
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), 
ou a forma curta A Giliana ( ܸܓܠܵܝܵܢܐ). 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 “Giliuna”, 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. 

 


