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Arabic 2 
O Filho do Espirito! 
A mais amada de todas as coisas, a Meu ver, e Justica; nao te desvies dela, se e que 
Me desejas, nem a descures, para que Eu em ti possa confiar.  Nela te apoiando, versa 
com teus proprios olhos e nao com os alheios; saberas pela tua propria compreensao e 
nao pela compreensao de teu semelhante.  Pondera isto em teu coracao:  como te 
incumbe ser.  Em verdade, a justica e Minha misericordia.  Guarda-a, pois, ante os teu 
olhos. 
 
Persian 76 
O Filho de Minha Serva! 
A orientacao sempre tem sido dada atraves de palavras, mas agora e dada por acoes.  
Cada um deve manifestar acoes que sejam puras e santas, pois palavras pertencem a 
todos, igualmente, mas acoes como estas so proprias so de Nossos bem-amados.  
Esforcai-vos, entao, de coraco e alma, a fim de vos distinguirdes pelos vossos atos.  
Assim Nos vos aconselhamos nesta Epistola santa e respandecente. 
 
Arabic 27 
O Filho do Homem! 
Nem sequer sussurres os pecado alheios enquanto tu prorio fores pecados.  Fosses tu 
transgredir este mandamento, maldito serias, e disso dou testemundo. 
 
Arabic 20 
O Filho do Espirito! 
Grande e Meu direito sobre ti; nao pode ser esquecido.  Plena e a graca que te 
dispenso; nao poder ser velada.  Meu amor fez em ti seu lar; e nao pode ser oculto.  
Minha luz te esta manifesta; jamais se obscurecera. 
 
Arabic 18 
O Filho do Espirito! 
Nao Me pecas o que Nos nao te desejamos; que estejas contente com aquilo que 
ordenamos por amor a ti, pois e o que te sera proveitos, se com isto te contentares. 
 
Arabic 1 
O Filho do Espirito! 
Meu primeiro conselho e este:  Possui um coracao puro, bondoso  e radiante, para que 
seja tua uma soberania antiga, imperecivel e eterna. 
 
Arabic 4 
O Filho do Homem! 
Amei tua criacao, por isso te criei.  Ama-Me, pois, para que Eu possa mencionar teu 
nome, e te inundar a alma com o espirito da vida. 
 
Arabic 5 
O Filho do Ser! 



Ama-Me, a fim de que Eu te possa amar.  Se nao Me amas, de modo algum pode o 
Meu amor te atingir.  Sabe isto, o servo! 
 
Arabic 59 
O Filho do Ser! 
Teu coracao e Meu lar; santifica-o para Minha descida.  Teu espirito e a sede de 
Minha revelacao; purifica-o, para que nele Eu Me possa manifestar. 
 
Persian 30 
O Escravo do Mundo! 
Muitas vezes, ao alvorecer, a brisa da Minha terna miseridordia soprava sobre ti e te 
encontrava no leito do incuria, completamente adormecido.  Lastimando, pois, teu 
triste estado, regressava ao lugar donde viera. 
 
Arabic 8 
O Filho do Espirito! 
Nenhuma paz te e destinada, a nao ser que renuncies a ti mesmo e te voltes para mim; 
porque deves ufanar-te de Meu Nome e nao do teu, em Mim por tua confianca, e nao 
em ti proprio; pois desejo ser amado Eu so e acima de tudo o que existe. 
 
Arabic 15 
O Filho da Palavra! 
Volve tua face a Minha e renuncia a tudo salvo a Mim, pois Minha soberania perdura 
e Meu dominio nao perece.  Se buscares outro que nao seja Eu, ainda que procures 
eternamente no universo, tua busca sera em vao. 
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Persian 38 
O Filho de Espirito! 
Rompe tua gaiola e, assim como a fenix do amor, alca voo para o firmamento da 
santidade.  Renucia a ti mesmo e, prenhe do espirito da misericordia, habita no reino 
da santidade celestial. 
 
Persian 47 
O Filhos de Desejo! 
Rejeitai a vestidura da vangloria e despi-vos das vestes da arroganica. 
 
Persian 3 
O Amigo! 
No jardim de teu coracao, nada plantes salvo a rosa do amor e nao te desprendas do 
rouxinol do afeto e do desejo.  Estima a companhia dos justos e evita toda associacao 
com os impios. 
 
Persian 53 
O Vos que Vos Orgulhais da Riqueza Mortal! 
A riqueza – sabei vos, em verdade – e uma forte barreira entre quen busca e seu anelo, 
entre quem ama e o objeto de seu amor.  Os rico, salve um numero limitado, de modo 
algum atingirao a corte de Sua Presenca, nem na cidade do contentamento e 



resignacao, haverao de entrar.  Bem-aventurado aquele, pois, que embora rico, nao e 
por sua riqueza impedido de entrar no reino eterno nem privado do imperecivel 
dominio.  Pelo Nome Supremo!  O esplendor desse homem rico havera de iluminar os 
habitantes do ceu, assim como o sol se irradia sobre o povo da terra! 
 
Arabic 6 
O Filho do Ser! 
Teu Paraiso e o Meu amor; teu lar celestial, a reuniao Comigo.  Entra nele e nao 
tardes.  Isso e o que te foi destinado em Nosso Reino nas Alturas e em Nosso excelso 
dominio. 
 
Arabic 71 
O Filho do Homem! 
Escreve tu, na tabua de teu espirito, com a tinta de luz, tudo o que te temos revelado.  
Se isto nao estiver a teu alcance, faze a tinta carmesim que foi derramada em Meu 
caminho.  Esta Me e mais doce, em verdade, do que tudo mais; que para sempre dure 
a sua luz. 
 
Persian 17 
O Companheiros! 
Os portais para o Infinito acham-se abertos de par em par e a habitacao do Bem-
Amado esta adornada com o sangue dos que O amam; todo, no entanto, salvo muito 
poucos, continuam privados desta cidade celestial e, mesmo entre este poucos, nao se 
encoutrou senao a minima mao cheia que tivesse um coraco puro e um espirito 
santificado. 
 
Persian 44 
O Companheiro de Meu Trono! 
Nenhum mal deves tu ouvir, nem ver; nao te rebaixes, nem suspires, nem chores.  
Nenhum mal deves falar, para que nao o oucas falado a ti; nem aumentes as faltas 
alheias, a fim de que as tuas proprias nao se afigurem grandes.  Nao desejes a 
humilhacao de ninquem, para que nao se torne evidente tua propria humilhacao.  Vive, 
pois, os dias de tua vida, os quais sao menos de um momento fugaz, mantendo sem 
mancha a tua mente, imaculado teu coraco, puros teus pensamentos e santificada tua 
natureza, de modo que, livre e contente, possas abandonar essa forma mortal, 
recolher-te ao paraiso mistico e habitar, para todo o sempre, no reino eterno. 
 
Persian 29 
O Filho da Generosidade! 
Dos desertos do nada, coma a argila de Meu mandamento, Eu te fiz aparecer e 
destinei a teu ensino todo atomo que existe e a essencia de todas as coisas criadas.  
Assim, antes de procedures do ventre materno, Eu te provera duas fontes de leite 
cintilante, olhos para te vigiarem e coracoes para te amarem.  Por Minha terna 
misericordia, Eu te nutri a sombra de Minha merce e, pela essencia de Minha graca e 
Meu favor, te guardei.  E Meu designio em tudo isto foi que atingisses Meu dominio 
eterno e te tornasses digno de Minhas dadivas invisiveis.  E, todavia, permaneceste 
desatento e, ao chegares a maturidade, desprezaste todas as Minhas gracas, ocupando-
te com tuas vas fantasias, de tal modo que te esqueceste de tudo e, afastando-te dos 
portais do Amigo, te recolheste nas cortes de Meu inimigo. 
 



Persian 26 
O Meu Amigo 
Pondera tu um pouco.  Ja ouviste dizer que amigo e inimigo devessem morar em um 
so coracao?  Expulsa pois o estranho, para que o Amigo possa entrar em Seu lar. 
 
Arabic 13 
O Filho do Espirito! 
Eu te criei rico; porque te empobreces?  Nobre te fiz; com o que te rebaixas?  Da 
essencia da sabedoria, Eu te concedi a existencia; por que buscas iluminacao de outro, 
senao de Mim?  Da argila do amor, te moldei; como e que te ocupas com outro?  
Volta teu olhos a ti mesmo, a fim de que, dentro de ti, Me possas encontrar, forte, 
poderoso, O que subsiste por Si Proprio. 
 
Persian 82 
O Meu Servo! 
Os melhores dos homens sao aqueles que ganham seu sustento por meio de sua 
vocacao e despendem em beneficio de si proprios e dos seus semelhantes por amor a 
Deus, o Senhor de todos os mundos. 
 
Persian 59 
O Desatentos! 
Nao penseis que os segredos dos coracoes estejam ocultos; nao, sabei com toda a 
certeza que se acham gravados em caracteres claros, abertamente manifestos na santa 
Presenca. 
 
Arabic 8 
O Filho do Espirito! 
Nenhuma paz te e destinada, a nao ser que renuncies a ti mesmo e te voltes para mim; 
porque deves ufanar-te de Meu Nome e nao do teu, em Mim por tua confianca, e nao 
em ti proprio; pois desejo ser amado Eu so e acima de tudo o que existe. 
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Arabic 40 
O Filho do Homem! 
Fosses tu percorrer a imensidao do espaco e atravessar a extensao do ceu, nem assim 
encontrarias repouso, salvo em submissao a Nosso mandamento e em humildade 
perante a Nossa Face. 
 
Arabic 26 
O Filho de Ser! 
Como pudeste esquecer as tuas proprias faltas e ocupar-te com as alheias?  Quem 
assim fizer, sera por Mim abominado. 
 
Persian 40 
O Meu Servo! 
Liberta-te dos grilhoes desse mundo e desprende tua alma da prisao do ego.  
Aproveita tua oportunidade, pois nao mais te vira. 
 



Persian 72 
O Meu Servo! 
Es assim como uma espada de fina tempera, oculta na escuridao de sua bainha, cujo 
valor se esconde do conhecimento do artifice.  Que saias, pois, da bainha do ego e do 
desejo, para que teu merito resplandeca e se manifeste ao mundo inteiro. 
 
Arabic 31 
O Filho do Ser! 
Examina-te a ti mesmo, cada dia, antes de seres instado a prestar contas, porque a 
morte, sem prenuncio, te havera de sobrevir e seras chamado a responder por teu atos. 
 
Arabic 22 
O Filho do Espirito! 
Nobre Eu te criei, mas tu te tens rebaixado.  Eleva-te, pois, aquilo para que foste 
criado. 
 
Arabic 7 
O Filho do Homen! 
Se Me amas, nao te prendas a ti mesmo; e se buscas Meu prazer, nao consideres o teu 
proprio; para que tu morras em Mim e Eu possa viver eternamente em ti. 
 
Persian 2 
O Filho do Espirito! 
A ave procura o ninho; o rouxinol, o encanto da rosa; aquelas aves, porem, que sao os 
coracoes do homens, contentando-com o po efemero, tem vagado longe de seu ninho 
eterno e, volvendo os olhos para o lamacal da incuria, se tem privado da gloria da 
presenca divina.  Ai que estranho, que lastima!  Pelo conteudo de uma simples taca, 
afastaram-se dos mares encapelados do Altissimo e permaneceram longe do horizonte 
mais esplendoroso. 
 
Persian 65 
O Rebeldes! 
Minha tolerancia tornou-vos audazes e Minha paciencia vos fez negligentes, de tal 
modo que esporeastes o corcel fogoso da paixao por caminhos perigosos que levan a 
destruicao.  Tereis pensado que Eu fosse indiferente ou que nao percebesse? 
 
Persian 80 
O Meus Servos! 
Sois as arvores de Meu jardim; deveis dar frutos belos e maravilhosos, para que vos e 
outros sejam por eles beneficiados.  Assim compete a cada um ocupar-se em oficios 
ou profissoes, pois o segredo da requeza esta nisso, o homens de compreensao!  
Resultados dependem de meios e a graca de Deus vos sera toda-suficiente.  Arvores 
infrutiferas sempres foram e serao destinadas ao fogo. 
 
Arabic 68 
O Filho dos Homens! 
Nao sabeis por que Nos vos criamos a todos do mesmo po?  A fim de que ninguem se 
enaltecesse acima dos outros.  Ponderai no coracao, em todos os tempos, de que modo 
fostes criados.  Ja que vos criamos a todos da mesma substancia, deveis ser como uma 
so alma, andando comos mesmos pes, alimentando-vos com a mesma boca e 



habitando na mesma terra, a fim de que, do imo de vosso ser, atraves de vossas acoes, 
se manifestem os sinais da unidade e a essencia do desprendimento.  E esse o Meu 
conselho a vos, o assembleia de luz!  Atentai a esse conselho, para que possais obter, 
da arvore de Gloria maravilhosa, o fruto da santidade. 
 
Persian 13 
O Meus Filhos! 
Receio que vos, privados da melodia do pombo do ceu, megulheis novamente nas 
trevas da perdicao absoluta e, sem nunca haverdes contemplado a beleza da rosa, 
volteis a agua e ao barro. 
 
Arabic 3 
O Filho do Homen! 
Velado em Meu Ser imemorial e na eternidade antiga de Minha Essencia, conheci 
Meu amor per ti e assim te criei, gravando em ti Minha imagem e revelando-te Minha 
beleza. 
 
Persian 69 
O Filhos de Adao! 
Palavras santas e acoes puras e dignas ascendem ao ceu da gloria divina.  Esforcai-vos 
para que vossas acoes sejam expurgadas do po do egoismo e da hipocrisia e 
encontrem aceitacao na corte da gloria; pois dentro em breve, os avaliadores da 
humanidade nada aceitarao, na santa presenca do Ser Adorado, salvo a virtude 
absoluta e atos de imaculada pureza.  Este e o sol da sabedoria e do misterio divino 
que raiou no horizonte da vontade divina.  Bem-aventurados aqueles que para la se 
volvem. 
 




