
Meus queridos 
Aqui nos encontramos a buscar a luz de Jesus para compreender nossa trajetória aqui 
na Terra. 
Muitos em aflição aqui chegam, como em muitos lugares, para compreender o que 
passa em cada um. 
Não sabem da aflição que percorre o mundo para poder fazer a limpeza que necessita 
ser feita em tudo e em todos. 
O amor que deve ser expandido necessita ser vivenciado por todos para que se 
propague neste mundo e dissipe todas as trevas, aliviando-os nos tormentos que 
sofrem inconscientemente. 
Vossas almas caminham em meio às confusões mentais, a dores obsessivas que os 
levam ao sofrimento e ao acarretamento de mais débitos. 
O perdão a ser vivenciado não pode acontecer por total, por inteiro se não buscam 
verdadeiramente a causa, do que o incomoda, ou o que provocou. 
Necessitam lembrar que devemos um para o outro e que durante a caminhada, 
fizemos muito mal, e também muito bem, pois conseguimos chegar até aqui e buscar a 
compreensão. 
Quando compreendemos, perdoamos, mas quando só “achamos” que entendemos, 
não perdoamos, apenas pronunciamos da boca para fora. 
Nosso interior continua a carregar às dores, as ofensas, as mágoas. 
Meus queridos, necessitamos olhar para o outro com piedade para que tenhamos 
também do Pai a piedade que necessitamos. 
Necessitamos limpar nosso coração para que nosso fardo seja leve e possamos assim 
prosseguir a jornada que ainda devemos fazer. 
Vossa caminhada nessa Terra é uma escola de aprendizado e de purificação e Jesus por 
aqui passou deixando para todos a nova lei: a Lei do Amor, nos isentando do martírio 
das leis anteriores: Olho por olho, dente por dente.  
Caminhar aqui é renovar o vosso espírito. 
É conhecer-se cada dia um pouco mais, e assim nos conhecendo, haveremos de ter 
sempre a cura dentro de nós¸, pois não deixaremos as mágoas adentrarem as células. 
Não deixaremos que as coisas que nos influem ao mal sejam levadas para a sintonia da 
nossa frequência que deve ser alta e divina. 
Conhecendo-se, com certeza há a possibilidade de melhorar seu interior, aceitar com 
resignação as contrariedades e modificar em cada um aquilo que o arrasta para a 
inferioridade. 
Cada ser recebeu as mesmas oportunidades para vivenciar nessa casa Terra, para 
poder avançar e seguir para outros estágios maiores e melhores onde a plenitude os 
alcançará para um novo patamar. 
Queridos, vossa caminhada não é tão simples para fazê-la e cumprir com a s Leis 
Divinas. 
Necessitam renunciar as vicissitudes da vida terrena. 
Necessitam abrir mão de muitos valores terrenos que não somam nada ao vosso 
espírito. 
Com isso Deus Fonte Divina não promove a inércia, pelo contrário, nos traz a Lei do 
Progresso para que todos tenham em abundância, sem ganância. 
Todos estão a progredir, amar, cultivar os valores dentro da ética e da moral do 
Evangelho de Luz. 



Estamos todos a caminhar buscando o aperfeiçoamento. 
Buscando as possibilidades de exercer o bem nos melhores exemplos vivenciados pelo 
Mestre. 
Despertar a consciência é para todos; é para que possam chegar a outros patamares 
melhores e ajudar em todo processo da criação. 
Os chamados para a vida terrena são muito maiores que os chamados para a luz, 
porque as portas largas oferecem as coisas terrenas, se abrem com maior facilidade, 
levando-os a desviar-se das coisas divinas. 
Tudo o que fazem deve ser pensado no que causará ao outro e ao planeta. 
Vossa Terra já sofreu muitas agressões por vossas mãos, pela inconsequência de 
vossos atos, assim como dos nossos também, pois também estagiamos aí. 
É de responsabilidade de todos cuidarem da Terra, amparar o semelhante, ter para 
consigo amor e cuidados, para que integrados ao amor divino, possam cuidar de todos. 
Amigos queridos, estamos sempre a buscá-los, aliviando as dores sempre que possível. 
Acalentando vossos corações para que se reencontrem e volte à direção para o 
caminho do amor, rumo à luz. 
Todas as transformações são necessárias, e todas as coisas que estão a acontecer têm 
seu propósito, mesmo as ações que acham que não foram boas; elas servirão de 
aprendizado e nada é perdido. 
Na vida tudo vai se transformando até chegar no brilho maior, pois sois essa joia divina 
que neste momento se encontra em pedra bruta, sendo lapidada todos os dias. 
Receberam em vossas células parte do Pai Divino e sois filhos, sois irmãos, sois família. 
E toda família tem suas dificuldades, e estão juntos para o aprendizado. 
Não carreguem mais fardos que não necessitam carregar. 
Mas levem em vós, vossas qualidades que cada um tem, e nem sabe onde encontrar. 
Olhe-se por dentro e deixe sair o seu belo interior. 
Deixem fluir suas qualidades, seus valores, suas ações que trazem no amor e 
conseguem colocar através da Caridade. 
Seja caridoso consigo primeiro, para depois ser com seu próximo. 
Busque conhecer-se por dentro para saber o que ainda o impede de ser feliz. 
Olhe-se cada dia, cada ação e assim corrigirá tudo o que necessita ser corrigido. 
Não carregue mais culpas, olhe o que causa dor e transforme em experiências que 
devem ser aprendidas. 
As dores passadas chegam a vós agora com mais força, mas é para que seja expurgada, 
limpa e compreendida. 
Tenham coragem de olhar-se e modificar o que precisa. 
Limpem vossas lágrimas queridos, com a força do amor e da oração e verão o quanto 
sois forte. O quanto tendes de amor para propagar. O quanto tens de fé para ajudar o 
irmão que desfalece. 
Se caírem, lembrem-se de que Jesus estende suas mãos em todas as horas e poderás 
estender as suas para que sejam alcançadas. 
Não temam o medo, o conflito, e o tormento que se passa agora. Confiem e orem. 
Sigam com muita coragem e perdoem tudo o que lhes causa dor, ou o que incomoda. 
Tenham forças queridos, pois a batalha da luz está aí para que possam enfrentar 
vossas próprias tormentas. 
Com muito carinho, Irmã Lúcia  
Psicografia recebida pela médium Rosangela, no dia 18/05/2014 


