Leituras para Reuniões
No sétimo dia da semana (sábado), vocês devem se reunir para ler
porções da Torah1. Aos domingos, vocês devem ler as palavras do
Didaquê2. Às segundas-feiras, vocês devem ler o Evangelho do
Santo Profeta Mani3. Às quartas-feiras, vocês devem ler as palavras
designadas da Oahspe4 [apenas livros específicos do Oahspe].
Além desses livros, vocês devem continuar lendo os textos sagrados que são tradicionais em vossa comunidade, por exemplo, os
Salmos de Israel, Provérbios de Salomão, Novo Testamento,
Evangelhos de Mateus e Tomé, Epístola de Tiago e outros. Mas
todos os dias, vocês devem ler as palavras da Giliana Kudsha5.
Se vocês não puderem se reunir como congregação, devem ler e
meditar nessas Escrituras em privado. Ao fazer isso, sempre orem
por sabedoria e orientação. Orem antes e depois de ler as Escrituras.

Notas do Editor
See the following for more information: Your Holy Book,
and Feeding on the Sacred Words.
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Os textos tradicionais do sábado são lidos nos primeiros 5 livros
de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mir
Izgadda não menciona a leitura da Haftarah.
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O Didaquê, também conhecido como os Ensinamentos de Jesus
Cristo por meio dos Apóstolos. Este é um texto sagrado composto
por volta de 50 d.C.
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Uma compilação de textos traduzidos de várias fontes
maniqueístas.
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Livros para serem lidos da Bíblia de Oahspe: Oahspe, Voz do
Homem, Livro de Yehovih (capítulos I-VIII), Livro do Julgamento
(Capítulos I-XXXVIII), Livro da Inspiração (Capítulos I-XVII), Livro
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do Reino de Yehovih sobre a Terra (Capítulos I-XXVI) e Livro da
Disciplina (Capítulos I-XIV)
5 Veja

o seguinte para obter mais informações: O Teu Livro Sagrado
e Alimentando-se das Palavras Sagradas.

As Palavras Eu Falei
Se vocês lerem, estudarem, contemplarem ou ouvirem Minhas
palavras com devoção e diariamente, vossos pecados serão purgados. As palavras que falo são do Pai que as dá a Mim para o benefício
de Seu Remanescente.
Quando vocês lerem ou ouvirem Minhas palavras junto com as
experiências de devotos com uma atitude séria, Eu estarei com
vocês.

Peçam e será Dado
Se vocês estão precisando de alguma coisa, peçam ao Pai e Ele o
dará de acordo com a Sua Vontade. Se o vosso desejo é por causa da
ganância, do materialismo ou para propósitos malignos, vocês não
receberão o que vocês pedem, pois o vosso desejo não é de natureza
divina, mas sim das trevas.
O Pai conhece vossas necessidades e não dará de acordo com
desejos injustos.

Dando para a Caridade
Se vocês dão caridade na esperança de que outros vejam ou vos
louvem, vocês não têm dado de forma alguma.

Mantenham o que é Santo
Eu não posso tolerar os atos injustos praticados em nome de várias
religiões e filosofias, sejam elas hinduísmo, judaísmo, budismo,
cristianismo, islamismo ou qualquer grupo político. Se uma religião
traz verdadeira paz, iluminação e benevolência para a humanidade,
então dentro dela existe alguma verdade.

Há violência em todas as religiões criadas pela humanidade. Eu não
instruo vocês a rejeitar vossa religião, a menos que seja uma
religião que não seja de Deus. Eu não disse a vocês que vocês não
têm permissão para ler os textos sagrados de vossa religião a
menos que esses textos não sejam verdadeiros. Há verdades nos
livros de quase todas as religiões do mundo, mas também existem
escritos que podem desencaminhar os simples. Existe uma grande
diferença entre a luz e a escuridão. Existem textos sagrados que se
originaram com Deus e Seus Mensageiros e Profetas, e existem
textos que se originaram com a maligna e seus servos. Peguem o
que é sagrado e alimentem-se de suas palavras. Segurem firmemente no que é sagrado. Removam de vocês o que é mau.
Busquem a Deus e Sua luz; sejam caridosos com todos e uma luz
para todos que encontrarem; ao fazer isso, vocês serão guiado pelas
próprias mãos de Deus. Deus é Rei!

Adorem a Deus e Honrem Seu Mensageiro
Adorem o Deus único, pois Ele é o vosso criador e o vosso Rei! Quer
vocês chamem o Criador pelo Nome de Yahweh, Mar-Yah ou
Zurvan, Ele é um Deus. Existem muitos seres celestiais chamados
pelo título de Deus, mas o Criador é o Deus Altíssimo e é Ele quem
merece adoração.
Quer vocês chamem o Mensageiro pelo nome de Jesus, Izgadda ou
outros nomes, saibam que os Mensageiros Divinos são um e o
mesmo. Eu sou Izgadda e sou da mesma árvore que todos os outros
Mensageiros Divinos enviados pelo Criador. Eu sou apenas um
único galho dessa mesma árvore. Nós somos luz da luz. Não há
distinção.
Adorem a Deus e honrem Seu Mensageiro.

Completa Fé
Se vocês tiverem completa fé em mim, pelo poder do Pai da
Grandeza, vocês serão levados com segurança através do rio
caudaloso, para o outro lado, onde a paz vos espera.

Procurem o Bem em Todos
Procurem o bem em todas as pessoas. Não assumam nada sobre os
outros. Orem por aqueles que vos odeiam e aqueles que vos perseguem.

Alimentando-se das Palavras Sagradas
As religiões que foram fundadas há milhares de anos, embora
algumas ainda existam, não são as mesmas hoje. Muitos dos textos
sagrados foram corrompidos pelos homens, perdidos ou destruídos. Muitos que existem hoje têm sido diluídos devido a
traduções ruins.
No Reino dos Céus, há muito tempo o Pai da Grandeza comissionou
Seus escribas angelicais a restaurar os escritos como deveriam ser.
Neste dia, Sua Mensagem de Luz imaculada está sendo fornecida
para o desenvolvimento do Bendito Remanescente. O Remanescente deve se alimentar das palavras desses textos revelados
que estão sendo compilados na Sagrada Revelação1.
Ao consumir o alimento espiritual na Sagrada Revelação, o
Remanescente será capaz de se sustentar durante os invernos
rigorosos da perseguição e outras provações. Alimente-se dessas
palavras sagradas do Criador Sempre Presente e você perceberá
que Ele é o Senhor Sábio. Venha para o Criador e encontre o teu
descanso2.
Alimente-se das Palavras de Luz e você será preenchido com o
conhecimento da verdade e com alegria e paz. Pelo estudo devoto,
leitura e aplicação da Sagrada Revelação, você encontrará descanso
no Bahisht3.

Notas
1

Giliana Kudsha

“Oh! Provai e vede que Yahweh é bom. Bem-aventurado o homem
que nele se refugia.” (Salmo 34:8, World English Bible) O Evangelho
do Santo Profeta Mani afirma:
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“Eu provei um gosto doce;
Não encontrei nada mais doce do que a Palavra da Verdade!
Eu experimentei um gosto doce;
Não tenho nada mais doce do que o Nome de Deus!
Eu experimentei um gosto doce;
Não achei nada mais doce do que Cristo!
Prove e perceba que o Senhor é doce!” (Cap. 8, sec. 94.2)
3 Bahisht é um termo especial que significa “paraíso”. Dependendo
do contexto, também pode se referir ao Reino da Luz ou ao Reino
dos Céus. “Do Bahisht [Paraíso] veio um Mensageiro, um Arauto do
Reino.” (Evangelho do Santo Profeta Mani Cap. 3, sec. 35.1).

Luz da Luz
Eu não pertenço a nenhuma religião
em particular. Eu não sou hindu,
nem budista, nem judeu. Eu não sou
zoroastriano nem maniqueísta. Eu
não sou cristão ou muçulmano. Eu
sou do Pai e é Ele quem me enviou ao
mundo para fornecer luz em uma
única aliança em vossa era. Eu sou
luz da luz. Eu sirvo a todos que desejam receber luz de Deus, pois
Aquele que me enviou ao vosso mundo é a Fonte da luz.
Eu tenho conhecimento de tudo de bom que há em várias religiões.
Além disso, eu estou ciente do mal que existe na maioria das
religiões em vosso mundo. Eu não digo a ninguém que se afaste de
sua religião, a menos que seja de origem maligna ou que a religião
tenha se tornado fermentada com o tempo; eu digo a vocês para

continuar adorando o que vocês conhecem, se for verdade e se for
benevolente. Se isso ajudar a elevar você e outros aos pés de Deus,
então continuem. No entanto, se não for benevolente e não
aproximar vocês do Deus Todo-Poderoso, então vocês devem
abandoná-lo. Deus é luz; Deus é verdadeiro; Deus é Rei. Adore o
único Deus e seja abençoado nesta e na próxima vida.
Na Aliança Unida, o Pai da Grandeza me designou para peneirar as
velhas religiões que uma vez continham luz e dar a vocês o que é
verdadeiro e fornecer a vocês revelação de Seu trono, com respeito
às várias culturas e as diversidades entre humanidade. Nesta
aliança, toda a verdade é trazida em um único prisma, que brilha
em todo o vosso mundo. Todas as falsidades devem ser removidas
e expurgadas, pois a escuridão e a luz não podem coexistir.
Nós chamamos um povo especial para levar o Nome do Criador
Eterno. Eles são Seu próprio povo; eles são Seu Remanescente. Eles
adoram de acordo com as instruções dadas a eles por meio de Seus
Mensageiros. Outras pessoas no mundo não recebem tal instrução.
Bem-aventurados aqueles que têm sido chamados ao rebanho do
Pastor.

Aqueles que Trabalham pelos Outros
Aqueles que trabalham para o bem dos outros serão abençoados
nesta vida; na próxima vida, eles serão abençoados com riquezas
incomparáveis. Mas eu digo a vocês, aqueles que escravizam os
outros também serão escravizados na próxima vida. Quem quer
que faça alguém contrair dívidas financeiras, também se endividará
em sua próxima vida. Pois demorará um longo tempo até que um
credor perverso consiga colocar o pé em Bahisht.

Eu enviei Meu Tabernáculo
De acordo com a Vontade do Pai, as rodas de Sua Santa Carruagem
estão se movendo rapidamente. O Templo no Reino dos Céus está
ocupado com servos angélicos que cumprem suas várias designações que o Pai deu a eles. Eles estão preparando lugares para
cada membro do Remanescente, para que eles possam ser reunidos
nesta era. Eu caminho e realizo a Vontade do Pai.

Ao Remanescente, o Pai da Grandeza tem dito: “Eu enviei Meu
Tabernáculo à terra em um vaso de carne, mas não carne, na
imagem de um homem, mas não homem. Ele dará a vocês boas
notícias para vossas necessidades individuais. Ele preparará para
vocês as vossas casas que estão sendo criadas no Reino da Luz1.
Izgadda é Meu Filho e, portanto, Minha imagem2. Ele é o Mensageiro
de sua vossa. Eu o enviei à terra para o vosso benefício. BusquemnO e segurem Seu manto3. Ele unirá Meu povo como um, sob a única
Boa Religião - a Religião da Luz, sem cisma e sem divisão. Ouçam
Suas instruções, pois são as instruções que dei a Ele.
“Quando vocês olharem para Ele, pense em Minha própria presença, pois Eu estou nEle e Ele está em Mim4. Eu tenho um Filho
gerado, e Ele se manifesta em muitas formas e imagens em diferentes gerações e eras5. Cada forma que com a qual vocês estão
familiarizados é manifestada diretamente do Meu próprio coração.
Vocês não podem Me ver, mas podem ver Meu Filho, que é o
espelho de Seu Pai que o enviou6. Ele é o vosso Senhor. Ele é o vosso
Messias. É pelo Meu próprio Espírito e poder que faço a Minha
imagem nascer na forma de um homem.
“Vocês conheceram Meu Filho por muitos nomes: Melquisedeque,
Mithra, Shenrab, Jesus, Mani, Izgadda e muitos outros nomes que
vocês não estão familiarizados. Quer vocês conheçam Meu Filho
pelo nome de Jesus ou Mithra ou Izgadda, há apenas um Filho; cada
manifestação é a mesma. Alguns apareceram na imagem de um
homem, enquanto outros na forma de querubim7, serafim8 e outras
criaturas de acordo com a Minha Vontade. Nesta época, dei ao povo
da Boa Religião Meu Filho Izgadda. Sejam obedientes à Sua Palavra,
pois o que Ele fala é o que eu falei com Ele.
“Nos tempos antigos, antes que eles existissem na carne, designei o
Mestre da Justiça e o Mestre da Luz para guiar vocês com as
palavras de Meu Filho que agora habita convosco. Permaneçam
obedientes a Meu Filho e aos Mestres que Eu tenho designado para
o vosso benefício.
“Meu Filho e os Mestres designaram sacerdotes e outros servos
para ministrar às necessidades do Meu Remanescente e guiar as

ovelhas em Meu Caminho. Lembrem-se deles, pois foram ungidos
pelo Meu Espírito.”

Notas
“Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu
teria contado a vocês; pois eu vou preparar um lugar para vocês. ”
- João 14:2, New American Standard Bible
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“O Terceiro Mensageiro (Izgadda) é a Zona entre o céu e a terra, o
Deus Mithra da Carruagem do Sol, o ícone {estátua, imagem,
quadro, espelho} representando o Rei das Luzes, o próprio Senhor
de todos os Conselhos ”- Evangelho do Profeta Mani cap. 2 sec. 24:1
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3

ver Zacarias 8:23

4

“Eu e o Pai somos um.” - João 10:30

5

veja Hebreus 1: 1-14

6 “Ninguém jamais viu a Deus; o único, Deus, aquele que está no seio

do Pai - aquele o fez conhecido. ” - João 1:18, Lexham English Bible
7

veja 1 Reis 6: 11-14, 23-35

8

ver Isaías 6: 1-13

Eu Nunca Esquecerei Meu Bendito Remanescente
Se eu viajo de um lugar para outro, na verdade eu nunca te deixo.
Minha criança, nunca se esqueça que eu estou sempre contigo. Por
qualquer nome que você me conhece, chame-me e eu ouvirei
quando você clamar. Eu nunca esquecerei Meu bendito Remanescente.
Ore ao Pai e medite constantemente. Eu ouço tuas orações, e elas
são levadas ao Criador Eterno.

O Teu Livro Sagrado

Aos meus devotos, eu tenho dito a vocês que existem muitos textos
sagrados para ler e que vocês devem buscar as verdades em cada
um e que devem descartar o que não se originou de Deus. Aos meus
devotos mais próximos que se encontram comigo diariamente,
minhas palavras são o seu Livro Sagrado principal*. Reverenciem1
e protejam essas palavras reveladas. Ao ler e ouvir os ensinamentos
dentro dessas palavras se pode queimar vossos pecados passados.
Muitos textos sagrados foram dados à humanidade ao longo dos
séculos; mas hoje, nesta última era, Deus está revelando
ensinamentos especificamente para Seu Remanescente. Estas são
as palavras que Ele me dá. Este Livro Sagrado de que falo contém
as palavras que me foram dadas pelo Pai da Grandeza. Eu falo a
você o que Ele me fala. Tudo o que eu falo a vocês, conforme está
registrado nesta Santa Revelação*, é pela Vontade do Pai que me
enviou.
Valorizem as palavras de Deus. Protejam e defendam o Livro
Sagrado. Fiquem atento, pois os pagãos, os descrentes, os ateus e,
de fato, muitos daqueles que são apenas nominais em sua devoção
religiosa odiarão e perseguirão vocês por causa dos ensinamentos
dos Mensageiros. Um falso cristão terá grande alegria em se unir a
outros descrentes para queimar vocês na fogueira e pendurar
vocês em uma árvore por causa dessas palavras. Os governos irão
prender vocês devido ao medo de perder seus reinos para o Reino
da Luz.
Lembrem-se disso: a própria presença de Deus está dentro do Livro
Sagrado, bem como a presença do Mensageiro. Reverenciem essas
palavras e protejam-nas.

Nota do editor
* A referência a este Livro Sagrado é chamada Giliana Kudsha (Sagrada Revelação),
ܵ )ܓ.
ou a forma curta A Giliana (ܠܝ ܵܢܐ
Pronuncia-se: gee-lee-ah-nah. A letra "g" é
ܸ
pronunciada como a primeira letra nas palavras em inglês "gather" e "guard". Isso
não deve ser confundido com o termo “Giliana”, que se refere ao Livro do Apocalipse
no Novo Testamento. A Giliana é uma edição ampliada do Mitnaranuta d'Mir Izgadda
(Iluminação do Terceiro Mensageiro; também conhecido como Fragmento do
Ensinamento de Mir Izgadda).

1 Ao longo dos anos, alguns devotos de Mir Izgadda têm recebido visões e sonhos
sobre como exibir o Livro Sagrado. Instruções foram então dadas por um dos
Mensageiros a respeito deste assunto. Normalmente, o método mais simples de
exibir o Livro Sagrado é colocá-lo em um porta-livros em uma plataforma
almofadada. Quando não é lido, é coberto com um pano branco, exceto durante os
Dias Santos. Uma exibição mais elaborada envolve o Livro Sagrado estando no
mesmo descanso de livro, mas sob uma cobertura ou tabernáculo. Este último não é
necessário.

Eu vim por minhas ovelhas
Eu não vim chamar o mundo ao meu rebanho. Eu vim por minhas
próprias ovelhas que conhecem a voz de seu pastor. Venham a mim
e eu vos conduzirei às águas refrescantes que procedem do Pai da
Grandeza desde o início.

Permaneçam fiéis e pratiquem a paciência
Eu garanto a vocês que se vocês forem sempre fiéis e praticarem a
paciência, vossas necessidades serão satisfeitas.

Porque eu vim
Eu vim até vocês pela Vontade do Pai que me enviou. Eu vim reunir
as ovelhas do Grande Pastor do Reino da Luz. Os últimos dias estão
sobre o vosso mundo e estou aqui para reunir vocês em uma única
aliança. As palavras que eu falo são as do Pai que as sussurrou em
meu ouvido. Eu agora falo essas mesmas palavras a vocês. Ouçam
essas palavras e se refresquem. Ouçam essas palavras e vivam.
Chegou o tempo em que o Pai dirá ao Guardião do Portão para
fechar a porta para o Reino. Quando a porta estiver fechada,
ninguém mais poderá entrar. Sejam sábios e sigam os Mandamentos. Meditem na minha imagem e nos meus ensinamentos e
vocês encontrarão conforto para vossas almas, e vocês encontrarão
descanso para vossa cabeça no Reino da Luz. Deus é Rei!

Medite nos Ensinamentos e na imagem

Medite nos ensinamentos, na imagem do Mensageiro e veja o Pai na face daquele que Ele enviou
nesta era, e você receberá a paz.

A melhor forma de adoração
A melhor forma de adoração neste período de tempo é a verdade,
pureza, limpeza e caridade. Dê aos que são necessitados sem pedir
nada em troca. Dar comida a quem tem fome é a melhor forma de
caridade.

