
Meus queridos, 

Que as bênçãos de Nosso Senhor Jesus e de Mãe Maria os envolva em luz, em amor e 

em grande paz. Que em vossos corações recebam essa graça sagrada da presença dos 

anjos de luz aqui presentes para vos receber e para que recebam essas bênçãos que 

jorram em grande abundância. 

Chegue até vós esse amor e sintam essa força que agora os move em sentimentos e 

emoções, pois lhes toca a alma e a alma se revela diante de tanta beleza e amor. 

Que vossas dores sejam curadas, que vossas aflições sejam saneadas e que vossos 

temores recebam a coragem para enfrentarem todas as adversidades temidas. 

Meus queridos, que todos possamos nos unir em grande fraternidade a acolher todos 

os sofredores, todos os que carecem de amor, todos os que em prantos se encontram 

por dores ocultas e outros por doenças adquiridas pelos processos da caminhada. 

Recebam queridos a paz que Jesus e Maria oferecem aos corações que se achegam de 

mansinho, tímidos e sem muita fé nos trabalhos da Luz. 

Que Tuas dores amigo Jesus não tenham sido em vão. Que todo o Teu Evangelho seja 

clareado e levado a todos para que possam se erguer das amarguras em que se 

encontram por ter a fé enfraquecida e Tua presença esquecida. 

Caminhe Jesus com esses filhos e com todos que desejam alcançar a Tua luz para 

seguir mais em paz, com saúde e sabedoria, amor e misericórdia. 

Tende para com todos compaixão querido amigo, pois necessitam do Teu perdão e dos 

Teus braços que os conduzam com segurança. 

Lave Senhor todas as chagas que estão acometidos pela trajetória que percorreram 

ignorando a Luz Sagrada ou mesmo deixando de crer nas possibilidades que ofertas a 

todos. 

Liberta amigo querido todos que estão com o mental escravizado pelas sombras que 

insistem em buscar Teus filhos para o desvio dos caminhos Sagrados. 

Desperte todas as consciências em tempo hábil para que possam compreender todo o 

processo da Transição e também de todos os caminhos que estão dispostos a cada 

consciência. 

Dai ânimo e coragem a todos para que ao depararem-se com suas dores saibam se 

conduzir na fé e na esperança, na compreensão de tudo para que sigam firmes e 

fortes, sabendo que é possível transformar todas as dores, todas as mágoas e também 

curar todos os males. 

Mantenha Senhor Tua presença em todos os seres para que sintam que ali estás 

amparando e que não deixas nenhum filho sem amparo. 

Que sempre que caírem encontrem o apoio que necessitam, através dos anjos de luz 

que tens enviado sempre, para o socorro em todas as horas, e que percebam através 

das orações e das intuições que ali sempre haverá a luz para resgatar, amparar e curar, 

desde que se abram para essa luz na busca dela com verdade e fé. 

Rogamos Senhor e Senhora Mãe querida por cada um de nossos irmãos que viajam por 

esse Planeta na busca da sua evolução e que muitas vezes nem conseguem 

dimensionar em que estágio se encontram.  

Mãe Maria e Jesus amigo, sempre estamos a lhes pedir a presença da Luz na Terra 

para ser o farol que guia a todos para o reequilíbrio e a harmonia; faça com que 

querido, todo o Teu povo possa perceber, Te sentir e estar acolhido sempre por Vós. 

Cada um passa por suas dores e cada um vivencia uma história, um drama ou uma 

alegria; todos têm algo a reparar, a redimir, a sanear pelos débitos passados e pelos 



que contraem ainda nessa existência; pedimos que encontrem em vós todo o 

esclarecimento que necessitam para que façam da trajetória a mais equilibrada 

possível. 

Rogamos a todos que coloquem suas vidas em vibração de amor, de oração para que 

todos possam ser atendidos, sarados. 

Queridos amigos, ao adentrarem em qualquer recinto de oração, aqui ou no seu lar, ou 

em outra casa do Senhor, entre com seu coração em paz para absorver todas as 

bênçãos que são jorradas a todos. 

Acredite na possibilidade de receber essas bênçãos, esse amparo da espiritualidade e 

de todos os mentores e amigos da luz que os recebem e os amparam. 

Converse com Jesus, com Mãe Maria sobre vossas dores, vossos tormentos e o que 

buscam em vossas vidas. Deixe vossos corações falarem e sentirão a paz tocar-lhes e 

muitas mudanças poderão acontecer. 

Sejam iluminados pela energia do Divino Espírito Santo que os envolve com vossa 

permissão. 

Deixem-se inebriar pela paz e pelas forças magnâmicas que se encontram em todos os 

lugares onde buscamos a presença divina. 

Estamos todos vivenciando momentos difíceis, mas não impossível de realizar os bons. 

Unam-se em grande amor, em grande paz no coração e deixem fluir vossos 

sentimentos fazendo uma grande varredura interna. 

Busquem amar-se, respeitar-se, porque devem conviver juntos, coletivamente em prol 

de todos e do Planeta. 

Unam-se às vossas orações com os anjos de luz e recebam sempre as melhores 

intuições. 

Tenham fé e coragem e prossigam a caminhar com entusiasmo.  

Com carinho, 

Irmã Lúcia 
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