
Oração de Tae 

Capítulo 1 Oração de Tae 

1. YEHOVIH, o Creador, disse: Eu sopro Minha respiração sobre o planeta, e o homem surge, 

perguntando: Quem sou eu e qual é o meu destino? || 

2. Então eu envio um irmão mais velho do homem, para ensinar a ele e mostrar a ele a luz. 

3. Deus disse: Eis-me aqui, ó homem, eu sou um irmão mais velho. Eu passei pela morte e encontrei 

a glória dos mundos invisíveis. 

4. Yehovih me deu, teu Deus, domínio sobre a terra e seus céus. 

5. O homem disse: Eu encontrei verdade em corpor (fisicalidade); eu sei que eu vivo; que as árvores 

crescem e morrem. Este é o verdadeiro conhecimento. || Dê-me a verdade em relação ao invisível; 

e uma maneira que eu possa provar sua verdade? 

6. E, ao despertar a alma do homem, Yehovih falou através dos Seus filhos e filhas. Sua voz surgiu 

do pântano e desceu do céu acima, e os filhos dos homens ouviram e viram, e ascenderam por causa 

do espírito neles. Eles responderam a Ele, Que é o Todo-Poderoso; e suas vozes eram chamadas Tae, 

porque, como é a palavra universal de todos os filhos nascidos, assim ela representa a oração universal 

do homem (humanidade). 

7. Tae disse: Revela, ó Pai, dê-me luz! Eu vejo a larga terra, o sol, a lua e as estrelas. Mas a grande 

abóbada do céu parece ser apenas um céu vazio. Onde está a morada dos mortos? O lugar das almas 

dos homens? 

8. Nos tempos passados, Você produziu videntes e profetas, e através deles, ascendeu Teus filhos e 

proclamou outros mundos! Sou eu menos digno do que aqueles de eras passadas? Durante todo o 

tempo, meus antepassados, e agora eu, continuamos com Tua presença poderosa. 

9. Por Tua própria mão Você produziu minha consciência, ficou insatisfeito com as revelações antigas 

e me fez aprofundar a causa e o lugar das coisas e desejar mais luz do Teu lugar sagrado. 

10. Pelo Teu poder, minha masculinidade (feminilidade) foi levantada. Somente por Teu poder e 

sabedoria eu serei apaziguado. 

11. Quando eu era criança eu acreditava como uma criança, porque me foi dito; mas agora que eu 

cresci, eu desejo saber quem foram Teus profetas, e como eles alcançaram seus dons e sabedoria de 

palavras. 

12. A cosmogonia que Você ensinou nos tempos antigos foi suficiente para esse dia; mas agora sou 

elevado por Ti para receber um conhecimento abrangente do sol, e as estrelas de outros mundos, e 

de sua viagem em Teu grande firmamento. 

13. E agora eu grito para Ti, onde está o céu prometido? Onde está a prova da vida imortal? Por Ti 

fui gerado para a vida e me conscientizei de quem eu sou. A Ti eu venho na majestade que Você me 

fez, Você meu Pai! Por Ti eu fui determinado a peneirar todas as coisas para o fundo. Em Ti eu sei 

que há capacidade para abranger todos os meus santos desejos e me responder. 

14. Dê-me de Tua luz, ó Pai. Quando eu era criança eu Te chamei como uma criança; agora, eu 

conclamo na masculinidade (feminilidade) que Você me concedeu! Eu conheço os Senhores, Deuses 

e Salvadores que Te pertencem e Teu céu prometido. 

15. Eu escalei a montanha; os inúmeros mundos corpóreos que viajam no mar eterno do espaço 

falam do Teu trabalho! Eu percebi que todas as estrelas no céu não preencheriam a palma da Tua 



mão; que verdadeiramente Tua respiração move o universo! A glória de Tuas obras me inspirou com 

fervor para chegar ao Teu Poderoso Lar! 

16. Fale, ó Yehovih! Você somente pode satisfazer esse espírito que se eleva que surgiu de Ti, 

inspirado. Me dê luz! Ó Pai! 

17. Eu envolvi a Terra e uni suas nações com palavras assimilativas. Minha geografia está terminada. 

Ó, me dê um livro do céu! Eu investiguei profundamente o conhecimento corpóreo e vi a deriva de 

todos na Terra. Onde está o mundo espiritual e a terra dos mortos? Ó me dê luz! 

Capítulo 2 Oração de Tae 

1. Yehovih ouviu a oração de Tae e respondeu a ele. Ele disse: Que os anjos do céu desçam para a 

terra. Meu filho abençoado Me chama em sabedoria e verdade. || E os anjos do céu desciam para a 

terra, pois era nos primeiros dias de dan’ha (um tempo de grande luz espiritual) no firmamento do 

céu, e os anjos se manifestaram e provaram a vida imortal do homem. 

2. Yehovih disse: Que este dia seja o início do reinado de Kosmon (a era nova agora em cima de nós); 

pois é o princípio da sabedoria da terra unida com a sabedoria do céu, em Meu nome. 

3. Tae disse: No entanto, nem a metade é respondida, ó meu Pai que está no céu. Como Você provou 

a vida imortal, você me despertou para o fundamento da minha alma. De onde vêm esses habitantes 

do mundo invisível? Onde está esse estrado celestial de Tua majestade? 

4. Se quando eu estiver morto eu ver o lugar, o germe dessa visão já não está em mim? Como eu faço 

isso que eu vejo, mas não vejo isso? Ouço, mas não ouço isso? Se eu estou agora morto para o que é 

para ser, eu não estaria então morto para o que está aqui agora? Me dê luz, ó Pai! 

5. Yehovih disse: Eu entreguei um corpo corpóreo ao homem, para que ele pudesse aprender coisas 

corpóreas; mas eu fiz a morte para que ele pudesse ascender em espírito, como um anjo, e habitar os 

meus mundos etherean. 

6. Tae disse: Você fez tanto as coisas visíveis como as invisíveis. Eles estão em guerra, ou em 

harmonia? Meu corpo corpóreo é feito de terra (carne) e pedra (minerais, ossos) e água. O corpo 

espiritual, então, não é feito de ar (oxigênio, hidrogênio) e pó imperceptível? 

7. Os anjos que Você enviou têm pés e pernas! Por quê? Eles caminham no ar, ou passam por ele? 

Eles não têm asas, não podem voar; eles dizem que não viram os ilustres anjos que há muito 

morreram. Devo eu também entrar no mundo es (mundo espiritual, céu) simplesmente para conhecer 

meus vizinhos, e nunca saudar o sábio dos dias antigos? Me dê luz, ó Yehovih! 

8. Algo dentro de mim faz-me antecipar a luz e a glória do que eu não vejo; mas eu devo tê-lo tangível 

e demonstrável - a pura verdade! 

9. Você não me deu um espírito inquiridor, para que eu prove todas as coisas para minha própria 

satisfação? Como e quando, então, ó Yehovih, eu vou encontrar crescimento para meus próprios 

membros, para que eu possa conhecer os mundos es e seus habitantes? Eu não me aplacarei 

meramente por ver os espíritos dos mortos, ou pelo testemunho deles. Eles podem chamar a si 

mesmos de Deus, de Cristo, de Buda, de Brahma, de Alá, de Confúcio ou de Jesus, mas eu não vou 

descansar sobre eles nem sobre suas palavras. Eu apresentarei o meu pedido somente a Ti, ó Yehovih. 

Eu sou Teu filho (Tua filha). 

10. Você me produziu para conhecer as coisas pelo meu próprio conhecimento; e embora seja-me 

dito: Assim disse o Senhor do vosso Deus, ainda assim eu levantarei a minha voz acima deles. E, 

embora um espírito diga: Eu sou teu Yehovih, acredite em mim, eu o negaria. 



11. Pois, Você me produziu para ascender acima dos contos dos antigos e para exigir o conhecimento 

do Teu trono. Por Ti, minha alma se move para essa magnificência, e somente Tua magnificência 

pode satisfazer Teu filho (Tua filha). 

12. Quanto aos espíritos dos mortos, eu desejo conhecer suas moradias, como eles vivem, como eles 

viajam, seu modo de crescimento, sua comida e roupas, e como eles passam seu tempo, se eles 

trabalham ou vivem ociosos; e acima de tudo, até que ponto, e de que maneira, suas vidas corpóreas 

afetaram sua felicidade espiritual no céu. 

13. Eu desejo saber, também, como era com os antigos? Deixe claro, ó Yehovih, os céus e os 

caminhos dos meus antepassados, pois eu aplicaria Tuas lições sabiamente! A sabedoria de hoje 

pesaria contra o cadinho do passado e colocaria minha estrela no futuro, bem preparada. 

14. O que, então, ó Pai, é o Teu julgamento sobre o mundo de hoje? Pois eu desejo saber como viver, 

para que amanhã possa provar uma glória eterna. Complete os caminhos do céu e da terra, ó meu 

Creador! Eu conheceria Tua creação, para que meu justo lugar em Teu amplo universo possa se 

tornar conhecido por mim. 

15. Dê luz, ó Pai! Não pela palavra da boca. Eu terei meus membros produzidos para que eu possa 

compreender dentro de mim mesmo. 

16. Então Yehovih, o Creador, falou, dizendo: Para todos os homens e mulheres, eu dei dois sentidos, 

corpor e es. No tempo de Seffas (agora terminado), eu atribuí o tempo ao homem para amadurecer 

corpor (materialidade). Mas agora chegou o tempo de Kosmon (a nova era), e o homem deve 

amadurecer es (espiritualidade). 

17. É bom que você acredite em homens e anjos; mas é melhor desenvolver a ti mesmo. Você desejou 

conhecer os mistérios dos meus mundos invisíveis e as histórias passadas da terra. Eis que eu darei a 

ti um novo sentido, que irá satisfazer o desejo da tua alma. E com isso, você deve ler os livros nas 

bibliotecas do céu! 

18. No passado, eu não tinha dito: Todas as coisas serão reveladas! || Não pense que um mensageiro 

de alto discurso virá, pois o homem não acreditaria; mas eu produzi o justo com a Minha própria 

mão, e eles compreenderão sem crença. 

19. O tempo de pregar e acreditar está no fim. O homem deve saber por seu próprio conhecimento, 

e praticar o que ele conhece. Nisto, minha luz está se manifestando neste dia. 

20. E novamente Yehovih falou no céu, em resposta à oração de Tae; e OAHSPE surgiu, sendo um 

dos primeiros frutos, para a era KOSMON. 


