, o moral e o alegórico. Baseiome em diversas filosofias, em especial a cabala e a gnose,
de onde tirei grandes informações das interpretações das
passagens feitas pelos antigos, o que nos interessa para
compreender os textos. Muitas vezes falo com as pessoas
que trabalham com a Bíblia, seja em sua corrente
religiosa, ou por outra obra, e vejo que mesmo elas não
compreendem muitas das passagens, em especial do
Antigo Evangelho. Como esses textos são judaicos,
percebi que já muito foi estudado dos mesmos, e que
existem escritos místicos como o Zohar e o Sepher
Yetzirah, que nos dão a chave de muitos dos mistérios
ocultos em passagens como os presentes no livro do
Gênese ou mesmo de Ezequiel, que são cheios de
simbologias. O livro possui uma linguagem leve, sem
defesas teológicas ou críticas científicas, uma vez que
aqui respeitamos o livro dos livros, acima de tudo. Esse
livro contém também muita informação, que lhe será útil
e que poderá contribuir a uma visão mais ampla das
escrituras, que foram textos escritos por sábios e
inspirados pelo Espírito Santo. Outrossim, trago a
contribuição dos evangelhos apócrifos, especialmente os
descobertos por arqueólogos em Q‘unram, no Egito.
Descubra os mistérios mais profundos da Bíblia, leia e se
surpreenda. Boa leitura.
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Introdução
O presente capítulo trata de uma visão particular
sobre o Cristo, baseada em fontes pouco levadas em
conta, como fontes chamadas apócrifas, gnósticas e
outras. O que me interessou foi o misticismo em torno de
Cristo e não a defesa de um ou outro ponto religioso
específico, nem de uma seita particular. Falo sobre
diversos temas, muito polêmicos, como o caso do dízimo,
do sábado, do batismo, da ressurreição, e outros tão
conhecidos pelo ponto de vista moral. O que me interessa
aqui é o que vai além dessa análise moral, o que
transcende o material. Parto do princípio de que Cristo
está em todo lugar, que não importa onde nasceu
historicamente, mas que nasça dentro do coração de cada
um. Daí que é o tão aclamado Cristo interno, Cristo
cósmico. Assim também é o Reino, que está dentro de
nós. Gosto, ademais, de trazer alguns símbolos, os quais
estão um tanto esquecidos pelas religiões cristãs atuais,
mas que no cristianismo primitivo eram bem presentes.
Acredito que cada um deve buscar por si mesmo o que
entende por divino, e aqui apenas demonstrei uma linha
cristã numa visão particular minha, apesar de que gosto
de muitas religiões, não excluindo nada que me leve à luz
na minha vida. Mas para não gerar confusão, não tracei
nenhum diálogo intra-religioso, uma vez que a presente
obra não teve esse fim. Tal diálogo já existe no meu
pensamento, mas aí é uma questão filosófica. O presente
ensaio tem o condão apenas de revelar o que já foi
revelado, mas que não foi levado em conta com o devido
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valor, como os evangelhos encontrados no Mar Morto,
em Nag Hammadi (no Egito), e outros que já existiam,
apesar de julgados de apócrifos. Defendo aqui uma visão
mais ampla, não presa a uma religião cristã ou outra, ou a
uma seita ou outra, mas a visão mística do Cristo, que é o
que para mim leva a verdade, ou seja, que ele está muito
próximo a todos, e até aos que não são cristãos.
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Gênese
Deus criou tudo do nada, pois apenas Ele é tudo.
Para tanto, aquele tudo que somos difere do tudo que Ele
é. A criação do Universo se deu pelo sopro, ou melhor,
pelo Espírito. A segunda pessoa da sagrada trindade foi o
grande agente criador, ou melhor, o Logos ou Verbo que
encarnou em Jesus Cristo (Yeoshuah), sendo a sua vida e
obra manifestação simbólica da operação desse Verbo na
existência. O Sol é uma materialização semelhante. Cristo
não morreu, ele permanece em nós através do Paráclito
ou Espírito Santo. O Cristo interno e cósmico está em nós
e em tudo (como disse Tomé, corta um pedaço de
madeira e lá estará ele, pega uma pedra e lá estará ele, ou
seja, em todo o lugar). Esse mesmo Cristo é o novo Adão,
ou aquele que retorna ao Éden (terra das delícias), ou
Reino, ou junto do Pai. O Adão é a humanidade (homem),
e já era macho e fêmea antes de Eva, o qual sucumbiu
pela concupiscência espiritual ou pela serpente (Nahash).
Eva foi e é a vida, a consciência divina, está inseparável
do Pai ou do Éden (quem pecou foi Heva, traindo Adão
com Samael, aquela serpente insinuante, e Adão, por
conseguinte, a traiu com Lilith, a rainha dos abortos, e,
ambos os amantes eram demônios). A queda foi a
encarnação em um nível inferior de consciência (na
matéria, na carne). Adão é ao mesmo tempo o reflexo de
todo o Universo, sendo homem universal, imagem e
semelhança do Senhor seu Deus. Criou os céus
(Shamain=estabilidade) e a terra (Arets) significa que fez
a natureza intelectual e a animal. Faça-se a luz (Aor) se
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refere à luz espiritual. A referência as águas se refere às
etéreas. A serpente foi também sutil, algo não material,
pois pela cabala ela é o ―fim de toda a carne‖. A queda se
deu numa forma dimensional, da esfera do abismo
(da'at) até o Reino (malkut), de um mundo espiritual
para um mundo de carne. Por isso que o Reino não pode
herdar a carne. Melhor, o que realmente o foi é o novo
Adão, Cristo, já redimido do pecado original (a traição
espiritual).
Dilúvio
―Mitra, o Deus-Luz, o Sol, a Chama Sagrada,
tinha de vigiar cuidadosamente a raça adâmica. Ahriman,
o Deus das trevas, assolou em vão a terá com o fogo e quis
matar de sede seus habitantes; mas, quando imploraram
o auxílio de seu adversário, o Arquiteto Divino, este
lançou suas flechas contra a rocha, de onde saiu uma
fonte de água viva que saciou a sede de todos... Veio
depois o Dilúvio Universal e Mitra, advertido pelos
deuses, construiu uma arca, salvando-se assim com o seu
gado, flutuando sobre a superfície das águas. Ou, em
linguagem mística: a Chispa Divina dentro do homem o
preservou das inundações da matéria e das trevas no
útero da Natureza. A lenda bíblica de Noé não é mais do
que uma cópia da lenda mitraica que foi escrita milhares
de anos antes‖ (Jorge Adoum). O mundo não acabará
para o homem, uma vez que se devesse acabar, já teria
acabado. Pode existir um outro mundo, que é após a
ressurreição. A história de Noé é mitológica e ao mesmo
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