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    'Anjo' filmado pela NASA 
 

  
 
 
 
 
 
 

'Anjo' filmado pela NASA em 20 de Fevereiro de 2013 às 7:48 da manhã do Observatório Solar e Heliosférica 

 
 
 
  
 
 
 
 

 O mesmo 'Anjo" filmado pela NASA em 15 de Outubro de 2012 às 8:24 da manhã. 
 

Nos meses recentes duas fotografias extraordinárias foram gravadas pelas 
câmeras da NASA de uma gigante figura semelhante a um anjo próxima do sol. As 
fotografias foram extensamente vistas no YouTube e sites de ÓVNIs, mas os cientistas da 
NASA não deram explicação para o misterioso fenômeno. 



 
A revista Share International esteve relatando milagres pelos últimos 30 anos 
e oferece a seguinte explicação. O editor Benjamin Creme diz que enquanto muitas pessoas 
pensam que as imagens eram de ÓVNIs, "nossa informação é a de que é um 'anjo', ou 'deva' 
como eles são conhecidos no Oriente. A evolução angélica ou deva corre paralela a humana 
e eles podem variar em tamanho de pequeninos a colossais. Este 'anjo' foi filmado próximo 
do sol e ambas as fotografias são do mesmo 'anjo'. Nossa informação é a de que ele é 
gigante: cerca de metade do tamanho da Terra." 
 
Milagres estiveram ocorrendo em números crescentes nas últimas três décadas. 
A Share International liga estes milagres a uma história maior: a emergência de um grupo 
de instrutores espirituais neste tempo crucial. Como seu cabeça está Maitreya, o Instrutor 
do Mundo. Esperado por todos os grupos religiosos sobre diferentes nomes, ele vem não 
como um líder religioso, mas como um educador no sentido mais amplo, para pessoas de 
todas as fés e aqueles de nenhuma. A emergência de Maitreya é eminente. (Fonte: 
sohowww.nascom.nasa.gov) 
 
 
    Para informação e palestras de Benjamin Creme: 
    www.share-international.org (site em inglês) 
            www.shareintl.org/portuguese (site em português) 
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