Jesus Christ Superstar

A IDENTIDADE

CRISTO

EM ENTREVISTA BACANA e
EXTROVERTIDA, falamos com
o simpático Inri Cristo, o Jesus
Cristo reencarnado. Ele que, após
o “Ato Libertário” realizado dentro
da Catedral Metropolitana de Belém, PA, instituiu sua organização
a Suprema Ordem Universal da
Santíssima Trindade, a SOUST em
28 de fevereiro de 1982. Até 2006
sua sede ficava em Curitiba, e desde então se instalaram definitivamente em Brasília, onde segundo o
próprio Inri, é a nova Jerusalém.
POR
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Jesus Christ Superstar

Qual é a sua idade atual?
Atualmente estou com 63 anos. Reencarnei
em 22 de março de 1948.
Quando você se deu conta de que era
a reencarnação de Jesus Cristo e que
Deus o havia enviado para mais uma
missão aqui na Terra?
Desde criança obedeço a uma voz, uma única
voz forte e poderosa, que fala no interior de
minha cabeça. Em 1978, recebi ordem de sair do
Brasil sem deixar nada para trás. Sentia em meu
interior que iria fazer uma viagem sem volta. Em
1º de setembro de 1978 cheguei a Santa Cruz de
La Sierra e no dia seguinte a La Paz, na Bolívia.
Após haver falado aos povos boliviano, paraguaio,
uruguaio e argentino, finalmente, em setembro
de 1979, fui conduzido ao jejum em Santiago do
Chile. Sendo a primeira vez que jejuava, não sabia
da necessidade de ingerir água, ou seja, ‘jejuei a
seco’. Meu corpo estava em vias de um processo
de inanição. De repente, a voz disse, desta vez
mais imperiosa do que nunca: ‘Levanta-te!’. Ao
levantar, mareei porque quando se jejua o sangue
demora subir à cabeça. Minhas mãos não me
ampararam, bambearam para trás. Meus braços
não me sustentaram e caí com o nariz no chão,
como podeis atestar até hoje a cicatriz resultante

da queda. Então, em meio a uma poça de sangue,
a voz disse: ‘As dores são necessárias, o sangue
é necessário para que, quando te insultarem e
reprovarem, te lembres que é o mesmo sangue
que derramaste na cruz. Eu sou o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacob, Eu sou teu Senhor e Deus, e tu
és o mesmo Cristo que crucificaram. E doravante
caminharás sobre a Terra como um peregrino
errante. Serás prisioneiro, expulso, humilhado,
odiado. Pagarás para dormir e não te deixarão
dormir, tua túnica estará suja e não terás quem a
lave, muitos rirão e debocharão de ti para que conheças bem os corações de teus filhos, que são o
teu povo. Mas Eu serei contigo.’ Então Ele revelou
o mistério do meu nome, cuja segunda letra estava em sentido contrário (Iuri # Inri) e desvendou,
como se fosse na tela de um filme, todo o meu
passado, os estágios das anteriores encarnações.
Eu que vos falo sou o Primogênito de Deus, Adão,
que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David,
etc., depois como Jesus e agora como Inri. Eu
voltei como havia prometido.
A Bíblia, está totalmente correta e fiel
aos acontecimentos que se deram?
A Bíblia é um livro de letras mortas escrita
por homens sujeitos a erros e exageros. Só ao
ser humano inspirado por Deus e orientado pela

“Quem leva a Bíblia ao pé da letra
merece ostentar o status de energúmeno
obstinado, isso pra não dizer idiota.”
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racionalidade será facultado decifrar o enigma
das Sagradas Escrituras sem descer a ladeira do
fanatismo. A Bíblia é repleta de fábulas, lendas, metáforas, parábolas... por isso deve ser interpretada
cabalisticamente. Quem leva a Bíblia ao pé da letra
merece ostentar o status de energúmeno obstinado,
isso pra não dizer idiota. Mas Deus permitiu que
assim fosse porque no bojo dela está inserida a lei
de Deus, e só os que cultivam o coração puro e a
humildade perante Ele é que terão a graça de decifrar os enigmas das Sagradas Escrituras.
O demônio existe realmente?
Sim, o demônio existe, mas ao contrário do
que muitos pensam por lhes haver sido equivocadamente ensinado, não é um macaco com rabo e
chifres e sim o espírito das trevas, corpo energético
sutil que serve como instrumento de purgação e
evolução dos seres humanos. Quando alguém estupra, mata, rouba, mente, descontrola-se, e depois
diz: ‘Eu estava fora de mim’, quem estava no seu
corpo naquele momento? O agente do mal que
incorporou e realizou seus malévolos propósitos.
O que acha dos falsos pastores
e as igrejas que enganam o povo?
Meu Pai disse que eu sou o único pastor e
haverá um só rebanho e um só pastor (João c.10
v.16), porque sou o único ungido pelo meu Pai.
Não reconheço nenhum pastor exceto o quadrúpede alemão que serve de guarda, a exemplo
do Lutero, pastor alemão que faz guarda aqui na
SOUST. Logo, ninguém pode se dizer pastor sem
ser impostor, lobo com pele de ovelha, uma vez
que procede à revelia de minha autoridade.
Por que sua sede se mudou para Brasília?
A Nova Jerusalém é a capital federal do Brasil,
sem prejuízo do nome oficial, Brasília, concedido
pelas autoridades terrestres. Por ser a capital mais
alta do país, meu Pai disse e está previsto nos estatutos da Soust que em Brasília deveria se situar
a sede definitiva do Reino de Deus, conforme a visão do discípulo João (‘Transportou-me em espírito
a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade
santa, a Nova Jerusalém’ – Apocalipse c.21 v.10).
Em maio de 2006, após 24 anos em Curitiba,
foi oficializada a transferência da sede da Soust
para Brasília, que é a Nova Jerusalém.

As discípulas de Inri

Todas elas tem seus nomes
rebatizados e iniciados pela
letra “A”. Deselvovem também
versões diferentes para hits
pops de Lady Gaga e Madonna,
e podem ser assistidos através
da internet onde são postados

Discípula
Asusana

Discípula
Alarissa

Discípula
Assinoê

Discípula
Alysluz

2012 será mesmo o fim do mundo?
Será o fim do mundo para aqueles que desencarnarem naquele ano. Não obstante, quanto ao
fim deste mundo caótico, que será consumido por
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Beyond
Jesus
Christ
the Pale
Superstar

as inriquetes criam versões “místicas”
em hits de artistas populares, como
lady gaga, madonna, KE$HA e outros
Ele apareceu pela primeira vez quando
estive em Montataire, logo após ser acolhido
pela França em 1980, na ocasião em que fui
expulso da Inglaterra. Logo percebi que já o
conhecia e ele também, por sua vez. Seu nome,
Christiano Obry. Ele voltou ao meu encontro
várias vezes até que me convidou para me
hospedar em sua casa, onde jejuei durante seis
dias. Ficava em Massy, na grande Paris, Rue
de la Fontaine nº 1. Ele era oficial do exército
francês; na época trabalhava como auxiliar de
um general que fazia parte da reitoria da Grand
Ecole Politechnique de Paris. Esse general dizia
que queria me conhecer, todavia
uma inevitável hecatombe nuclear,
nunca veio ao meu encontro; por
conforme já disse há dois mil anos,
isso acabou articulando através
nem os anjos do céu sabem, nem
do Christiano Obry para que eu
o Filho do Homem sabe. Só o Pai.
fosse àquela faculdade falar aos
Ainda assim, não será o fim absojovens. Até então ele nunca havia
luto, e sim uma renovação, uma
declarado quem era. Enquanto
purificação na face da Terra”.
estive hospedado na casa dele,
às vezes ele chegava pelas costas
O que achou do filme Paixão
e eu sentia que já o conhecia
de Cristo de Mel Gibson?
do passado, mas não sabia de
Achei que houve exageros com
quem se tratava. No momento da
O pequeno Inri
base na idéia violenta que tiveram
nomeação, de repente ele se proscom seus sete anos
há dois mil anos e agora. Sempre
trou ajoelhado e disse chorando:
essa necessidade de reprisar, essa
“Rabi, Rabi, pardon, je suis pas
vontade que o povo tem de ver sangue. A idéia
digne de toi, je suis Judas Iscariotes”. Ele fez
de dois mil anos atrás foi violenta porque não
essa confissão diante de todos, foi uma situahavia necessidade de toda aquela sem-vergonhice.
ção muito constrangedora. Ao pronunciar essas
Bastava me crucificar e pronto. Não havia por que
palavras ele retirou-se e nunca mais voltou à
me chicotear, me humilhar e cuspir em meu rosto.
minha presença. Depois desse dia, nunca mais
O próprio Pilatos disse que não encontrara crime
o vi. Christiano Obry não só era oficial do exérnenhum em mim. E agora também não havia
cito francês, como também o mais estudado de
necessidade de reproduzir o suplício em dose
todos; ele era inclusive membro graduado da
exacerbada. Digamos que o diretor do filme, o
Ordem Rosacruz.
Gibson, de acordo com a contemporaneidade, deu
uma pitadinha suplementar em algumas coisas, a
E o jogo de sinuca?
exemplo do corvo devorando o olho de um dos
Tenho como principal esporte o jogo de
ladrões. É por aí que se vê o lado fantasia, o lado
sinuca universal, o da Bola 7, que requer cálcumórbido, o lado da sede de sangue.
los precisos de geometria. Segundo consta, é o
segundo esporte mais difícil do mundo. Jogar
E seu encontro com Judas reencarnasinuca faz bem, é um exercício saudável uma
do na França, como se deu esse fato?
vez que estimula a fazer alongamento, além de
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requerer raciocínio rápido e preciso. Essas são as
principais razões por que aprecio jogar sinuca.
Fale a respeito de ser vegetariano?
Em 1976, tomei consciência de que não
queria mais ser necrófago, ou seja, comedor de
defunto. Sem querer ofender ninguém, a meus
olhos comer carne é sinônimo de necrofagia, que
é o termo usado na ciência para definir ingestão
de cadáver. Desde então passei a me alimentar
basicamente de vegetais. O motivo é o espírito,
porque todo e qualquer animal que habita sobre
a terra, incluindo os insetos, se movem animados
pelo sopro divino. Sendo um organismo sensível,
o animal sofre um momento de angústia e extrema
ansiedade quando percebe que vai ser assassinado.
Então, quando comes um cabrito, um boi, uma galinha... absorves junto com a carne toda a carga de
energia negativa nefasta concernente à agonia que
é gerada no momento do abate, quando o espírito
é arrancado do corpo por ocasião do passamento.
E quando ocorre este processo, o sangue coagula,
porque era o espírito que, habitando no sangue,
dava vida ao corpo. Eis o principal motivo por
que me abstive de comer cadáver. É uma questão
de consciência mística. Quanto ao peixe, não há
restrição nesse sentido uma vez que, por viver submerso e depender da água para subsistir, ele não
é movido pelo sopro divino, ou seja, o peixe não
tem espírito, logo não transmite ansiedade”.
Como são as atividades de vocês
no dia-a-dia na SOUST?
Cada um ocupa seu tempo da melhor maneira
possível, cada qual exercendo sua atividade, e às
vezes até mais que uma, todos aprendem a ser versáteis. E ninguém trabalha por remuneração. São
voluntários e o fazem por amor à causa divina.
O que você acha do aborto?
Primeiro quero salientar que não sou a favor
do aborto; sou racionalmente a favor da vida, todavia vida com dignidade. Na atual situação da sociedade, o aborto torna-se uma questão de saúde
pública. Já que a fornicação é um hábito instituído
e a explosão demográfica salta aos olhos, então é
necessário, imperativo que se recorra ao controle
da natalidade, primeiramente pelo incentivo de
métodos contraceptivos (de preferência os menos
agressivos à saúde) e, em última instância, deve-se
recorrer ao aborto como paliativo nas situações
socialmente extremas, como é o caso do estupro,
anormalidade do feto e perigo de vida para a gestante (dentre os males, que prevaleça o menor).

Como está o processo do Plebiscito?
O processo está em andamento... e irá perdurar
até que os legisladores, os representantes do poder
público se despertem e articulem, providenciem
esse plebiscito para o bem do povo brasileiro.
Recentemente minhas discípulas fizeram o Melô
do Plebiscito. A idéia foi lançada através do site
www.peticaopublica.com.br, objetivando expôr
aos brasileiros quais os temas a serem abordados
nesse espaço de no mínimo três horas sem censura.
Em toda a história da humanidade, nenhum líder
pôde jamais ajudar ao seu povo sem falar, sem se
manifestar verbalmente. E não sou eu quem quero
ou preciso falar; é o povo quem precisa me ouvir, e
chegará o momento eles vão querer me ouvir. Da
minha parte, eu nada quero, nada tenho e nada
temo. Jamais irei concorrer a qualquer cargo eletivo
uma vez que já vim ao mundo com um mandato
divino. Todavia, como enviado de meu Pai, Senhor
e Deus, posso aconselhar, instruir os políticos
que se acercarem de mim para que deixem de ser
sanguessugas do erário público e passem a honrar
a posição na qual foram colocados pelo povo, uma
vez que ninguém governa sozinho e ninguém faz o
mal sem prejudicar a si mesmo.
Inri, deixe uma mensagem
aos leitores da revista Hype:
Todo e qualquer ser humano que quiser ser
digno de ser chamado de filho de Deus deverá
abdicar de adorar estátuas, de adorar ídolos...
e deverá amar e adorar unicamente e antes de
tudo meu Pai. Aqueles que conseguirem se situar
dentro desse contexto serão agraciados com as
bênçãos de viver as delícias do Éden mesmo aqui
na Terra, nesse planeta conturbado, porque o
Éden estará então na cabeça e no coração destes
filhos. Tenham todos a minha paz”.
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