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Meu Querido Filho! Sois Paz, recordai a Paz que Sois e relembrarás a Casa do Pai. Uma casa
sem lar é como um corpo sem Paz. Sê a Paz que És e retornarás imediatamente à Casa do
Pai, à Casa da Paz. Em tempos em que a Paz era vivenciada por Ti, ausentavas-te muitas
vezes do teu corpo, acabando por não materializar a Paz do teu pensamento nas tuas
acções mais mundanas. Um espírito de Paz manifesta essa mesma Paz no seu mundo
através dos pensamentos e acções concretas no seu dia-a-dia, na sua vida, no seu discurso
(com os outros e consigo próprio). É, portanto, necessário um corpo material para poder
manifestar a Paz na matéria. E esse é o grande desafio: em corpo físico, vivenciando as
tramas e tropeços da matéria, construir a Paz de dentro para fora, relembrar a Paz de
dentro para fora, manifestar a Paz de dentro para fora, materializar a Paz de dentro para
fora. Recorda-te das palavras do teu Pai na boca de Jesus: Tudo é Amor ou a demonstração
de falta de Amor, logo o clamar por Amor. Tudo é Amor, mesmo a ausência de Amor
compreende o seu caminho, o seu logos. Tudo é Amor, Sois Amor, tu, sim, portanto: Amor
feito Humanidade. Amor feito Matéria, para se experienciar enquanto Luz, enquanto Amor,
enquanto Paz. Para experienciar o Poder ilimitado que é o Poder do Amor. O Amor tudo cria
e tudo pode criar. O Amor feito energia, manifesta-se no mundo físico através da matéria
que o compõe. Sois, pois Amor, Paz em acção neste mundo e em todos os mundos. A tua
Paz reverbera por todos os Universos, em todas as Dimensões, em todos os Tempos. Sois
tanta Paz que constróis em teu redor um cúpula de Paz, reforçando e relembrando mais e
mais a Paz que Sois. Sois tanta Paz que o Universo te reverencia, a cada esolha, a cada
passo. Escolhe pois, esse caminho da Paz e manifesta-te neste mundo como o Deus em
corpo que És.

Eu Sou
Om Shanti


