Os Últimos Dias
Eu, o Cristo, conhecido como 'Jesus' na Palestina, há mais de 2000 anos atrás, voltei neste momento
mais crítico da história do mundo, para falar com você.
A medida que desço em vibrações de consciência para fazer contato com suas vibrações na Terra, vejo
um mundo de luz e sombra, de elevação espiritual e desespero ... e, o mais terrível, vejo a degradação
do espírito humano.
O MUNDO, SE ENCONTRA NA MAIOR PARTE DO TEMPO EM UM ESTADO DE ESCURIDÃO
A pessoa comum, que está lendo minhas palavras, pode achar que esta afirmação é um exagero de sua
vida moderna, mas para compreender a completa gravidade daquilo que está acontecendo na Terra,
uma pessoa deve primeiro experimentar um momento de Luz.
Primeiro de tudo, Eu sou obrigado a falar sobre o que está acontecendo com seus filhos no mundo
inteiro.
Você percebe a que ponto que a ESCURIDÃO SE ESPALHOU ATRAVÉS DAS VÁRIAS FASES E
CONDIÇÕES DA INFÂNCIA?
AS CRIANÇAS - COM SUAS MENTES NATURALMENTE ENTUSIASMADAS, MENTES CURIOSAS,
SEMPRE OLHANDO PARA ALGO INTERESSANTE E NOVO PARA SE ATRAIR, ENTRANDO NA
ADOLESCÊNCIA INICIAL - e por natureza, OBSECADAS PELA CURIOSIDADE SEXUAL - SÃO
ESTIMULADAS E ALIMENTADAS POR LIVROS DO MUNDO INTEIRO, PELAS RÁDIOS E PELOS
ENTRETENIMENTOS DA TV.
Sim, vocês dizem, nós sabemos disso. Eu digo, mas vocês ainda permitem que isso aconteça.
Se fossem Filhos da Luz, ficariam tão preenchidos de compaixão que se levantariam como uma só voz e
diriam para aqueles que estão se tornando ricos às custas de SUAS mentes e das mentes de seus
FILHOS:
‘Chega, não vamos mais permitir que faça isso conosco. Vamos recusar a ver e ouvir o que gosta
de imaginar em suas próprias mentes vulgares - violência, perversões, sexo explícito, lutas e
discussões contínuos. Ansiamos retornar à PAZ e a ALEGRIA da qual provêm as nossas almas.’
HOJE, INCONSCIENTEMENTE, INOCENTEMENTE, AS CRIANÇAS SÃO SEDUZIDAS POR
PESSOAS COM INTENÇÕES EGOÍSTAS E SEXUALMENTE ÁVIDAS EM SUAS TEIAS DE
PERVERSÕES SEXUAIS.
Se vocês fossem Filhos da Luz, não conseguiriam dormir à noite, sabendo que essas crianças inocentes
estão sendo usadas para satisfazer as fantasias e impulsos sexuais dos homens adultos.
ESTAS CRIANÇAS SÃO MERGULHADAS, POR FIM, EM EXCESSOS QUE NÃO PROCURARAM E
EM UM DESESPERO DESOLADOR, PORQUE NÃO SABEM O CAMINHO DE VOLTA ÀS SUAS
INOCÊNCIAS ORIGINAIS. SUA INFÂNCIA LHES FOI ROUBADA E ELAS SÃO PRIVADAS
DAQUELES ANOS IMPORTANTES E NORMAIS DE DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL.
Se vocês fossem Filhos da Luz, sentiriam a dor delas como se fosse a sua própria dor. Suas
consciências não lhes dariam descanso até que se erguessem juntos e afirmassem com toda a sua
influência, coração e alma que este terrível abuso da fragilidade e inocência das crianças deve parar!

Inocentes? Nossas crianças modernas? - Vocês na Terra poderiam perguntar. Se vocês fossem Filhos
da Luz, saberiam que elas são inocentes até que aprendam as coisas das trevas que foram geradas
pela mente humana na Terra.
Vocês na Terra, dizem que o mundo não está nas TREVAS - que eu exagero?
Vocês se tornaram tão acostumados à ESCURIDÃO, que já não mais a reconhecem.
Seu mundo é repleto de nações assoladas pela guerra. É pesado, pesado, pesado, com freqüências
vibratórias mentais e emocionais grosseiras de egoísmo e total desrespeito pela vida. Suas ruas são
agora vias de perigo, repletas de perigo,comportamentos raivosos da parte dos motoristas, de
assaltantes invejosos dos bens dos outros, da perseguição de predadores ansiosos para conquistar e
controlar os outros através do uso da força sexual.
Os números desses predadores pode ser menos do que o número de seus cidadãos comuns, mas se
vocês fossem Filhos da Luz, essas pessoas jamais seriam permitidas a prosperar. Mas elas
prosperaram em seu meio porque suas próprias mentes estão cheias de tais eventos em seu
entretenimento. Você se tornou difícil e insensível a estes horrores e por isso permite a eles a se
multiplicarem em seu meio como um vírus mortal.
QUANDO DESÇO e entro empaticamente NESTE MIASMA dos pensamentos mortais e sentimentos
destrutivos, experimento a dor sentida pelos inocentes que caem como vítimas daqueles que provam de
emoção e sensação de poder, quando aterrorizam os fracos.
Estes são na verdade os ‘últimos dias’, como o seu mundo chama o tempo na Terra quando a vida se
tornou tão universalmente grosseira e separada da subjacente Lei da existência, que APENAS ALGUNS
dos milhares de bilhões na Terra fazem uma pausa por um momento para questionar:
'O que há além da escuridão? Existe a Luz? Onde está a Luz? Por quê não se revela para nós? ‘
Em resposta ao questionamento urgente e mais ardentes de um ALGUNS traumatizados pelas
poderosas emoções predatórias de outros, como Eu poderia NÃO retornar neste momento, para
alcançar aqueles que questionam, aqueles que estão sinceramente desejando achar uma maneira de
sair da escuridão, que agora impregna todas as facetas da maioria das vidas das pessoas?
Você reconhece verdadeiramente que sou EU, o CRISTO, que veio para ensiná-lo e mostrá-lo como sair
do caminho das trevas para a LUZ? Como poderia NÃO vir em resposta a sua dor?
Vocês não sabem que EU SOU O AMOR e é a natureza do AMOR puro satisfazer as necessidades de
seus entes queridos.

