
Oahspe 

1. Após a creação do homem, o Creador, Yehovih*, disse a ele: Para que tu saibas que tu és obra da 

Minha mão, eu te dou a capacidade de conhecimento, poder e domínio. Esta foi a primeira era. 

2. Mas o homem estava indefeso, nem ele estava ereto, e nem entendia a voz do Todo-Poderoso. E 

Yehovih chamou seus anjos, que eram mais antigos do que a terra, e Ele disse a eles: Ide, colocai o 

homem de pé e ensinai a ele para que entenda. 

3. Então os anjos do céu desceram à terra e puseram o homem de pé. E o homem vagou pela terra. 

Esta foi a segunda era. 

4. Yehovih disse aos anjos que estavam com o homem: Eis que o homem tem se multiplicado na 

terra. Trazei-os juntos; ensinai-os a habitar em cidades e nações. 

5. Então os anjos de Yehovih ensinaram os povos da terra a habitar juntos em cidades e nações. Esta 

foi a terceira era. 

6. Então naquele mesmo tempo a Besta* levantou-se perante o homem e falou com ele, dizendo: Tu 

podes tudo o que quiseres, porque todas as coisas são tuas e são boas para ti. 

7. O homem obedeceu à Besta; e a guerra veio ao mundo. Esta foi a quarta era. 

8. E o homem fivou doente no coração, e clamou à Besta, dizendo: Tu disseste: Tu podes tudo o que 

quiseres, porque todas as coisas são boas para ti. Agora, eis que a guerra e a morte me tem envolvido 

por todos os lados. Eu te peço, portanto, ensina-me a paz! 

9. Mas a Besta disse: Não pense que eu vim enviar a paz para a terra, eu não vim enviar a paz mas a 

espada. Eu vim para colocar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe. O que quer que vocês 

encontrem para comer, seja peixe ou carne, coma-o, sem pensar no amanhã.  

10. Assim o homem comeu peixe e carne, tornando-se carnívoro, e as trevas vieram a ele, e ele não 

mais ouviu a voz de Yehovih, nem acreditou nEle. Esta foi a quinta era. 

11. E a Besta se dividiu em quatro grandes cabeças, e possuiu a terra; e o homem prostrou-se e as 

adorou. 

12. E os nomes das cabeças da Besta eram BRAMANISMO, BUDISMO, CRISTIANISMO E ISLÃ. 

E eles dividiram a terra, e dividiram-se entre si, escolhendo soldados e exércitos armados para a 

manutenção de seu engrandecimento terreno. 

13. E os Brâmanes tinham sete milhões de soldados; os Budistas vinte milhões; os Cristãos sete 

milhões; e os Maometanos dois milhões, cujo comércio foi a matança humana. E o homem, a serviço 

da Besta, deu um sexto de sua vida e seu trabalho à guerra e aos exércitos armados; e um terço à 

devassidão e à embriaguez. Esta foi a sexta era. 

14. Yehovih chamou o homem a desistir do mal; mas o homem não O ouviu. Pois a astúcia da Besta 

havia mudado a carne do homem, de modo que sua alma estava escondida como que numa nuvem, 

e ele amava o pecado. 

15. Yehovih chamou a Seus anjos no céu, dizendo: Descei à terra uma vez mais, ao homem, a quem 

eu criei para habitar a terra e desfrutá-la, e dizei ao homem: Assim diz Yehovih: 

16. Eis que a sétima era está começando. Teu Creador ordena a tua mudança de um briguento homem 

carnívoro para um homem herbívoro de paz. As quatro cabeças da Besta serão retiradas; e não existirá 

mais guerra sobre a terra. 

17. Teus exércitos devem ser debandados. E, a partir desse momento, quem quer que não faça guerra, 

não deve recrutar (fazer estratégias, aliciar); pois é o mandamento do teu Creador. 



18. Nem terás qualquer Deus, Senhor ou Salvador, mas somente o teu Creador, Yehovih! E você 

deve adorar a nenhum outro, desde agora até sempre. Eu sou suficiente para as Minhas próprias 

creações. 

19. E para que todos se separem do domínio da Besta, fazendo estas alianças Comigo, eu dou a 

fundação do Meu reino sobre a Terra. 

20. E todos os que serão assim serão Meus eleitos; por suas alianças e por suas obras, serão 

conhecidos desde esse tempo sobre a terra como Meus, e serão chamados de FIDELISTAS. 

21. Mas para aqueles que não fizerem essas alianças, eu tenho dado os números da Besta, e eles serão 

chamados UZIANS, que significa destruidores. E estes serão, portanto, os dois tipos de pessoas na 

Terra, FIDELISTAS e UZIANS. 

22. Assim os anjos do céu desceram à terra, ao homem, e apareceram diante dele face a face, centenas 

de milhares deles, falando como o homem fala, escrevendo como o homem escreve e ensinando estas 

coisas de Yehovih e Suas obras. 

23. E no trigésimo terceiro ano da descida dos anjos, os Embaixadores das hostes angelicais do céu 

em nome de Yehovih revelaram ao homem, Seus reinos celestiais, através da OAHSPE, fazendo 

conhecer Seu plano de suas deliciosas criações, para a ressurreição dos povos da terra. 

24. Não está imaculado neste livro, OAHSPE; mas para ENSINAR AOS MORTAIS COMO 

ALCANÇAR A VOZ DO CREADOR e VER SEUS CÉUS, em plena consciência, enquanto ainda 

vivem sobre a terra; e conhecer uma verdade do lugar e a condição que os aguardam após a morte. 

25. Nem são, nem foram, as revelações dentro desta OAHSPE completamente novas para os mortais. 

As mesmas coisas foram reveladas ao mesmo tempo para muitos, que vivem distâncias remotas um 

do outro, mas que não estavam em correspondência antes disso. 

26. Porque esta luz é assim abrangente, abrangendo coisas corporais e espirituais, é chamada o início 

da ERA KOSMON. E porque se relaciona com a terra, o céu e o espírito, é chamada OAHSPE. 

 


