Palavra do Céu

Capítulo 1
(Contém as mensagens combinadas de 19 de março de 2019 e 7 de maio de 2019)
1 Em 19 de março de 2019 e 7 de maio de 2019, uma reunião ocorreu em Terra Nova
com muitos dos discípulos no Templo, a pedido do Eterno Pai Yehovih. Cada um dos
Fidelistas se reuniu no Grande Templo com alegria e antecipação, pois eles sabiam que
um aumento de conhecimento era iminente.
2 Vários seres celestiais do alto desceram ao Templo, incluindo o Arcanjo Miguel,
Gabriel e outros, numerosos demais para contar. O brilho que emanava de seus corpos
de luz era arrebatador e o amor e a compaixão que se estendia deles eram mais do que
as pessoas já haviam experimentado em suas vidas anteriores na terra.
3 A voz do Pai falou à assembleia dizendo: “Esta é Terra Nova, a nova terra, o lugar que
chamei cada um de vocês. Neste lugar vocês devem continuar aprendendo sobre vossa
missão para o futuro reino na terra. Este é o lugar do qual vocês serão enviados nos
próximos dias para ajudar a humanidade a cruzar a grande ponte de esperança a partir
do lado das trevas até os campos de luz. Eu vos enviei estes meus servos para vos ajudar
no vosso aprendizado. Eu designei para vocês aqui e para outros do Remanescente que
ainda permanecem na terra. Ouçam atentamente o que eles falam, pois suas palavras são
as minhas próprias”.
4 Nesta solene assembleia dos seres celestiais que tinham descido foi identificado pela
voz do Pai como Sua própria imagem, Yoshu, e outro pelo nome de Metatron, também
identificado como Sua própria imagem.
5 Metatron se pôs próximo ao Pai e manteve sua cabeça arqueada diante de Yehovih
tanto quanto ele permanecia próximo a Ele. Os outros seres celestiais se referiam a
Metatron pelo título de o Senhor Designado por Yehovih e algumas vezes como a Outra
Mão de Yehovih que Traz Justiça, e ainda outro ser celestial o chamava de a Face de
Yehovih.
6 E o Pai disse: “Eu estou pondo o pé de Metatron sobre a terra para assistir todas as
pessoas do Remanescente. Ele não é para ser adorado, mas deve ser chamado como um
dos Meus filhos da luz que eu tenho trazido à existência.”
7 E Yoshu disse, “Ele deve ser um fogo consumidor para aqueles que são desobedientes
e um vento de refrigério para aqueles que são fiéis aos Meus Mandamentos.” Após
Yoshu dizer isto, Metatron foi enviado pelo Pai para ensinar o Remanescente de acordo
com Sua Vontade.
8 Sobre seu peito havia um símbolo no aspecto de prata, como um diagrama
geométrico, e sobre sua cabeça havia uma coroa com as palavras “Santidade a Yehovih”
em hebraico. Havia numerosas ametistas de vários formatos e tamanhos sobre o topo da
coroa e diamantes ao redor da borda.
9 Ele começou com uma oração, dando graças ao Pai, a quem ele chamou de Yehovih,
que é o Nome do Creador no vernáculo dos Fidelistas. Ele também deu graças pela
Bíblia Oahspe. Ele orou:

{Oração do Senhor Metatron}
10 “Creador Eterno, o Todo-Supremo, Yehovih, Soberano do Universo, eu Te dou
graças e louvor pela missão que Você tem me dado, a Teu servo. Eu te peço por Tua
orientação em todas as coisas que Você queira que eu faça, para que Tua Vontade seja
feita.
11 “Eu Te agradeço por permitir que os seres angelicais de eras anteriores revelassem a
Bíblia Oahspe para a humanidade, para que todos aqueles que são atentos à Tua Voz
pudessem ascender acima da casca humana e ascender à Tua Presença.
12 “Eu Te agradeço, Yehovih, por reunir aqueles que têm ouvido Teu chamado para
levar Tua luz às nações, desde o Oriente até o Ocidente, desde o Iêmen até a China,
desde a Turquia até a Espanha, e desde as Ilhas Britânicas até as Américas.
13 “Possa Tua Vontade ser feita e possa Tua Luz sempre brilhar sobre Teu
Remanescente da Luz onde quer eles possam residir, como famílias, comunidades ou
como crentes solitários. Por favor mantenha Tua mão sobre eles, Teus servos, como
Teus próprios filhos.
14 “Toda honra e glória são tuas, para sempre e sempre.”
15 O povo respondeu, “Amen.”
16 E ele começou a ensinar o Remanescente.
17 Ele disse, “Vocês são parte do Remanescente da Luz, trazidos aqui pelo Chamado d
Pai da Grandeza e pela vontade da Divina Mãe. A porção restante do Remanescente
ainda reside sobre a terra onde as trevas e o mal prevalecem. Orem por vossos irmãos e
irmãs sobre a terra, pois eles estão precisando de conforto e intercessão.”
18 Um ser celestial foi chamado para ler as Virtudes em voz alta, e ele assim fez.
19 Metatron continuou ensinando a multidão, lembrando-os da necessidade de praticar
as Virtudes, dizendo que “mesmo embora vocês vivam em Terra Nova, vocês estão
ainda em um lugar de aprendizagem e um lugar onde vossos antigos hábitos estão sendo
gradualmente mudados sem as influências do mundo. Deem valor a este lugar.
Removam de vocês mesmos os vícios e os substituam pelas Virtudes. Ao invés de ter
vossas mentes com luxúria, ganância e sendo preguiçosos, produzam caridade,
generosidade e sempre estejam ocupados na obra do Creador Eterno.”
20 Outros seres celestiais foram chamados para lerem os Mandamentos em voz alta, e
Metatron falou da importância da fidelidade em guardar cada um dos Mandamentos.
21 Metatron disse, “Os Mandamentos são aqueles de Moisés, e ensinados por Yoshu, e
reiterados nas Escrituras. Vosso nível de comprometimento com os Mandamentos
demonstra vosso amor para com Yoshu que foi enviado a vocês séculos atrás, que está
com o Remanescente hoje, e que estará sempre com o Remanescente, e todos aqueles
que verdadeiramente O seguem.”

22 Ele continuou a ensinar o Remanescente em Terra Nova ao longo do dia, mas
ninguém, nem sequer uma criança pequena, ficou cansado, pois eles estavam
aprendendo da Fonte da Verdade e Luz.
23 E falando das Escrituras, Metatron disse, “Cada um de vocês deve ser fiel na leitura
da Oahspe diariamente, pois esta é a vossa Bíblia, os textos sagrados dos Fidelistas de
Yehovih. Deem valor a ela.
24 “Não negligenciem os Salmos de Israel, o Evangelho de Mateus, os princípios de
Mani e os ensinamentos dos Mestres. Pois todos eles têm vos assistido em vossos níveis
de progresso uma vez que vocês se tornam despertos da Luz de Yehovih.
25 “Porque ela foi revelada através de mãos humanas, ela não é perfeita, e nem afirma
ser, mas ela deve ser um guia para vocês. Quando vocês necessitarem de esclarecimento
de um versículo, peçam a vossos mestres.
26 “O Rabbah é o Chefe dos Fidelistas que estão numa aliança com Yehovih. Ele, ou
aqueles que ele tem designado, ou aqueles acima dele, devem vos assistir no
aprendizado do significado da Oahspe, e devem fazer conhecido o que é a verdade na
Oahspe e o que não é necessário neste tempo.
27 “Assim, neste tempo de vida ou no próximo, nenhum do Remanescente deve ser
deixado sem um conhecimento adequado da verdade do Pai.
28 “Vocês devem ler a Bíblia Oahspe, e vocês devem estudar suas palavras
diligentemente e perguntar questões para elevar vossa fé e vosso conhecimento dos
propósitos de Yehovih, pois isto é agradável a Yehovih vosso Creador.”
29 E para cada um presente, todos os homens, mulheres e mesmo as crianças, foi dada
uma cópia da Bíblia Oahspe, de tamanho grande, de cor azul escuro, com o Símbolo do
Nome Divino na sua capa1.
1 Mais tarde identificada como a Edição Eloist.

30 Levantando a Oahspe e colocando sua mão direita sobre o ombro do Mestre da Luz,
Metatron disse, “Yehovih somente dá a Seu Remanescente o verdadeiro ensino, e é da
parte de seu Rabbah designado que o esclarecimento das Escrituras é dado.”
31 Apontando para uma das janelas do lado ocidental do Templo, Metatron chamou
atenção para uma nuvem escura que tinha se formado no céu. Do interior da nuvem
escura as pessoas podiam ver homens e mulheres arrancando páginas da Oahspe,
enrolando as páginas em um grande pote junto com excremento de um cachorro. Essas
pessoas da nuvem escura então começaram a alimentar seus filhos a partir do pote, e as
crianças morreram como resultado.
32 Metatron explicou o que isto significava, dizendo, “Há alguns no mundo que
afirmam derivar seus ensinamentos da Oahspe, mas eles têm construído uma casa de
confusão e dentro dela trevas e todo tipo de espíritos malignos prevalecem. Yehovih
não está contente com estes.

33 “As pessoas na nuvem são aqueles que são servos da maligna, aqueles chamados
falsos deuses e senhores os têm enganado. Eles são aqueles que ensinam falsidades,
clamando que sua raça é superior. Eles têm misturado a verdade com seus falsos
ensinamentos. Não os sigam, pois seus caminhos são os da maligna.
34 “Mas eu vos digo isto, não negligenciem a oração por tais pessoas, pois suas orações
não são ouvidas pelo Pai neste tempo; entretanto, as orações do Remanescente são
muito importantes, e as orações dos sacerdotes são eficazes, pois ainda não é tão tarde
para a conversão deles.
35 “No futuro próximo um fogo deve surgir, sairá dos céus, e estará na própria face de
todas as pessoas; ele deve mostrar os pecados de todos os humanos.
36 “Aqueles que genuinamente se arrependem de seus pecados, não devem ser
queimados por esse fogo; mas aqueles que não se arrependerem genuinamente de seus
pecados devem ser queimados pelo fogo. Aqueles que se convertem e permanecem no
caminho dos ensinamentos divinos serão contados entre o Remanescente.”
37 Após falar à multidão, Metatron desceu os degraus da larga plataforma na qual ele
estava, e começou a andar entre a multidão.
38 Conforme ele caminhava entre o povo, alguns deles sentiam grande temor, uma vez
que eles nunca tinham experimentado a presença de um ser celestial de tão grande
estatura caminhando em seu meio. Sua própria presença fez com que alguns
confessassem seus pecados diante dele, pedindo o perdão do Pai, e outros clamavam
com alegria. Muitos se ajoelhavam rendendo louvores a Yehovih por enviar Seu servo
entre eles.
39 A própria presença de Metatron evocava muitas emoções, nenhuma das quais era
maligna em origem, pois não havia ira, inveja ou ressentimento entre o povo, mas
somente gentileza e humildade existia na assembleia do Remanescente.
40 E conforme ele caminhava entre eles, ele deu a cada pessoa, isto é, cada homem,
cada mulher e cada criança, um pequena pedra branca, cada uma de variados tamanhos
e formas.
41 E para cada sacerdote, ele deu uma ametista de variadas formas e tamanhos como
aquelas que estavam sobre sua coroa.
42 Muitos estavam maravilhados sobre o significado do que eram essas pedras.
43 Yoshu, ouvindo cada um de seus pensamentos, disse ao povo, “Sacerdotes, ouçam
minha voz. A ametista é um símbolo da presença de Metatron, o enviado por meu Pai
Yehovih. Não é como símbolos mágicos usados por algumas pessoas sobre a terra, mas
em vez disso devem servir para vocês como um sinal da presença de Metatron. Ela deve
ser colocada sobre vossos altares individuais ou próximo deles, ou levadas por vocês,
mas não deve ser sábio ser levado como um amuleto.

44 Então Yoshu disse aos demais, “Quando vocês entrarem no Reino da Luz, vocês
trarão convosco, no espírito, a pedra branca e vocês devem dá-la ao Guardião do Portão,
qual vos conduzirá então ao vosso novo lar na Presença de Yehovih.
45 “Naquele tempo ela deve servir como uma lembrança da necessidade de ser diligente
em observar os Mandamentos e praticar as Virtudes, sem isto vocês não devem entrar
no Reino da Luz.
46 Aqueles que falharem em observar os Mandamentos e aqueles que não praticam as
Virtudes não terão a pedra em suas mãos, quando eles se aproximarem do Guardião do
Portão. Aquele que não tem a pedra deve voltar atrás, e dependendo do grau de cada
pessoa, pode entrar nas trevas uma vez mais.”
47 Após isso, Yoshu falou novamente aos sacerdotes dizendo, “Quando vocês entrarem
no Reino da Luz, após vocês completarem vossa missão e serem elevados deste lugar,
vocês devem trazer a ametista convosco e mostrá-la ao Guardião do Portão que deve
examiná-la.
48 “Ela indicará o vosso progresso e como fielmente vocês têm estado em observância
dos Mandamentos e a prática das Virtudes. Ela servirá como uma chave para abrir um
dos Portões dos Graus, um portão apropriado para vosso grau de progresso.
49 “Saibam também isto: dentro dela haverá um registro da vossa obra feita seja em
Terra Nova ou sobre a terra, como sacerdotes apontados pelo Mestre da Luz ou pelo
Mestre da Justiça, e o quanto vocês fizeram em assistência daqueles em necessidade,
tanto entre ou fora do Remanescente, tanto entre minhas ovelhas e aqueles do mundo.
Guardem esta pedra convosco.”
50 “Se vocês diminuírem vosso trabalho por causa de vossa negligência, vossa
recompensa estará em risco. Se vocês pararem o vosso ministério designado, a ametista
será inútil para vocês no futuro.”
51 Yoshu então disse, “Aqueles que estão entre o Remanescente que reside sobre a terra
também devem ter uma pedra branca. Esta pedra, como aquela de seus irmãos e irmãs
em Terra Nova, deve ter o mesmo significado.”
52 Após Yoshu falar estas palavras, um vaso de pura luz surgiu, e um ser celestial o
levou a Yoshu.
53 Suspendendo o vaso, Yoshu disse, “Este vaso é da presença da Mãe Divina.”
54 Yoshu ajuntou sal do ar e água de uma fonte viva, e colocou o sal e a água no vaso.
Ele disse, “Com este sal da terra da Espanha, tirado de Cadiz, e desta água da fonte de
Jerusalém, tirada de Gihon, eu combino os dois e abençoo este vaso e esta água para o
bem do Remanescente.” Yoshu então colocou o vaso nas mãos de Metatron.
55 Então, virando-se para uma pequena cesta, Yoshu abençoou as ametistas que
estavam dentro dela, e as deu ao Mestre da Luz e disse a ele, “Guarde estas para s meus
sacerdotes que residem abaixo, para que eles possam se lembrar da divina presença e as

promessas que serão cumpridas para cada um deles caso eles progridam em elevar seus
níveis de progresso2.
2 – Graus. Veja Oahspe, Livro do Julgamento capítulo 6.

56 Coloque-as no lugar secreto com o Rolo de Arão e as tábuas que eu te deu e a teus
irmãos antes, até que eu te instrua a enviar uma das ametistas a certos membros do
sacerdócio.”
57 Após isto, Metatron derramou um pouco da água sobre as ametistas na cesta e uma
grande luz surgiu da cesta.
58 Um dos seres celestiais trouxe um rolo de dentro da pura luz que era a Mãe Divina e
o deu ao Mestre da Luz, dizendo a ele, “Pegue este rolo, pois ele contém os nomes dos
sacerdotes que devem receber uma das ametistas. Guarde o rolo com a cesta.”
59 Metatron então deu ao Mestre da Luz sua veste externa, um manto roxo colorido,
colocando-o sobre ele, dizendo: “Vista este manto, uma vez que ele é um símbolo de
autoridade que tem sido dado a ti pelo Pai, assim como Ele tem me dado autoridade.”
60 O Mestre da Luz se ajoelhou diante de Yoshu e Metatron e fez a assembleia se
despedir, e então desceu para a terra com a cesta de ametistas em suas mãos.
61 Metatron então deu o vaso da água sagrada ao Mestre da Justiça e o instruiu a usá-la
para abençoar o Remanescente e abençoar objetos e peças de tecido com a água, para
dar tais itens aos membros do Remanescente.
62 Yoshu instruiu o Mestre da Justiça, dizendo, “Conforme a maioria do Remanescente
estiver seguindo o caminho da justiça, este vaso permanecerá cheio, mas quando a
maior parte estiver seguindo os caminhos das trevas ou sendo influenciado pela
maligna, o vaso se tornará seco.
63 “Sempre que qualquer dentre a liderança designada começar a ensinar falsidades, os
seres celestiais abandonarão o povo por um período de tempo até que as trevas tenham
sido removidas. Sempre que a justiça prevalecer, a água será reposta por minha mão.”
64 Após Yoshu dizer essas palavras, sua mãe se adiantou dizendo, “Lembrem-se das
palavras de meu filho, e façam o que ele vos instrui. Assim como nos dias de Caná,
quando ele transformou as águas em vinho, ele transformará o ar seco em águas
transbordantes.”
65 O povo respondeu, dizendo, “Oh Bendita Mãe de Yoshu, nós faremos como teu filho
tem instruído. Amen.”
66 O Arcanjo Gabriel então instruiu alguns dos seres celestiais a dar o que aparentava
ser um cordão trançado com nós para cada membro do Remanescente.
67 Maria então disse, “Guardem isto convosco, pois muito em breve será dito o que
significa e como usá-lo”.

68 Yoshu então deu ao Mestre da Justiça sua veste externa, um manto de cor
amarronzado, colocando-o sobre ele, dizendo, “Vista este manto, uma vez que ele é um
símbolo da autoridade que tem sido dada a ti pelo Pai, assim como Ele tem me dado
autoridade.”
69 Após isto, o Mestre da Justiça se ajoelhou diante de Yoshu e Metatron, e então deu
uma bênção ao Remanescente que estava presente diante dele, e desceu à terra com o
vaso da água sagrada e o rolo em suas mãos.
70 Enquanto o Remanescente em Terra Nova estava triste por ver os Mestres deixarem
aquele lugar, ao mesmo tempo, eles estavam cheios de alegria com o conhecimento que,
de uma forma semelhante, o Remanescente sobre a terra deveria ser abençoado e algum
dia eles deveriam ver seus irmãos e irmãs no Reino de Yehovih sobre a terra.
71 Muitos sons de louvores e ações de graças foram cantados naquele dia, por diversas
horas. Todas as pessoas na assembleia solene estavam cheias de lágrimas de alegria, e
estavam falando palavras de gratidão ao Todo-Supremo Yehovih.
72 Ao mesmo tempo, os anjos santos e outros seres celestiais estavam invocando o
Nome de Yehovih em constante louvor, ascendendo e descendo ao longo do restante do
dia.
73 Quando o entardecer chegou naquela terra, Metatron uma vez mais caminhou entre o
povo e abraçou cada indivíduo, falando palavras a cada um em seus ouvidos, palavras
que somente cada indivíduo podia ouvir e entender.
74 Yoshu lembrou ao Remanescente acerca de suas obrigações, dizendo, “Permaneçam
fiéis aos ensinamentos – a Mensagem da Luz que é para ser revelada frequentemente, os
Mandamentos, as Virtudes e o que vem dos Mestres designados e os que estão com eles.
75 “Não coloquem de lado a viúva ou o órfão, o sozinho ou o negligenciado, o faminto
ou o doente.
76 “Faça a vossa obrigação orar por todas as pessoas independente da cor de sua pele,
da nação da qual elas procedem, sua etnia, seu status econômico, gênero, onde elas se
envolvem em sociedade ou sua orientação sexual. Pois se vocês julgam tais pessoas
com adversidade, baseados nestas questões, assim também vocês serão julgados com o
fogo vindouro.”
77 As pessoas responderam ao dizer, “Yoshu, nós faremos como você tem instruído.
Amen.”
78 Yoshu abençoou o povo presente e se retirou, junto com Metatron e todos os outros
seres celestiais. O povo permaneceu naquele lugar orando e contemplando tudo que eles
tinham testemunhado.
79 Após as pessoas retornarem a seus lares, uma grande chuva veio aquela noite e
trouxe bênçãos adicionais à terra de Terra Nova, pois no dia seguinte as pessoas podiam
ver que suas plantações tinham crescido o dobro de centena.

80 A partir daquele mesmo dia os estudiosos, os escribas e os sacerdotes e vários
instrutores, agruparam-se para formar uma associação em Terra Nova para examinar as
palavras que tinham sido reveladas de modo que eles pudessem tê-las em memória.
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GLOSSÁRIO
Água sagrada. Usada para abençoar pessoas e objetos, uma prática comum entre
Essênios Fidelistas.
Ametista. Um símbolo da presença de Metatron e um dispositivo pelo qual um serviço
de sacerdote é medido por meios divinos. Ela nunca é usada como um objeto mágico ou
amuleto.
Corpos de luz. Similar ao corpo espiritual, mas que aparenta ter alguns atributos
físicos.
Evangelho de Mateus. O livro de mesmo nome do Novo Testamento. Este é
considerado como texto sagrado pelos Fidelistas de Yehovih.
Fidelista. Uma pessoa que adora somente o Creador e que tem feito uma aliança com
Ele, sendo guiado pela Bíblia Oahspe.
Fidelistas de Yehovih. Uma pequena comunidade religiosa que adora Yehovih o
Creador e considera a Bíblia Oahspe como texto religioso central. Allgumas vezes
referidos como Essênios Fidelistas.
Filhos da luz. Usado em referência aos seres celestiais a serviço de Yehovih, mas pode
também se referir, em um senso mais genérico, ao Remanescente.
Gabriel. Um arcanjo. Mencionado no Novo Testamento como anunciando a Maria, a
mãe de Jesus, a respeito do nascimento do filho dela.
Graus. Níveis de progresso. Para obter um melhor entendimento de como a Bíblia
Oahspe descreve os Graus, veja o Livro do Julgamento capítulo 6.
Guardião do Portão. Um poderoso ser celestial a serviço do Creador que designa a
cada alma o seu lugar de residência de acordo com o Grau ou nível de progresso dele ou
dela. Ele é o guardião dos Portões dos Graus.
Mãe Divina. Também conhecido como Espírito de santidade, ou o feminino aspecto do
Creador.

Mandamentos. Há os Mandamentos de Moisés, também conhecidos como os Dez
Mandamentos no Judaísmo.
Mani. Um profeta persa e Mensageiro de Yehovih, e fundador do Maniqueísmo.
Maria. A mãe de Yoshu. Ela é chamada de Mãe Bendita. Ela sempre aponta de volta
para a autoridade de seu filho.
Mestre da Justiça. Este é o irmão do Mestre da Luz. Ele é o Rabban da Religião da
Luz, e líder espiritual dos Essênios.
Metatron. Um ser celestial de alta grandeza, algumas vezes chamado como um
Arcanjo. Ele é da própria presença do Creador e algumas vezes chamado o Segundo
Yehovih. Ele e Yoshu trabalham juntos nos reinos superiores e sobre a terra para
ascender a humanidade para níveis superiores de conhecimento. Metatron está sempre a
serviço de Yehovih. Ele pode ser venerado de maneira apropriada, mas nunca adorado.
Outros títulos atribuídos a Metatron: O Senhor Designado por Yehovih, a Outra Mão de
Yehovih que Traz Justiça, a Face de Yehovih.
Miguel. Um arcanjo. Um guardião da nação de Israel.
Oahspe. Também conhecido como Bíblia Oahspe. Este é um dos textos centrais
considerados sagrados para Fidelistas. Foi revelada por seres celestiais através das mãos
de J.B. Newbrough. Ela não afirma que a Oahspe é perfeita, mas que a informação nela
contida é suficiente para a humanidade para aprender como progredir para a próxima
vida com sucesso.
Obras de Misericórdia. Providenciar ajuda ou assistência para viúvas, órfãos, pessoas
sozinhas, aqueles que têm sido negligenciados, os famintos, os doentes e outras pessoas
menos afortunadas.
Oração de Metatron. Uma oração de ação de graças a Yehovih, orada diariamente
pelos Fidelistas de Yehovih.
Oração de Yoshu. Uma oração adaptada por Fidelistas do Livro de Serviço da Igreja de
1938, baseada no “Pai Nosso” ou “Oração do Senhor” do Novo Testamento.
Pai. O Creador. Também conhecido como o Pai da Grandeza.
Palavra do Céu. Uma coleção de mensagens divinas, ou revelações usadas em
conjunto com outros textos sagrados dos Fidelistas.
Rabbah. Outro termo para Chefe. Também conhecido como “Chefe Rabbah”. Ele é o
líder espiritual dos Fidelistas de Yehovih sobre a terra. Também chamado de Mestre da
Luz.
Reino da Luz. A morada do Creador Yehovih. Não confunda com o Reino de Yehovih
sobre a terra.

Remanescente. Indivíduos que têm sido chamados do mundo, que têm respondido ao
Creador e têm feito uma aliança com Ele para serrem obedientes às instruções providas.
Rolo de Arão. Um rolo miraculosamente providenciado pelo Mestre da Justiça em
1993, contendo a genealogia dos patriarcas da Fé começando com Arão, o irmão de
Moisés no Velho Testamento.
Sacerdote. Um homem ou mulher apontado pelo Rabbah ou um de seus representantes
para oração e ação intercessória em prol dos Fidelistas.
Salmos de Israel. Algumas vezes chamados de Salmos de Davi, mas também contém
todos os 151 Salmos da Bíblia Judaica.
Ser Celestial. Um termo genérico que pode se referir seja a anjos, anjos de graus
elevados, arcanjos, deuses e senhores a serviço do Creador.
Terra Nova. Um reino parcialmente celestial dentro da atmosfera da terra. É um lugar
onde indivíduos do Remanescente e outros que foram chamados residem para continuar
um processo mais intenso de purificação.
Tiago. Este é o irmão de Yoshu que escreveu a Epístola que leva seu nome, considerada
sagrada por Essênios Fidelistas.
Vaso de água Milagroso. Um vaso que foi providenciado por meios milagrosos para o
Mestre da Justiça. Quando uma grande quantidade de pecados ocorre entre Fidelistas, a
água dissipa, mas quando a justiça prevalece o vaso enche. Está escrito nas escrituras
dos Fidelistas de Yehovih que Yoshu é aquele que enche o vaso. A água dentro do vaso
é considerada sagrada e como tal ela é usada para abençoar vários objetos para o
Remanescente.
Yehovih. O Nome do Creador na Oahspe, e em ocasiões dentro das Escrituras
Hebraicas.
Yoshu. Outro nome de Jesus, mas não igualado com o mesmo Jesus que é adorado por
cristãos nominais.

