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OAHSPE.

1. APÓS a creação do homem, o Creador, Jehovih, disse a ele: Para que tu saibas que tu és obra da
Minha mão, eu te dou a capacidade de conhecimento, poder e domínio. Esta foi a primeira era.

2. Mas o homem estava indefeso, rastejando sobre seu ventre, e ele não entendia a voz do Todo-
Poderoso. E Jehovih chamou seus anjos, que eram mais antigos do que a terra, e ele disse a eles:
Ide, colocai o homem de pé e ensinai a ele para que entenda.

3. E os anjos do céu desceram à terra e puseram o homem de pé. E o homem vagou pela terra. Esta
foi a segunda era.

4. Jehovih disse aos anjos que estavam com o homem: Eis que o homem tem se multiplicado na
terra. Trazei-os juntos; ensinai-os a habitar em cidades e nações.

5. E os anjos de Jehovih ensinaram os povos da terra a habitar juntos em cidades e nações. Esta foi
a terceira era.

6. E naquele mesmo tempo a Besta (ego) levantou-se perante o homem e falou com ele, dizendo:
Tu podes tudo o que quiseres, porque todas as coisas são tuas e são boas para ti.

7. E o homem obedeceu à Besta; e a guerra veio ao mundo. Esta foi a quarta era.

8. E o homem estava doente no coração, e clamou à Besta, dizendo: Tu disseste: Tu podes tudo o
que  quiseres,  porque  todas  as  coisas  são boas  para  ti.  Agora,  eis  que  a  guerra  e  a  morte  me
envolvido por todos os lados. Eu te peço, portanto, ensina-me a paz!

9. Mas a Besta disse: Eu não conheço a paz, mas somente a guerra. Eu somente desejo a destruição
de todas as coisas por mim mesmo. E eu comerei tudo o que eu desejar.

10. E o homem comeu peixe e carne, tornando-se carnívoro, e as trevas vieram a ele, e ele não mais
ouviu a voz de Jehovih, nem acreditou nEle. Esta foi a quinta era.

11. E a Besta se dividiu em quatro grandes cabeças, e possuiu a terra; e o homem prostrou-se e as
adorou.

12.  E  os  nomes  das  cabeças  da  Besta  eram Brâmane,  Budista,  Cristão  e  Maometano.  E  eles
dividiram  a  terra,  e  dividiram-se  entre  si,  escolhendo  soldados  e  exércitos  armados  para  a
manutenção de seu engrandecimento terreno.

13. E os Brâmanes tinham sete milhões de soldados; os Budistas vinte milhões; os Cristãos sete
milhões; e os Maometanos dois milhões, cujo comércio foi a destruição da vida. E o homem, a
serviço da Besta, deu um sexto de sua vida e seu trabalho à guerra e aos exércitos armados; e um
terço de sua vida deu à devassidão e à embriaguez. Esta foi a sexta era.

14. Jehovih chamou o homem a desistir do mal; mas o homem não O ouviu. Pois a astúcia da Besta
havia mudado a carne do homem, de modo que sua alma estava escondida como que numa nuvem
escura, e ele amava o pecado.

15. Jehovih chamou a Seus anjos no céu, dizendo: Descei à terra uma vez mais, ao homem, a quem
eu criei para habitar a terra e desfrutá-la, e dizei ao homem: Assim diz Jehovih:

16. Eis que a sétima era está próxima. Teu Creador ordena a tua mudança de um briguento homem
carnívoro para um homem herbívoro de paz. As quatro cabeças da Besta serão retiradas; e a guerra
não existirá mais sobre a terra.

17. Teus exércitos devem ser debandados. E, a partir desse momento, quem quer que não faça
guerra, não deve recrutar; pois é o mandamento do teu Creador.



18.  Nem terás  quaisquer  deuses,  nem senhores,  nem salvadores,  mas  somente  o  teu  Creador,
Jehovih! Somente a Ele adorarás desde agora até sempre. Eu sou suficiente para as Minhas próprias
creações.

19. E a todos quantos se separarem do domínio da Besta, fazendo estas alianças Comigo, eu dou a
fundação do Meu reino sobre a Terra.

20.  E todos  os  que serão assim serão  Meus  eleitos:  Por  suas  alianças  e  por  suas  obras,  serão
conhecidos desde agora sobre a terra como Meus, e serão chamados de Fidelistas.

21. Mas para todos quantos não fizerem essas alianças, eu tenho dado os números da Besta, e eles
serão  chamados  Uzianos,  que  significa  destruidores.  E  estes  serão,  portanto,  os  dois  tipos  de
pessoas na Terra, Fidelistas e Uzianos.

22. E os anjos do céu desceram à terra, ao homem, e apareceram diante dele face a face, centenas
de milhares deles, falando como o homem fala e escrevendo como o homem escreve, ensinando
estas coisas de Jehovih e Suas obras.

23.  E no  trigésimo  terceiro  ano,  os  Embaixadores  das  hostes  angelicais  do  céu  prepararam e
revelaram ao homem em nome de Jehovih, Seus reinos celestiais; e assim divulgaram o plano de
suas deliciosas criações, para a ressurreição dos povos da terra.

24. Não está 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 sobre a terra; e conhecer uma
verdade do lugar e a condição que os aguardam após a morte.

25. Nem são, nem foram, as revelações dentro desta Oahspe completamente novas para os mortais.
As mesmas coisas foram reveladas ao mesmo tempo para muitos, que vivem distâncias remotas um
do outro, mas que não estavam em correspondência antes disso.

26. Porque esta luz é assim abrangente, abrangendo coisas corporais e espirituais,  é chamada o
início da Era Kosmon. E porque se relaciona com a terra, o céu e o espírito, é chamada Oahspe.



A Voz do Homem

1. O Jehovih, o que eu devo suplicar a Ti? Eu conheço a minha própria fraqueza, ou eu entendo o
caminho dos meus pensamentos? Você colocou diante de mim as mais maravilhosas criações: Elas
me impressionam, e meus sentidos se levantam em memória do Todo-Poderoso. Em que tenho eu
inventado o pensamento, apenas o olhar Tuas obras? Como eu posso, de outro modo, lembrar de
meu Creador, e de Tuas creações, ó Jehovih, encontre rica comida para a meditação todos os dias
da minha vida.

2. E, no entanto, embora eu tenha me apropriado da terra, eu não sou feliz nem perfeito contudo.
A miséria e o crime e o egoísmo estão no meu povo.

3. Qual é a minha fraqueza que eu não possa superá-la? Ou qual é a minha força para que eu
sucumba aos desejos da terra? Eu construo minha crença e coragem em Ti;  mas antes que eu
conheça o caminho da minha fraqueza, eu tropeço e caio. Eu serei para sempre uma repreensão
para mim mesmo e uma censura para o meu próprio comportamento?

4. Como eu digo a este homem ou àquele: seja puro e santo, ó homem! Não são a minha carne e
sangue  uma  prova  de  que  o  homem não  pode  estar  sem pecado?  Este  ego  corruptível,  esta
tendência a cair do caminho correto! Tu, Ó meu Creador, provou todos os dias meus sentimentos
todos os dias da minha vida, somente Tu és poderoso em pureza e verdade.

5. Oh eu tenho um ponto de partida para estimar Teus maravilhosos decretos, ou posso encontrar
uma estrada na qual eu nunca deva tropeçar! Mas ainda assim, ó Jehovih, eu não reclamarei do
caminho de Tuas obras.  Você inventou um limite para o meu entendimento,  pelo qual  eu me
lembro de Ti, para invocar o Teu nome. Eu percebo minha própria vaidade; que, enquanto era o
meu conhecimento, eu menos Te contemplava!

6. Quem sou eu, ó Jehovih, sem Ti; ou em que devo encontrar a glória das Tuas creações pela luz
do Teu semblante? Você me tirou do pecado e da escuridão e me vestiu com luz.  Eu vejo a
pequenez de mim mesmo em Tuas grandes obras. Você tem me obrigado a viajar sobre a terra, a
permanecer com bestas e todo tipo de seres rastejantes; nem me deu um atributo com o qual eu
possa me orgulhar, salvo no poder da destruição. O alto firmamento Te coloca acima de mim; as
estrelas e a lua e o sol! Eu sei que Você está mais distante, mas eu estou preso em um pequeno
canto de Tuas obras! Eu não tenho poder para me levantar em direção aos Teus distantes lugares,
nem para conhecer Teus céus estendidos.

7. Mais ainda, eu não tenho poder para moldar meu próprio tamanho e estatura; mas todas as coisas
tomam forma e dimensão, queira eu ou não. No Teu próprio caminho são construídos os muros do
mundo; pela magnitude deles eu estou confuso; assustam pela majestade de Tua mão. Por que eu
me elevei inutilmente como a mais alta de Tuas obras? Meus fracassos são piores do que qualquer
outra criatura viva sob o sol. E não consigo construir minha casa perfeitamente como a de um
pássaro; minha ingenuidade não pode criar uma teia de aranha; eu não posso flutuar no ar como um
pássaro, nem viver na água como o peixe, nem habitar em harmonia como a abelha. A metade da
minha  prole  morre  na  infância;  as  multidões  da  minha  residência  são  debatedores,  lutadores,
bêbados e mendigos; o melhor de meus filhos e filhas são menos fiéis do que um cachorro! Eu saio
para a guerra, para matar meu irmão, enquanto a tua grande terra tem espaço para todos. Sim, eu
amaldiçoo a terra com escassez e pecado e morte prematura. O que eu poderia ensinar a mim
mesmo para não me gloriar da minha grandeza; que eu deveria para sempre me envergonhar em
Tua visão, Jehovih!

8. Mas eu serei honesto com relação às minhas iniquidades; eu não posso esconder nada dos olhos
do meu Creador. Ouça-me então, ó Pai!

9. Eu peguei em armas contra meu irmão. Com grandes exércitos eu o cerquei prestes a despojá-lo.



10. Suas viúvas e órfãos eu multipliquei pelo golpe da minha espada; o grito de angústia que saiu de
suas bocas eu respondi pela destruição da colheita de meus irmãos.

11.  Para  meus  capitães  e  generais  que  mostraram  grande  habilidade  em  matar,  eu  construí
monumentos de pedra e ferro. Sim, inscrevi-os de cima para baixo com suas vitórias sangrentas.

12.  E na minha vaidade eu chamei o jovem, dizendo:  Eis  a  glória  dos grandes homens!  Estes
grandes monumentos eu construí para eles!

13. E o jovem da minha residência foi estimulado com a ambição de espoliar. O exemplo da minha
mão os fez treinar para a guerra.

14.  Para meus coronéis e generais,  eu dei  medalhas de ouro.  Eu chamei  as donzelas,  dizendo:
Venham, uma grande honra eu dou a vocês; vocês devem dançar com os oficiais da morte!

15. E elas saltitaram na ponta dos pés, exultando pela doçura das minhas palavras! Ó Jehovih, como
eu não escondi minha maldade; como eu não consegui fazer o fluxo do sangue do meu irmão o
deleite de satan!

16. Para os meus anfitriões destruidores, eu dei uma grande honra e glória. Com o pretexto de fazer
cumprir a Paz, eu cortei meu caminho em carne e sangue.

17. Eu fiz um fogo tolo, um reino. Eu chamei meu povo, dizendo: Nós devemos ter um reino. Eu
não mostrei nenhuma razão para isso; mas eu pedi que eles tomassem as armas e me seguissem por
causa da guerra. E, no entanto, o que era isso? Eis que eu fiz isso como algo maior do que a Ti e
Teu mandamento: Tu não matarás um homem.

18. Sim, pela astúcia das minhas palavras, eu ensinei a eles que meu irmão era meu inimigo; que cair
sobre ele e seu povo e destruí-los era um grande patriotismo.

19. E eles correram ao som da minha voz, para a minha glória na grandeza do meu reino, e eles
conseguiram grande massacre.

20. Sim, eu construí ginásios para treinar meus jovens na guerra. Eu tracei um limite para lá e para
cá, dizendo: Este é o meu reino! Todos os outros são meus inimigos!

21. Eu acariciei meus jovens na cabeça, dizendo: Bons soldados! Grande será a vossa glória!

22. E o julgamento deles foi afastado da paz; eu os fiz pensar que a justiça era defender a mim e
meu país, e destruir meu irmão e seu povo.

23.  Eles  construíram para  mim fortes,  castelos  e  arsenais  incalculáveis.  Eu  chamei  meu povo,
dizendo: Venham, vejam a glória das minhas defesas que eu construí para vocês!

24. E eles me deram dinheiro e guarnições, e navios de guerra e torpedos, gritando: Viva o nosso
reino! Nós temos fé nestas coisas, mas não em Ti, nosso Creador!

25. Assim, eu os afastei de Ti. Seus olhos eu virei para o caminho da morte. Pela força dos meus
exércitos, eu afastei a justiça.

26. Cobri a terra com bêbados, viúvas e órfãos; eu os reduzi a mendigos, mas eu estimulei seu
orgulho dizendo: Eis quão grandes exércitos nós temos!

27.  Ao homem que  disse:  Haverá  um tempo de  paz,  quando  a  guerra  nunca  mais  existir,  eu
ridicularizei e disse: Tolo!

28. Eu conheço as contas contra mim, ó Pai. Eu não posso esconder minha iniquidade da Tua
visão. Eu disse que a guerra era um mal necessário para evitar um mundo muito populoso! Eu virei
minhas costas para as vastas e inesgotáveis regiões da terra. Com esta falsidade na minha boca, eu



estou diante de Ti! Sim, eu gritei como se fosse pelos justos, dizendo: Eu luto pela justiça e pela
proteção dos fracos! Na destruição de meus irmãos eu permaneci como um assassino, alegando tal
desculpa. Teimosamente eu persisti em não ver a justiça do outro lado, enquanto eu cortava quem
Você creara para viver. Acima das obras da Tua mão eu me levantei como uma faca de poda na Tua
vinha.

29. Sim, mais do que isto, eu convenci meus filhos e filhas de que a guerra para mim era a guerra
pelo nosso Pai celestial. Por minha blasfêmia eu os levei à ruína. E quando a batalha acabou um dia,
gritei: Eis a glória daqueles que foram mortos pela honra de seu país! Assim, eu adicionei crime a
crime diante de Ti, Jehovih; assim destruí Tua bela creação. Verdadeiramente, eu não tenho uma
palavra para justificar minhas ações diante de Ti!

30. Oh eu me tornei fiel a Ti, Jehovih! Mas eu inventei os deuses para a glória da maligna. Em um
lugar, eu chamei a meus filhos e filhas, dizendo: Estejam com este nome ou com aquele sob certos
deuses, porque ao invocá-los, vocês serão salvos.

31. Assim eu dividi a terra, ó Jehovih! Em quatro grandes idolatrias eu os fundei, e em suas mãos
colocaram todo tipo de armas de destruição; e eles se tornaram mais terríveis uns contra os outros
do que as bestas da floresta.  Oh para que eu pudesse afastar  estas grandes iniquidades que eu
levantei  como tormentos  eternos  para  a  terra.  Verdadeiramente,  não  há  salvação  em nenhum
desses.

32. Seu povo está destruindo para sempre um ao outro. Eles discutem e matam por suas respectivas
religiões; deixando de lado Teu mandamento: Você não matará. Eles amam sua própria nação e
odeiam todos os outros. Eles deixam de lado Teu mandamento: Ame o teu próximo como a ti
mesmo.

33. Eles pregam e oram com suficiente verdade; mas nenhuma dessas pessoas pratica a paz, o amor
e a virtude em qualquer grau compatível com sua compreensão. Essas religiões não salvaram do
pecado nenhuma nação ou cidade em toda a terra.

34. Em vão procurei um plano de redenção; um plano que tornaria a terra um paraíso, e a vida do
homem uma glória para Ti,  e uma alegria para si  mesmo. Mas, infelizmente, os dois extremos,
riquezas e pobreza tornaram a perspectiva de um milênio um motivo de zombaria.

35. Para cada homem que é rico, há mil pobres, e seus interesses são um conflito interminável uns
com os outros. O trabalho clama com dor; mas o capital o feriu com um golpe cruel.

36.  Nação é  contra  nação;  rei  contra  rei;  comerciante  contra  comerciante;  consumidor  contra
produtor; sim, homem contra homem, em todas as coisas sobre a terra.

37. Porque o estado está podre, o político se sustenta; porque a sociedade está podre, o advogado e
o tribunal têm riquezas e festas suntuosas; porque a carne do meu povo está podre,  o médico
encontra uma colheita de conforto.

38. Agora, ó Jehovih, eu venho a Ti! Você mantém o segredo da paz e harmonia e boa vontade
entre os mortais. Me dê a Tua luz, ó Pai! Mostre-me o caminho da atuação, que a guerra, o crime e
a pobreza podem chegar ao fim. Abra o caminho da paz, do amor e da virtude e da verdade, para
que os Teus filhos se regozijem em suas vidas e glorifiquem a Ti e as Tuas obras eternamente.

39. Tal é a voz do homem, ó Jehovih! Em todas as nações da terra, esta voz se levanta a Ti! Como
Você falou a Zaratustra, a Abraão e Moisés, tirando-os da escuridão, fale, ó Jehovih!

40. O homem tem fé somente em Ti; só Você era suficiente no tempo antigo: Hoje, só Você é
suficiente para a Tua própria criação. Fale, ó Jehovih!



Livro de Jehovih

Capítulo 1

1. O TODO foi. O TODO é. O TODO deve ser sempre. O TODO falou, e o Movimento foi, é, e
deve ser  sempre;  e,  sendo positivo,  foi  chamado Ele e dEle.  O TODO MOVIMENTO foi  o
discurso dEle.

2. Ele disse: EU SOU! E Ele compreendeu todas as coisas, o visível e o invisível. Nem há qualquer
coisa em todo o universo, mas o que é parte dEle.

3. Ele disse: Eu sou a alma de todos; e tudo o que é visto é da Minha pessoa e do Meu corpo.

4. Pela virtude da Minha presença, todas as coisas existem. Pela virtude da Minha presença há vida.
Pela  virtude da  Minha presença  são os  vivos  trazidos à  vida.  Eu sou o acelerador,  a  causa,  o
Creador, o destruidor. Eu sou o primeiro e o último.

5. De duas aparentes entidades eu sou, no entanto eu sou apenas um. Essas entidades são invisíveis,
o que é potente, e o visível, que é por si mesmo impotente, e chamado de corper.

6. Com estas duas entidades, à Minha semelhança eu fiz todos os seres vivos; pois, como a vida é a
parte potente, assim é a parte corpórea a parte impotente.

7. Chefe sobre todos os que vivem sobre a Terra eu fiz o Homem; macho e fêmea eu os fiz. E
aquele  homem pôde Me notar,  eu  o  ordenei  que  Me desse  um nome;  pela  virtude da  minha
presença eu o comandei. E o homem não me chamou por nada no céu ou na terra. Em obediência
à Minha vontade, ele Me chamou pelos sons que o vento emite, e ele disse E-O-Ih! Que agora é
pronunciado Jehovih, e é escrito assim:

Capítulo 2

1. Jehovih disse: Pela virtude da Minha presença eu criei os mundos visíveis e invisíveis.  E eu
ordenei ao homem para nomeá-los; e o homem chamou os mundos visíveis de Corper (físico), e os
mundos invisíveis Es (espírito); e os habitantes de Corpor, o homem chamou corpóreos. Mas os



habitantes de Es ele às vezes chamava es’eans espíritas e às vezes espíritos, e às vezes anjos, embora
os dois nem sempre sejam sinônimos.

2. Jehovih disse: Eu criei a terra e a formei, e a coloquei no firmamento; e pela Minha presença fiz
do homem um ser vivo. Um corpo corpóreo eu dei a ele para que ele pudesse aprender coisas
corporais;  e a morte eu fiz que ele pudesse se levantar no firmamento e herdar Meus mundos
etéreos.

3. Ao mundo espiritual eu dei domínio sobre o mundo físico; com espírito eu preenchi todos os
lugares no firmamento. Mas o físico que fiz nas terras, luas, estrelas e sóis; além do cálculo eu os fiz,
e eu os fiz flutuar nos lugares que eu lhes atribui.

4. O Espírito eu dividi em duas partes, e eu ordenei ao homem nomeá-los, e ele chamou um etéreo
e o outro atmosférico.  Estes  são os  três tipos  de  mundos que eu criei;  mas eu dei  diferentes
densidades aos mundos atmosféricos, e diferentes densidades aos mundos etéreos.

5. Para a substância dos Meus mundos etéreos, eu criei Ethe, o mais rarefeito. Fora de ethe eu os
fiz. E eu fiz ethe o mais sutil de todas as coisas creadas, e lhe dei poder e lugar, não só por si só,
mas também poder para penetrar e existir dentro de todas as coisas, mesmo no meio dos mundos
corpóreos. E a ethe eu dei o domínio tanto sobre a atmosfera como sobre corpor.

6. Em todos os lugares mais altos eu criei os mundos etéreos, e eu os formei de todas as formas e
tamanhos, similar aos Meus mundos corpóreos. Mas eu fiz os mundos etéreos habitáveis tanto
dentro como fora, com entradas e saídas, em arcos e curvas, milhares de quilômetros de altura e
largura, e eu os anulo com todo mecanismo perfeito; e em cores e vácuos móveis e montanhas em
infinita  mudança  e  brilho.  Para  eles  eu dei  movimentos  e  órbitas  e  cursos  próprios;  eu  os  fiz
independentes, e acima de todos os outros mundos em potência e majestade.

7.  Eu  não  criei  um  mundo  etéreo  como  outro  em  tamanho  ou  densidade  ou  em  partes
componentes, mas todos diferentes do outro, e com uma glória incomparável a cada um em sua
forma.

8. Mundos atmosféricos eu também criei no firmamento, e eu lhes dei lugares e órbitas e cursos
para si mesmos. Mas os mundos atmosféricos eu criei sem forma e vazio de forma fixa, pois eles
estão em processo de condensação ou dissolução, sendo de condições intermediárias entre os Meus
mundos etéreos e Meus mundos corpóreos. De três graus de densidade eu os criei, e ordenei ao
homem a nomeá-los, e ele chamou A'ji, e um Ji'ay e um Nebulæ.

9. Mas todos eles são compostos das mesmas substâncias, sendo como a terra, mas rarefeitos. Nem
há na terra nem nela uma coisa, mesmo ferro, ou chumbo, ou ouro, ou água, ou óleo, ou pedras,
mas as mesmas coisas estão nos Meus mundos atmosféricos. Como eu tenho dado luz à Terra,
assim eu dei luz a muitos deles; e tudo isso eu ordenei ao homem chamar cometas. E ainda assim
ele os nomeou.

10. E eu também criei a atmosfera em torno de meus mundos corporais; juntos eu os fiz.

11. Pois, se não fosse pelo Meu próprio poder e permissão, o homem e a terra, e tudo o que é
físico, seria desperdício e destruição, pois foi pelo mal que a luz foi primeiro trazida para a terra;
assim eu dei a ela beleza e, em alguns aspectos a aperfeiçoei e deu vida a todas as coisas.

12. E após isso, eu concedi ao Espírito Vivo, um poder tão grande que é sua responsabilidade
manter a vida sobre a terra e assegurar o retorno da luz dentro dela, à Minha presença.

Capítulo 3

1. ENTÃO falou Jehovih; pela luz do kosmon Ele proclamou estas coisas entre as nações da terra.



2. O homem olhou para o alto em oração, desejando conhecer a maneira de todas as coisas creadas,
tanto na Terra como no céu. E Jehovih respondeu-lhe, dizendo:

3. O redemoinho eu fiz como um sinal para o homem da maneira dos meus mundos creados.
Como você vê o poder do redemoinho reúne o pó da terra e o carrega ao mesmo tempo, saiba que
do mesmo modo eu  reuni  o  a'ji  e  o  ji'ay  e  a  nebulæ no firmamento  do céu;  pelo  poder  do
redemoinho eu creo os sóis, luas e estrelas corpóreos. E eu ordenei ao homem que nomeasse os
redemoinhos  no  firmamento  etéreo,  e  ele  os  chamou  vórtices  e  wark;  de  acordo  com o  seu
formato, ele os chamou.

4. Pelo poder da rotação, movendo-se rapidamente nas partes extremas, eu condenso os mundos
atmosféricos que flutuam no firmamento; e estes se tornam meus mundos corporais. No meio dos
vórtices eu os faço, e pelo poder dos vórtices eu os ligo em seus eixos e os levo nas órbitas que eu
lhes atribuo. Maiores do que as luas de um planeta eu criei os vórtices e eles também carregam as
luas.

5. Em torno de alguns dos meus mundos corpóreos eu coloquei cintos e anéis nebulosos, de modo
que o homem possa compreender a rotação dos Meus mundos de vórtices.

6. Para cada mundo corpóreo eu criei um vórtice primeiro, e por sua rotação e pelos lugares no
firmamento onde quer que ele percorresse, fiz com que o vórtice concebesse o mundo corpóreo.

7. Um grande vórtice eu criei para o sol, e, dentro deste vórtice e sujeito a ele, eu fiz os vórtices de
muitos  dos  mundos  corpóreos.  O vórtice  do  sol  eu  fiz  rotacionar,  e  eu  dei  a  ele  poder  para
transportar outros vórtices dentro dele. De acordo com a sua densidade e posição eles são assim
conduzidos e em torno do sol.

8. Não pense, ó homem, que eu criei o céu como um desperdício estéril e vazio de uso. Mesmo que
o  homem na  forma  corpórea  seja  adaptado  à  terra  corpórea,  assim  ele  na  forma  espiritual  é
adaptado aos meus mundos etéreos. Três grandes estados eu tenho dado ao homem: o corpóreo, o
atmosférico e o etéreo.

Capítulo 4

1. O HOMEM percebeu a formação geral do mundo, e ele orou para que seus olhos pudessem ser
abertos por um sinal no céu; e Jehovih respondeu-lhe, dizendo:

2. As nuvens no ar, eu trago à vista de repente; por diferentes correntes de vento eu assim faço o
invisível visível e tangível aos sentidos do homem. Do mesmo modo eu faço que as correntes
etéreas produzam a'ji e ji'ay, e nebulæ, antes de fazer mundos corpóreos.

3. Em todo o universo eu fiz o invisível para dominar o visível. Que a formação das nuvens fique à
vista do homem na Terra, para que ele dê testemunho da maneira como o invisível se torna visível.

4. O homem percebeu, e ele orou por um sinal permanente, e Jehovih respondeu-lhe, dizendo:

5. Eis a árvore que brota da terra e cumpre seu tempo; ela cai e apodrece, e retorna à terra. Mas eis
que o vento, que você não vê, nunca deixa de soprar. Mesmo assim é a duração comparativa de
todas  as  coisas.  Não  pense,  ó  homem,  que  coisas  corpóreas  são  aniquiladas  porque  elas
desaparecem; pois como uma gota de água se evapora e sobe ao ar como um vapor invisível, assim
fazem todas as coisas corpóreas, mesmo a terra, pedras, ouro, prata, e chumbo, tornam-se como
nada no firmamento do céu com o decorrer do tempo.

6. As coisas que o homem vê, eu criei com um início e um fim; mas o invisível eu fiz com duração
infinita.



7. O homem corpóreo eu fiz pertencendo ao visível; mas o homem espiritual eu fiz como alguém
dentro do invisível e eterno.

8. Como o homem corpóreo vê coisas corpóreas, assim o homem espiritual sobe para o que foi
evaporado,  as  coisas  de  entidades  corpóreas.  Como as  coisas  corpóreas  são  tangíveis  para  os
corpóreos, assim também são coisas tangíveis para os espíritos dos mortos.

9. Ao fazer com que a água suba como vapor, e tome um lugar no ar acima, que seja um sinal e
testemunho de outros lugares na atmosfera onde habitam os espíritos do céu inferior.

10. Ao fazer um limite para a subida das nuvens, assim fiz um limite para os lugares dos diferentes
tipos de substâncias na atmosfera; o mais sutil e potente ao extremo, e o mais denso e impotente
mais próximo da terra.

11. De acordo com a condição desses diferentes platôs na atmosfera, quer eles estejam próximos da
terra ou mais acima, assim o espírito do homem ocupará o lugar no primeiro céu; de acordo com
sua dieta, desejos e comportamentos, ele deve habitar em espírito no platô ao qual ele se adaptou
durante sua vida terrestre.

12. Pois eu fiz o poder da atração manifestado em todas as coisas diante dos olhos do homem para
que ele não errasse, para que como devesse se atrair assim eu os fiz. 

13. O homem procurou conhecer o progresso das coisas. Jehovih respondeu a ele, dizendo:

14. Abra teus olhos, ó homem! Há um tempo de infância, um tempo de gênese, um tempo de
velhice  e  um tempo de morte  para todos os  homens.  Mesmo assim é com todos os  mundos
corpóreos que eu tenho creado.

15. Primeiro, como vapor, o vórtice o desencadeia, e como se condensa, a fricção engendra calor e
se funde, tornando-se como um globo de fogo no céu. Então ele toma seu lugar como um mundo
recém-nascido, e eu o coloco na órbita preparada para isso.

16. Na era seguinte, eu o trago a se'mu, pois está maduro para produzir criaturas vivas; e eu coloco
os reinos vegetais e animais.

17. Em seguida ele entra em ho'tu, pois ele passa à era de gerar, assim como os seres vivos que
estão envelhecendo. Em seguida, ele entra em a'du, e nada pode se gerar sobre ele. Então vem uz, e
ele  se torna espírito  nos reinos invisíveis.  Assim eu criei,  e  assim dissipo planetas,  sóis,  luas e
estrelas.

18. Meus exemplos estão diante de todos os homens. Minhas testemunhas são inumeráveis. Eu
ergo a árvore além do chão; eu dou a ela um tempo para produzir fruto; e depois esterilidade, e
depois morte e dissolução. Eu preparo o novo campo com solo rico, produzindo; e o antigo campo
que está exausto, e o homem deve pesar o progresso e o destino de um mundo inteiro.

19. Que nenhum homem se maravilhe com o tamanho do mamute e do ichthyosaurus, pois houve
um tempo para eles como há um tempo para os infunsórios deste dia.

20. Eu dei a ti um sinal, ó homem, na rainha das abelhas; por causa da mudança da célula, ela se
torna uma rainha, mesmo da mesma forma de um embrião como as outras abelhas. Seja sábio,
portanto, e lembra-te de que a terra não está no lugar do firmamento como antigamente. Que isso
seja um testemunho do crescimento, da mudança e do trabalho da terra.

21. No entanto, ó homem, o visível e o invisível são apenas partes da Minha pessoa; eu sou a
Unidade do todo.

Capítulo 5



1. O HOMEM percebeu a magnitude e a glória dos mundos corpóreos. Ele disse: “Como devo
falar sobre Tuas grandes obras, ó Jehovih, e de Tua sabedoria e poder! Eu abro minha boca diante
de Ti! Eu olho para as Tuas inúmeras estrelas, sóis e luas, espalhados pelos céus! Os milhões de
anos que Tu tens os  girado no firmamento sem fim! Procissões  dentro e fora,  e  ao redor de
mundos poderosos! Por Tua respiração!

2. Ó Tu, o Altíssimo! Como eu devo esconder minha insignificância! Eu não consigo criar o ser
vivo mais inferior! De forma alguma, nem mudar a cor de um cabelo sobre a minha cabeça. Quem
eu sou, para que Você tenha me visto?

3. Diga-me, ó meu Creador, de onde veio a vida? Isso invisível dentro de mim que é consciente de
existência? Diga-me como todos os vivos entraram na vida.

4. Jehovih ouviu as palavras do homem e Ele lhe respondeu dizendo: Que um sinal seja dado ao
homem para que compreenda se'mu. Então, Yehovi fez com que as medusas e o limo verde da
água continuassem permanentemente em todas as eras, para que o homem pudesse entender a era
de se'mu, quando a terra e as margens da água e as águas também estavam cobertas com atmosfera
misturada e substância corpórea. E esta substância se chamava se'mu, porque, pela presença de
Yehovi, Ele acelerou a vida, e assim Ele fez todo ser vivo, tanto os mundos vegetais quanto os
animais. Não que se'mu seja medusa ou limo verde de água; pois a terra neste dia não produzia
se’mu abundantemente; no entanto, a medusa e o limo verde de água são sinais do que estava
naquele dia da terra.

5. Jehovih disse: Por causa da Minha presença eu originei a vida de tudo que vive, ou mesmo tenha
vida.

6. Porque eu sou macho e fêmea, mesmo na minha semelhança, assim eu os fiz. Porque eu sou o
poder de originar a vida, assim à Minha semelhança eu os fiz, e com poder para produzir.

7. De acordo com os seus respectivos lugares eu criei os seres vivos; não em pares somente, mas
em centenas de pares e milhares e em milhões.

8. De acordo com os seus respectivos lugares e a luz sobre se'mu, assim eu os acelerei em suas
cores, adaptado aos seus locais de habitações.

9. Todos e cada um dos seres vivos eu criei novo sobre a terra, de sua própria espécie cada um; e
nenhum dos seres vivos eu criei de outro.

10. Que um sinal seja sobre a terra, que o homem em suas trevas não acredite que um animal se
altere e se torne outro.

11. Contudo, Jehovih deu permissão para que diferentes animais produzissem um novo animal
vivo, que deveria ser diferente de sua mãe ou pai, mas ele fez com que o novo produto fosse estéril.

12. Jehovih disse: E isto deve ser testemunho diante de todos os homens que eu criei cada um e
todos os seres vivos, por sua própria espécie somente.

13. Tal é a Minha pessoa e o Meu espírito, sendo de eternidade a eternidade; e quando eu trago um
mundo novo à existência, eis que minha presença origina a vida da substância; de acordo com a
localidade e os arredores, assim também produz as diferentes espécies; pois elas são carne da Minha
carne e espírito do Meu espírito. Eles próprios se dão a si próprios; no entanto, eles são todos
membros da Minha Pessoa.

Capítulo 6

1. QUANDO o homem compreendeu a terra, ele olhou para o alto; e Jehovih o viu e conheceu os
desejos de sua alma. Então Jehovih enviou seu filho Uz, e Uz falou, dizendo:



2. Ouça-me, ó homem; os mistérios do céu e da terra eu decifrarei antes do teu julgamento. Você é
o mais alto, e se tornou o principal de todos os reinos; da parte do Grande Jehovih aprenderás a
sabedoria, e ninguém te contradirá.

3. Considera-te, ó homem, da magnitude dos reinos do Teu Pai e Seus lugares no firmamento.
Salvo eu te levo ao céu, você não pode compreender os seus lugares.

4. O homem, então, se levantou em espírito e ascendeu ao firmamento, pois seu espírito cristalizara
na separação; e Uz e Es ascenderam com ele, falando na voz do Pai. E o homem percebeu que cada
coisa e tudo no firmamento era ordenado, e mesmo cada um tinha seu lugar. Então Es falou,
dizendo:

5. Eis, ó homem! Como um fazendeiro semeia milho em um só lugar, e trigo em outro, e raízes em
outro, e linho - tudo em um lugar separado; assim também Jehovih armazena os ingredientes dos
quais os mundos são feitos - tudo em seu lugar - a substância do ferro em um só lugar, a substância
das pedras em outro, a substância do reino vegetal em outro, e do mesmo modo a substância do
reino animal; e os óleos e a areia; pois Ele tem lugares no firmamento do céu para todos eles. Estes
que você viu são o a'ji e o ji'ay e a nebulæ; e, em meio a eles nos lugares há se’mu também. Que
nenhum homem diga: lá só há hidrogênio e oxigênio apenas. As divisões das substâncias de Suas
creações não são como o homem as faria. Todos os elementos são encontrados não apenas em
locais próximos, mas também em lugares distantes.

6. Quando o Pai conduz Seus mundos nos céus, eles juntam a suficiência de todas as coisas. Então,
também sucede quando um mundo corpóreo ainda é novo e jovem, ele é levado, não pelo acaso,
mas propositadamente, nas regiões adequadas a ele. Por isso, há um tempo para se'mu, um tempo
para cair nebulæ, para enterrar profundamente as florestas e canteiros de se'muan, para fornecer
carvão e adubo por um tempo depois disso. Então, existe um momento em que a terra passa uma
região no firmamento quando a areia e o óleo estão chovendo sobre ela e a cobrem e os gases ficam
presos e selados para as próximas gerações de homens.

7. E o homem disse: Eu estou envergonhado com Tua visão, ó Jehovih! Eu olhei para o alto e
disse: Eis o céu, não é nada! Então eu disse: É verdade, os mundos corpóreos são feitos de nebulae
condensada; mas eu não vi a sabedoria e a glória de Tuas obras. Eu Te tranquei em coincidências e
acontecimentos. O Teu mundo invisível se tornou visível; o irreal tornou-se o real.

8. Oh! Eu estaria atento a Ti! Oh! Eu não teria Te colocado afastado, nem imaginava leis e decretos.
Ensina-me, ó Jehovih! Como foi o princípio do homem? Como foi com o primeiro dos seres vivos
que Você trouxe?

9. Jehovih disse: E não Me declarei no passado; em Minhas obras eu não providenciei milhares de
anos de antecedência? Como eu mostrei o sistema nos mundos corpóreos, saiba, ó homem, que
esse sistema prevalece no firmamento.

10. À árvore eu dei vida; ao homem eu também dei vida e espírito. E o espírito que eu fiz foi
separado da vida corpórea.

11. Ao homem eu dei vida, pois o homem era apenas como uma árvore; e eu o chamei Asu (Adão).

12. Eu olhei pelos largos céus que eu tinha feito, e eu vi inumeráveis milhões de espíritos de mortos
que viveram e morreram em outros mundos corpóreos antes que a terra fosse feita.

13. Eu falei no firmamento, e Minha voz alcançou os lugares mais extremos. E veio em resposta
aos sons da Minha voz, miríades de anjos da estrada no céu, onde a Terra viaja. Eu disse a eles, Eis!
Um mundo novo eu trouxe vida; venham e divirtam-se nele. Sim, você deve aprender com isso
como foi com outros mundos em épocas passadas.



14. Ali fez descer à nova terra milhões de anjos do céu; mas muitos deles jamais cumpriram uma
vida corpórea, morrendo na infância, e esses anjos não compreendiam a procriação nem a vida
corpórea.

15. E eu disse: ide e livrai Asu da escuridão, pois ele também se levantará em espírito para herdar
meus mundos etéreos.

16.  E  naquele  tempo  os  anjos  começaram  a  assumir  corpos  corpóreos  para  si  mesmos;  dos
elementos da terra eles se vestiram, pela força de suas vontades, com carne e ossos. Ao lado da
humanidade eles tomaram formas corpóreas.

17. E eu disse: Ide e participai de tudo o que há na terra; mas não participai da árvore da vida, para
que nesse trabalho vos tornais pró-criadores e como se mortos fossem para os céus de onde viestes.

18.  Mas aqueles que nunca aprenderam coisas corpóreas,  sendo imperfeitos  em sabedoria,  não
compreenderam as palavras de Jehovih, e eles habitaram com a humanidade, e foram tentados, e
participaram do fruto da árvore da vida;  e  eis  que eles viram sua própria  nudez.  E nasceu da
primeira raça (Asu/Adão) uma nova raça chamada homem; e Jehovih tirou a terra do trabalho
daquele período de tempo e os anjos desistiram de seus corpos corpóreos.

19. Jehovih disse: Porquanto ressuscitaram aqueles que devem ser co-herdeiros nos céus, pisarão a
terra com os seus pés, e caminharão ao lado dos recém-nascidos, sendo seus anjos guardiões, pois
eles são sua própria carne e parentes.

20. O fruto da vossa semente eu produzi com o meu espírito, e o homem venha com um direito de
nascimento aos Meus mundos etéreos.

21. Como eu produzi a semente do primogênito, também eu produzirei toda a semente até o fim da
terra.  E todo e  cada  menino e  menina  dado à  luz  eu  produzirei  com um espírito  novo,  que
procederá de Mim no momento da concepção.

22. Conforme a terra corpórea passa, assim passará a primeira raça Asu; mas como eu não passo,
não passará o espírito do homem, pois a luz dentro do homem voltará para Mim.

Capítulo 7

1. Jehovih disse: Que um sinal seja dado aos habitantes da terra para que eles possam compreender
a Pura Luz por um período de tempo no firmamento do céu. Pois assim como eu legava à terra um
tempo para  criar  os  seres  vivos,  e  um tempo para  que  os  anjos  viessem e  participassem dos
primeiros frutos da mortalidade e da imortalidade, assim o homem em certos momentos e estações
receberá testemunho de Minhas hostes no céu.

2. E Jehovih fez com que a terra, e a família do sol viajasse em uma órbita, cujo circuito requer
quatro milhões e setecentos mil anos. E ele colocou na linha da órbita, à distância de três mil anos,
luzes etéreas, o que faz com que, à medida que a terra passa, anjos do segundo céu entrem em sua
presença corporal. Como embaixadores eles vêm, em companhias de centenas e milhares e dezenas
de milhares, e estes são chamados de hostes etéreas do Altíssimo.

3. Não foi como simples indivíduos que eles vieram; não foi para um simples indivíduo mortal que
eles vieram.

4. E Jehovih deu este sinal ao homem na terra; quer dizer: No início do tempo da Pura Luz, os
espíritos  dos  recém-falecidos  tinham  poder  para  assumir  a  aparência  de  corpos  corpóreos,  e
apareciam e falavam face a face com os mortais. Todos os três mil anos Jehovih deu esse sinal na
terra,  para  que  aqueles  que  aprendessem os  poderes  e  capacidades  de  tais  espíritos  familiares
pudessem testemunhar a origem do homem na Terra.  Jehovih disse:  E quando tal  sucedia em
quaisquer dos tempos da Luz Pura que estes sinais eram manifestos, o homem saberia que as hostes



do Altíssimo viriam logo depois. Que aquele que se tornasse sábio, enumerasse as grandes luzes da
sagrada concha, pois naqueles tempos eu colocava de lado o que era antigo e estabelecia o Meu
escolhido novamente.

5. No tempo da terra, quando o homem foi trazido da mortalidade para a vida imortal, a terra
passou  além  do  período  da  proto-semente  e  os  anjos  do  céu  permaneceram  com  o  homem
corpóreo, mas não na aparência de mortais, mas como espíritos; e em virtude de sua presença,
esforçaram-se para tornar o homem sábio e reto diante de Jehovih. Na terra, o número desses anjos
era de milhões. A esses anjos falou Jehovih dizendo:

6. Veja o trabalho que vocês têm na mão! Foi comandado a todos vocês a participarem de todos os
frutos da terra, exceto o fruto da árvore da vida, que é do conhecimento da terra e do céu, para que
vocês não percam a vossa herança etérea.

7. Eis que agora vocês têm filhos e filhas sobre a terra; por vosso amor para com eles, vocês se
tornaram espíritos vinculados do céu inferior. Até que vocês os redimam em sabedoria e poder até
a sexta geração, vocês não mais se levantarão e herdarão os Meus céus emancipados.

8. A que finalidade vocês devem ser cooperadores uns dos outros no sistema e na ordem. Em Meu
nome vocês se tornarão um corpo orgânico e conhecido tanto no céu como na terra, ou no céu
inferior, que viajará com a terra.

9. E eu vos designarei um Chefe, que é sábio em experiência na fundação de reinos celestiais; e ele
designará dentre vós oficiais, mensageiros, ashars (anjos guardiões), e asaphs*, e músicos celestiais,
e vocês serão contados e repartidos em vossos trabalhos e lugares como os Meus outros céus
inferiores em outros mundos.

10. E aquele que é o Chefe será chamado de Mensageiro Divino deste céu e da terra, para que sua
obra eu conceda a eles.

11. E o Mensageiro Divino terá um Conselho e trono dentro da sua cidade celestial; e o lugar será
chamado Hored, porque é o primeiro reino do Mensageiro neste firmamento.

12. E ele governará no seu trono, porque é dele; e seu Conselho governará com ele; em Meu nome
eles devem dominar os anjos e os mortais pertencentes à terra.

13. E o Mensageiro Divino designará um Rabbah* sob ele que descerá e habitará sobre a terra com
os mortais; e o trabalho do Rabbah será com os mortais para a sua ressurreição.* E um Rabbah
deve ter a primazia entre o povo, pois ele é o Senhor da terra, mas ele ainda é um humano, abaixo
do grau do Mensageiro Divino.

14. E o Mensageiro Divino e seu Rabbah designado terão domínio de duzentos anos a mil ou mais
anos; mas não mais que três mil anos. De acordo com as regiões de Dan (luz) que eu trago à terra,
assim serão os termos do ofício de Meus Mensageiros Divinos e Meus Chefes.

15. E o Mensageiro Divino e os seus Rabbahs levantarão oficiais para serem seus sucessores; por
ele e eles serão nomeados e coroados em Meu nome.

16. Ao término do domínio do Meu Mensageiro Divino e seus Rabbahs, eles reunirão nestes, Meus
céus vinculados, todos os anjos que foram preparados em sabedoria e força para ressurreição aos
Meus reinos etéreos. E estes anjos serão chamados Noivas e Noivos para Jehovih, porque eles são
Meus e estão a Meu serviço.

17.  E ao Mensageiro Divino e seus  Rabbahs,  com as  Noivas  e Noivos,  eu  enviarei  de  navios
etéricos no tempo da luz; por Meus servos etéreos, os navios descerão para estes céus, e receberão
o Mensageiro Divino e os seus Rabbahs com as Noivas e os Noivos, e os levará às regiões elevadas
que eu preparei para eles.



18. E todos que dessa forma ascenderem devem chamar uma Colheita para mim, através do meu
Mensageiro Divino e do Rabbah. E o tempo de Minha Colheita será de acordo com cada período
de luz, que é duzentos anos, quatrocentos anos, seiscentos anos e quinhentos anos; e estes serão
chamados de meus ciclos menores porque eles são os tempos das tábuas da profecia que eu dou aos
Meus servos.

19. Mas em nenhum dos outros tempos, nem de nenhuma outra maneira, as Minhas Colheitas
ascenderão aos meus mundos emancipados em etérea. Sete luzes eu criei para cada período da Luz
Pura; e seis gerações de mortais eu dei a cada luz.

20. Os anjos entenderam os mandamentos de Jehovih segundo o conhecimento deles nos céus
etéreos;  sendo  herdeiros  de  outros  planetas,  e  tendo  morrido  na  infância  e  amadurecido  nos
mundos  espirituais;  mas  eles  não  entenderam o  Creador  de  acordo com a  prática  dos  reinos
celestiais inferiores. Portanto, seu conhecimento estava incompleto.

21. Jehovih disse: Eu não vos condenarei, porque vocês se tornaram pró-criadores com os mortais;
pois eles Me fizeram dois serviços; isto é, ensinar-vos coisas corpóreas, para que compreendam e
simpatizem com os corpóreos, e,  em segundo lugar, porque vocês fizeram com que a Terra se
tornasse povoada de tal maneira que fosse capaz da imortalidade.

22.  Veja  o  que  acontecerá  com  a  terra;  como  são  de  vossa  carne  e  família  que  convivem,
ressuscitarão  em  sabedoria  e  virtude;  mas  aqueles  que  convivem  com  os  mortais  produzirão
herdeiros na classe decrescente da vida. O primeiro produzirá herdeiros para a vida eterna; mas o
segundo produzirá herdeiros que cairão nas trevas.

23. No domínio do qual os seus Mensageiros Divinos e os seus Rabbahs vos instruirão, para que
vocês possam, por inspiração e de outra forma, aprender a controlar o comportamento dos mortais
para a vida eterna. E que esses trabalhos não sejam muito severos para vocês, eu criei as luzes no
firmamento, onde vocês podem ser aliviado da assistência por outros anjos de outros mundos que
venham trocar com você.

24. Isto também eu coloco sobre vocês: conduzir os mortais à virtude, por suas próprias vontades
governando-os em todas as coisas,  é contrário aos meus mandamentos.  Pois que honra algum
homem tem se for feito para fazer uma coisa?

25. Mas vocês darão aos mortais da Minha luz, deixando-os escolher. Melhor é que eles sofram um
pouco do que crescer na ignorância das ferroadas da desobediência.

26. Eis que eu faço disso um serviço voluntário da vossa parte: porque vocês têm ligado vossas
afeições à terra, aos vossos parentes, vocês se tornem voluntariamente anjos guardiões dos mortais.
Eu também não fiz para vocês uma lei separada; como é convosco, assim será com os espíritos
desses  mortais  quando  eles  nascerem  no  mundo  es:  Eles  também  desejarão  se  tornar  anjos
guardiões de seus parentes mortais.

27. Mas esses espíritos, jamais conhecendo os Meus céus mais altos, serão inaptos ao ofício de
ashars; eles seriam cegos guiando cegos.

28. Para evitar isso, os Mensageiros Divinos e os Rabbahs devem prover esses espíritos na primeira
ressurreição de lugares para habitar;  e  com ocupações e oportunidades  para educação.  Pois eu
desejo que eles  não permaneçam ligados à  terra,  mas  que se  levantem e  herdem Meus reinos
etéreos.

29. E nisto também vocês serão discretos em governá-los, dando-lhes a luz dos Meus céus com
alguma liberdade de escolha e para que eles se aperfeiçoem. Caso contrário, eles só seriam escravos
no céu.  De acordo com a sua fraqueza ou força,  assim vocês providenciarão que esses  novos
espíritos entrem no meu mundo espiritual.



30. Portanto, quantos de vocês conforme forem designados pelo Meu Mensageiro Divino e Meus
Rabbahs,  como guardiões  dos  mortais,  serão  chamados  de  Ashars,  e  vocês  relatarão  aos  seus
Rabbahs designados, de acordo com a seção da terra onde vocês estiverem. De muitos guardiões
serão os ashars.

31. E quantos de vocês conforme forem designados para receber os espíritos dos mortos no céu,
serão chamados de Asaphs, e vocês deve informar aos seus respectivos Rabbahs e seus reinos.

32. E os ashars devem fazer um registro de cada mortal, do grau de sua sabedoria e boas obras; e
quando um morto morrer, e seu espírito é entregue aos asaphs, o registro será entregue com ele; e o
asaph, recebendo, libertará tal espírito, com o registro a tal lugar nesses céus, conforme adaptado ao
seu grau, onde ele será posto para trabalhar e a instrução, de acordo com o lugar das ressurreições
que eu criei.

33. Assim vocês se tornarão orgânicos nos céus, com governantes, professores e médicos; e com
capitais, cidades e províncias; e com hospitais, creches, escolas, e fábricas, da mesma forma vocês,
finalmente inspirarão o homem na terra às mesmas coisas.

34. E os mortais que são levados ao domínio sobre os mortais serão chamados reis e imperadores.
Como Meus Mensageiros Divinos e Meus Rabbahs são chamados Meus Filhos, assim os reis e os
imperadores serão chamados filhos do Mensageiro Divino; por ele serão levados aos seus lugares, e
dão domínio à Minha glória.

____________

v. 9. asaphs. Anjos que recebem os espíritos dos mortais e que conhecem seu grau particular de
sabedoria (veja vs. 31,32).

v.  13.  Rabbah.  Significa  chefe.  A frase  "Rish'kahni"  é  usada  pelos  seres  celestiais  para  indicar
"sacerdote principal", ou o sacerdote em autoridade. Este é o chefe da Religião da Luz - o Rabbah.

v. 13. ressurreição. Referindo-se a um processo de aperfeiçoamento nos reinos humano e espiritual.

Capítulo 8

1. Jehovih disse: E o Mensageiro Divino fará com que se guarde um registro no céu, dos seus
domínios e de seus Rabbahs. E ele e eles devem ordená-lo sobre seus sucessores para sempre para
manter um registro semelhante.

2. E, nos tempos da minha colheita, uma cópia desses registros será retomada aos Meus reinos
etéreos e arquivada com os Meus Chefes Orian e Arcanjos na estrada da viagem da falange solar,
por suas deliberações quanto ao progresso e gestão dos habitantes da terra e dos seus céus.

3. Não pensem, ó vocês anjos, que a ressurreição dos vossos herdeiros e seus descendentes que
surgem da terra é uma questão fácil e de progresso constante, sem transtornos e lastimáveis trevas.

4. Os anjos debaixo de vocês se tornarão às vezes rebeldes e provocadores; desrespeitando vossas
leis e decretos; e eles abandonarão vossos lugares celestiais e descerão à terra em milhões e em
centenas de milhões. E eles expulsarão os ashars, e então assumirão a tutela dos mortais. Mas eles
desenvolverão nenhuma justiça sob o sol, mas eles inspirarão os mortais à guerra e à destruição. E
esses anjos levarão a si mesmos à guerra e ao mal em todas as mãos dentro do lugar dos vossos
céus.



5. Com os gases imundos da atmosfera, eles devem fazer armas de guerra e lugares de tormento.
Com esses elementos eles devem fazer infernos sufocantes para lançarem uns aos outros no caos.

6. E os mortais que serão mortos na guerra nascerão em espírito no caos dos campos de batalha; no
caos, tais espíritos entrarão no mundo espiritual. E eles não saberão que eles estão mortos (quanto à
vida terrestre), mas ainda continuarão lutando à direita e à esquerda.

7.  E o inimigo  deve tomar  inimigo,  nesses  céus,  e  lançá-los  em lugares  de  tormento que eles
edificaram, e eles não conhecerão a paz nem a sabedoria.

8. E a obra dos vossos céus se tornará como nada. E vocês se desviarão, sendo entregues a infernos
e os espíritos no caos. E vosso trabalho será exaustivo; vocês de fato clamarão porque vocês vieram
e povoaram a terra.

9. Isto também eu criei a possibilidade para Minhas creações; pois tanto os anjos como os mortais
devem aprender a conhecer os elementos dos céus e da terra e conhecer as provações de amor e
infortúnio.

10. Eu também não fiz a sabedoria possível a qualquer homem ou anjo que não conheça Meus
elementos.

11. Mas nos tempos da grande escuridão que virão sobre a terra e estes céus, eis que eu trarei a terra
a um período de Luz Pura; e meus etéricos virão em meu nome e os salvarão.

12. E, novamente para outro ciclo eles serão deixados com as lições dadas a eles; mas eles cairão
novamente  com  o  decorrer  do  tempo.  Mas  novamente  eu  os  salvarei;  através  dos  Meus
Mensageiros Divinos, e através dos Meus seres celestiais eu os farei compreender a magnitude das
Minhas creações.

13. Como vocês viajam de céu a céu nesta atmosfera, assim também inspirem vocês os mortais a
construírem navios  corpóreos  e  navegar  pelos  oceanos,  para  que  os  habitantes  das  diferentes
divisões da terra se tornem conhecidos um pelo outro.

14. E quando a habitação da terra for completada, e as nações estabelecerem a comunhão civil ao
de  leste  a  oeste,  naquele  mesmo  tempo  eu  trarei  a  terra  para  a  era  Kosmon,  e  Meus  anjos
embaixadores,  Mensageiros  Divinos  e  seres  celestiais,  entregarão  os  registros  desses  reinos
celestiais.

15. Através deles eu revelarei aos mortais a creação dos Meus mundos, e a história e o domínio dos
Meus Mensageiros Divinos e Rabbahs sobre a terra, desde este dia até o tempo de Kosmon.

16. E Jehovih fez com que os anjos da atmosfera se reunissem e organizassem o primeiro reino dos
céus  da  terra.  E o  lugar  era  chamado Hored,  porque  era  o  lugar  do  primeiro  lugar  orgânico
permanente para o primeiro Mensageiro Divino deste mundo.

17. E Hored estava situado além das montanhas de Aotan em Ughoqui, a leste de Ul, daquele país
doravante chamado o continente de Pan. 

18. Assim, termina a habitação inorgânica da terra e sua atmosfera.

FIM DO LIVRO DE Jehovih.



Livro da Inspiração

Capítulo 1

1. ESTAS são as palavras de Tae*, em kosmon: Eu sou Luz; eu sou central, mas sem limites, diz
Jehovih.

2. Eu te dou da Minha Luz; e quando tiver recebido, clamarás: Eis que sou sábio!

3. Teu corpor eu fiz, para localizar-te; para amadurecer tua entidade.

4. Sem Mim, você não viria à vida. Você é o fim de um raio de luz de Minha Pessoa.

5. E você está focado em teu corpo corpóreo.

6. Eu sou para o teu espírito como é o sol para um raio de luz. Eu sou a Luz que ilumina a tua alma.

7. O raio de luz que procede de Mim, enraíza-se na mortalidade, e você é o produto, a árvore.

8. E tu nada tens; apesar de todas as coisas que o constituíram, foram anteriormente.

9. Estes eu conduzi juntos e produzi.

10. Assim eu te fiz.

11.  Depois  da  maneira  que  eu  fiz  você  corporalmente,  então  eu  te  fiz  espiritualmente,
intelectualmente.

12. Como do corpor eu fiz o teu corpo corpóreo, então, da Minha Luz, que é o Meu Próprio Eu, eu
te construí em espírito, com a consciência de quem és.

13. Você não pode adicionar um ponto ou traço ao teu eu corpóreo, da tua própria vontade e
esforço.

14. É por e através de Mim que o processo de absorção pelo sangue aumenta em ti.

15. Teu sangue flui nas tuas veias por causa do meu poder executor sobre ti.

16. Quando eu retirar Minha mão, você morrerá. A vida e a morte Me pertencem.

17. Toda a tua parte corpórea é, portanto, Meu e através de Mim.

18. Da mesma maneira também o teu espírito é Meu.

19. E como você não pode adicionar uma fração ao teu eu corpóreo, nem pode adicionar uma
fração ao teu eu espiritual.



20. Fora de Mim Mesmo, cresce o teu espírito.

21.  Nem você,  do teu próprio ser,  pode fabricar  ou adquirir  ou levar a ti  mesmo a um novo
pensamento, ideia ou invenção.

22. Todo o pensamento, conhecimento e juízo que você tem, eu te dei.

23. Como o redemoinho recolhe o pó e o leva para um centro, assim é o plano do Meu universo.

24. Você é como um centro; todas as coisas vêm para ti de fora.

25. Teu conhecimento, assim como a sua corporeidade, veio para você do exterior, do que era
externo a ti mesmo.

____________

v. 1. Tae, a voz viva de Jehovih se manifestando dentro da humanidade; pode se referir ao Espírito
Vivo que une todos os povos e os traz de volta à Luz do Creador. Tae também é referido como
filho ou Criança de Jehovih, em referência à Árvore da Divina Família: Pai, Mãe, Filho.

Capítulo 2

1. VOCÊ é feito por inspiração, diz Jehovih.

2. Eu te criei como um corpo corpóreo, e eu escrevi sobre ele. O resultado é você.

3. E eu te tornei sensível, assim todas as coisas externas a ti mesmo poderiam escrever sobre ti.

4. A soma destes é o teu conhecimento.

5. Como é contigo, também é com todos os homens e com todos os seres vivos que eu criei.

6. Não há qualquer conhecimento no mundo, mas o que eu dei.

7. Tudo isso é a Minha inspiração.

8. O homem diz: por certos cálculos eu ensino a matemática a meu filho.

9. Eu estou de volta de tudo, diz Jehovih.

10. Eu ensinei o pai de teu pai e todos os que foram antes dele. A soma de todo o conhecimento do
homem é apenas a capacidade do homem de perceber Minha Luz.

11. Eu te criei, meu servo, para ensinar teu filho por certos cálculos. Esta foi a estrada que eu fiz
para alcançar a alma do teu filho.

12. O homem disse: eu sei mais do que meu pai; E, no entanto, meu pai sabia mais do que o pai.
Nós raciocinamos, digamos, somos compostos um do outro.

13. Eu sou o Todo Externo; de Mim são as luzes menores focalizadas, diz Jehovih.

14. Um homem segura uma lente de condensação para o sol, e ele acende um fogo, mas a lente não
contém nenhum calor.

15.  Seguindo  isso,  você  acumulou  conhecimento;  ainda  assim,  nenhum conhecimento  era  teu
próprio engendramento, mas todos vieram de Mim. Eu dei tudo.

16. O aumento do conhecimento agora sobre a terra, com todas as raças dos homens, é apenas o
aumento que eu dei. O homem de si próprio não criou nada disso.



17. Nem você pode criar um pensamento, ideia ou impulso.

18. Você só pode reunir de Minhas colheitas, ou de Mim em Pessoa.

Capítulo 3

1. OS olhos e ouvidos do homem que fiz para obter conhecimento - tanto espiritual como físico,
diz Jehovih.

2.  O  poder  do  toque  eu  dei  ao  homem,  pelo  qual  ele  poderia  aprender  das  coisas  a  sua
adaptabilidade e compatibilidade e incompatibilidade consigo mesmo.

3.  Estas  são  as  portas  corpóreas  que  eu  te  dei,  ó  homem,  pelo  qual  você  pode  receber
conhecimento de Mim e Minhas creações, conscientemente para ti mesmo.

4.  Através  destes,  você está  constantemente  impregnado;  através destes,  a  tua alma acumula o
conhecimento de Minhas obras.

5. Tudo o que é cobrado dessas portas da minha alma é inspiração.

6. Quando você vê pão, você é inspirado a comer; quando você vê um cavalo, você é inspirado a
cavalgar; quando você tocar uma urtiga, você é inspirado com dor.

7.  No entanto,  em todos os casos,  você deve ter  prática antes que você possa compreender a
inspiração que vem a ti dessas coisas externas.

8. O homem diz: Hoje eu me lembro do meu amigo que eu não vejo por muitos anos.

9. Jehovih diz: Eu fiz você como um armazém, e como um livro que foi escrito antes.

10. E eu te dei o poder de reler teus armazéns e teu livro, dentro da tua alma.

11. Esta foi a inspiração acumulada que eu tinha dado a ti anteriormente.

12.  Quando você está  febril,  ou fascinado,  ou em ação diversa do teu jeito  usual,  tua alma se
transforma nesses armazéns, e tua memória vem maravilhosamente.

13. Esta é a manifestação da inspiração que eu tinha te dado anteriormente.

14. Eu fiz com que você recebesse inspiração, não apenas do mundo externo a ti mesmo, mas
inspiração dos membros do teu corpo.

15. Minha impressão sobre ti é a inspiração; mas você deve perceber a Minha inspiração para Me
conhecer.

16. Um homem ignorante segura o fogo em sua mão, e isso lhe causa dor, mas ainda, ele não
conhece a causa, nem a origem da dor.

17. Então, também, eu venho a ti, e te dou inspiração, mas você não Me discerne.

18. Outro homem discerne Minha Presença e Minha inspiração. Ele Me ouve falar; ele vê Minha
Pessoa.

19. No entanto, eu estou com ambos da mesma forma.

20. Um homem abre a boca para falar, e eis que as Minhas palavras surgem.

21. E ainda outro diz: Nenhum homem conhece Jehovih; ninguém O ouviu.



22. Um homem é sensível, como um vidro claro, e ele capta Minha Luz instantaneamente, e sabe
que é da Minha parte.

23. Um outro diz: Um pensamento súbito me atingiu! Mas ele não discerne de onde veio.

Capítulo 4

1. QUANDO o bebê é jovem, Minha Luz é o primeiro conhecimento, diz Jehovih.

2. Ele Me vê e Me ouve; e ele vê e ouve Meus anjos.

3.  Pela  pressão  de  Minha  Luz  sobre  seus  olhos  e  ouvidos  corporais,  aprende  a  ver  e  ouvir
corporalmente.

4. Este é o início de dois sentidos, que eu criei para crescer paralelamente um ao outro e igual em
força.

5.  Mas a criança,  estando  no mundo corpóreo,  atende mais as coisas que atraem os sentidos
corporais do que aquelas que atraem os sentidos espirituais.

6. Assim quando uma pessoa cresça, esquecendo de Mim e de Meus anjos. Ele é um cético.

7. Mas outra pessoa cresce, lembrando de Mim e de Meus anjos. Ele é um crente.

8. E eis que você, ó homem, pergunta a eles: De onde veio a ideia de um Creador, uma Pessoa-
Toda?

9. E um deles te responde: É inerente; é natural.

10. Mas o outro responde: É loucura; isso veio da escuridão.

11. Mas eu digo a ti, ó homem: Escuridão não pode criar uma ideia; nem mesmo a escuridão seria
conhecida, senão pela luz que eu crio ao lado dela.

12. Você não pode imaginar qualquer animal sob o sol que não criei.

13. O homem diz: Imagino um cavalo com cabeça de um peixe e barbatanas.

14. Seja o que for que você invente, diz Jehovih, você tomou as partes de uma das Minhas creações,
e as colocou em outra.

15. Que isto te prove, se você não puder inventar uma nova criatura viva, que os teus antepassados
não fizeram de modo idêntico em relação a Mim.

16. Não obstante, você tem um pensamento e uma ideia de Mim e de Minha Pessoa.

17. E você tem um pensamento e uma ideia dos espíritos dos mortos.

18. Por Minha Presença e inspiração sobre você, eu te ensinei que eu sou o EU SOU, uma Pessoa.*

19. Pela inspiração e presença de Meus anjos, eu te ensinei deles também.

20. Minha inspiração sobre o pássaro faz com que ele cante; pela Minha Presença eu o ensino a
construir seu ninho.

21. Por Minha Presença eu dou cor a uma rosa vermelha e a outra branca.

22. A Prova da Minha Pessoa está na harmonia do todo, e de cada um sendo uma pessoa em si,
perfeita em sua ordem.



____________

v 18. Uma Pessoa, mas não no sentido de um humano.

Capítulo 5

1. Dois tipos de vozes eu tenho, diz Jehovih: A voz silenciosa e a voz audível.

2. Todos os homens eu criei suscetíveis a uma ou outra das Minhas vozes, e muitos a ambas.

3. Um homem ouve Minha voz na brisa, no trovão e na música.

4. Outro homem ouve Minha voz nas flores do campo e no cenário das montanhas.

5. E mesmo outro sente Minha inspiração; e ele escala o lado da montanha, e não se cansa no
caminho.

6. Ele, que não vê nem sente a minha inspiração, subiu a montanha em grande dificuldade.

7. Em proporção com o homem que é claro em sua corporeidade e em seu espírito, assim ele
discerne Minha inspiração.

8. E se ele tem grande pureza também, então ele transforma Minha Luz em palavras corpóreas.

9. Estes eu ensino o homem a chamar Minhas palavras reveladas.

10. No entanto, nenhum homem corpóreo eu criei perfeito; nem qualquer homem pode revelar
Minhas palavras perfeitamente.

11. Mas eu criei o caminho aberto para todos os homens, para tentar Me revelar.

12. De acordo com a aproximação do homem à perfeita natureza humana, assim eu revelo a ele,
pela Minha Presença e Minhas palavras.

13. De acordo com a imperfeição do homem na natureza humana, assim a minha inspiração não se
manifesta em seus sentidos.

14. A natureza humana perfeita eu criei possível, em sentidos corpóreos e espirituais iguais.

15. Sentidos corpóreos fortes e sentidos espirituais fracos afastam o homem da Minha Presença e
tornam-no infiel à Minha Pessoa.

16. Esse homem nega Minha inspiração e a inspiração de Meus anjos. Ele é pouco mais do que uma
árvore da floresta, que tem um tronco e muitos ramos, mas não se move do seu lugar. 

Capítulo 6

1. Eu sou Um Espírito, disse Jehovih.

2. O meu poder criador está sobre todos os seres vivos; por isso, eles vivem e se movem.

3. De acordo com a diferente estrutura dos seres vivos, assim é Minha inspiração manifestada por
eles.

4. Um, como a lebre, corre pela covardia; outro, como um leão, é feroz; outro, sem juízo, como a
serpente.



5.  E quanto  ao  homem:  Um é inspirado para  a  música;  outro  para  matemática;  outro  para  a
vidência, e assim por diante.

6. A todos esses eu sou o Uno, o Inspirador Universal que move todos eles.

7. De acordo com a sua estrutura orgânica, assim eles manifestam a Minha inspiração.

8. O mais baixo dos seres vivos eu fiz a serpente, pois eu dei a ela um elemento capaz de destruir a
si próprio.

9. Quando a Terra estava cercada de gases venenosos, eu criei videiras venenosas, ervas daninhas,
árvores e todo tipo de ervas, que crescem ricamente sobre a terra.

10. Assim, da destruição de gases e da substância terrestre eu criei o mundo vegetal. E, naquele dia,
todas as coisas que cresciam sobre a terra que eu tinha creado eram venenosas para a vida animal.

11. Então, eu criei as serpentes; de todos os tamanhos eu as criei. E elas também eram venenosas.

12. E as serpentes que eu criei eram carnívoras, alimentando-se umas das outras. Eu as criei com
auto impregnação.  

13. Assim eu fazia descer o veneno do ar* sobre a vegetação, e daí para o mundo animal; assim eu
purifiquei o ar do céu.

14. Esta foi a primeira creação que criei em vosso mundo.

15. Então eu obscureci a terra com queda de nebulæ, e cobri os venenos que cresciam sobre a terra,
e eles foram transformados em óleo e carvão.

16. Então, eu fiz uma nova creação; dando pés, patas e ossos aos animais que eu projetei para a
terra.

17. E quando a terra estava madura para o homem, então eu o criei; macho e fêmea eu criei aqueles
da segunda creação.

18. E o homem era incapaz de falar, como outros animais; sem fala e sem entendimento, ainda
menos do que qualquer outra creatura que eu criei.

19. No entanto, eu tinha dado ao homem, e assim o fiz, dos elementos dissolvidos de todos os
seres vivos que o precederam.

18. E o homem não pôde falar, como outros animais; Sem discursos e sem entendimento, ainda
menos do que qualquer outra criatura que eu criei.

19. No entanto, eu tinha dado ao homem, e assim o fiz, dos elementos dissolvidos de todos os
seres vivos que o precederam.

20. E o homem participou da primeira e segunda creações. De acordo com a maneira de cada
animal na terra, assim eu criei o homem; com todas as características de todos eles, assim eu o criei,
macho e fêmea eu os criei.

21. E o homem era inconsciente de sua criação, sem saber de onde ele veio; nem ele sabia o que era
sua própria espécie.

22. E eu enviei mensageiros angelicais ao homem, para ensiná-lo quem ele era, e o despertei para as
suas capacidades, para as quais eu o criei.

23. E meus anjos formaram, do lado do homem, substância, e assim assumiram formas corporais; e
os anjos moravam com o homem como ajudantes, para fazer o homem entender.



____________ 

v 13. veneno, também pode se referir aos corpos espirituais dos demônios de eras anteriores.

Capítulo 7

1. Eu criei o homem, mesmo desde o primeiro, para que ele aprendesse a ser um ser independente,
diz Jehovih.

2. E quando meus anjos ensinaram a fala ao homem, fazendo com que o homem nomeasse todos
os animais no mundo, após os nomes que os animais se chamavam, eu ordenei a Meus anjos que se
afastassem do homem, por uma temporada.

3. Aos Meus anjos eu disse: Eis que, de todos os animais que eu criei no mundo, apenas ao homem
eu deu capacidade para transmitir conhecimento a seus irmãos com palavras.

4. E ao homem somente eu dei capacidade para compreender uma ideia Minha, seu Creador.

5. No entanto, eu inspireis todos os animais vivos que eu criei; mas eles não sabem disso.

6. Eu inspiro a aranha para fazer sua rede; o pássaro para construir seu ninho; o ganso selvagem
para voar para o sul, antes do começo do inverno; a égua para se aproximar de seu potro; a formiga
a abastecer  seu formigueiro;  as abelhas para habitar em uma colmeia;  e  assim por diante,  toda
creatura viva eu a faço mover e controlá-los por Minha inspiração.

7. Machos e fêmeas eu inspiro a se unirem em tempos e estações; e então viver separados durante a
gestação. Estes eu mantenho diante do homem como uma lição da sabedoria da Minha inspiração.

8. Ao homem eu dou liberdade para adquirir sabedoria observando o método de Minha obra, como
eu manifesto em outras criaturas vivas.

9. Eu também entreguei ao homem a capacidade para obter conhecimento da Minha inspiração em
contradição com a inspiração que ele recebeu de seu entorno.

10. A nenhuma outra creatura eu dei essa capacidade.

11. O que vem de Minha parte é sem dor nem prejuízo a ninguém, e com liberdade para todos. Tais
são as Minhas inspirações.

12. Quando o homem testemunha uma batalha, ele é inspirado na batalha; quando ele testemunha a
paz e o amor, ele se inspira na paz e no amor.

13. O que move o homem em consonância e sabedoria, e para a vida, é a Minha inspiração.

14.  O que move o homem em falta  de  consonância  e loucura,  e  à  morte,  é  a  inspiração  dos
arredores do homem.

15. Eu inspiro a serpente a morder para matar; pois assim eu a criei. Isto não é pecado, pois ela
cumpre seu trabalho; é o que restou do veneno de outras eras.*

16. O homem eu não criei para a destruição, mas para a vida, sabedoria, paz e amor para com
todos.

17. Quando o homem pratica a virtude, a sabedoria, a verdade e o amor para com todos, sua
inspiração é diretamente de Mim.



18. Quando o homem pratica destruição e egoísmo, sua inspiração não é diretamente de Mim,
através do conflito de seu entorno.

19. E assim ele se torna mal, em vez de bom.

20. Por inspiração direta eu faço mover a todos os animais que eu criei.

21. Isto eu também criei o possível para os homens, separados da inspiração indireta.

____________ 

v.15. Veja nota em 6:13.

Capítulo 8

1. EMBORA toda inspiração venha de Mim para todos os seres vivos, diretamente, eu também
criei o homem suscetível à inspiração indireta de todas as Minhas Creações.

2. O que quer que se receba de Mim diretamente está em harmonia Comigo.

3. O lírio e a rosa eu criei perfeito na sua própria ordem; o pássaro fêmea eu inspiro a construir seu
ninho na estação, perfeito em sua ordem.

4. Do mesmo modo é com todos os meus seres creados, exceto o homem. Todo o resto não erra,
na ordem em que os fiz; e todos eles cumprem a glória para a qual eu os fiz.

5. Mas, porque eu fiz o homem capacitado para receber inspiração de todas as coisas, ele manifesta
ambos, o mal e o bem; de acordo com seu nascimento e ambiente, assim o homem é bom ou mal.

6.  No entanto,  eu  criei  o  homem com capacidade para compreender isso também; pois,  eu  o
projetei,  desde o primeiro,  para elaborar  seu caminho para a  Divindade,  compreendendo tudo
abaixo dele.

7. E eu enviei meus mensageiros angelicais para o homem, ensinando-lhe a distinguir a diferença
nas inspirações sobre ele, para que ele pudesse governar a si mesmo em conformidade.

8.  E  os  Meus  anjos  disseram  ao  homem:  Torna-te  um  com  o  teu  Creador;  essas  são  Suas
inspirações diretas:

9. Ame o teu Creador acima de tudo, e o teu próximo como a ti mesmo.

10. Dê prazer somente e nenhuma dor.

11. Não assassinar.

12. Não agir com violência contra Suas creaturas.

13. Considere a liberdade de todos os seres vivos.

14. Não impeça a felicidade e a esperança dos outros, somente onde você puder retornar uma glória
transcendente e esperança em seu lugar.

15. Pois estas são inspirações diretas de teu Creador.

16.  Mas estas são as tuas inspirações  malignas,  ó homem, estas vêm do teu nascimento e dos
arredores, originários da escuridão:



17. Assassinar.

18. Caluniar.

19. Torturar.

20. Destruir os seres creados por Jehovih.

21. Lutar por você mesmo, acima do outro.

22. Gratificar a tua carne em detrimento da pureza ou da sabedoria.

23. Ser falso para com Jehovih.

24. Ser falso para ti mesmo.

25. Falar falsamente.

26. Cobiçar o que não te pertence.

27. Coabitar no período de gestação.

28.  Envolver-se  em  conflitos,  ou  ajudar  e  encorajar  conflitos,  que  são  frutos  de  alimentos
carnívoros, transmitidos no nascimento.

Capítulo 9

1.  O HOMEM eu  criei  com capacidade  para  distinguir  Minhas  inspirações  diretas  de  Minhas
inspirações indiretas, diz Jehovih.

2. E Meus anjos lhe deram regras, pelas quais ele poderia manifestar a diferença entre os dois.

3. O homem diz: Eis que qualquer homem pode dizer: Assim diz Jehovih! Um assassinou seu
vizinho, dizendo: Eu estava assim inspirado por Jehovih. Outro pratica todo o bem, e suas palavras
são sabedoria e compreensão, e ele diz: Eu estava inspirado por Jehovih!

4. Eu digo a ti, ó homem: nisto eu também te dei a liberdade; portanto, julgue por você mesmo, o
que realmente veio de Mim, e o que veio das trevas.

5. Vocês praticarão o julgamento adequado em todas as coisas.

6. Eis que enviei Meu Mensageiro para te julgar; mas você discernirá* os juízos do Mensageiro
Divino; e, depois, você te julgará da mesma maneira.

7. Eu te dei muitos livros sagrados, e eu te disse:

8. A menos que discirna isso corretamente, você será capturado em uma armadilha; eu te cobro,
não aceite nada dos homens nem dos espíritos, senão de acordo com as Minhas palavras.

9. Você confiará na inspiração do teu Criador para discernir adequadamente a verdade.

10. Tal é a Minha palavra que eu falo à tua própria alma.

11. O que vem a ti de um homem, anjos ou espíritos é inspiração indireta.

12. Nenhuma inspiração direta Minha pode vir a ti a partir de um livro, nem um sermão, nem de
qualquer coisa em todas as minhas Creações, mas somente de Mim, teu Criedor, exceto que ele
concorde com o que eu revelei.

13.  Embora  um homem receba inspiração direta  de  Mim,  e  ele  escreve  isso  em um livro,  no
entanto, quando ela vem a ti, é inspiração indireta, e não está vinculada a ti, somente na medida em



que Minha inspiração direta sobre você te leva a recebê-la, exceto quando eu revelo na revelação
que eu concedo aos que têm comunhão direta Comigo.

14. No entanto, nem todos os homens eu criei com a mesma lucidez para Me perceber e enquadrar
a Minha sabedoria em palavras corretas.

15. Somente poucos se afastarão da inspiração do mundo e virão até Mim.

16. Muitos Me professam em palavras, mas eles não cumprem minha inspiração na prática.

17. Minhas palavras são fáceis para os puros de coração; e minha sabedoria mostra-se no enquadrar
de sua fala.

18. Pois eu lhes dou palavras, mesmo quando eu dou ao animal inspiração para agir perfeitamente e
sabiamente as partes para as quais eu os criei.

19. Veja, mostro a aranha como tecer sua teia geométrica; é uma maravilha maior para Mim, dar
palavras de sabedoria a um homem justo?

20. Ou colocá-lo no caminho para receber Minhas revelações?

21. Ou mostrar-lhe a harmonia e a glória de Minhas creações?

______ 

v. 6. aprender, compreender corretamente.

Capítulo 10

1. NA primeira creação, ninguém Me ouvia, ou Me via, diz Jehovih.

2. E, até este dia, muitos homens Me negam e Minha Pessoa.

3. Para te ensinar, ó homem, que seja considerado os talentos de teu irmão, eis que, é um trabalho
para os Meus Mensageiros Divinos e outros anjos ministradores!

4. Para mostrar-te que nem mesmo dois homens veem tudo que eu criei da mesma forma;

5. Para fazer-te cauteloso, que, porque você não pode Me ouvir, você não deve julgar o teu irmão
que pode Me ouvir;

6. Para te induzir assim e assim, sem interferir com a tua liberdade;

7. Para tornar você vigilante, para aprender por tua própria inspiração de Minha parte;

8. Para tornar-te cético às versões dos outros de Minhas palavras, e ainda te fazer tentar descobrir
Minhas palavras e Minha Pessoa, de tua própria parte, para Me ver e Me ouvir.

9. Agora, eis que, nos antigos tempos, apenas aqui e ali, um, em todo o mundo, poderia se preparar
para Me compreender.

10. Como você pode dizer à besta no campo, ou a qualquer dos mais sábios animais;  Jehovih!
Jehovih!

11. E eles não vão te ouvirão de forma compreensiva;

12. Assim foi com quase todo o mundo, nos tempos antigos.

13. Hoje, eu tenho agido em muitos.



14. Amanhã *, todo o povo em todo o mundo deve Me conhecer.

15. Este é o progresso que eu fiz possível para você; nesta estrada, você viajará.

16. Você bloqueou o caminho para Mim por todos os lados.

17.  Você Me afastou  e  disse:  Lei  Natural!  Lei  Moral!  Lei  Divina!  Instinto!  Reflexão!  Intuição!
Clarividência!

18. Você disse em teu próprio coração: Nós temos nossa própria lei! Não precisamos da lei divina!

19. Eu te revelei que eu sou a Lei, mas os únicos que ouvem Minhas palavras são aqueles que
conhecem a Minha Presença.

20. Eu não estou distante; eis que eu estou contigo.

21. Eu não dei nenhum instinto a qualquer criatura debaixo do sol. Por Minha Presença eles fazem
o que fazem.

22. Eu não dou nenhuma instrução por intuição; eu sou a Causa para todos, e por todos.

23. Eu posso ser compreendido mesmo pelas mais simples das pessoas. 

24. Minha Mão está pronta para todo aquele que se aproximar de Mim.

25. Minha Voz está pronta e clara para todo aquele que se afastar de coisas desnecessárias, e longe
de filosofias e palavras ambíguas, servindo-Me em boas obras.

26. Minha Luz está presente, e responde a todos os que seguem o seu conhecimento supremo.

____________ 

v.14. o amanhã, referindo-se ao futuro.

Capítulo 11

1. PROCURE não espalhar Meus evangelhos para forçar seguidores a este caminho, diz Jehovih.

2. Nem ande por aí pregando com o mesmo propósito, dizendo: Assim diz Jehovih!

3. Deixe que todos os homens Me ouçam à sua maneira.

4. Nenhum homem deve seguir outro.

5. Eu não autorizo divisões.

6. Eu não autorizo nenhum credo humano como que te prendendo.

7. Eu sou Um Espírito e eu estou com todas as Minhas criaturas vivas.

8.  Para  aqueles  que  Me  escolhem,  praticando  toda  a  sua  luz  mais  alta,  eu  sou  um escudo  e
fortificação contra todas as trevas, e contra todo o mal e controvérsia.

9. Você não Me estabelecerá pelas leis do homem, nem pelo governo do homem, diz Jehovih.

10. Nem estabelecer pelas leis ou o governo do homem qualquer livro humano ou de revelação
pessoal, dizendo: Eis que este é o livro de Jehovih.

11. Para evitar que o homem interfira com o homem, isso tem sido um grande trabalho.



12. Ensinar o homem a compreender a liberdade, especialmente no que se refere ao pensamento e
ao conhecimento, isso tem sido um grande trabalho.

13. Pois ele cai facilmente sob a inspiração de seu meio, e cai sob os ensinamentos e persuasões de
seus semelhantes.

14. Porque ele veio da Minha mão ao mundo em inocência, um bebê indefeso.

15.  E  seus  irmãos  mais  velhos*  aproveitam  de  sua  inocência,  e  o  ensinam  seu  próprio
conhecimento, em vez de dirigi-lo a Mim.

16. E seus irmãos mais velhos estavam em sua própria escuridão, e seus irmãos mais velhos antes
deles.

17. Eu disse ao homem: Seja livre! Aprenda a conhecer a liberdade! Pense por ti mesmo! Estude o
teu Creador em todas as coisas, e em ti mesmo em particular!

18. Afasta-te dos teus irmãos mais velhos; venha à Fonte Altíssima.

19. Não se confunda com raciocínios confusos; encurte todas as coisas; pratique pureza; conheça o
Creador e Suas creações - pois isto é o que eu revelei ao homem.

20. Você é uma das sementes de Jehovih, e foi plantada por Sua Mão. Seja livre de todo o mundo.

____________ 

v. 15. irmãos, pode se referir a aqueles que não ensinam em harmonia com a palavra revelada do
Creador.

Capítulo 12

1. O HOMEM somente, de todos os Meus animais creados, eu criei não perfeito em sua ordem, diz
Jehovih.

2. O mais desprovido de conhecimento e o mais abandonado dos animais, eu criei o homem.

3. Eu não dei ao pássaro a capacidade de melhorar suas penas; nem ainda melhorar suas espécies;
nem dei a ele um livro sobre a forma de construir seu ninho, nem quanto ao seu comportamento
com outros pássaros.

4. Nem eu disse à lebre: Cuidado com as raposas, ou vá, ensine o teu filhote a depender da sua
agilidade.

5. E ainda, ambos, pássaros e animais, movem-se pela Minha inspiração, perfeitamente na ordem
em que eu os fiz; o pássaro faz seu trabalho, e a lebre foge da raposa.

6. Mas o filho do homem coloca seu dedo na boca de uma serpente, e a criança também comerá
qualquer veneno mortal.

7. Assim, de forma diferente, eu criei o homem de todas as outras coisas na terra; mas eu dei a ele o
fundamento sobre o qual ele poderia atingir a perfeição em todos os atributos dos Meus outros
seres vivos.

8. E eu disse ao homem: Observe o que você come e bebe, e onde morará de dia, e dormirá de
noite.



9. Pois todas as coisas você escreverá sobre a tua alma, o caráter e a natureza de que eles são feitos.

10. Se você for gentil,  como um cordeiro, e sem resistência e dócil,  para que você possa obter
grande conhecimento, alimentar-te de ervas, frutos e grãos.

11. E o teu sangue será puro e frio, e carregado de comida para o teu espírito, em paz e amor.

12. Mas se você for feroz, como uma besta carnívora, então você se alimentará de carne de todos os
tipos, e o teu sangue será quente, e teu espírito se agitará com paixão, raiva, disputa, mexerico,
guerra, ciúmes e desejo de vingança.

13. Pois tudo o que você carrega com o teu sangue, será carregado sobre o teu espírito.

14. Porquanto você não pode alimentar a carne senão por destruição até a morte, assim também a
destruição para a morte virá sobre a tua alma.

15. De teu próprio sangue teu espírito será inspirado, mesmo de acordo com o que o teu sangue
contenha.

16.  Como  através  do  corpor  a  tua  parte  corpórea  é  nutrida,  assim  através  da  parte  gasosa,
atmosférica, o teu espírito é nutrido.

17. A Mulher diz:  Eis que ey não mato nenhum cordeiro, nem pássaro, nem peixe.  Outros os
matam, mas eu os como.

18. Matar Meus cordeiros e pássaros, e tudo o que eu criei vivo, é um ato simples, diz Jehovih. Não
deixe nenhum homem desperdiçar muito discurso devido a tais destruições.

19.  É  a  contaminação  do  sangue  do  homem  por  comida  carnívora,  sobre  a  qual  você  deve
ponderar.

20. Semelhante a como eu criei todos os seres vivos. Todo aquele que se faz carnívoro, não pode
escapar do conflito e disputa dentro de seus próprios membros, alma e corpo.

21. Até que a Terra estivesse circunscrita, eu dei ao homem comida carnívora; hoje eu fiz disso
veneno para ele.

22.  E  o  homem  deve  se  afastar  disso,  tomando  os  passos  apropriados  para  praticar  o
vegetarianismo; pois, eventualmente, o cheiro disso o enfermará; e a visão do seu sangue o encherá
de horror.

23. O açougueiro se envergonhará da sua ocupação; seus vizinhos devem dizer a ele: Você fede a
sangue!

24. Porque você nos dá carne, nós também bebemos a embriaguez.

25. Porque você nos dá carne, nós também fumamos e tomamos narcóticos.

26. Porque você nos dá carne, nós estamos apodrecidos com catarro e com os pulmões cheios.

27. Porque nos banqueteamos com carne, Jehovih nos respondeu em carne corruptível.

28. Eis que nós fedemos da planta dos nossos pés ao alto de nossas cabeças.

29. E a nossa descendência nasceu no mundo tão indefeso e corrupto que metade deles morreu na
infância.

30. Jehovih disse: Quando eu ordeno a paz às nações da terra, eis que eu levanto Minha mão acima
da cabeça do carnívoro.



31. Como houve um tempo em que eu criei cada animal perfeito em sua ordem; assim também esse
tempo chegará ao homem.

32. E agora é o seu alvorecer. Por isso, eu o chamei Kosmon.

33. Como a aranha aprende a construir sua teia sem um livro, e as abelhas a habitar uma colmeia
em paz e a fábrica sem livros e leis escritas e instruções como fazer isso e aquilo, mesmo assim,
agora é um novo nascimento para as novas gerações do Meu povo.

34. Por Minha inspiração direta sobre eles, eles aprenderão a fazer todas as coisas perfeitas,  na
ordem do homem pelo qual eu o criei.

35. No futuro, o homem saberá fazer as coisas facilmente, e sem o longo labor dos livros, e sem
esclarecimento, ou explanações, e sem o consumo de carne.

36. Como antigamente, eu te ordenei que dominasse todos os seres vivos que eu criei; assim, agora,
eu te ordeno que domine também a terra e as águas da terra e o ar acima da terra.

37. E você governará sobre eles; para afastar o calor e trazer o frio; para afastar o frio e trazer o
calor, conforme tua vontade, para o benefício de todos os seres vivos.

38. Para realizar o que, antes de tudo, você deve gradualmente se adaptar ao teu Criador, de acordo
com a Minha mais alta luz sobre você:

39. Para pôr de lado a tua desarmonia no teu sangue, na carne e na tua alma.

40. Abrindo o caminho para que Minha inspiração venha direto a ti, para que você seja um Comigo.

Capítulo 13

1. O HOMEM diz: Se eu não posso adicionar um ponto ou traço ao meu corpo corpóreo, e tudo é
construído por Jehovih, então, de fato, é dEle.

2. Nem sou eu responsável se é bem feito ou bem preservado.

3.  E  se  eu  não  posso  gerar  um  novo  pensamento  nem  ideia,  então,  de  fato,  todos  meus
pensamentos e ideias são de Jehovih, dadas a mim por inspiração, seja diretamente por Jehovih, ou
por Suas creações.

4. Nem sou eu, pois, responsável por meus pensamentos, nem ideias, nem comportamento, sejam
eles bom ou mal. Na verdade, eu não sou responsável por nada, nem o que sou, nem o que eu faço,
nem o que me convém. Eu sou apenas um autômato; eu, por mim mesmo, nada sou.

5. Jehovih diz: Porque eu te dei a liberdade, tu és responsável por tudo o que és, e por tudo o que
você faz,  e  por tudo o que vem a ti,  e  por tua paz e felicidade, tanto neste mundo como no
próximo.

6. Liberdade, eu dei a ti sobre o que devias comer, e vestir para te cobrir, e onde você deve ficar.

7. Eu te dou liberdade para construir a tua casa no teu caminho; mas, eis que, tal liberdade eu não
dei ao pássaro, nem ao seu ninho, nem ao castor, nem à formiga, nem a qualquer outra creatura
viva.

8.  Liberdade eu te dei  sobre se deves  comer ervas ou carne.  Mas essa liberdade eu não dei  a
nenhuma outra criatura viva.

9. À ovelha e ao cavalo eu disse: Coma vocês de ervas; ao tigre e ao leão: Coma vocês carne de
carne.

10. A ti eu dei a liberdade de fazer-te carnívoro, herbívoro ou omnívoro.



11. Tudo o que você coloca na tua boca, e isso unido ao teu sangue, e entra no teu corpo; eis que
foi pelo meu trabalho e pelo meu poder foi cumprido.

12. Verdadeiramente eu era o teu artífice.

13. Tudo o que você fez na questão foi escolher. Você, a esse respeito, é o mestre. E eis que não
sou responsável pelo teu comportamento, pois é a tua própria escolha andar na Luz ou andar na
escuridão.

14.  Porque  você  se  mostra  carnívoro,  a  escolha  é  tua.  Eu  coloquei  diante  de  ti  os  animais
herbívoros  e  os  animais  carnívoros;  e  eu  dei  a  ti  olhos  para  olhar  para  eles  quanto  ao  seu
comportamento, seja feroz e destrutivo, ou pacífico, paciente e dócil.

15. E eu falei à tua alma, dizendo: Olhe, discirna por ti mesmo quanto ao que deve comer; perceba
a ordem de Minhas creações e o resultado sobre todos os Meus seres vivos.

16. Portanto, você é responsável por ti mesmo, e responsável por todo o mundo por ter feito o teu
corpo corpóreo tal como você tem.

17.  Mesmo  assim,  em  relação  ao  teu  espírito,  tua  alma,  tua  mente,  tuas  ideias  e  os  teus
pensamentos, eu dei a ti  liberdade da mesma forma; você deve escolher a vida ou a morte - a
decisão pertence a ti.

18. Eu dei a ti a liberdade de receber a tua inspiração de bêbedos, prostitutas e lutadores; ou de
homens de sabedoria, ou da inocência da infância, ou da virtude de uma virgem.

19. Ou de uma cidade de corrupção, ou do país, com ar puro e árvores, flores, montanhas e vales.

20. E eu falei à tua alma, dizendo: Escolhe o que deve ser a inspiração da tua mente, espírito e alma;
eis que eu, o teu Creador, sou teu servo, para te fornecer pensamentos, ideias e disposição. Tudo o
que você precisa fazer é escolher.

21. Sim, eu disse: eu te levarei ainda a qualquer lugar e condição que você possa escolher.

22. E, agora, porque eu te dei esta ampla liberdade, e você escolheu, eis que você é responsável por
todos os teus pensamentos e ideias; e para o teu espírito e alma, e em teu comportamento você é
responsável por todo o mundo.

23. Com liberdade eu concedi responsabilidade também.

24. Eu sou o Poder, a Luz e a Vida.

25. Em uma coisa, principalmente, você não é um autômato, e essa é a tua própria entidade, teu
próprio ser, o teu próprio seja o que for.

26. Eu te dei a ti mesmo, e mesmo no zero da tua entidade, eu disse a ti: Vai-te, faze a ti mesmo.
Todos  os  outros  animais  eu  criei  perfeitamente  com  Minhas  próprias  mãos,  mas  a  ti  eu  dei
liberdade para você fazer a si mesmo, mesmo conforme você tem. Sim, mesmo nisto, eu disse:
Escolha você, e eu farei para ti por Mim mesmo teu trabalho.

27. Então assim, a escolha e a liberdade foram a soma total do que eu te dei.

28. Agora, portanto, ó homem, como eu te dei escolha e liberdade a ti, assim você dará o mesmo ao
teu próximo e companheiro.

29. Sem essas coisas, não há responsabilidade; com essas coisas, todas as responsabilidades.

30.  Escolha  o  teu próprio  alimento,  tua  própria  vestimenta  e  a  tua  casa;  e  escolha  o lugar,  e
providencie  o  caminho  para  qualquer  inspiração  que  você  possa  ter,  ainda  assim  você  será



responsável; e o resultado será para ti de acordo com a tua própria escolha, quer seja dar atenção ao
teu meio ou imitar o teu Creador.

Capítulo 14

1. ESTAS são as revelações de Tae dos tempos e estações de Jehovih, designadas aos escolhidos:

2. O Solstício de Verão será o fim do ano, e será chamado o último dia do ano velho, diz Jehovih.

3. E no primeiro dia após esse, será o início do ano, e ele será chamado de novo dia do ano.

4. Estes são os Meus tempos do fim e o início de um ano, que eu criei; e eu fiz a terra e o sol como
Meu testemunho escrito disso.

5. E eu abençoei e santifiquei o dia do ano velho e o dia do ano novo, e eu os designei como dias
sagrados, para que os homens lembrem a ordem e o sistema de Minhas obras.

6. E eu disse ao homem: De um dia do ano novo até o seguinte será chamado um ano, pois ele é
uma oscilação completa da terra e de sua revolução na órbita onde eu a coloquei.

7. Portanto, o que você completou dentro de um ano será lembrado por você, para que você possa
julgar por ti mesmo naquele momento.

8. E, no dia do velho ano, você concederá pleno perdão em todas as coisas contra todas as pessoas.

9. E ao pôr do sol naquele dia, você será purificado de toda animosidade e reclamações contra todo
homem, mulher e criança, em todo o mundo.

10. E você reconhecerá isto em palavras, músicas e orações,  e em sinais simbólicos,  sem valor
intrínseco, a quem você ofendeu durante o ano passado.

11. Tae disse: Por esse motivo, o dia do ano velho será chamado o Mais Sagrado Dia de Shabbat.
Eis que está de acordo com os Seus reinos celestiais.  E ele será contigo um dia de comunhão
espiritual, e de louvor a Jehovih e Suas creações; com música e oratória, cerimônias e procissões da
tua juventude, ordenadas e bem disciplinadas.

12. E, no dia do ano novo, você se regozijará, cantará e dançará; velhos e jovens juntos, do mesmo
modo que o ano antigo e o novo ano se unem, lado a lado.

13. O sétimo dia do ano novo será o seu próximo dia de Shabbat, e será um dia de descanso e de
comunhão espiritual e louvor a Jehovih e Suas creações, com canto e oratória.

14. Assim também todos os dias sétimos serão dias de Shabbat; por essa razão sete dias serão uma
semana, sendo seis dias para trabalho, e um para descanso e adoração.

15. Pois isso foi comprovado em todo o mundo ser bom para o homem.

16. Estes, então, serão os dias da lua: *

17. O primeiro dia da lua nova após o dia de ano novo será o início do primeiro mês; e o término
da quarta fase da lua será o término do primeiro mês, e será chamado Primeiro mês.

18. As próximas quatro fases da lua serão o segundo mês, e ele será chamado Segundo mês.

19. E o próximo término de quatro fases da lua deve ser chamado Terceiro mês. E assim por
diante, até a conclusão do ano.

20. Assim, do mesmo modo, será o mês em todos os anos, pois estes são os tempos da lua como
Jehovih os creou.



21. Não deve importar ou não se os meses se sobrepõem a um ano novo; como eles são creados e
movidos pelo Todo-Poderoso, mesmo assim o homem deve computar e registrá-los.

22. (Por exemplo, um dia de ano novo pode vir no vigésimo dia da Duodécima lua ou em outro dia
da lua, ainda assim, conforme eles coincidem, assim eles serão numerados em verdade.)

23. À medida que o tempo da lua difere de diferentes continentes, assim os tempos dos meses dos
habitantes de diferentes continentes serão locais para eles.

24. Mas, na relação entre diferentes nações em diferentes continentes, os tempos dos meses não
devem ser enumerados.

25. Mas, em todos esses casos, o ano e os seus dias serão nomeados assim.

26. (Como, por exemplo, o sétimo ano e o nonagésimo sexto dia.)

27. E acontecerá dessa forma com os dias de Shabbat em todo o mundo, eles serão o mesmo dia
para todos os povos, mesmo com a trajetória do sol.

28. Dessa forma, os reinos celestiais de Jehovih estarão em harmonia com os mortais, quanto aos
tempos e às estações em todas as coisas.

29. (E Mir Mahvar disse: Foi estabelecido nesta fase da Era Kosmon que o sétimo dia da semana de
acordo com o cálculo da Bíblia Hebraica, como observado pelos antigos Essênios, também deve ser
observado  como  um  Shabbat  de  comunhão  por  Essênios  Fidelistas;  assim,  há  dois  Shabbats
semanais observados pelos Essênios Fidelistas nesta era.)

____________ 

v.16. dias da lua, significando meses.

Capítulo 15

DIA SANTO DO ACORDO

1. COMO Jehovih, através de Seu Mensageiro Divino, legou aos filhos Na América um governo
sem restrições com o nome de qualquer dos deuses, então Jehovih santificou o dia da ratificação e
assinatura e selagem de Seu acordo (Constituição Americana), como o DIA DO SANTO SELO.

2. E o sinal que Ele fez, UMA MÃO SEGURANDO UMA PENA.

3.  Que seria  o sinal de saudação do mestre no templo no dia e  na noite de comemoração do
mesmo.

4. E Jehovih fez a resposta ao sinal do mestre, A SUSPENSÃO (pelo membro do templo) DE UM
PEDAÇO DE PAPEL, significando, CONSTITUIÇÃO.

5. Portanto, foi dito: O mestre saúda com o sinal, DIA DO SANTO SELO, e o templo responde
no sinal, CONSTITUIÇÃO.

6. E Jehovih disse: Lembre-se de hoje, e mantenha-o santo, até o fim do mundo, pois aqui estava o
início da liberdade do homem!

Capítulo 16

DIA SANTO DO VÉU (DIA DO ES)

1. COMO Jehovih, através do Seu Mensageiro Divino, abriu o véu do céu, dizendo:



2. Que Meus anjos avancem; os vivos e os mortos juntos conversem.

3. Assim Ele santificou o dia em que os anjos do céu foram feitos conhecidos aos mortais. (31
de março de 1848)

4.  E  Ele  deu  o  sinal,  UMA  MÃO  SEGURANDO  UM  VÉU  SUSPENSO,  significando,  O  CÉU
DESVELADO, como o sinal do mestre no templo no dia e na noite da comemoração do mesmo.

5. E Jehovih deu aos membros do templo a responder no sinal, TRÊS APLAUSOS, significando,
ALEGRIA SEM FIM!

6. E Jehovih disse: Lembre-se deste dia, e mantenha-o santo, até o fim do mundo. Pois, sem
livros e sem argumentos, eis que eu tenho provado a vocês a imortalidade da alma do homem!

Capítulo 17

O DIA DA ESPADA CAÍDA.

1.  COMO Jehovih,  através  de Seu Mensageiro  Divino,  causou a liberdade aos  escravos na
América e, assim, a escravidão geral teve o golpe final, assim Jehovih abençoou aquele dia e o
santificou.

2. E Ele deu ao homem, como o sinal do mestre no templo, UMA MÃO APONTANDO PARA
UMA CANETA, significando, EU PROVEI QUE ISTO É MAIS PODEROSA QUE A ESPADA.

3.  E  Jehovih  deu  aos  membros  no  templo  para  responderem em  sinal,  MÃOS  JUNTAS,  E
OLHANDO PARA O ALTO, significando, EM TEU LOUVOR, Jehovih!

4. Jehovih disse: "Lembre-se do dia da proclamação da liberdade, pois é o Meu dia, que eu
concedo a vocês como dia da liberdade em toda justiça festiva, que vocês guardarão todos os
anos, e comemorarão até o fim do mundo.

Capítulo 18

O DIA SANTO DO KOSMON.

1. ALÉM do que está acima, Jehovih deu outro dia sagrado, o Dia Kosmon, que Ele também
ordenou que fosse guardado em comemoração de outra questão, que Jehovih ordenou ser
segredo com os Fidelistas por um certo período de tempo, o tempo que não expirou até este
dia. Portanto, o atual dia de Kosmon ainda é um segredo com os Fidelistas. (No entanto, neste
momento é observado em 26 de julho.)

2. E Jehovih disse: Que os mortais e os anjos vivam e trabalhem em unidade, eis que eu dei
certos dias, segundo os quais as grandes congregações na terra podem se encontrar pelos
Meus céus orgânicos, em reunião, mortais e anjos, pela felicidade de ambos, e para a glória de
Minhas obras.

3. Agora, eis que também, como pela Minha Presença eu te inspiro, quando você trabalha
Comigo, e você está agindo corretamente, e com pureza e amor, assim também é contigo, em
relação aos Meus anjos.



4. Quando você faz e mantém teu corpo corporal puro e limpo, Meus anjos, que são puros e
limpos, vêm a ti para te ajudar e para te iluminar.

5. E quando você derrubar todos os pensamentos impuros, praticar o altruísmo, e procurar
obter sabedoria e aprender a melhor forma de ajudar os teus semelhantes, eis que os Meus
anjos da luz e da sabedoria vêm a ti e, pela virtude de sua presença, que você não vê, eles
inspiram a tua alma na luz do teu Creador.

6. E o homem obstinado diz: Eu não serei um vidente, nem profeta, nem su'is, nem sar’gis; em
verdade, eu não terei anjos comigo para me ensinar, nem me dar luz ou conhecimento sob o
sol.

7. Tudo o que eu conseguir será meu. Mais sábio é para mim obter saber, e fazer coisas por
mim mesmo, do que ter anjos indo e vindo a mim, ou me manifestando através de mim.

8. Verdadeiramente, eu não serei usado nem por homem nem por anjo, pois isso prostituirá a
minha carne e o meu espírito aos outros.

9.  Eis  que  meu corpo  me foi  dado  para  meu próprio  uso  e  proveito,  para  estabelecer  e
desenvolver minha própria alma para a felicidade eterna na individualidade.

10.  Igual  a  todas  as  pessoas é a Minha Presença,  diz  Jehovih.  Eu sou para os justos  e os
injustos; eu estou em todos os lugares, tanto na escuridão como na luz.

11. Porque tu estás nas trevas, você não me contempla.

12. Porque você é imperfeito em carne e espírito, você me nega.

13. Porque você está confuso com a desarmonia, você não acredita em Mim.

14. Aquele que não tem ouvido para a música, não descobre uma melodia; do mesmo modo
aquele que é contraditório negando Minha Pessoa.

15. Para os puros não há egoísmo, nem para as coisas terrestres, nem para a própria carne e
espírito.

16. O homem puro é como um vidro claro; ele pode se contemplar, e, assim, perceber Meus
anjos e a Mim.

17. Através do homem puro, os anjos puros podem ver a mortalidade e a espiritualidade. A
presença deles o inspira a entender todas as coisas.

18. Tanto com o homem que não é um vidente, nem um su'is, são os anjos, como com aqueles
que são videntes, ou su'is, ou sar'gis.

19. Porque você não vê, nem ouve os anjos, somente prova tuas trevas, mas não prova a
ausência dos anjos.

20.  às  trevas,  venha  as  trevas;  com a  escuridão,  permaneça  a  escuridão,  ambos,  anjos  e
mortais.

21. Mais é o homem das trevas governado pelos anjos, do que o homem da luz.

22. Eis que eu não te criei para preencher qualquer lugar em todo o mundo por tua própria
causa.



23. Nem eu te deu a tua carne nem o teu espírito para ser teu somente.

24. Estes, também, você renunciará, dizendo: A Ti, ó Jehovih, eu dou tudo; minha carne, meu
espírito, minha mente e todo meu serviço; para ser teu para sempre.

25. Você dirá: Apropria-te de mim, alma e corpo, de qualquer maneira que você possa, para
que eu possa fazer o bem aos outros, aos mortais e aos anjos.

26. Até que você consiga isto, você não ouvirá a Minha Voz nem vê Minha Mão.

27. Como eu Me doei, e assim criei todas as coisas, assim você seguirá Meus passos, para se
tornar um Comigo.

28. Aqui está o segredo da sabedoria, verdade, amor e poder, do tempo sem fim.

FIM DO LIVRO DA INSPIRAÇÃO


