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Ao amado remanescente espalhado por toda a terra, a paz esteja convosco. 

 

Quanto aos vossos estágios de perfeição, mesmo enquanto na casca  física, a obediência ao 

Grande Pai não pode ser super-enfatizada. A obediência ao Pai é parte da devida adoração, e 

primordial para ganhar a vida eterna. 

 

Vocês têm as Escrituras diante de vocês para vossa tradição particular, e é nessas Escrituras 

que vocês encontram os Mandamentos e os Ensinamentos da Vida. 

 

É através da obediência ao Grande Pai e aos Seus Mandamentos que vocês obterão a vida 

eterna no mundo vindouro. 

 

Vosso objetivo diário deve ser orar, arrepender-se de vossos pecados diários, pedir orientação 

para ser obediente, ler e estudar as Escrituras. 

 

Entendendo as Escrituras e permanecendo fiéis aos Mandamentos do Pai, é possível que vocês 

residam em Sua Luz Sempre presente. 

 

Vivendo na Luz Sempre presente, que age como mãe guia, o conhecimento adequado dos 

planos do Pai será sempre dado a conhecer a vocês. 

 

É preciso permanecer limpo, espiritualmente e fisicamente, para ter a capacidade de residir na 

Luz Bendita; porque os que são impuros não podem experimentar a luz, porque a luz não 

reside nos lugares impuros do mundo ou nas mentes dos malfeitores. 

 

São somente aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, isto é, sendo limpos das 

trevas e da contaminação do mundo, que podem realmente experimentar a verdadeira luz, 

conduzindo-os às Portas da Verdade. 

 

Aqueles que vivem na Luz Sempre presente são aqueles do Remanescente que foram 

escolhidos pelo Pai para servir em Sua casa, a Casa da Verdade. É este Remanescente que é 

capaz de ouvir a voz do Espírito de Santidade, porque pela obediência do Remanescente e pelo 

sacrifício de nosso Senhor, o escolhido tem sido tornado puro. 

 

Aqueles que estão fora do Remanescente que ouvem as Escrituras e os ensinamentos de nosso 

Senhor, têm a oportunidade de se tornarem limpos se eles assim o escolherem; todavia, se 

depois de ouvir a verdade e a prova de sua bondade, eles se desviarem e não se tornarem 

limpos, eles não entrarão nos Portões da Verdade. Esses são deixados em pé diante dos seres 

angelicais no dia do julgamento. 



Portanto, filhos amados do Remanescente, sempre se esforcem para permanecer limpos 

diante do Pai e ouvir a voz do vosso verdadeiro Creador que reside acima dos céus e da terra, e 

Ele enviará a Luz Sempre Presente para vos guiar. 

 

Cristo está ciente das muitas dificuldades que algumas das Suas ovelhas experimentam ao 

tentar encontrar a Sua verdadeira igreja ou comunidade espiritual. Suas ovelhas estão 

espalhadas pela terra, e somente o Grande Pastor está ciente do número que abrange o 

Remanescente. 

 

Cristo sabe que alguns se juntaram e deixaram diferentes igrejas no mundo e na Religião da 

Luz. Ele também está ciente dos falsos pastores nessas igrejas e daqueles que tentaram 

confundir o pequeno rebanho. Esses falsos mestres tornaram difícil para muitos encontrar o 

lugar apropriado dentro da única religião verdadeira. Alguns até perderam a esperança, 

desistindo da coroa da vida que lhes fora prometida se tivessem permanecido fiéis. 

 

Aqueles de vocês que lutaram para encontrar o seu lugar na Religião da Luz devem continuar a 

orar sobre o assunto. Vocês serão guiados a respeito de onde vocês devem permanecer. 

 

Sejam diligentes em vossas orações e não fiquem ansiosos com a comunidade espiritual da 

qual vocês devem participar. Pois na Luz há apenas uma comunidade do povo do Pai, e essa é 

o Seu Remanescente e eles estão unidos em mente. 

 

Em qualquer comunidade espiritual que vocês sejam designados pelo Espírito de Santidade, ou 

a qualquer missão que vos seja dada pelo Mestre da Justiça, é importante que vocês nunca 

tomem sobre vós os caminhos do mundo. 

 

Não cedam às suas tendências, nem adote seus modismos ou sua nova maneira de se vestir. 

Em vez disso, andem retos colocando vossa mente em assuntos mais importantes. Sempre se 

vistam modestamente em trajes simples, condizente com um dos verdadeiros discípulos de 

Cristo. 

 

Os caminhos das ovelhas de Cristo são de luz e caridade, e elas buscam a justiça; mas os 

caminhos do mundo estão cheios de trevas e seu povo, os servos da maligna, apenas buscam a 

depravação. 

 

Aqueles que servem à maligna não têm o melhor interesse em mente. Não os sigam e não se 

tornem seus amigos como fariam a um de seus próprios irmãos ou irmãs dentro do 

Remanescente. 

 

Mesmo que vossa própria família vos abandone, mesmo que vosso próprio pai ou vossa mãe 

vos renegue por causa de vossa fé, não recuem de vosso serviço. 

 



O Remanescente é a vossa família, mesmo se vocês estiverem isolados de vossos irmãos e 

irmãs na fé, sempre há diferentes métodos com os quais vocês podem se comunicar uns com 

os outros. 

 
Não se desanimem enquanto servem ao Pai e residem no mundo. Cristo disse que o 

Remanescente, enquanto vive no mundo, não faz parte dele. Isto é porque Ele adquiriu o 

Remanescente com Seu próprio sangue e com esse sangue, vocês se tornam limpos, mas ao 

mesmo tempo, vocês devem manter vossa fé e permanecerem obedientes ao Pai. 

Tenham sempre em mente a necessidade de permanecerem limpos para que vocês possam 

ouvir a voz do Pai; pois ela tem sido dada a conhecer nos tempos antigos que tornar-se amigo 

do mundo é um ato de impureza e, assim, vocês se tornam um inimigo do Creador. 

Quando for sobre o vosso negócio no mundo, sejam sempre honestos com os outros. Não 

sejam orgulhosos em relação àquilo que o mundo considera um status social mais baixo do 

que o vosso. Ajudem a levantar os humildes, compartilhem os Ensinamentos do Cristo, 

estejam atentos aos infelizes ao vosso redor e não zombem dos pobres. 

Quando em público, não tentem fazer exibição de vossos atos de justiça, mas ao invés disso 

orem no silêncio do vosso coração e deem louvores ao vosso Pai em segredo. 

Enquanto se viver no mundo, lembre-se de que vocês são um viajante em uma missão e que 

vosso verdadeiro lar está dentro da Luz do Pai. 

Amados filhos, ouçam a voz do Pai e andem em Seu Caminho. 

Dado por São Tiago, o Justo 
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