
Amigo Jesus! 

Que teu Reino seja infinito de amor e de recolhimento na Terra, nos umbrais, nas 

camadas densas onde necessitam de amor e de Tua palavra que acalma e cura todos 

os males. 

Onde Te encontras Senhor da Luz? 

No olhar cândido de uma criança, no choro desesperador de uma mãe, na desilusão 

dos filhos sem esperança? 

Também estás na incredulidade de outros, no orgulho dos que se elevam subindo e 

machucando o seu próximo? 

E também naquele que tem o poder e exerce injustamente? 

Eis que aí estás a mostrar a cada um a experiência que necessita ser vivida e 

transformada. 

Em cada ser dessa Terra estás escondido para ser descoberto por aqueles que já 

abrandaram o coração, por aqueles também que já despertaram a consciência e por 

aqueles que movidos pelo Teu amor, conseguiram vencer as barreiras da vida e 

chegaram ao Teu coração. 

Estás Senhor por um acaso na Natureza? Na onda do mar? 

Estás nas águas das cachoeiras, e no brilho do Luar? 

Onde estás Senhor? 

Onde Te encontro, porque necessito do Teu amor. 

Necessito que olhes minha dor, a dor do mundo, a dor de todos. 

E assim vagando sem destino fico a perguntar, porque desejo ver Teu olhar. 

Ah, Senhor! Se todos conseguissem Te perceber... 

Se todos conseguissem Te sentir e dentro de cada um fazer o amor sentir e deixar-te 

ver... 

Meu grande amigo, divino companheiro das caminhadas contra a fome, contra a dor e 

contra toda e qualquer injustiça... 

Se pudesse de novo estar ao Teu lado e recomeçar toda obra que ensinastes e 

mostrastes com toda energia e bem estar. 

Mas caminhamos em paralelo nesse mundo e em outros onde o amor continua 

singelo, mas muitas consciências ainda por despertar. 

Quisera amigo querido, poder recolher a todos e para Ti ofertar, todos em luz e Te 

abraçar. 

Quisera sempre querido que todos pudessem compreender, toda caminhada que 

devem fazer e que em muitas encarnações caminharem em emoções, até um dia 

purificar,... a alma querida, que busca o amor e a harmonia, para ter plena alegria e 

junto a Ti estar, munidos de amor e conhecimento, sem nunca querer 

reconhecimento, mas sempre aqui voltar, para todos amparar. 

Desejo que nestes dias de paz onde se recolhem para as orações, elevem seus 

pensamentos e deixando mágoas e ressentimentos para poder perdoar, e erguer-se 

para o alto e bem forte gritar, para Ti, para os Céus, o quanto já está a mudar rasgando 

todos os véus, para melhor enxergar... esse mundo que é divino e belo, e que aqui 

estão a estagiar. 

Amigo querido não Te afaste de nenhum de nós.. 

Não deixes que pela ignorância da Tua luz se percam,... dê todas as chances, todas as 

oportunidades para que consigam vencer, tudo o que vieram fazer, e que possam 



cumprir com as tarefas pedidas e sempre com todos que em provas estão, possam 

conseguir vencer, encontrando a saída. 

Amar, amar sempre! 

Eis que esperas de cada um nesse todo que nos abriga. 

Jorra Mestre de Luz, toda sabedoria ao ser humano, que desperta de longos anos para 

uma nova vida, onde terá sem medo, um novo recomeço. 

Amo estar contigo meu Senhor, porque conheci Tuas pegadas de Luz, onde deixastes 

as sementes para que pudessem todos semear com grande esforço e recolher em 

todos os cantos a luz que a todos destes para que em preces pudessem entregar, 

multiplicar e conduzir a muitos que colocastes nos ombros. 

Somos viajores Contigo, para juntos libertar, os irmãos que enclausurados em 

sofrimentos e agonias, em tristezas e sem sintonia... 

Juntos estamos a levar misericórdia, e sempre seja em que história, a amor expandir e 

sempre Tua presença sentir. 

Permita meu grande amigo que aqui possa ficar, aqui possa acolher, aqui recolher e o 

amor levar para poder curar as chagas que somaram em suas vidas pelas fraquezas 

adquiridas em momentos difíceis e na dor escondida, fecharam-se para a vida 

deixando as sombras tomarem conta das emoções que foi transformada em dor e 

condenou os corações fazendo grandes feridas, fazendo grandes bolsões, escravizando 

a muitos, amargando corações. 

Deixando o ódio cegar 

Deixando a dor adentrar 

Tornaram-se impuros, pois os pensamentos se fortaleceram naquilo que não provinha 

de Ti, do Pai, da Luz e dos Céus. 

Agora necessitam retornar à Luz Divina e Sagrada, e deixar que todo o amor se abra e 

cure as dores da longa estrada. 

Cure Senhor! Cure a todos e a todos que vais curando, deixai que também vão curando 

e assim o amor propagando! 

Bênçãos de Luz! 

Tua Serva! 
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