
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 des-
truídos. 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 Rema-
nescente 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 

2 “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: 

“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) 

 
 

 


