
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 desig-
nações 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. Busquem-
nO 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 pre-
sença, pois Eu estou nEle e Ele está em Mim4. Eu tenho um Filho 
gerado, e Ele se manifesta em muitas formas e imagens em di-
ferentes 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 

1 “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 

2 “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 

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 

 


