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Pergunte a Jesus: jesus@jopeu.org

O que vocês pensam que eu faria quando voltasse?
Uma das respostas já me expressaram. Disseram que levantaria o corpo dos mortos, para 
que todos vivessem eternamente no mundo onde eu reinaria.
Absurdo! Quem pode pensar que me interessaria em reinar, ou mesmo governar, se “O 
Pai e Eu, somos Um”? O mínimo que espero de vocês é o mínimo de conhecimento do 
Pai. Coisa muito fácil de ver na sua criação, neste caso, a natureza ao seu redor.
Absurdo!  Absurdo!  Os corpos mortos se transformaram,  em outros.  Deveria  eu matar 
esses outros, para ressuscitar os mortos? Somente poque pensam que seguiram minhas 
instruções? Primeiramente, poderiam ter seguido as ordens de uma instituição religiosa,  
más, ela não sou eu. Nem tem a ver com meus ensinamentos, que foram modificados a 
vontade dos mesquinos interesses, daqueles que diziam me representar.
O Único que me representa, é a sabedoria dos meus ensinamentos. E, a vida, é prática e 
pensar constantemente no caminho recorrido, e como recorrer o caminho ainda por vir.
Alguns, esperam que com minha chegada, o mundo se transformará imediatamente em 
um jardim repleto de harmonia, onde todos terão paz.
Ridículo! Primeiramente, não se pode construir sobre o que está construído sem destruir.  
E sei que não me vem como destruidor, mesmo que sim o seja. Pois, hoje estou a destruir  
as falsidades, mentiras e ilusões.
A “Paz”, tão desejada, somente pode ser obtida por cada indivíduo, por separado. A paz,  
mora na mente, que é o espírito divino em você. Más ela somente é obtida, através da 
compreensão e sabedoria de Deus. Deus é Consciência! A plenitude de todo saber! São 
os ensinamentos que vim trazer a vocês.
Perguntem suas dúvidas que eu responderei.  Más,  tenham em conta,  que perguntas, 
onde as respostas devam ser pessoais, somente as responderei pelo e-mail criado para 
esse fim.
O  outro  questionamento,  é  como  vocês  pensam  que  sou  fisicamente?  Como  me 
reconheceriam?
Corpos  velhos,  antigos,  não  se  perdem,  se  transformam  em  outros  corpos.  E  a 
Consciência resultante de uma vida, assim como a de Jesus, não se perdem. Todas as 
consciências dos seres que nos antecederam estão na biblioteca da existência.
Nada morre! Nada se perde! Prazeres e dores, são momentâneas, elas não existem, são 
realizadas por Deus, para que obtenhamos os resultados das experiências da vida, de 
acordo a vontade de Deus.
De fato, ao vir se faz necessário outro corpo, e outra identidade. Pois ninguém, nem nada, 
pode nascer adulto. 
Eu pensei muito e busquei compreender o que queriam, o que esperavam de mim. Uma 
das coisas q1ue vocês devem saber, ao dia de hoje, é que uma vez mestre como fui, 
sempre mestre serás. Más, não compreendi o que poderiam querer ou desejar, pareciam 
estar todos doentes e confusos.
Por  isso,  tomei  uma  atitude.  Um  mestre,  tem  o  poder  de  destruir  todo  o  Universo 
construído pelo Pai,  más, como o Pai e eu somos Um, não o poderia destruir,  e sim 
defender. Desta forma, aos treze anos aproximadamente, fechei a porta ao mestre que 



sou, nenhum poder poderá ser retirado de mim. Somente acontecerá a vontade do Pai, 
através  de  meu  corpo,  do  meu  eu.  Hoje  sou  Jesus,  o  professor.  Um professor  não 
interfere no mundo das ações individuais do indivíduo, já um mestre sim. Más, de que 
adiantou o que antes fiz?
Ações. São a ordem primária do Pai, o caminho para chegar a ele. Cada ação tem uma 
consequência,  e um resultado. No final  da vida, os resultados validos se mantém, as 
ilusões desaparecem. Pois,  no mundo da Verdade, de Deus, pareceres e ilusões não 
podem existir.
Estou aqui, somente para explicar e aprofundar os ensinamentos já dados anteriormente. 
Sou um professor e um amigo que podem consultar. Más tenham em conta que sou um 
corpo  vivo  como  professor,  assim  que  poderão  existir  respostas  que  não  serão 
respondidas, ou melhor, a resposta pode demorar.
Não usem palavras de velhas e obsoletas instituições religiosas. Messias é do judaísmo, 
velho testamento, e cristo do novo testamento cristão. Más esse cristo, como a igreja o 
presenta,  nunca  existiu,  foi  uma criação,  um adorno  para  educar  vocês  aos  desejos 
dessas instituições.
Hoje venho a chamar as mães. Para voltar a ensinar a educação básica do ser humano, 
perdida nos anias do terrorismo institucional. 
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