O Amor Humano traz decepções
CRISTO DIZ:
‘AMOR - AMOR - AMOR - é o único caminho para a cura, bem-estar, prosperidade, o verdadeiro
sucesso e felicidade.
‘Eu sei que você considera essa conversa sobre o AMOR como hipócrita ou sentimental, ou um
conselho que o ajudará a " agradar " a 'Deus' - ou ' ser agradável 'para ' Deus '- ou que o tornará uma
pessoa ‘boa’ ao invés de ‘má’.
‘Mas era assim que os seus avós pensavam. Nunca, em qualquer momento, durante ou depois da
minha vida na Palestina, Eu fiz uma declaração para ajudá-lo a se tornar uma pessoa 'melhor'.
‘Esta é uma interpretação errônea judaica dos meus ensinamentos na Terra.
Tais interpretações devem agora ser descartadas o mais rápido possível.
Elas ofuscam suas percepções interiores e visão espiritual.
Impedem os buscadores espirituais sinceros de aceitar a VERDADE DO SER.
O conhecimento da VERDADE DO SER me permitiu deixar o deserto da Palestina um homem
transformado, um Mestre espiritual e curador capaz de controlar os elementos atômicos.
Agora é o momento para aqueles que estão prontos para absorver esse conhecimento e iniciarem a
construir o nível de vida que possuirem a capacidde de construir.
É por isso que Eu deliberadamente criei um meio de alcançar o mundo através da dedicada colaboração
do Canal, para tentar elevá-los acima das crenças do mundo, ensinadas pelas Igrejas Cristãs - crenças
que estão cegando sua visão espiritual.
A CRENÇA de que você foi criado por um tipo de ‘Deus’ que vê a Terra como um professor vê sua
escola, marcando cruzes pretas para mal comportamento e atribuindo ‘estrelinhas douradas’ para um
bom trabalho.
Um DEUS, a quem as pessoas ignorantes adoravam por milhares de anos, um DEUS que precisava de
PRESENTES e ADORAÇÃO para convencê-LO a não enviar punições sob a forma de pragas, doenças,
inundações, epidemias, morte:

um DEUS que sentia prazer no sacrifício de pássaros e animais puros:

um DEUS que só podia ser reconciliado com o mundo que havia criado, através da morte sangrenta do
seu assim chamado FILHO unigênito.
Eu, o verdadeiro Cristo, só posso dizer aos cristãos do mundo:
“Que DEUS é esse que é muito exemplar, nobre de espírito, que vocês forjaram para si mesmos! Um
DEUS a ser temido - mas, jamais reverenciado!
Eu, o verdadeiro Cristo, só posso perguntar aos cristãos do mundo:

‘O que há em sua natureza pessoal ou caráter que o impulsiona, em uma época mais esclarecida, uma
época de evolução de amor fraterno envolvente, que o leva a se apegar com veemência a defender o
velho Dogma Cristão, que logicamente falando, não tem uma única verdade provável a recomendar-se,
para a sua mente racional.
Vocês criaram para si mesmos um DEUS que jamais imitariam, um DEUS cujo o comportamento
dictatorial, vai contra as leis dos países que legislaram a aprovação dos DIREITOS HUMANOS.
Suas leis humanas baniram o castigo físico nas escolas, e ainda vocês defendem e se apegam a uma
religião que tem como base ‘a vara de marmelo’C.
"Acredite em Jesus Cristo, ou você irá para o inferno."
Desde que Eu, o CRISTO, sou o próprio AMOR universal - por favor, pare de ler por um momento e
tente entender que tal declaração jamais poderia ter sido feita por mim. Tente entender que a minha
intervenção por meio da sua Internet foi inevitável.
Vou deixá-lo aqui para lhe dar tempo de absorver a minha mensagem. Recomendo-lhes as Cartas
números 2 e 3, que descrevem da melhor forma, a verdadeira personalidade de Jesus que viveu e foi
crucificado na Palestina há 2000 anos atrás.

