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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 19

Olá Meu Querido!
Sei que olhas muitas vezes para cima, como que procurando por Mim, por sinais de Mim;
talvez digas que procuras por sinais Divinos. Olhas para cima, quando o que de mais Divino
existe está bem no Centro do teu Peito. O que de Mais Divino existe está dentro de ti. O que
de mais Divino existe És tu Mesmo, nesse teu coração que bate a cada minuto, a cada
segundo. O teu Coração é Vida, o Teu Coração é Amor, o Teu Coração é Luz. E a Luz e Amor
são características que Me definem. Luz e Amor são o Caminho para a Paz. Luz e Amor são o
carreiro que te levam ao mais Alto, nunca fora de Ti, mas Sempre dentro de ti, em Ti, por Ti.
A tua caminhada de Luz faz-se dentro dos teus sentimentos, emoções e razão, não porque
os devas desprezar, mas porque os deves amar como quem ama uma criança que procura
educar. A tua Caminhada faz-se nas trilhos do Amor, na levada da Luz, onde podes tropeçar,
escorregar e cair, mas sempre com a oportunidade que te é dada de te reergueres na Luz, a
Luz que Tu És. Estes trilhos a que a vida te convida são trilhos por vezes complicados, por
vezes pouco fáceis, aparentemente. Os trilhos da vida convidam-te a descobrires que não
os precisas de percorrer ohando para o Alto à Minha procura, nem para Baixo, com medo ou
vergonha; os trilhos da vida convidam-te a olhar para a frente com esperança, com a fé de
quem sabe que merece ser Amado, logo, merece que o Amor que Eu Sou se derrame
constantemente sobre si e sobre o seu caminho. Desperta agora para o Verdadeiro Valor
que tu Tens, redescobre a Divindade em ti, a Divindade que Tu És, redescobre que Tu e Eu
Somos Um, para redescobrires que podes, que mereces Ser feliz, como quem merece existir.
Apenas por existires mereces a Felicidade, a Alegria, o Bem-estar, pois foste criado para
seres igual ao Pai, pleno de alegria, compaixão, luz, paz e amor. E assim Eu Sou.

Amorosamente
Eu Sou


