
Meus queridos, 
Que a paz esteja convosco hoje e sempre. 
Que os momentos dolorosos sejam serenizados pela Graça Suprema da Fonte Divina. 
Que sejam todos vós elevados aos Céus para que recebam do Pai a purificação de que 
necessitam para adentrar na Casa Paterna. 
Que vossos corações sejam limpos de todas as chagas que os circundam e que os 
estremece em dores e sofrimentos. 
Que toda a Humanidade seja revestida de luz nesses momentos tortuosos de grandes 
tubulações. 
Meus amados,  
Vossos dias estão sobrecarregados das vicissitudes desta Terra, onde permitiram 
adentrar pelas portas da ilusão. 
Vossas vidas sofrem as sequelas das escolhas feitas pela falta de fé, esperança e amor. 
Deixai que o amor remova todas as impurezas causadas por tantas eras de ilusão. 
Deixai que Jesus caminhe ao vosso lado dando o suporte para que possais seguir sem 
serem conduzidos pela cegueira do orgulho, da vaidade e do poder. 
Deixai que as mãos divinas os toquem profundamente na alma, para curar todas as 
chagas provocadas pelas dores dos desencontros, pelos sofrimentos dos tortuosos 
caminhos de espinhos que seguiram sem perceber e se perderam e se feriram. 
Que a Luz Divina abra-se em grande clareira para que os anjos do Senhor adentrem em 
vosso espaço e possa lhes estender as mãos que os guiarão ao novo horizonte. 
Vós todos e vossa Terra Mãe necessitam de luz, de direção e de acolhimento. 
Vossos caminhos estão cheios de energias que os buscam sem cessar para corrompê-
los e desviá-los. 
Há bastante tumulto gerado por aqueles que os mantêm presos e escravizados pelo 
mental, que os desejam dessa forma para melhor condicioná-los 
Vossas ações meus amados, necessitam de mudanças, mas que essas sejam do 
coração para que retornem ao que vieram fazer, e a vossa essência. 
Sejam todos vós unidos com o único propósito, o de amar intensamente o vosso 
semelhante e a vossa Mãe Gaia, que dá seus soluços de desespero, mas também de 
alívio, porque sabe da necessidade da transformação. 
Assim como vossa Terra se faz rugir, tremer e balançar, vós também estais nessa 
jornada de transformação onde lágrimas ainda são derramadas, e a outros, sorrisos de 
alegrias por compreenderam a jornada de evolução. 
Aos que entendem que necessitamos mudar a atmosfera da Terra, trabalham 
incansavelmente com Jesus para que tudo possa ser conforme o Seu planejamento, de 
renovar a Terra para se tornar um Planeta de regeneração. 
Tudo está ocorrendo como têm que ser, mas sofre com a densidade dos vossos 
pensamentos que ainda não buscam a luz como deveria ser, com maior intensidade e 
verdade. 
Todos devem buscar dentro de si as forças necessárias para compreender e perdoar, 
amar e recomeçar todos os dias a grande jornada. 
Meus amados, temos muito que fazer e crer nas possibilidades que são dadas para 
essa mudança. 
Todos clamam pela paz, mas poucos conhecem a paz. 
Todos falam de amor, mas poucos sabem amar. 
Todos falam do acolher, mas poucos sabem o que é acolhimento. 



Todos falam de perdão, mas não aprenderam a perdoar. 
É necessário que tenhamos a coragem de romper nossas próprias barreiras para que o 
Eu verdadeiro se abra para o mundo novo que está paralelo convosco. 
Não podemos queridos, exigir do outro aquilo que ainda não dominamos em nós. 
Não podemos desejar que o outro perdoe, se ainda não sabemos perdoar. 
Tudo o que vemos no outro e que nos faz mal, é porque ainda temos dentro de nós e 
não sabemos controlar ou anular. 
Devemos sim, olhar cada gesto nosso, cada ação, cada pensamento para que 
possamos analisar, sentir e mudar. 
Vossas vidas não são vividas separadamente do todo. 
Vós sois coletivos, assim como nós. 
Estamos todos integrados pela mesma célula, que se distribui em milhões de células 
formando muitos e se unificando em vida novamente para formar outros e assim em 
todo Universo que se move em expansão e criação todos os dias, em todos os 
momentos que possais imaginar. 
A grandeza divina está em toda parte, no macro e no micro, pulsando incessantemente 
para que a vida progrida sempre. 
Assim é em vosso mundo, em vossos corpos, em vossa natureza. 
Tudo pulsa, tudo tem vida e tudo está em todos. 
Não podemos amados, olhar para o outro sem se olhar e isto é para com o vosso 
semelhante, é para com os animais, é com as plantas, enfim, com todos os seres 
viventes. 
O amor do qual falamos é sem limites, incondicional para com todos, e só através dele 
é que fluirá toda a vida do Universo. 
Sois parte desse Universo, todos vós! 
Sois esse amor em expansão e que deveis também expandir, pois vossas consciências 
viajarão e viajam por esta grande vastidão do Universo e de todas as galáxias. 
Sois uma vida entre trilhões e bilhões de vidas. 
Sois todos células, grupos, corpos, planetas, uma só raiz que se espalha por todos os 
lugares, fazendo o progresso, desenvolvendo-se e desenvolvendo outros. 
Cada vida é uma experiência de desenvolvimento e de purificação do espírito que a 
cada dia se ilumina e conquista novos patamares de luz. 
Cada filho que está nos vários mundos, está a progredir em formas diferentes, porém 
com o mesmo despertar de consciências no amor divino. 
Tendes queridos que olhar para vosso mundo e analisar a razão da vossa presença 
nele. 
Tendes que olhar para vosso interior e analisar quantas células estão a depender do 
vosso equilíbrio para mantê-las sadias para continuarem a abrigar vosso espírito até o 
momento dele alcançar novo vôo. 
Tendes responsabilidade também com aqueles a quem foram-lhe confiados para dar 
vida e direcionamento, amor e responsabilidade, coragem e fé para que alcancem 
também a plenitude. 
Vós deveis olhar para a grandeza dessa Terra e sentir o quanto ela depende de vós 
para continuar a respirar e a dar tudo o que necessitam para vossas necessidades de 
vida planetária; assim como ela oferta, também necessita receber. 
A vida é sempre doação. 



Não temeis em doar porque sempre receberás em dobro aquilo que doas sem medo, 
com desprendimento total. 
Nada vos faltará se deixarem o amor expandir, se deixarem fluir a vida sem medo e 
com doação libertação 
Libertem-se de todas as amarras, de tudo o que vos impede de prosseguir na luz. 
Libertem-se dos temores, dos medos e dos vícios que insistem em aprisioná-los. 
Orem com dedicação e amor e peçam ao Pai tudo o que necessitam, embora Ele saiba; 
deseja ouvi-los. Deseja senti-los também O desejando. 
Cuidem de todos os que são colocados em vossos caminhos. 
Não desprezeis a nenhum dos irmãos mais infelizes. 
A vida vos conduzirá à luz, sempre que buscarem a luz nos preceitos de Jesus, na sua 
Justiça e Misericórdia. 
Tenham fé, esperem em Deus Fonte, pela Graça, mas busquem essa Graça. 
Perdoem e limpem toda densidade, mesmo que venham a se sentir humilhados, pois 
serão elevados senão revidarem. 
Esclarecer é uma situação, queridos, mas revidar é bem outra. 
Não entrem nas sintonias inferiores, mas se assim acontecer, procurem 
imediatamente corrigir. 
Mantenham-se na busca da perfeição, sempre eliminando ou dissolvendo uma das 
vicissitudes. 
Mas não acham que será assim tão simples, porque o véu do orgulho é denso na Terra 
e não permite que enxerguem as verdades e as purezas que o Pai oferta. 
Todos os dias estamos convosco a lhes deixar milhões, milhares de gotículas de 
energias adamantinas. 
Todos os dias esperamos por cada um de vós para junto fazermos o alinhamento da 
Terra e de todos , aqui e daí. 
Todos os dias esperamos pelas vibrações de todos, para a Mãe Gaia, para todos os 
governantes, para todos os inimigos e para todos os que desejamos o bem. 
Todos os dias alinhamos as energias de cura para que possam curar os males físicos e 
espirituais. 
Todos os dias os esperamos de braços abertos. 
Tenham sempre muito amor e que juntos possam se unificar em amor fazendo a 
mudança que vós, seres de luz, vieram fazer. 
Deixo-vos agora em muito amor. 
Porque Eu Sou Maria, Vossa Mãe,  
Rainha dos Céus e da Terra! 
 
 
 
Canalização recebida pela médium Rosangela, no dia 09/04/2014 


