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O GRANDE CÍRCULO DAS CRIATURAS DE DEUS 

Esta revelação foi dada ao profeta Jakob Lorber em 6 de 

Julho de 1842, respondendo o Senhor a perguntas formuladas 

pela esposa de um grande amigo do profeta. Disse o Senhor: 

“Escreve esta mensagem que Eu vos dedico com alegria, 

pois me causa felicidade responder a questões que se originam 

em corações puros como os vossos. 

Vede, aqui um 

círculo, uma linha 

totalmente circular em 

volta de um ponto 

central. Vede, este 

ponto central Sou Eu, e 

o círculo é o poder da 

Minha Ordem Eterna, a 

qual continua a existir 

de Mim. Neste círculo é 

que estão todas as 

criaturas. 

Este círculo porém, está 

dividido em sete 

círculos concêntricos. 

No círculo que se encontra mais próximo de Mim (o ponto 

central) é onde estão as pessoas da Terra, os que são Meus 

Filhos. No segundo círculo encontram-se os habitantes das 

estrelas. No terceiro círculo encontram-se os animais da Terra. 

No quarto círculo encontram-se os animais das estrelas. No 

quinto círculo encontram-se todos os vegetais dos planetas, sem 

distinção alguma. No sexto círculo encontram-se os planetas, 
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luas e cometas. Finalmente no último círculo encontram-se os 

sóis, sem distinção de tamanho. 

Vede, esta é a Minha Ordem. Do ponto central emana 

toda a vida e todo o ser. E tudo passa por todos os círculos, 

desde o mais próximo do centro até ao mais afastado. Mas em 

cada círculo tudo toma a forma espiritual condizente a eles. Os 

Meus sete Espíritos se renovam continuamente e existem 

sempre. Este é o motivo porque Eles se chamam – Os Sete 

Espíritos de Deus – que não são nada mais que as criações 

organizadas do ponto central e que actuam ao seu modo 

próprio, vindos de Mim. 

Imaginai pois, o primeiro, o mais interno. Nele se 

encontra a mulher – com a cabeça voltada para o ponto central 

– e o homem – cuja cabeça ultrapassa o círculo – situado no 

lado oposto da mulher. Surge então a pergunta: Qual a razão 

disto? Vede, a Ordem Original, que começa no ponto central, 

passa por todos os círculos até chegar ao sétimo, onde 

ricocheteia e volta ao ponto central. 

Como é que acontece o tal retorno de toda a vida? O ser 

humano é absorvedor desta vida que está voltando para si, 

devido à sua posição e à sua consistência. No momento em que 

estiver se carregando com substância de vida, ele permite que 

ela flua para a sua réplica, no lado oposto. Aqui a vida é 

alimentada e é renascida para uma perfeição maior. Quando 

tiver alcançado esta perfeição, então ela retorna ao ponto 

central como uma vida livre e auto consciente. Esta perfeição, 

porém, é novamente expelida em direcção aos círculos de fogo 

dos sóis, para que novamente se fortifique ao passar pelos 

círculos por Mim criados. 
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Se porém, observastes este posicionamento verdadeiro, 

dizei-Me quem está mais próximo a Mim, o homem ou a 

mulher? A vossa resposta com certeza é: A mulher, pois está 

posicionada dentro do círculo mais central. Mas agora traçai 

uma linha desde o núcleo até ao círculo dos sóis. O que 

significa esta linha? Vede, esta linha significa a Minha 

paciência. 

Já que a mulher se encontra dentro do primeiro círculo e 

consequentemente Me está mais próxima do que o homem, que 

projecta a sua cabeça para fora do mesmo, qual é a conclusão 

natural? Que a Minha linha da Paciência, que toca a mulher 

antes do homem, é bem mais curta na mesma, pois, emanando 

a mulher, só após tocá-la é que atingirá o homem. 

Já que isto está assim estabelecido na Minha Ordem por 

eternidades, que tipo de regras serão as da mulher? Ouve bem, 

a mulher deve ser muito mais dócil do que o homem; se não for 

assim, Eu chegarei com o Meu castigo justo muito antes para 

ela, do que para o homem (quero dizer que, se a mulher não for 

dócil, será castigada com muito mais rigor que o homem). 

Mas como uma mulher consciente e dócil pode ser a raiz 

de toda a vida – feito Maria – uma mulher não dócil e descrente 

pode ser a base de toda a desgraça e destruição. Esta é a razão 

por que a Minha Linha de Paciência para a mulher é bem mais 

curta que a do homem. 

Observa isto muito bem, tu, Minha amada mulher. Tu e 

tuas filhas assim estareis sempre sadias e vivas espiritualmente, 

pela eternidade. Amém!” 

 

*** 


