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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 8

Olá Meu Querido! Sabes, quero falar hoje acerca de um aspecto que te fará sorrir de alegria,
certamente. Quero dizer-te que te Amo e Respeito, aliás, quero-te dizer que muito do
Respeito que todos sentimos por ti advém da tua enormíssima Coragem. A Coragem de
seres a Luz que escolhe viver a dor. A Luz que tu És escolheu viver num planeta de dor, para
se doar ao magnânime, para se doar à magnânime tarefa de se recordar da Sua verdadeira
Essência - a Luz. Escolheste viver num corpo feito de matéria, um Ser de Luz que se
densifica a ponto de vivenciar a dor, a alegria e a tristeza, a compaixão e a razão, o estigma
e a personificação da diferença. E tudo isso, apenas para te descobrires Igual. Enquanto
Alma, sois, pois, iguais a tudo, iguais ao Todo. Pois Tudo É Luz, Tudo é Pura Luz, e nada mais
do que Luz. E temporariamente escolheste esquecer a Luz que És, para te manifestares em
densidade, em dor e alegria, acreditando na história que contas a ti próprio, acreditando nos
sonhos que sonhaste. Quando me pediste para vivenciar uma vida de Luz num corpo físico,
acreditei em ti, pois Reconheço em ti as tuas Capacidades, e dei-te a Luz, um pedaço da Luz
que Eu Sou para te manifestares nela. Sonhei Ser possível sonhar-te e dei-Te Luz, essa Luz
que tu És. E deixei-te brincar com a Luz e a Escuridão, com a alegria e a tristeza, com os
semblantes carregados que acreditas modificar a tua vida. E deixei-te brincar a tudo isso,
sabendo sempre que um dia acrescentarias muito mais Luz àquela que te Fiz. E um dia
chegou a maravilhosa Notícia a todo o Universo Local: Sois mais Luz que a Luz de que foste
Feito. Sois Mais Luz, e todo o Universo vibra agora em Mais Luz. E por essa coragem te
Reverenciamos. Eu, teu Pai/Mãe agora te digo, reverencio-te em Paz e em Luz, pois
reconheceis agora a tua plena potencialidade - a potencialidade de multiplicar, mais, de
exponenciar a Luz de que sois feito. E da Luz se faz Luz, quando acreditas na tua Essência
de Luz, multiplicais a Luz que és. Não porque te dizem seres Luz, porque sabes, porque
vivenciais a Luz que És. E sabendo-te Luz, fazes-te Luz; tornas-te Criador à semelhança de
teu Pai, que se manifesta em Criação nas mãos de tua Mãe Divina que Eu Sou. E tu, Pai /
Mãe manifestador, crias e manifestas tudo o que tu És, sabendo-te mais e mais o Criador
que És. Reverencio-te, pois suplantaste-te a ti próprio e às tuas próprias criações egóicas de
menos Luz. Suplantaste os mais loucos sonhos que alguma vez sonhei para Ti. Dei-te o Livre
Arbítrio de te Sonhares para me surpreenderes. E Tal assim foi, a cada criação em Luz
surpreendes Teu Pai e todas as Hostes Angélicas que te apoiam a cada momento. A cada
pensamento em Luz, dais mais força à Criação da Paz no teu Mundo e em Todo o Universo
Local. Pois Sois Paz e Luz, Sois Amor e Criação, Sois compaixão em acção. Reverenciado sois,
pois surpreendes todos os sonhos mais belos da Criação, suplantando-os a todos. De um
caminho escuro e sombrio aprendeste a fazer a Luz, de uma Centelha de Luz, aprendeste a
focar e a libertar, a subir e a crescer, como um muito dedicado pupilo da Criação. Um
estudioso de si próprio olha-se ao espelho e reconhece a sua Alma, olha-se ao espelho e vê
nela reflectido não o corpo numa refracção de luz, mas um Ser de Luz manifestado. Um
Aplicado estudante da matéria aprende a vivenciar a sua componente fisica sem se deliciar
nos precalços imponderados. Reverenciamos-te pois, o Universo se coloca a teus pés a cada
escolha tua, sabendo-te filho do Criador. Esse criador que Tu És, sem que tu próprio o
soubesses. E sem saberdes que o Sois, tornaste-te um Criador, um manifestador de Sonhos.
Sonhai, pois, meu Querido Sonhador. Sonhai os sonhos Mais Belos que tu És, e
manifestá-los-às a cada passo, a cada momento. Eu Sou!
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