
    JESUS 
 
 Jesus é oriundo do planeta Ranid, pertencente ao s istema 
solar da Estrela Sírius, da Constelação Cão Maior, e tem alta 
responsabilidade sobre  os destinos da Terra. 
 Jesus se encontrava na 14ª bio-dimensão de Ranid q uando 
a Terra foi criada. Sua presença tem sido contínua no Planeta, 
desde aquela época, juntamente com sua equipe de tr abalhos. Os 
demais ranidianos que participaram daquele Evento C ósmico, 
voltaram para Ranid, mas têm retornado à Terra, em 
determinados ciclos.  
 Hoje, na 18ª bio-dimensão, ele possui ainda um cor po 
humano, bioplasmático, de natureza extremamente sut il e pura, 
pertencente à última dimensão física possível deste  Universo. 
 Os ranidianos são extremamente evoluídos e constit uem-se 
numa plêiade de Espíritos, que passam as principais  lições de 
Conduta Cósmica e Amor Universal para os terrícolas . 
 O Mestre é a mais avançada consciência, dentre os 
ranidianos em missão na Terra. Em Ranid, Ele se igu ala aos de 
maior evolução espiritual.   
 Apesar de sua evolução, em ocasiões especiais ao l ongo 
dos milênios, tem reencarnado na Terra, sob diverso s nomes, 
para dar exemplos vivos da Moral Cósmica. 
 Tem passado permanentemente informações de grande 
valor espiritual para a Terra, através de seus emis sários. 
 Ele mantém-se em contato permanente e direto com o  
próprio Espírito Planetário. 
 Por se encontrar no estágio angelical, poderia hab itar um 
Sol e não reencarnar mais em planetas físicos, como  fazem, 
normalmente, a maioria dos Espíritos de Sua graduaç ão 
evolutiva. Entretanto, por amor, preferiu continuar  reencarnando 
e instruindo não só os terrícolas, mas outras human idades de 
diversos planetas. 
 Ele leva milhares de anos para construir corpos fí sicos e 
reencarnar, principalmente  na Terra, que possui de nsidade muito 
grande. Esse, realmente, tem sido Seu grande sacrif ício na 
trajetória missionária, pois, devido às implicações  de Suas 
Missões, há necessidade da formação de um corpo fís ico no 
ventre materno. A célula-ovo, entretanto, é modific ada em sua 



estrutura genética, por seres de dimensões superior es, a fim de 
que o corpo criado suporte ás altíssimas vibrações da Sua 
consciência. 
 Após  a promoção por que passará a Terra, Jesus re tornará  
a Ranid e, juntamente com sua alma-gêmea e seus esp íritos 
complementares, irão para a Estrela Anã Sírios B, o nde todos se 
fundirão, transformando-se em um Espírito Planetári o. 
 


