
 

Queridos amigos, 

Hoje e sempre temos as mães ao nosso lado a conduzir e a 

mostrar sempre a bondade e o amor nos corações para serem 

expandidos por todos tão bem ensinado por elas. 

Mães de corpo sanguíneo que trazem no ventre os filhos, mães 

que são colocadas em meio a tantas crianças para o resgate 

passado que agora encontram os seus rebentos da era passada e 

num reencontro de almas e corações se unem para mais uma 

prova. 

Mães que se encontram em grupos onde adotam tantos pela 

educação em tantos colégios, escolas, comunidades. 

Mães que encontram em cada sobrinho, em cada amigo um 

daqueles que lhe foi caro no passado e agora ajudam na 

caminhada a conduzir esses pequeninos. 

Mãe do Céu que abraça a todos, que cuida e zela, proteje e 

defende em todas as horas 

Mães que estão em todas as partes que olham por todas as 

crianças sem esperança. 

Mães que também se solidificam em amor para que seja possível 

um parto, uma nova geração. 

Mães que muitas vezes são também pais, mas que não deixam 

de seguir na luta da educação e condução dos que se sentem 

desamparados. 

Vamos encontrar Mãe em cada mulher, porque de uma forma ou 

de outra, Jesus lhes deu um meio de exercitar a maternidade, 

porque é com elas a condução do amor, da transformação e da 

evolução. 

Seja como for, mulher Mãe, estás nessa Terra para fazer com que 

o amor seja expandido e compreendido. 

Para que tenha paz e harmonia entre todos e que as bênçãos 

sejam alcançadas pela força que trazem dentro de si, na oração, 

no seio da paz conduzir a família e balancear todo o equilíbrio 

que precisam ter cada família, cada ser deste Universo. 

Recebem da Virgem Maria a força suprema para enfrentarem as 

dores, as alegrias, e mesmo as tristezas profundas e as perdas. 



Somente um coração feminino pode compreender a grandeza da 

vida. 

Homens de hoje, não se entristeçam em saber da mulher ser 

essa força, pois vós também já a conheceis em alguma 

encarnação essa essência sagrada, por isso temos tantos 

corações masculinos que conseguem compreender e auxiliar na 

caminhada os queridos filhotes e juntos conseguem manter todo 

o equilíbrio. 

Há alguns que ainda necessitam despertar e vivenciar um dia a 

função de uma Mãe. 

Mãe é guerreira de luz. 

Mãe é soldado nas guerras que luta pela sobrevivência dos seus. 

Mãe é paixão. Mãe é amor. 

Mãe é um ser cheio de qualidades e luz, que juntas com Maria 

receberam a tarefa de conduzir almas. Que possamos estar com 

elas, de lhes dar o suporte, de sermos companheiros e amigos, 

permanecendo lado a lado, confortando-as em todos os 

momentos que viajam juntos nesse orbe. 

Tenham sempre, queridas Mães, a luz divina em vossos corações 

e juntas com as mentes masculinas se unam pela luz mental e 

conduzam esse mundo dirigido pela paz interior de cada um. 

Amem-se e expandam amor Mães, para que todos conheçam a 

força que vem dos Céus. 

Muita paz para todos. 

Muita paz para as Mães. Congratulacion a todas e que recebam 

nessa hora de Deus Fonte Suprema, a Luz Sagrada que as façam 

prosseguir nessa responsabilidade que está em vossas mãos. 

Luz e sabedoria a todas e que Mãe Maria as envolva sempre 

nesse amor maternal. 

Grande paz em vós. 

Grande amor sempre para ser doado. 

Com grande respeito, 

O Amigo de sempre! 

 

Psicografia recebida pela médium Rosangela, dia 11/05/2014. 


