Quem são os Cristãos Originais do Sermão da Montanha?
Sempre mais pessoas em todo o mundo perguntam:
Quem ou o que são os cristãos originais do Sermão da Montanha em
todo o mundo?
Em que creem?
Nós cremos no Espírito Livre – Deus em nós e nós em Deus.
Nós cremos no ensinamento de paz de Jesus de Nazaré no Seu
Sermão da Montanha.
Nós cremos no eterno Deus Todo-Um, o Deus do amor a Deus e ao
próximo, da liberdade e da unidade.
Nós cremos que Deus, a vida, está em tudo, em cada pessoa, na
natureza, nos animais e nas plantas.
Nós cremos no Deus dos verdadeiros profetas e profetisas de Deus e
na Sua eterna palavra de revelação, que em todos os tempos foi e é
dada incessantemente aos seres humanos.
Nós cremos na validade dos Dez Mandamentos de Deus através de
Moisés, naturalmente também no mandamento: Não deves matar.
Nós cremos no eterno Reino de Deus e não na condenação eterna.
Nós cremos no ensinamento da reencarnação, a possibilidade de
múltiplas encarnações da alma em um corpo humano até que um dia
ela retorna à pátria eterna.
Nós cremos na lei de causa e efeito, assim como foi passada adiante
nas tradições: O que o homem semear, ele colherá.
Nós cremos na força da oração na câmara silenciosa e nas palavras
de Jesus de Nazaré: Onde dois ou três estão reunidos em meu nome,
ali estou eu no seu meio.

Nós somos pelo Espírito Livre do Sermão da Montanha de Jesus, o
Cristo,
nós somos pela paz,
nós somos pela não-violência,
nós somos pela unidade do ser humano, da natureza e animais,
nós somos pela justiça.
A eterna lei de Deus não contém nenhuma religião, nem sacerdotes,
nem pastores, nem cultos, nem sacramentos, nem dogmas, nem
cerimônias, nem santos.
O Todo-sábio Deus em nós e nós em Deus. Assim como Jesus, o
Cristo, ensinou: Deus está dentro de vocês.
Queridos irmãos, queridas irmãs em todo o mundo,
Se vocês se sentirem endereçados pelo que temos aqui abordado,
então pedimos que se dirijam a nós enviando-nos uma mensagem,
pois juntos somos um movimento mundial cristão original pela paz,
pelo ensinamento de Jesus, o Cristo.
Para isto não precisamos do nome completo e nem do endereço,
somente o seu lugar residencial, ou seja, a sua cidade e país. Todos
nós estamos unidos na comunidade primordial do Sermão da
Montanha de Jesus, o Cristo, com pessoas de todos os países, para
assim empenhar-se pela paz neste mundo.
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