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Do Alasca ao Canadá, dos Estados Unidos à América Central e do Sul, da Espanha à Itália, da
Grã-Bretanha à França, eu estou dando voltas pelo hemisfério ocidental para observar aqueles
que servem a meu Pai Yehovih, o Eterno Creador que me enviou.

Eu farei o mesmo no Oriente, da Terra Santa à Turquia, do Egito ao Iêmen e às muitas cidades
ocultas onde os filhos de Yehovih residem em sigilo; eu observarei cada uma delas e relatarei
suas atividades e seu progresso em na Luz que até agora lhes foi fornecida.

Aqueles de vocês no Iêmen, eu sei da sua situação, e eu sei daqueles entre vocês que disse-
ram: “Nós nos colocaremos contra as palavras do Pai para trazer destruição aos Filhos da Luz.”
Filhos, eles são os filhos da maligna e o espírito de ciúme se levantou dentro deles. Eles não
servem Yehovih, mas o falso deus da Arábia. Protejam-se como é necessário. Cada um de vo-
cês e seus filhos estão sob o olhar atento de Yehovih, o Pai Eterno. Não caiam no esquecimen-
to; fortaleçam sua fé e eu andarei ao seu lado. Aqueles de vocês que têm sede trarei a vocês a
bebida espiritual de Yoshu, e sua língua ressecada beberá novamente da videira da vida.

Há muitos que progrediram na Luz e isso é motivo de alegria para o meu Pai no céu, enquanto
alguns permitiram que atividades mundanas lhes roubassem maiores oportunidades que os es-
peram nos mundos celestiais.

Estou aqui para ajudar cada um de vocês, independentemente do seu estágio de progressão.
Aproveitem essa ajuda agora. O tempo é mais curto do que vocês pensam. Sua alma está fa-
minta pelas palavras do Pai Eterno. Vocês as encontrarão em suas Escrituras, e em particular
nas páginas da Oahspe. A Oahspe é a Bíblia do seu tempo, as palavras de Yehovih que unirão
as comunidades espirituais em união umas com as outras. Esse é o propósito do Pai para as
comunidades, para se unirem como uma só.

Eu visitarei cada um de vocês a tempo, e como o Pai permitir. Ocupem-se com sua missão. Se
vocês não sabem qual é a sua missão, estou aqui para ajudá-los no discernimento. Orem por
sabedoria e sempre orem para que a vontade de Yehovih seja feita. Eu vou andar ao seu lado.

Não negligenciem as necessidades espirituais de sua alma. Jejuem sob a palavra da Bíblia
Oahspe. Criem o hábito diário de ler, estudar e contemplar as palavras de Yehovih. Peçam ori-
entação na compreensão.

Para aqueles de vocês que ficaram ou que ficarão isolados devido a guerras e perseguições,
lembrem-se sempre de que não estão sozinhos. Quando olharem a contenda e o assassinato
ao seu redor, não permitam que sua fé enfraqueça. A discórdia é obra do homem, não do Pai
Eterno. Yehovih nunca muda, e está sempre com vocês.

(Dado por Metatron em 7 de janeiro de 2020)
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