
A Respeito da Absolvição Universal em 2017

Saudações aos irmãos,

Esta carta deve ser lida em todas as congregações, assembleias e ofícios de 
correspondência até 15 de julho de 2017.

Passaram-se mais de dez anos desde que o último rito da absolvição universal foi 
concedido a toda a Assembleia da Religião da Luz. Chegou o tempo para que este rito 
muito especial seja observado em benefício de todos os membros das várias 
Comunidades Espirituais dentro da Religião da Luz.

Há três razões específicas por trás dessa necessidade, especialmente neste ponto da 
existência da humanidade:

•O aumento de novos membros nos últimos dez anos que não se beneficiaram da 
absolvição anterior,
•O fato de que há muitos que não conseguiram receber o Santo Selo devido a não ter 
um clérigo em sua congregação particular,
•O Espírito Vivo pediu que as pessoas da Religião da Luz se preparem para o seu futuro 
e que o primeiro passo nesta preparação seja tornar-se limpo.

Mir Mahvar estabeleceu um simples critério para quem deseja se beneficiar da 
Absolvição Universal:

•Orações pedindo ao Pai o perdão dos pecados e transgressões cometidos.
•Orações pedindo aos anjos e outros seres celestiais que ajudem outros membros a 
estarem atentos ao impulso do Espírito de santidade e à gravidade do que significa esta
absolvição.
•Orações pedindo que o Espírito de santidade continue a guiar o clero da Assembleia da
Religião da Luz e os clérigos, anciãos e clérigos leigos das várias comunidades 
espirituais para que possam ser uma luz brilhante para os leigos.
•Fazer uma oferta de acordo com seus meios para a sede da assembleia, e se isso não 
for possível, dê a uma organização de caridade idônea.
•Opcionalmente, você pode querer se submeter a um banho espiritual, recitando suas 
próprias orações pedindo orientação, especialmente no que se refere à preparação 
para o futuro.



As orações mencionadas acima, não são encontradas em um texto litúrgico, mas, em 
vez disso, devem ser do coração e ditas ao melhor de suas habilidades. O Pai conhece 
teu coração.

Assim, se os critérios acima forem seguidos corretamente e as instruções especiais para
observâncias a partir de Agosto (mencionadas abaixo), os membros receberão o 
benefício dessa absolvição.

Para aqueles que não compreendem completamente o que esse termo significa, a 
Absolvição Universal, em termos simples, é a limpeza de todos os pecados anteriores, 
transgressões e culpa espiritual que os membros individuais levaram com eles. Isso 
significa que todos os pecados foram removidos pelo mandato do Espírito Vivo e pelo 
poder da Divindade. Isso também fornece um caminho claro para o Espírito de 
santidade forneça a cada membro, que não o recebeu anteriormente, o Selo Sagrado. 
Embora o Santo Selo é permanente, a Absolvição Universal não autoriza uma pessoa a 
pecar com o pensamento de que a absolvição que receberam anteriormente cobriria 
pecados adicionais. Em outras palavras, se uma pessoa peca depois de receber a 
absolvição, eles continuam a carregar esse pecado com eles. No entanto, o Pai sabe que
os humanos transgredem todos os dias e que a carne é fraca. Assim, a Divindade 
autorizou o estabelecimento de práticas adicionais para aqueles que são sinceros, que 
reparam os pecados cometidos após receber a absolvição, para que esses pecados 
sejam perdoados, especialmente se eles são pecados que afligem a Cruz da Luz.

Mir Mahvar afirmou que, após a Absolvição Universal ter ocorrido, que, a partir do mês 
de agosto de 2017, os membros devem ter o hábito diário orando pelo Rabbah da 
Religião da Luz (Rabbah Rish’kahni), pela sua saúde e orientação contínua do Espírito 
de santidade. Além disso, todos os membros adultos devem fazer ofertas de alimentos 
(de acordo com seus meios) para a sede. Para aqueles que não podem enviar itens 
alimentares reais, dons monetários podem ser enviados para que os alimentos possam 
ser obtidos. O Espírito Vivo estabeleceu que, de agora em diante, as ofertas de 
alimentos devem ser a prática padrão de todas as comunidades dentro da Religião da 
Luz. O Espírito Vivo também comunicou que essas ofertas de alimentos assegurarão a 
remoção das transgressões cometidas contra a Cruz Viva da Luz. Além desses 
requisitos, os membros que são capazes, devem erguer um simples altar ou canto de 
oração em suas casas para recitar suas orações diárias, incluindo as orações em favor 
do Rabbah e fazer pequenas ofertas de água, chá ou café, arroz ou frutas e vegetais. As 
instruções sobre essas práticas específicas serão publicadas dentro de alguns dias após 
a distribuição desta carta.



Esta absolvição universal especial começa na noite de terça-feira, 25 de julho e conclui 
na noite de quarta-feira, 26 de julho. Mir Mahvar, Mir Mehrshad e Rabbah Rish’kahni 
realizarão os deveres necessários envolvidos com a Absolvição Universal de um local 
que foi escolhido pelo Espírito Vivo. Os três dias restantes (27 a 29 de julho) devem ser 
utilizados para oração, contemplação, meditação e ação de graças para tal dom único.

É minha oração que todos os filhos e filhas do Único Espírito, nosso amoroso Pai e 
Creador, percebam a seriedade do que é a Absolvição Universal e que eles aproveitem 
esta oportunidade para serem purificados, para que eles possam estar diante do 
Creador de todo o coração e sirvam-No sem a mancha do mundo. Eu oro para que cada
membro da Assembleia da Religião da Luz siga as práticas de orações e ofertas especiais
estabelecidas pelo Espírito Vivo, para que possa beneficiar suas próprias almas e 
outras.

Que a luz do Creador brilhe sempre sobre você.

Mir Salazar

29 de Junho de 2017

Se você tiver quaisquer perguntas a respeito dessa carta, por favor clique aqui para 
entrar em contato com um representante de tua comunidade espiritual.

____________
"Concerning Universal Absolution in 2017"
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