
Meus filhos, 

Venho vos banhar com a Misericórdia Divina, com o amor do Mestre Jesus e de toda a 

serenidade que vossos corações necessitam. 

 Queridos, caminham em meio a grande turbulência onde os expurgos são feitos e 

necessário se faz passar pela dor. 

Dor essa que os consome por falta de entendimento, por falta de fé e de esperança, 

pois muitas vezes perdem a conexão com o Divino. 

Vossos corpos padecem em meio a este mundo ilusório que abriga-os engolindo a 

todos numa grande sucção de prazeres mundanos e de vícios que os arraiga no medo e 

na vastidão da solidão. 

 Caminham em grande número de seres, de povos, mas vossos corações caminham 

sós. 

Não percebem que estão sós em meio ao todo que ainda não se integra a vós e 

tampouco vós com eles. 

Sois milhões de seres que viajam pelo Universo na jornada evolutiva, que deverá levá-

los a alcançar consciências despertas e desprendidas da ilusão e do material físico. 

Deveis crer na possibilidade da transmutação que se aproxima velozmente de vós para 

que novos horizontes aconteçam em cada um, fazendo com que o progresso alcance a 

obra divina, da realização de cada ser na felicidade e no desenvolvimento de todos, no 

compartilhar e repartir, no amar e ser amado, no respeito, na justiça, na ética e na 

plenitude. 

Vários Mestres estão a lhes trazer notícias do despertamento de cada um e todos 

deveis analisar se estão interligados ao Mestre da Luz: Jesus! 

Eles, o amigo da Luz é que nos direciona para a caminhada no amor, e na Fraternidade 

Universal. 

Ele deseja com o Pai, a Fonte Suprema, ver em cada um, a obra que iniciou a éons de 

anos e que conclui com a luz plena d e cada um, evoluindo sempre, conquistando o 

espaço através do amor em expansão. 

Ele anseia por cada ovelha, cada filho que aqui neste orbe estagia para que possa 

recontar a todos, e passar a cada um a luz que sempre desejou quando entregou parte 

Sua em cada célula de vossos corpos como a Centelha Divina, que está em vossos 

corações para crescer, florir e expandir.... 

Irmãos queridos, todos nós estamos junto a vós para que possam se assegurar nessa 

caminhada sem medo, sem culpas, sem preconceitos e sem rivalidades e 

intemperanças com atritos entre vós. 

Sois vós irmãos de todos e de nós e deveis desejar amor e luz, paz e serenidade, 

abundância e felicidade a todos. 

Deveis compartilhar com todos, seja vossos valores morais como vossos valores 

materiais, pois nada faltará aquele que sem medo doar com amor ao irmão 

necessitado. 

Mas, não fazeis isso em meio a outros que possam ver vossa ação, ou não faleis o que 

de boa ação fizerdes. 

Nada deveis mostrar, apenas Vosso Mestre da Luz que conhece e sabe como vosso 

coração age. 

Se nada podes, engana-te! Pois o amor é livre e tem em abundância para ser doado. 

O abraço não custa nada, as palavras ressoam naturalmente. 



Basta querer fazer. Uma visita a um doente. Uma palavra do Evangelho a quem 

precisa. 

Deveis sair de vosso conforto e distribuir as sementes de Jesus para que sejam 

plantadas em vários canteiros. 

Deveis sair do vosso tumulto, da vossa dor e olhar as dores maiores e sentirás a 

recompensa da Luz que te dará em dobro todas as bênçãos. 

Deveis olhar para dentro de vós e deixar expurgar as dores que lhes afoga e que não 

mais suportas. 

Chore, chore todas as lágrimas que ainda te prendem ao martírio das lutas que travas 

contigo mesmo. 

Liberte vosso coração das amarras em que vos colocastes em meios às prisões mentais 

e doentias que vão levando-os à loucura pela falta de compreensão, ou por não se 

colocar no lugar do outro. 

Não vos deixes cair no buraco das tormentas onde muitos se deixam levar por não 

encontrar forças para dar mais um passo e perceber que estão seguros quando 

seguram nas mãos do Criador e dos amparadores que se encontram ao vosso lado. 

Busquem as energias sagradas que lavam, que purificam e queimam tudo aquilo que 

não provém da Fonte 

Percebam todas as mudanças que estão a ocorrer e creiam que por mais absurdo que 

pareçam, serão para vosso melhor. 

Mas creiam nisso e esperem Nele o resultado. 

Queremos sempre fazer ao nosso modo, sem esperar que Ele decida... ou fazemos sem 

lhe dizer ou pedir socorro, e a forma de fazer. 

Não O ouvimos. 

Não O escutamos. 

Abri-vos os corações, escutai a voz divina que clama por cada um para que encontre o 

portal mais adequado para aquele momento, onde encontrará o caminho para aquela 

situação aqui e agora. 

Não projetem vossas vidas para o futuro, pois este poderá não acontecer como 

planejaram. 

Vivam vosso presente como se fosse o único dia de vossas existências ou que somente 

este dia seria para ser vivido... 

Façam vosso melhor hoje, nesse momento, que é único, que não existirá igual, talvez 

parecido. 

Não coloquem vossas vidas como rotina, de ser sempre a mesma coisa, porque não é; 

cada hora é uma hora diferente, cada dia é um dia diferente. 

E não farão a mesma coisa, sempre haverá um detalhe diferente que fará com que não 

seja a mesma coisa. 

Observem vosso falar, vosso dirigir às outras pessoas, vossos irmãos. 

Coloquem amor nas expressões da fala, pois estas vibram pelo Universo mostrando a 

vibração em que se encontram. 

Não queiram enganar-se, pois o Pai sabe o que passa em vós, sem cobrar, apenas 

mostrando através do consciente o que é bom e o que não é. 

Preste atenção ao que fala vosso interior, pois estará a mostrar-lhes a verdade. 

Vossos sentidos estão a ficar mais apurados, sensíveis, isso os fará perceber as falhas, 

erros, dúvidas para que os tropeços sejam menos intensos. 

Sintam que vossos corações desejam falar de amor. 



Sintam que ele requer de vós, tolerância, paz e também deseja descobrir-se, de deixar 

a alma mais leve, lúcida! 

Caminhem com serenidade e perceberão que apesar de vosso tempo estar mais 

acelerado, encontram tempo dentro do vosso tempo para concluírem as tarefas 

cotidianas, mais as divinas. 

Não deixem de fazer vossas tarefas divinas em função das alterações de vossas vidas. 

Muitas alterações ocorreram por necessidades de mudanças que deveriam fazer e 

seguir novos rumos 

Outras mudanças chegaram para vos preencher e dar continuidade no exercício do 

amor, da educação e da evolução, como a vinda de novos seres em meio à família, e 

que não deveria impedi-los das tarefas divinas, pois Ele lhes concedeu um maravilhoso 

presente. 

Queridos, mantenham vossos filhos e vossos irmãos em meio ao aprendizado sagrado. 

Criem espaço para que eles possam fazer parte da família divina em vossas vidas, em 

vossa Comunidade. 

Aprendei com Mãe Maria como encaminhar vossos filhos e vossas tarefas de mãe, de 

trabalhadora e de acolhedora. 

Apreciem vossa Mãe Natureza e tenham também responsabilidade para com ela, pois 

havereis de voltar nela e vossos filhos e netos continuarão nela e a produzir nela o que 

de necessário for para vosso sustento. 

Amai a todas as criaturas que sobrevivem nesse Planeta, independentemente de quem 

seja ou do que for. 

Porque o amor que envolve o outro também o envolve. 

Também a luz que clareia o outro, a vós clareia. 

Unam-se na paz, na harmonia e no perdão, agindo com nobreza em todas as horas, em 

todos os relacionamentos. 

Não há cobranças dos céus e não haverá cobranças na Terra. 

Deixem fluir vossas vidas na luz e obterão a felicidade e a realização que precisam. 

Orem e confiem. 

Trabalhem no bem e colherão o bem. 

Expandam luz e estarão na luz. 

Amem e serão amados. 

Que a Misericórdia divina os envolva! 

Mestra Nada. 
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