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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 20

Olá Meu Querido, minha querida e maravilhosa Alma! Sabes, um “dia” escolhi fazer o
Universo, escolhi criar um Universo onde pudesses ser feliz, e dei-te a razão para que
pudesses escolher a tristeza, e o Livre Arbítrio de fazer as escolhas que te apraz. Uma Razão
árdua, livre, rígida, complexa; uma Alma livre, leve, sabedora de plena razão (aquilo que
poderás chamar Fé - a certeza de Saber, sem saber como ou porquê). E então dei-te a
Liberdade de escolha, escolhes a Fé, a leveza da Alma, ou escolhes a dureza da razão, a
complexidade da razão, que tudo quer saber, mas nada quer perder. A Alma sabe que nada
perde, pois nunca deteve nada, apenas tudo passa por si e por ti. Tudo o que alguma vez
detiveste, o detiveste por breves momentos, pois nada é teu, nada é meu, tudo É, apenas É,
servindo os propósitos que a vida lhe incumbe a cada momento, a cada espaço. E Eu,
sabendo-te detentor desse Livre Arbítrio deleito-me nos teus momentos, nas tuas escolhas,
sabendo (pois fui Eu que te desenhei) que a cada momento, a cada escolha, escolherás
sempre o melhor caminho para a tua Elevação, a cada escolha (parecendo uma boa ou má
escolha) escolherás o caminho mais enriquecedor para a tua construção. A cada escolha
que fazes ou farás, irás percebendo que o caminho da Luz é o único caminho que alguma
vez farás (embora por vezes te pareça que estás a enganar Deus e a fazer o caminho das
trevas e da escuridão). Apenas a Luz existe, por vezes disfarçada de Não-Luz, mas apenas a
Luz existe. Assim, convido-te hoje, neste momento, a saberes que a Luz é o único caminho
que encontrarás na tua vida. Por vezes esse caminho parece demasiado retorcido,
demasiado duro, demasiado áspero, Eu sei. Mas lembra-te sempre do teu Livre Arbítrio e
junto a Mim, pede ajuda para que o caminho seja mais leve e depois... depois Acredita que
ele já é mais leve. O teu Livre Arbítrio é mais forte do que o julgais, muito muito mais forte.
Usa-o a teu favor e nunca contra ti. Usa o teu Livre Arbítrio dentro da tua Fé - a Fé de que és
merecedor das maravilhas do Universo, e aí, poderei ordenar ao Universo que preencha a
tua vida de bençãos e Luz. Acredita que, à imagem do Pai, és um Filho da Luz, apenas
merecedor de Luz. Acredita com toda a tua crença, com todo o teu Ser, e o merecimento
que levas em ti se manifestará no teu mundo, na tua vida. Em razão, liberta-te do julgo, do
peso da crença do julgamento, da dor que se manifesta nos teus corpos, pois dela te julgas
merecedor. Liberta-te de tudo isso, e de dor te libertarás. Liberta-te da crença de que
nasceste para ser infeliz e da infelicidade te libertarás. Nasceste num Universo pleno em Luz,
e na Luz vibrarás, manifestando tudo o que manifesta alegria e felicidade em ti e no teu
mundo. Liberta-te da dor, que nunca foi tua, mas emprestada, e permite-te sentir, acreditar
que és Filho de Deus, Filho da Luz, vibrando em Luz - a Luz que Eu Sou.

Eu Sou, em Amor


