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         COMUNICADO DE IMPRENSA Nº 96, JUNHO DE 2013 
 

      O Antigo Egito fala conosco hoje 
 
Milhões assistiram ao vídeo do YouTube de uma misteriosa 
'estátua giratória' no Museu de Manchester, Reino Unido. 
Milhares foram vê-la e a história está sendo relatada pela mídia 
ao redor do mundo. 
 
A estátua Egípcia de 10 polegadas, datando de 1.800 A.C e 
dedicada à Osíris- deus do pós-vida e descrito como 'o Senhor do 
Amor'-- pode ser vista no vídeo do museu com tempo acelerado 
girando sozinha em sua cabine fechada com vidro. Cientistas e 
comentadores estão colocando à diante várias teorias em uma 
tentativa para explicar o fenômeno e alguns acreditam que as 
vibrações dos passos dos visitantes podem ter feito a estátua girar. 
Mas o Egiptólogo do museu, Campbell Price não está convencido: 
"Isto não explica porque artefatos vizinhos não se mexeram uma 

polegada ou por que a estátua repentinamente começou a se mover 
depois de ficar por anos em perfeita quietude, como as estátuas 
tendem a fazer...E por que ela viraria em um círculo perfeito?" 
Anna Garnett, do museu, comentou que mesmo "quando a câmara 
estava vazia, a estátua se moveu 45 graus em 90 minutos". 
 
A revista Share International esteve relatando milagres por mais 
de 30 anos e seu editor Benjamin Creme oferece a seguinte 
explicação: "O movimento da estátua é um milagre manifestado 
por Maitreya, o Instrutor do Mundo, anunciando sua eminente 
emergência. Este é outro de dezenas de milagres ocorrendo 
agora." 
 
Milagres relatados recentemente na Share International 
incluem: 
 
-'Anjo da Síria': Maitreya pega o corpo de um jovem ferido 
- Avistamentos da estrela de Maitreya movendo-se e mudando de 
cor 
- Estátua de Madonna chorando sangue.  
- Mulher exala néctar curador pegajoso ao qual objetos se 



aderem 
-'Anjo' gigante próximo do sol filmado por câmera da Nasa 
- Sinais de Alá e Maomé aparecem no rosto de garota 
Mulçumana. 
- Ícones de Igreja milagrosamente clarearam para dourado 
brilhante. 
- Novas estátuas Hindus que bebem leite como o milagre ao 
redor do mundo de 1995 

   - Padrões de luz manifestados em paredes e pavimentos 
   - Cruzes de luz em janelas 
 
Milagres estiveram ocorrendo em números crescentes nas últimas três décadas. A Share International 
conecta estes milagres a uma história maior: a emergência de um grupo de instrutores espirituais neste 
tempo crítico. Como seu cabeça está Maitreya, o Instrutor do Mundo. Esperado por todos os grupos 
religiosos sobre nomes diferentes, ele vem não como um instrutor religioso, mas como um educador no 
sentido mais amplo, para pessoas de todas as fés e aqueles de nenhuma. Sua missão é a de levar as nações 
unidas em fraternidade, e de inspirar a criação de uma nova civilização baseada na justiça, partilha e paz 
mundial. 
 
 

          Share International- informação de fundo 
 
Por quase 40 anos, o artista, autor e palestrante Benjamin Creme esteve preparando o caminho para o 
maior evento na história-- a emergência de Maitreya, o Instrutor do Mundo e seu grupo, os Mestres da 
Sabedoria. Milhões de pessoas ao redor do mundo ouviram esta informação e esperam com expectativa 
por este evento momentoso. 
 
Desde 19 de Julho de 1977 Maitreya esteve vivendo na comunidade Asiática de Londres, gradualmente 
emergindo diante do público. Por muito aguardado por todas as fés sobre nomes diferentes, Maitreya é o 
Instrutor do Mundo para todas as pessoas, religiosas ou não. 
 
O 'embaixador itinerante' de Maitreya, Benjamin Creme viajou o mundo espalhando sua mensagem de 
esperança e criando um clima de expectativa pela emergência de Maitreya. Treinado e supervisionado por 
muitos anos pelo seu próprio Mestre, com o qual ele está em constante contato telepático, Benjamin 
Creme acessa informações atualizadas sobre a emergência de Maitreya, dando a ele a total convicção 
necessária para apresentar esta história para um mundo cético. 
 
O Sr. Creme palestrou ao redor do mundo e regularmente aparece na televisão e rádio-- apenas nos 
EUA ele foi entrevistado em mais de 700 programas de rádio e televisão. Ele é o autor de 16 livros-- 
traduzidos em 11 línguas-- e é o editor da revista Share International que circula em 70 países. Ele não 
recebe pagamento por quaisquer destes trabalhos. 
 
Como um homem moderno preocupado com os problemas de hoje, Maitreya trabalha por detrás das 
cenas de nosso mundo em transformação. O derramamento de sua energia extraordinária tem sido o 
estímulo para desenvolvimentos dramáticos em muitas frentes: o fim da guerra fria; a quebra da União 



Soviética; a unificação da Alemanha; o fim do apartheid na África do Sul; o crescente poder da voz das 
pessoas, levando à demandas por liberdade e justiça; e o foco mundial em se preservar o meio ambiente. 
 
Externamente, Maitreya se encontrou com líderes influentes de todos os campos, informando a eles 
suas soluções para os nossos problemas prementes. Sua mensagem pode ser sumarizada como: "Partilhe e 
salve o mundo." 
 
Para aqueles que procuram sinais de sua vinda, Maitreya manifestou milagres ao redor do mundo, 
tocando os corações de milhões e os preparando para sua eminente aparição. 
 
Em 12 de Dezembro de 2008 a Fundação Share International distribuiu um comunicado de imprensa 
anunciando que em um futuro muito próximo um grande, brilhante 'astro semelhante a uma estrela' 
apareceria nos céus visível ao redor do planeta, de noite e de dia-- um arauto de emergência aberta e 
primeira entrevista de Maitreya na televisão Americana. 
 
Centenas de avistamentos da 'estrela' logo começaram a serem postados no YouTube, criando muito 
debate; programas de notícias de televisão relataram avistamentos; e a revista Share International recebeu 
centenas de fotografias mostrando a 'estrela' em uma variedade de cores e formas belíssimas e movendo-se 
no céu diferente de uma estrela comum. 
 
Em Janeiro de 2010, Benjamin Creme anunciou que a primeira entrevista de televisão de Maitreya 
tinha ocorrido, em uma rede dos EUA. Desde então, ele deu entrevistas nos EUA (29), México (14), 
Brasil (41) e Rússia (14 até o momento) e irá continuar a dar uma série de entrevistas em muitos países ao 
redor do mundo. 
 
Quando Maitreya dá entrevistas de televisão ele está no presente incógnito. Benjamin Creme explica o 
motivo: "De forma que as pessoas possam responder às idéias e presença de Maitreya sem saberem e 
acreditarem em uma pessoa em particular. Em outras palavras, quando elas quiserem para o mundo 
partilha, justiça e paz para todos, elas irão fazê-lo de seus corações por elas mesmas, e não porque elas 
acham que 'este', ou 'aquele', é Maitreya" 
 
Com Maitreya e seu grupo trabalhando abertamente no mundo, oferecendo suas orientações e 
ensinamentos, à humanidade está assegurada não apenas a sobrevivência, mas a criação de uma nova 
brilhante civilização. 
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