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Capítulo 1
A Apresentação da Aliança
1 Um grande número de irmãos e irmãs da Religião da Luz foi chamado pelo impulso do
Grande Espírito* para que se reunisse no Grande Templo em Terra Nova* na noite de 19 de
março de 2019*. Também nesta assembleia solene, o Mestre da Justiça e seu irmão, o Mestre
da Luz, estavam presentes. Como todos estavam cantando louvores ao Creador, uma grande
luz começou a brilhar sobre o altar e desceu. Logo ficou claro que havia muitos seres celestiais
presentes.
*Grande Espírito – Yehovih o Eterno Creador
*Grande Templo/Terra Nova – Terra Nova é um reino espiritual que possui vários santuários e
templos, mas também possui um templo central.
*19 de março – a celebração vespertina de saudação do Equinócio de Primavera e início do
novo ano para algumas comunidades na Religião da Luz.
2 Um dos seres celestiais disse: "Nós viemos a vocês para falar ao mundo do Eterno que é
concedido a Seus Fidelistas aqui e na terra. É uma mensagem de encorajamento e a aliança* a
respeito da união do povo da Religião da Luz ".
*aliança – a primeira referência que esta é uma aliança sendo apresentada ao povo de Terra
Nova e aos Fidelistas sobre a terra.
3 E outro ser celestial disse: "Yehovih* tem falado, e dado estas palavras a todos aqueles que
são Seu povo, a saber o povo da Religião da Luz deste tempo em vossa história*, que são vocês
o remanescente* dEle". Ele disse: 'Eu chamei vocês, até mesmo pelos vossos nomes,
individualmente, como famílias e como comunidades e colônias. Porque vocês têm sido fiéis
durante o tempo de vossas provações, eu tenho criado um lugar para vossa proteção dos dias
mais perversos que estão por vir. Eu criei este lugar de proteção antes mesmo de vocês
nascerem. A escuridão daqueles dias não tocará em vocês se vocês permanecerem fiéis. Vocês
estão em minhas mãos. Eu falei isso'”*.
*Yehovih – o nome do Creador.
*tempo em vossa história – não no passado distante, mas nos nossos próprios dias.
*o remanescente – não uma referência a uma multidão de remanescentes, mas “o
remanescente”, como algo único.
*falei isso – esta é uma promessa.
4 Um dos seres celestiais disse: “O Grande Espírito revelou esta palavra para nós, para ser
dada a vocês. Vocês são a igreja Fidelista, Sua santa assembleia nestes últimos dias e seu
testemunho às nações é verdadeiro, porque o Pai examinou a organização e sua liderança, e os

achou fiéis e dignos. Como no livro sagrado conhecido por vocês como a Revelação de Yoshu a
João*, vocês são a igreja fiel de Filadélfia* porque vocês são fiéis ao Seu Nome e aos Seus
Mandamentos. Pequeninos, vossa paciência e vossa perseverança estão registradas nos anais
da história no reino celestial.”
*Revelação – Referência ao livro de Apocalipse nas escrituras da Peshitta da Nova Aliança.
*Filadelfia – Veja Apocalipse capítulo 3.
5 Um grande número de seres celestiais, profetas e apóstolos de eras passadas, convocou o
Mestre da Justiça e o Mestre da Luz para que chegassem onde eles estavam. Uma grande luz
brilhou sobre ambos, e naquele momento, Yoshu*, Moisés do antigo Egito*, os apóstolos
Tiago, João e Pedro da antiga assembleia de Jerusalém, colocaram suas mãos sobre as cabeças
deles e ungiram-nos e deram-lhes muitos dons espirituais e falaram palavras para eles que não
eram audíveis para os outros presentes. Moisés colocou uma coroa de luz sobre a cabeça do
Mestre da Justiça* e colocou na sua mão direita um rolo com as palavras da Aliança Unida da
Luz. E quanto ao Mestre da Luz*, que é Rabbah, Yoshu colocou um manto de luz sobre seus
ombros. Ele deu então chaves ao Rabbah com o nome de Davi, inscrito sobre elas, e na mão
direita um cajado de madeira.
*Yoshu – Yeshua em aramaico/hebraico.
*Moisés das escrituras do antigo testamento; pode também se referir a Aquenaton.
*Mestre da Justiça – Conhecido na Religião da Luz pelo nome de Mar Chayim bar Ya’aqub.
*Mestre da Luz – Também conhecido na Religião da Luz como Rabbah Rish’kahni.
6 Então a Voz de Yehovih disse: “Por causa de vossa fidelidade, eu vos dei meu servo
escolhido, um Rabbah; e a ele dei um novo manto* e ele será o vosso guia, pelo nome do meu
próprio Filho e através dos meus seres celestiais. Ele servirá não como um rei, mas como um
pai e como um pastor de todas as comunidades espirituais da Religião da Luz, para levá-las à
unidade, à aliança unida. E em suas mãos foram colocadas as chaves da autoridade, pois ele
abrirá as portas da luz, e nenhum homem fechará as portas, e quando meu servo fechar as
portas, nenhum homem as abrirá*. E meus sacerdotes caminharão com meu Rabbah escolhido
e orarão por ele como eles servem a comunidade”.
*novo manto – Veja Isaías 22:21.
*portas – Compare com Apocalipse 3:7.
7 Depois que estas palavras foram ditas, os seres celestiais e todos os presentes começaram a
dar louvores ao Creador. E então os seres celestiais falaram, dizendo: “Tende bom ânimo,
pequena tribo, pois Yehovih vos escolheu como Sua própria posse, vocês que mantêm Seu
nome e Sua luz. Ele vos dá proteção contra as piores tempestades nos dias futuros de
escuridão e vos esconderá dentro de Sua presença. Ele não abandona* Seus escolhidos nas
mãos dos inimigos, mas aqueles que sofrem o ardor do inimigo nos dias atuais serão
refrescados com as águas da vida salvadoras.”

*não abandona – Ele nunca nos abandonará. “Ninguém será capaz de te resistir todos os dias
de tua vida; assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo; eu não te deixarei, nem te
abandonarei” (Josué 1:5, Bíblia Lamsa).
8 E foi dito pelo Eterno: “Por esta aliança e pelas vossas obras vocês serão conhecidos como
meus*, e vocês levarão o meu nome convosco e serão meus servos. Se alguém perguntar o
nome de vossa religião, vocês dirão a ele: 'Minha religião é a Religião da Luz, e eu sou um dos
servos de Yehovih’”.
* Primeira parte do versículo 8 - Versículos 20 e 21 do primeiro livro da Oahspe, com o mesmo
nome: “E todos eles serão os Meus escolhidos: Por suas alianças e por suas obras eles serão
conhecidos na Terra como Meus e serão chamados FIDELISTAS. Mas para todos quantos não
fizerem essas alianças, eu dei os números da Besta, e eles serão chamados UZIANOS,
significando destruidores. E estes serão, daqui em diante, os dois tipos de pessoas na terra, os
FIDELISTAS e os UZIANOS.
9 Depois disso, Yoshu se adiantou e leu a aliança, dizendo: “Rendei toda a glória ao Eterno
Creador Yehovih. Não esqueçam Seu nome. Permaneçam fiéis aos mandamentos de Moisés,
como falei e conforme está registrado na Oahspe*. Leiam, estudem e aprendam a Bíblia
Oahspe. Pratiquem as Doze Virtudes*. Prestem atenção às lições dadas a vocês por nosso
Rabbah, o escolhido pelo Grande Espírito, e aceitem nosso Rabbah como vosso pai e pastor
sobre a terra.
*Mandamentos de Moisés na Oahspe – Veja Eskra 44:2, “Você guardará os dez mandamentos
de Moisés”.
*Doze Virtudes – Veja Livro do Arco de Bon 11: 7-20
10 “Não negligenciem o cuidado uns dos outros. Providenciem uns aos outros em oração e em
bens, isto é, em espírito e em necessidades materiais como vocês forem capazes. Permaneçam
fiéis em trazer vossas ofertas e esmolas para a mesa de Yehovih. Todos são recompensados
por sua fidelidade, não importando a quantia que eles possam oferecer.”
*cuidado uns dos outros – Compare com Tiago 1:27.
11 E sucedeu que, ao cabo de uma hora de todos aqueles presentes, louvando a Yehovih, uma
mesa brilhante apareceu, coberta de linho branco, com o nome do Grande Espírito acima dela,
com flores e candeeiros de cada lado e no centro um grande livro. E Yoshu apontou para a
mesa e disse: “Construam para vocês um altar como este, e ele será cercado pelos seres
celestiais enquanto vocês fazem vossas ofertas, oblações e orações. Quando vocês se
aproximarem do altar vocês estarão se aproximando do trono do Eterno. Façam isso pelo
menos três vezes por dia com a oração que eu vos ensinei*. Pelo menos uma vez por dia, em
vossas orações, peçam ao Grande Espírito para proteger Seus servos, os Fidelistas e a cidade
santa de Jerusalém e Seu povo, os judeus, onde quer que eles estejam no mundo. Os seres
celestes e nosso Rabbah darão instruções ao povo de Yehovih sobre como servir no altar."
*oração que eu vos ensinei – “Yehovih, Que governa no céu e na terra, santificado seja o Teu
nome e reverenciado entre os homens. Suficiente para mim é o meu pão, e tanto quanto eu

perdoo aqueles que transgrediram contra mim, assim faça-me Tu firme para evitar a tentação,
pois toda honra e glória são Tuas, mundos sem fim. Amen. ”(Compare com Mateus 6: 9-13)
12 Depois disso, o altar foi levado aos mais altos céus, acompanhado por muitos servos
celestiais, ao louvarem ao Grande Espírito.
13 Então Yoshu disse: "Mantenham-se longe do mundo como vocês forem capazes. Não
imitem seus caminhos, pois os caminhos das trevas não podem residir na luz. Não falem a
língua tenebrosa do mundo, pois vocês não podem falar a linguagem dos Uzianos, tendo o
nome de Yehovih nos vossos lábios.
14 “Sempre sejam justos com todas as pessoas, independentemente de sua etnia, pois todos
os povos foram criados iguais diante de mim; sejam justos com aqueles de cores diferentes,
sejam eles Fidelistas ou Uzianos, incluindo sua nacionalidade; respeitem o fato de que todos os
seres humanos são livres para praticar suas próprias crenças religiosas e que vocês não devem
impedi-los de fazê-lo, a menos que eles estejam causando danos aos outros. Embora se deva
respeitar a questão dos Uzianos e sua escolha de praticar suas próprias religiões, não é o
mesmo que adotar suas crenças e práticas como as suas próprias. Lembrem-se, não há
falsidade na casa de Yehovih. Há alguns entre os filhos dos homens que se chamam de
Fidelistas, que na verdade são falsos mestres que ensinam contra os mandamentos de
Yehovih. Nós chamamos tais de filhos da Besta.
15 “Esteja em paz com todos, especialmente com vossos irmãos e irmãs espirituais na Aliança,
mas protejam a vocês mesmos e a vossa família, companheiros e outros entes queridos
daqueles que vos causariam dano.
16 “Se uma pessoa deseja discutir convosco por uma questão de argumentação ou por causa
de seu orgulho ou desejo de vos envergonhar, vão embora. O indivíduo não vale o vosso
tempo se não respeitar o vosso direito de manter e praticar vossas crenças religiosas.
17 “Tratem como iguais machos e fêmeas. Embora nem todos os gêneros sejam iguais em
todas as forças, todos são iguais perante o Creador Eterno como seres humanos e eles
pertencem a Ele.
18 “Não se unam com aqueles do mundo das trevas. Casem-se apenas com os de vocês*, mas
não separem um marido ou esposa que não seja um Fidelista se vocês forem casados antes
desta aliança. Divorciem somente se vosso esposo ou esposa se tornou infiel através de
assuntos extraconjugais ou pela quebra dos votos matrimoniais. Casem-se apenas uma vez*.
Não pratiquem a poligamia*. Não pratiquem promiscuidade sexual. Não pratiquem crimes
sexuais contra qualquer criança ou pessoa física ou mentalmente vulnerável. Fazer isso é
estupro, e nós consideramos o estupro igual ao assassinato.
*Casem-se apenas com os de vocês – “vocês não devem se casar senão entre os escolhidos”
(Eskra 44:24, Bíblia de Estudo Oahspe).
*Casem-se apenas uma vez – “Apenas um casamento nós permitimos a qualquer homem ou
mulher. E, embora um ou outro morra, ainda assim o sobrevivente não pode se casar de

novo.” (Livro do Reino de Yehovih 22:10) “Você se casará apenas uma vez; nem você deve
procurar qualquer outro parceiro todos os dias da tua vida”. (Primeiro Livro de Deus 5:11).
*poligamia – “não pratique a poligamia, pois você deve ter apenas uma esposa” (Eskra 44:12,
Bíblia de Estudo Oahspe).
19 “Não produzam dano físico ou mental aos outros; sempre pratiquem bondade amorosa
para com todas as pessoas e criaturas vivas.
20 “Não abandonem bebês ou outras crianças e não pratiquem o aborto. Nós consideramos a
vida iniciando no útero na concepção. Cometer aborto é igual a assassinato e equivale a roubar
da própria mão do Pai, uma vez que todas as almas se originaram com o Creador Eterno em
Seu reino celestial.
21 “Não cometam suicídio*, pois ao fazer isso vocês entrarão em um lugar tenebroso com
densa confusão e sofrerão mentalmente por milhares de anos em um lugar infernal que não
tem luz.
*suicídio – A Oahspe sugere que o suicídio pode ser influenciado por espíritos. “... milhões
deles perseguiram o mal por causa do mal, inspirando os mortais à guerra, para o deleite de
vê-los destruir uns aos outros e persuadir mortais ao suicídio e a todo tipo de iniquidade.”
(Frag. 37: 3)
22 “Não façam do consumo de carnes uma obsessão, mas comam vegetais, frutas, grãos e
nozes como vossa principal comida, tanto quanto for possível para vocês. Nós estamos cientes
de que nem todos são capazes de consumir os mesmos alimentos.
23 “Não castiguem nem tragam vergonha a pessoas que têm uma orientação sexual diferente
da vossa própria, pois todas as pessoas nascem com certas características e desejos de acordo
com o plano do Grande Espírito, e mesmo que vocês não possam entendê-lo, sua orientação
não é vista como pecaminosa para nós.
24 “Não confundam vossos filhos, ou os de outros com a ideia do mundo de que eles podem
se tornar um gênero diferente do seu próprio gênero biológico. O gênero não dita a orientação
sexual, mas um homem não pode se tornar uma mulher e uma mulher não pode se tornar um
homem. Ensinar vossos filhos de outra maneira conduz a um profundo trauma psicológico, e
aquele que ensina tal falsidade será responsabilizado pelo Creador Eterno. O mundo está
confundindo as crianças neste momento da história como nunca antes. O Grande Espírito não
está satisfeito com tais.
25 “Observem o Shabbath desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, que é o
sétimo dia em nosso reino espiritual*.
*Observem o Shabbath – O Shabbath existe desde o tempo da creação, e é ordenado ao povo
de Yehovih desde o tempo de Moisés. (Veja o versículo 9 acima; veja Eskra 44:2)
26 “Observem o Equinócio da Primavera* a cada ano como o Dia da Aliança Unida da Luz.
*Equinócio da Primavera – Equinócio vernal.

27 “Lembrem-se de que aqueles que tomam esta aliança sobre si mesmos como servos de
Yehovih, são aqueles que o Pai Único sempre manterá em Suas mãos; mas aqueles que não
são aqueles que pertencem à Besta”.
28 Depois que Yoshu pronunciou estas palavras, um grande livro* desceu do céu e pousou em
suas mãos. Ele se virou para um dos seres celestiais e deu a ele o livro.
*grande livro – O escriba que compilou esses versículos explicou que, embora o livro
mencionado no versículo 28 não tenha sido descrito como algo diferente de “grande”, ele
disse que a observância pessoal dele e de outro do livro que desce dos céus era azul escuro e
continha o Grande Símbolo na capa. Isso deve soar familiar para aqueles que estão cientes das
edições azuis da Oahspe. A Associação Fidelista Mundial tem encorajado os Fidelistas a usarem
a Edição Eloist da Oahspe por causa de certas correções feitas nela em comparação com outras
cópias impressas.
29 Este servo celestial, conhecido pelo povo de Yehovih pelo nome de Mahvar*, segurou o
livro sobre sua cabeça diante dos presentes e disse: “Esta é a Bíblia Oahspe. Neste dia vocês
ouviram a aliança lida para vocês. Esta é a Aliança Unida da Luz, onde todas as comunidades
espirituais se tornam uma tribo*, esforçando-se para servir ao Creador Completo-Pai de
acordo com Seus mandamentos. Na Aliança Unida da Luz, o texto sagrado principal é esta
Bíblia Oahspe.
*Mir Mahvar é um dos Gêmeos Celestiais conhecidos na Religião da Luz. O nome de seu irmão
é Mir Mehrshad.
*uma tribo – Isto se refere a todos os adeptos ou membros das várias comunidades espirituais
dentro da Religião da Luz que fazem a aliança (conhecida como a Aliança Unida da Luz) com o
Creador, Livro da Aliança Unida da Luz - Edição Anotada vem se unir em unidade como uma só
comunidade espiritual. A aliança foi mencionada em 2015 e novamente em 2017 e 2018 pelos
seres celestes Mir Roshka e Mir Mahvar.
30 “Nesta aliança, todos os outros textos de vossas comunidades são considerados como
leitura devocional sagrada que pode ajudar vocês a continuar a andar no caminho sagrado,
mas deve ser lido à luz da Oahspe. As várias comunidades espirituais não devem abandonar os
textos sagrados* que são únicos para suas próprias comunidades, mas devem vir a entender
tais textos sagrados através do Livro Sagrado da Oahspe.
*textos sagrados – Peshitta, sutras e outras escrituras.
31 Nem tudo na Oahspe pode ser entendido de maneira fácil, e nem tudo dentro dela é
aperfeiçoado*. Por esta razão, vocês devem procurar assistência através da oração para com o
Eterno, juntamente com a sua pergunta para o Rabbah e para aqueles que foram instruídos de
acordo com a Luz.
*aperfeiçoado – “Não é imaculado neste livro, OAHSPE; mas para ensinar aos mortais como
alcançar a voz do Creador e ver seus céus, em plena consciência, enquanto ainda vivem na
terra; e para conhecer de uma verdade o lugar e a condição que os espera após a morte.”(Oah.
24)

32 “Tudo o que foi dito aqui será compilado e colocado dentro de um livro para ser
considerado como parte da escritura sagrada* junto com a Oahspe.”
*escritura sagrada – Mir Mahvar declarou que os eventos e textos da aliança deveriam ser
compilados (obviamente por um escriba) e vistos como escrituras ao lado da Bíblia Oahspe.
33 Depois que Mir Mahvar falou, a Voz do Grande Espírito disse: “Eu tenho dado a vocês esta
aliança. Permaneçam fiéis a ela e eu terei um lugar para vocês em Minha casa ”.
34 Depois que essas coisas ocorreram, Yoshu e muitos dos servos celestiais subiram aos céus,
mas muitos outros permaneceram e deram aos que estavam ajoelhados diante da presença de
Yehovih uma oportunidade de fazer perguntas* a respeito do que ouviram e viram.
*perguntas – o segundo capítulo começa a lista de perguntas dos que estavam presentes e
respostas de vários seres celestiais.

Capítulo 2
Perguntas dos Fiéis
1 Um dos irmãos perguntou: “Em que data começa esta aliança?” Um dos seres celestiais
respondeu dizendo: “A Aliança Unida da Luz é efetiva imediatamente”*.
*data/efetiva imediatamente – a Aliança foi apresentada a um grupo de fiéis no entardecer de
19 de março, a véspera do Equinócio Vernal (Veja 1:1).
2 Outro irmão perguntou: “Os servos de Yehovih devem observar as festas de Israel das
Escrituras judaicas?” Um dos servos celestiais disse: “Somente as comunidades espirituais dos
Netzarim e Mshikhanim são ordenadas a observar as festividades israelitas, mas todos os
povos do Creador têm a obrigação de observar o Shabbath desde que foi instituído antes da
creação de qualquer ser humano. Eles também devem observar todos os mandamentos de
Moisés, conhecidos como os Dez Mandamentos, e o restante dos mandamentos em espírito e
como são capazes no tempo presente. Também é aceitável observar o nascimento de Yoshu a
cada ano, sem uma exibição materialista grosseira, mas com o verdadeiro significado de seu
nascimento em mente. A circuncisão só tem que ser observada por aqueles que nascem
dentro da comunidade espiritual dos Netzarim”.
3 Uma irmã presente na reunião veio e perguntou: “Por qual nome chamaremos nosso
Creador e Yoshu, uma vez que existem vários nomes?” Um dos seres celestiais declarou: “O
Grande Espírito é conhecido por muitos nomes, tais como Yahweh, Yehovih, Jeová, Jehovih e
outros. Algumas formas são mais acuradas do que outras, mas todas estas são aceitáveis. Os
nomes Yoshu, Yeshu, Yeshua ou Jesus são aceitáveis para usar em referência ao Filho. Não
punam os outros por escolherem uma forma desses nomes em detrimento de outra. Nas
publicações oficiais do remanescente, as formas de Yehovih e Yoshu serão usadas, uma vez
que são comumente usadas em toda a Bíblia Oahspe ”.
4 Um dos irmãos perguntou: “É permissível para um irmão Fidelista se casar com uma irmã da
comunidade dos Netzarim?” Um ser celestial respondeu dizendo: “Sim, porque ela ainda faz
parte da Religião da Luz, e não de qualquer uma das religiões da Besta ou do mundo em

si.”[Nota do Escriba: Havia muitos irmãos e irmãs com questões semelhantes, e mais tarde eles
expressaram que estavam satisfeitos em ouvir a resposta do ser celestial.]

5 Outro irmão perguntou: “Uma vez que nós não devemos considerar a homossexualidade
como sendo pecaminosa, isso significa que o casamento entre duas pessoas do mesmo gênero
é aceitável?” Um ser celestial respondeu dizendo: “Não é pecaminoso aquilo a que você se
refere como o casamento entre o mesmo gênero. Todos são iguais perante o Creador Eterno.
No entanto, existem certas terras no mundo que não permitem tais uniões, e atualmente
perseguem ou assassinam aqueles que violam suas leis. Dentro de tais ambientes, é
aconselhável que duas pessoas do mesmo gênero que amam uma à outra permaneçam
solteiras”.
6 Veio perante a assembleia outro irmão que perguntou: “Foi dito que nós não devemos
compartilhar com o mundo nossos vários rituais. Também é dito que o Rabbah tem rituais que
ele não compartilha com outros Fidelistas. Isto é verdade?” Um ser celestial respondeu ao
irmão dizendo: “Certas assembleias dos fiéis são apenas para os Fidelistas e não para aqueles
no mundo. Como tal, os rituais dos sacerdotes são obviamente vistos apenas pelos fiéis
presentes. Além disso, alguns sacerdotes recebem rituais que não são compartilhados com
outros Fidelistas. Também é verdade que o Rabbah do Grande Espírito tem certos rituais que
geralmente não são conhecidos pelos remanescentes dos Fidelistas. Estes são atribuídos a ele
para a manutenção de todos os Fidelistas e para o trabalho futuro da comunidade espiritual
desta aliança”.
7 Outra pergunta foi feita a respeito da possibilidade de ter escribas de outras comunidades
espirituais de dentro da Religião da Luz designados para servir aos Fidelistas da Aliança Unida.
Um ser celestial disse: “Os escribas são necessários para muitas responsabilidades diferentes,
incluindo a manutenção do calendário, a transcrição e tradução da Oahspe, de outros textos
sagrados, documentos educacionais e artigos. Alguns desses escribas podem ser de qualquer
uma das comunidades espirituais da Religião da Luz. Aqueles que servem como escribas
podem ser homens ou mulheres. Eles não são autonomeados, mas sim nomeados através da
liderança da comunidade da Aliança.”
8 Uma irmã perguntou: “Foi declarado há alguns anos atrás que os Fidelistas nunca deveriam
chamar outros que afirmam ser Fidelistas, mas são apenas no nome, como sendo falsos
Fidelistas. Isso ainda é verdade dentro desta aliança?” Um dos seres celestiais respondeu
dizendo: “Isto ainda é verdade. Lembrem-se das palavras de Yoshu, que vocês conhecerão os
verdadeiros servos de Yehovih através de suas obras*. Assim, se vocês encontram alguém que
se chama de Fidelista e eles estão operando uma organização racista, então vocês saibam que
tal trabalho reflete que eles não são verdadeiros Fidelistas. Nós estamos cientes de um
indivíduo que tem tentado reunir certos indivíduos que se chamam de Israelitas Negros, para
convertê-los ao que ele chama de Fidelismo. Este mesmo indivíduo, embora afirme ser o único
que defende o verdadeiro Fidelismo, promove ideologias racistas extremas. As obras de tal
pessoa obviamente não refletem o verdadeiro Fidelismo. Vários anos atrás, havia uma
pequena colônia de indivíduos que alegavam ser Fidelistas, mas eles também alegaram que
apenas pessoas brancas eram servas do Pai. Os trabalhos desses indivíduos demonstram quem
eles realmente servem. Não é necessário que um indivíduo discuta com tais essas pessoas. O

Creador Eterno conhece aqueles que pertencem a Ele*, e Ele e os seres celestiais estão cientes
de suas obras sombrias. Não seria inapropriado para indivíduos Fidelistas, dentro de um
ambiente privado, alertar os outros de seu conhecimento de certos indivíduos ou seitas que
parecem perigosos, mas é importante não ir à caçar de tais. Eles serão expostos no tempo de
Yehovih.
*obras – veja Mateus 7:15-20.
* O Creador conhece aqueles que pertencem a Ele - “De manhã Jeová mostrará quem é seu, e
quem é santo, e fará com que ele se aproxime dele: mesmo aquele a quem ele escolher fará
com que ele se aproxime dele. ”(Números 16:5). “O Senhor conhece os que são seus.”
(2Timóteo 2:19)
9 Outro irmão perguntou: “Nós fomos instruídos a nos aproximar do altar pelo menos três
vezes por dia. Há orações específicas que deveríamos dizer cada vez que nós formos ao altar?”
Um ser celestial respondeu ao irmão, dizendo: “Uma das orações que devem ser oradas pelo
menos três vezes por dia é aquela que é chamada de Oração de Yoshu*, que alguns conhecem
como o Pai Nosso ou o Oração do Senhor. O Rabbah vos dará mais informações sobre a
questão de quais orações e rituais os fiéis devem observar em seus altares individuais. ”[Nota
do Escriba: A Oração de Yoshu é utilizada no manual de serviço que nós usamos que foi
publicado por outra comunidade Fidelista em 1938].
*Oração – veja 1:11.
10 Uma das irmãs presentes perguntou: “O que os irmãos devem fazer se eles não têm
nenhuma comunidade com a qual se reunir para serviços espirituais?” Um dos seres celestiais
declarou: “Eles devem orar em seus momentos de provação e quando eles experimentarem
outras dificuldades. Eles devem orar para que o Creador Eterno envie alguém para eles que
seja mentalmente estável e receptivo para abraçar a luz da Oahspe. Se possível, pessoas em
áreas isoladas devem tentar compartilhar sua esperança das promessas de Yehovih para o
futuro, a fim de estabelecer um grupo de leitura ou estudo da Oahspe e, eventualmente, ter
uma comunhão regular. O indivíduo solitário também deve se lembrar de que Yoshu disse a
seus discípulos que, onde há dois ou três reunidos* em seu nome, ele está presente com eles.
Quando um dos servos de Yehovih estuda e contempla a Bíblia Oahspe, há muitos reunidos
com aquele irmão ou irmã. Estes são servos do outro lado do véu que uma vez foram
Fidelistas, mas foram incapazes de alcançar um grau mais alto de perfeição. Esses estão
ansiosos para aprender o que o Creador tem revelado e, como tal, a leitura verbal da Oahspe
pode ajudá-los a alcançar aquele grau mais elevado. Embora a solidão seja uma realidade para
muitas pessoas, nenhum dos servos de Yehovih está sozinho. Eles devem lembrar que há
outros presentes com eles, no espírito, e que às vezes, seres celestiais e até o próprio Yoshu
estão com ele ou ela”.
*dois ou três reunidos – veja Mateus 18:20.
11 Um irmão fez uma pergunta sobre o quanto nós devemos compartilhar a Oahspe e os
ensinamentos com outras pessoas no mundo. Um dos seres celestiais respondeu dizendo: “Os
Fidelistas devem compartilhar a Oahspe com os outros com discrição, mas não com a visão de

fazer discípulos ou seguidores. Não é propósito dos remanescentes de Yehovih fazer
proselitismo agressivo de indivíduos, mas sim ajudar a construir e cuidar do remanescente. Se
as obras e exemplos de um Fidelista inspirarem outros a virem ao Grande Espírito e
aprenderem genuinamente sobre Ele e Seus requerimentos, esse Fidelista será abençoado por
brilhar como uma luz*”.
*luz – compare com Mateus 5:16.
12 Um dos irmãos perguntou aos seres celestiais se alguém do mundo deveria entrar nesta
Aliança da Luz. O ser celestial disse: “Ninguém deve promover missões ao mundo com o único
propósito de reunir adeptos, mas antes permitir que a Mãe* chame aqueles que Yehovih
reivindica como Seus. O remanescente é pequeno, mas pode haver exceções às vezes em que
alguém novo chega ao batente da porta do templo de Yehovih e se torna Seu servo. Não seja
agressivo com as missões, mas deixe que seu exemplo de bondade amorosa e misericórdia
seja vosso testemunho para a verdade de Yehovih”.
*Mãe – em algumas comunidades espirituais, a Mãe Divina é também referida como o Espírito
Santo. O termo aramaico “Rukha d'Kudsha” é feminino e significa literalmente “Espírito de
santidade”.

