
Meus queridos, 

Aqui nos encontramos em união com Jesus e o Pai Divino, 

envoltos na energia de Mãe Maria que a todos abençoa e 

dizemos: sejam muito bem vindos! 

Que a Luz divina traga sempre esclarecimentos, 

iluminando todas as mentes e acalmando todas as almas 

que agora adentram em maior agitação devido a tantos 

acontecimentos nesta terra, e no Orbe terrestre. 

Queridos, estão a adentrar nas festividades de vossos 

esportes, e mais específico na Copa do Mundo. 

Como sabemos a euforia e a indignação em muitos traça 

um cenário de dúvidas e de medos e gera a muitos, 

descontrole mental. 

Muitos medianeiros estão a receber informações divinas 

pedindo cautela, oração e vigilância. 

Nenhuma informação de pânico está sendo divulgada e 

se assim o for, creiam, não provêm do Pai. 

Todas as informações a serem passadas estão dadas para 

que as orações e o bom senso sejam estimulados, pois 

bem sabem que o desejo das trevas é avançar em 

desordem para que vossa Pátria caia em descrédito 

mundial, manchando assim o trabalho sagrado da Pátria 

de Redenção. 

Como sabem vossa Pátria há muito tempo vêm sendo 

preparada para receber muitas almas e acolher a muitos 

em desespero e dor, e fazer com que outros povos 

conheçam a verdadeira Caridade. 

E isso está sendo muito combatido pelas sombras que 

desejam o fracasso desse trabalho sagrado. 

Desejamos que mesmo não sendo a favor desse evento, 

não aceitem as intrigas que estão levantando. 



Mesmo não concordando com o que foi acordado, para a 

realização desse evento não se manchem em brigas, em 

delitos, em difamações, pois haverá muitas provocações 

de desacordo e os mestres das sombras estarão a 

inflamar ainda mais os pensamentos do povo que em 

grande maioria deixará se abater e se inflamará na 

balburdia. 

Fiquem atentos a tudo e se elevem em pensamentos 

edificantes, emanando luz para todos os lugares onde 

haverão os jogos, principalmente nas cidades do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, ou nesses estados, 

como melhor se situam. 

Mantenham-se em corrente de oração e deveremos estar 

trabalhando muito para que haja harmonia e muito 

equilíbrio, unificado com a fé e a serenidade dos que 

desejam paz. 

Tenham os pensamentos firmes na oração e sempre 

busquem também reunir-se para fazer correntes de 

oração 

Iremos trabalhar na fluido nos dias em que terá os jogos, 

não sei bem como funcionará essa escala, mas pelo que 

vimos haverá jogos do Brasil nos dias de fluido e de 

segundas (parando antes do horário do jogo Brasil). 

Caso aconteça em dias de mediúnicas e de 

desdobramento assistido e irradiação, abriremos 

somente a corrente de orações direcionadas ao povo, aos 

estádios, suas localidades e para a Pátria e seus 

governantes, e a todos os inimigos da Paz! 

Desejamos manter muitas correntes de orações com o 

mesmo objetivo e contamos com os servidores da Luz de 

Jesus para unir-se conosco. 



Todos os corações necessitam de muita luz, de muita 

serenidade e de muita prudência e cautela. 

Não vos impressionais com nossos pedidos de oração e 

cautela, pois bem sabem que quando acontecem eventos 

desse porte com revolta do povo, as sombras se 

aproveitam dessa inflamação de pensamentos agitados 

para que adentrem com maior sutileza e força, nessas 

mentes desprovidas de fé, ou desprovidas de proteção 

nessas horas, por deixar-se levar pelo momento. 

Estejam firmes queridos, na busca da paz, na busca do 

equilíbrio dessa terra, dessa situação que poderá levar 

um trabalho divino para a não concretização divina. 

Em cada um de vós, assim como em muitos corações, há 

muitas dores pelos processos em que cada um passa. 

E nesses momentos de sensibilidade tornam-se por vezes, 

frágeis, e ficam mais vulneráveis, e qualquer ideia 

flamejante de contrariedade serve para acender o 

estopim. 

E então se dá em efeito cascata, onde muitos são 

atingidos e contaminados pelas forças inferiores, 

deixando-se arrastar por elas, e permitindo a invasão de 

outros pensamentos, de outras ideias e ideais falsos, 

nesse instante, porque estão contaminados, estão fora da 

realidade, que deve ser analisada e pensada antes de ser 

falada ou manifestada. 

Meus queridos, devemos desejar à paz, a união, a 

concórdia para que toda a Humanidade receba esses 

valores e trabalhem com eles de forma limpa, honesta e 

grandiosa, para que sejam transformados e que assim 

possam buscar as coisas certas, justas e éticas. 



Tudo deve mudar para que a ordem possa ser 

reestabelecida no mundo. 

Tudo deve ser conquistado com sabedoria e inteligência 

divinas, mas tudo com harmonia e gradativamente ser 

mudado. 

Tudo está para ser transformado sim, por vós, pelos 

mentores de luz, jamais pela inflamação e contaminação 

das sombras que desejam muito causar o caos e vê-los 

perdidos, desorientados, sem rumo, ou em rumo à 

guerras e ao derramamento de sangue e de brigas entre 

todos vós. 

Unam-se em amor pela Humanidade, pela Terra, pelos 

seres pequeninos que merecem um mundo melhor e 

seguro, cheio de bondade, amor e honestidade. 

Tudo o que não condiz com as Leis Sagradas cairá, não 

tenham dúvida; talvez não no vosso tempo imediato, mas 

no tempo do Pai que conhece todos os nossos passos que 

devemos dar. 

Não podemos concordar, ou não devemos ser coniventes 

com as coisas erradas, mas devemos agir segundo as Leis 

divinas, de acordo com o amor divino, de acordo com o 

Evangelho divino e de acordo com o despertar de cada 

consciência, para que tenham entendimento, aceitação e 

compreensão, caso contrário não conseguirão fazer a 

mudança. 

Os valores devem ser éticos e devemos despertar nessa 

ética, ensinando, fazendo, tomando atitudes éticas, 

porém com amor, bom senso e com a energia do Pai. 

Todas as energias devem ser as que provêm da Fonte e 

devem se unificar para que essa energia possa adentrar a 

Terra, pois as sombras já se movimentaram em densificar 



vossa Terra, para que poucos consigam se reestabelecer 

na ordem sagrada na busca das energias do Pai, através 

da oração, da elevação. 

Meus queridos formem as correntes de oração 

fortemente, sempre!! 

Não deixem de fortalecer de energias boas vossas vidas e 

as vidas de vossos irmãos e de vossos amigos e parentes. 

Não deixem de se fortalecer na elevação do pensamento, 

crendo que somos capazes de modificar as piores 

situações e somos capazes todos juntos de passar pelas 

adversidades sem sermos atingidos, pois teremos sempre 

a companhia de Jesus que nos ensina a vencer todo o 

mal, e mesmo em situações dolorosas sabemos que tudo 

se transforma, nada fica do mesmo jeito, pois tudo 

evolui... 

Temos um caminho a percorrer nesse mundo, que 

possamos juntos fazer o melhor. 

Orem e vigiem! 

Com carinho, 

Irmã Lúcia 

 

 

Psicografia recebida pela médium Rosangela, no dia 04 de 

junho de 2014. 


