
Meus queridos, 

Das mais altas esferas organizam-se muitas caravanas de luz a estarem em 

vosso orbe a iluminar e a estruturar novas energias para que possais estar 

mais interligados à Luz Divina e juntos desedificar vossa Terra das energias 

contrárias que desejam minar a todos e a vosso mundo. 

Desejamos muito que todos vós possais estar unidos nesse mesmo amor, 

nessa mesma frequência de amor a jorrar por todos os lugares a 

misericórdia do Pai para que a Paz se instale em cada um. 

Recorramos ao nosso querido amigo Jesus e Mãe Maria para que 

caminhem juntos nessa jornada de amor onde tantos corações são 

entrelaçados para o trabalho da Luz e onde tantos irmãos são auxiliados 

no socorro imediato de que necessitam. 

Todos vós agora podem compreender melhor essa jornada terrena, 

sabendo que o amor é a base de toda mudança, de todo processo de que 

necessitam passar e vencer. 

Sois todos filhos desse grande amor divino que se multiplica em grandes 

células para povoar todos os orbes, onde todas as jornadas evolutivas 

acontecem para o desenvolvimento de todos os mundos. 

Queridos, que vossas mentes se elevem em grande sintonia de amor e de 

esperança, crendo que as possibilidades de mudar são possíveis e que 

todos passarão por esses processos onde cada um expurgará tudo o que 

necessitam limpar. 

Todos passam por momentos dolorosos onde vossos corpos sentem as 

dores das mudanças e a necessidade de se verem como são 

verdadeiramente. 

Buscam através do pensamento positivo a construção onde estarão a 

caminhar, feliz ou infeliz de acordo com o que buscaram e implantaram 

durante a caminhada. 

Tudo o que iniciaram nessa mudança deve ocorrer ainda mais forte e 

saberão que estão a mudar as consciências. 

Todos os objetivos que traçaram nem sempre se cumprirão, pois muito 

está mudando para que os resultados sejam de evolução e de novas 

jornadas, e nem sempre aquilo que planejaram para si ocorrerá com a 

vossa vontade, mas sim de acordo com as necessidades reais para as 

vossas mudanças. 

Atravessam períodos de alegrias e de tristezas, e de muitos encontros com 

cada um e com vosso interior. 

Tudo muda sensivelmente, tudo caminha em dias perturbados e outros 

mais iluminados. 



Nada receiem pois é necessário que se percebam, e o que devem ainda 

mudar. 

Não carreguem dor que os arraste para a inferioridade. 

Não levem convosco os vícios terrenos pois estes não os deixarão alcançar 

a luz. 

Não deixem que a desordem mental os invada levando-os a acometer 

coisas que não suportarão passar. 

Unam-se no amor divino, na paz celestial que vem do Cristo, que oferta 

essa plenitude para vossas almas. 

Vosso mundo passa pelas transformações e vós estais inseridos nela 

também, então o que necessitam é estarem em harmonia convosco 

mesmo. 

Não deixar se influenciar pelas maledicências e pelos crimes, e notícias 

ruins que invade vossos jornais, vossos noticiários. 

A cada informação ruim não se deixem contaminar, vão para a oração e 

meditem, limpando essa informação,transformando, pedindo auxílio aos 

céus para que possa ser transformado e limpo. 

Tudo o que puderem fazer para essa harmonia, devem fazer, e tudo o que 

podem deixar passar sem se contaminar, melhor será para vossa alma que 

necessita purificar o espírito. 

Nesses momentos em que tantas manifestações ocorrem, deixem que 

vossas mentes limpem este estado de interferências das sombras, porque 

estas estão a emanar confusões para que o povo de Jesus se contamine. 

Nesses momentos vão para a oração, pois agora não é hora de contrariar-

se, de envenenar-se com tais situações. 

Meus queridos, como pedimos na semana anterior, tenham muita 

paciência, façam bastante oração para todo o Brasil, pois não deixaremos 

que manchem a Pátria do Evangelho. 

Não deixaremos que os povos das sombras deixem a Pátria divina cheia de 

sangue, contaminada pela perversidade que desejam que aconteça. 

Intrigas são feitas em todos os momentos, para que não consigam vencer 

esses obstáculos dessa forma. 

Unam-se no amor e emanem amor para todos esses locais onde estão em 

confusões, em tumultos. 

Não se envolvam nessas questões agora, porque só inflamará ainda mais 

os tumultos. 

Filhos da luz, devem orar, pedir paz e seguir expandindo a amor, porque 

haveremos de ter um país em harmonia, em luz e em ética para um novo 

alvorecer. 



Recebam a todos que estão chegando nesse país, sejam estrangeiros, 

sejam as novas crianças, porque todos se darão as mãos para que a luz 

seja distribuída a todos e que todos alcancem o despertar de suas 

consciências. 

Todos nesse momento buscam pelo equilíbrio e devem olhar para aqueles 

que caminham ao vosso lado, estes farão a caminhada convosco e juntos 

chegarão no caminho divino. 

Queridos, muitas dores podem ser limpas, podem ser saneadas pela fé, 

pela força de energia que tendes em vós e que buscam em Deus Fonte 

Suprema que os dirige e lhes mostra o caminho. 

Busquem fervorosamente por esta fé que trazem junto com a centelha 

divina e farão a caminhada com mais leveza e certeza da evolução de que 

o espírito não morre. 

Ireis seguir nessa vida e em outras vidas com vosso espírito único, pois 

cada um é único para o Pai, e ao mesmo tempo todos são iguais com as 

mesmas oportunidades para que evoluam sempre mais. 

Graças vos damos pela linda caminhada que fazem e por tantas vezes 

vencerem os próprios vícios. 

Já caminharam em meio a tantos obstáculos e vencerão tantos outros de 

acordo com a purificação que estão fazendo. 

Não temam vossa jornada porque recebem diariamente a força para 

alcançarem todas as dádivas divinas. 

Quando sentirem que as coisas que lhes agrediam antes não os agride 

mais, compreenderão que estão a evoluir, a conquistar novos patamares. 

Quando o orgulho e a vaidade não mais estiverem presentes em vós, com 

certeza a humildade os toma e os torna dignos filhos da Luz! 

Vençam vossos próprios obstáculos buscando dentro de vós pela luz, pelo 

amor, pela busca do irmão que lhes pede ajuda e socorro. 

Vistam-se da luz que envolve-os sempre, protegendo-os de todos os 

males, perigos e tentações; porque estes são perigosos para que caiam na 

inferioridade. 

Tenham sempre a certeza de que os irmãos de luz caminham junto de vós 

e em todos os momentos estão a socorrer-lhes. 

Em todas as adversidades estão a orientá-los para que sigam nessa 

jornada com muita dignidade e paz. 

Perdoem vossos irmãos e continuem a expandir amor, pois o amor os 

libertará! 

Com carinho, 

Irmã Lúcia 

Psicografia recebida pela médium Rosangela, em 15 de junho de 2014. 



 


