A Grande Diferença do Jesus Cristo para o Jesus Made In Roma
Muito importante ressaltar nessa mensagem, que Jesus além de missionário, foi também um
revolucionário. Ele tinha a visão que o sentimento de posse caminhava contra a evolução do espírito,
pregava o compartilhar e os direitos iguais a todos, sem diferença de classe, cor ou credo. Jesus não veio
criar instituições, dogmas ou disputas pelo poder, muito menos usar suas imagem, seus milagres, feitos e
mensagens para controle da massa e acumulação de bens. Seus ensinamentos são Universais e eternos,
não se limitando a tempo ou espaço. Esta energia que ele germinou permitiu que uma Semente de Luz,
se instalasse no íntimo de cada ser atuando a nível intuitivo, para que assim, nesse momento seja
possível implantar uma nova consciência una e amorosa, para todos aqueles que estiverem dispostos a
buscar o Cristo no dia a dia e nas pequenas ações e práticas. Ele veio como um sinal, de que é possível
elevar a consciência num nível tão elevado, que Toda a Sabedoria Divina pode ser integrada ao Corpo
coberto por matéria e moléculas de CO2, mas transcendido pelo Espírito Santo, que habita em todos Nós.
Não espere a vinda de um Messias personificado em uma pessoa,pois essa energia está disponível para
todos, que estão se abrindo para que a pureza e bondade manifeste em nossos corações. Busque a todo
momento, esse salvador dentro de si, siga os passos de Jesus e se trabalhe para receber essa energia;
medite, receba iniciações de outros mestres, faça jejuns, quarentenas, períodos de celibatos e tenha uma
prática de vida com um propósito muito mais elevado que as necessidades animais e anseios sociais...
busque viver diariamente o Caminho Espiritual e caminhe aos poucos na subida da Montanha da
Ascensão, tirem o acento de amém e amem a todos! Estamos vivenciando a frase de Jesus. “O Reino
está dentro de vós”, grande ensinamento que só agora começa a ser desvendado pela humanidade. Ele
ascensionou e ancorou a presença “Eu Sou” em Seu Coração e por isso falou também “Eu Sou o
caminho, a verdade e a vida”. Jesus buscou a libertação para si e para o povo, e espera que
despertemos para o Cristo em nossos próprios corpos, porém inseridos em uma nova realidade - liberta para enfim sermos livres das amarras da ilusão, da separação da Fonte e da Cruz do Tempo e do Espaço.
A identificação com Cristo é a chave para o tempo à nossa frente frente.
Entenda que é a energia do Cristo e não de Jesus, que sacrificou o seu sentido unificado de identidade e
se cobriu da matéria de um planeta para que uma espécie pudesse compartilhar de Sua vida. Ele
adormeceu para sonhar um processo evolutivo que o deixasse, ao despeitar, vestido de um corpo físico
composto de muitas células humanas, limitações e a ilusão da morte física.
Através de Jesus de Nazaré, o Cristo andou na Terra e começou a preparar a população humana para a
grande libertação, Ele assim como outros mestres, como Krishna, Budha, Tuntankamon, Wiracocha e
Pacal Votan, vieram como um sinal para mostrar que é possível atingir essa Consciência encarnado
como humano. Jesus esinou os seres humanos, submetidos pelo Regime do Império Romano, a fazerem
o oposto das suas inclinações habituais: amar o inimigo, renunciar às posses materiais, ser humilde,
compartilhar tudo que tinha e ganhava e não ver diferenças entre as classes, credos e raças. Ele ensinou
as pessoas a romper cada um dos condicionamentos, que naquele tempo o Império, já estava usando
para controlar o povo. Diante de sua força física e espiritual, Roma o viu como Ameaça e Pôncio Pilatos
assinou sua sentença de morte. Mesmo assim, Jesus pede a Deus, que perdoe todos aqueles que o
julgaram e crucificaram, pois não sabiam o que estavam fazendo.
Muito não se fala sobre a preparação espiritual de Jesus, que não foi através da palavra ou da
leitura, ele teve muitos anos de práticas, rituais e iniciações. Mesmo assim, após a Ascensão ao Cristo,
os seguidores de Jesus organizaram seus ensinamentos e a história de sua vida em um livro cheio de
simbolismo, para ajudar nessa libertação. Diante da força da história da ascensão ao Cristo, este livro
mostrou ser uma bomba viva contra os governos do mundo que estavam no poder, pois Jesus a todo
tempo falava que não era diferente de nós e que todos somos Irmãos. As Forças Opressoras que
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buscavam o controle e domínio da massa popular através do medo, dívidas e impostos, sabiam que
teriam de dispensar ao livro sua total atenção se não quisessem ser completamente destruídos. Sabiam
que, se as pessoas começassem a agir com base na informação que esse livro continha, suas
influências teriam fim. Formularam então um plano engenhoso para usar o próprio poder dessa
informação Crística para impedir que fosse aplicado em prol da libertação do povo.
O Império Romano viu na mensagem de Jesus, uma oportunidade de se reerguer e unificar ainda
mais seu poder e colocar um fim nas tradições ocultas e xamânicas. Diante disso, organizou uma vasta
estrutura burocrática em tomo dos ensinamentos singelos de Jesus. Mobilizou milhares de intérpretes
"oficiais" num sacerdócio elitista, e enviou-os às multidões, para enfadá-las, confundi-las e nelas criar
preconceitos contra a mensagem do Cristo. É muito similar a manipulação feita hoje pela Grande Mídia.
Roma não se importava que adorassem superficialmente o Cristo, contanto que continuassem a adorar
de fato as posses materiais. Não se incomodava se alguém desse ouvidos aos ensinamentos Dele,
contanto que não pusesse em pratica.
A principal manobra para distrair os seres humanos e afasta-los da mensagem do Cristo era
enfatizar o mensageiro e a mecânica da mensagem, desconsiderando a substância daquilo que era
ensinado e como poderia ser parte da rotina diária. A chamada para assumir a responsabilidade pessoal
e implementar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana ficou perdida na adoração do crucifixo e,
mais tarde, na adoração das escrituras. A mensagem de Jesus, para se desembaraçar da influência da
matéria e se permear com o Espírito Santo, ficou enterrada sob uma massa de palavreado religioso e
de interpretação dogmática. O farisaísmo era encorajado em nome do Senhor e muitos morreram
defendendo interpretações que nada tinham que ver com as verdades singelas de Jesus. É fácil para os
fariseus de hoje sentirem orgulhosa superioridade quando se menciona a Inquisição e as Cruzadas,
mas só os nomes e os lugares mudaram. Será que dois mil anos não ensinaram à humanidade o
absurdo do argumento conceptual?
Somos todos irmãos e irmãs em consciência. Não podemos nos dividir por causa da maneira pela
qual pensamos ou pelo que acreditamos. Que possamos abrir a porta da nossa razão e deixa Cristo
entrar no nosso coração. Deixe-O brotar das cinzas da nossa ignorância, como a chama que ardia viva
na simplicidade da nossa infância. Olhemos para a bíblia do amor, presença Crística Viva no nosso
coração, e não vamos dar atenção ao palavreado dos debates de mentes que mentem obre a palavra
escrita de antigamente. O homem não foi impecável no seu passado, mas a palavra de Deus nunca
mudou. Ouça o som do amor de tudo o que é. Não mantenhamos nossa mente em padrões
conceptuais estreitos, mas relaxe e abra-a, tal como uma roseira desabrocha os seus botões.

Se alguém criticar estas palavras e disser que não estão certas, concorde rapidamente e siga cuidando
do despertar de Sua Presença “Eu Sou” e do Cristo Interior. Na aqui foi absoluto e a intenção não é
criar discórdia e sim união, mas também não podemos defender que só há uma morada para a casa do
Pai. Além disso, nenhuma palavra jamais estará certa na razão dos homens. O que trazemos aqui é
mais do que palavras, é uma Informação Viva da Vida Crística... Aceite-a, bem como o amor puro com o
qual é oferecida.

AMEMOS!
obs; Lembrando sempre que

144.000Selados / Tempo 60 / Espaço 360 =6,66
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