
Meus filhos, 

A vida não se resume mais no ter, no poder, no saber mais, no querer mais as coisas deste 

mundo. 

Vossas vidas estão a se desenvolver para ser, sim ser um ser melhor, uma criatura divina da 

qual carregam a centelha divina para ser cada vez mais brilhante com as ações que fazem no 

amor, no desenvolvimento do vosso Eu, da vossa alma. 

Sois almas peregrinas que viajam pelo Universo criando com vossos pensamentos a vida divina 

junto com o Pai e recriando mundos para que mais seres se desenvolvam. 

Não estão aqui para guerrear, maltratar, brigar, adoecer e simplesmente morrer. Não! Estão 

aqui porque todos os seres se desenvolvem mais e mais para que a harmonia do Universo seja 

estabilizada e dê condições a todos para alcançarem a plenitude. 

Vossos caminhos foram coroados pelas pegadas do Pai que gentilmente e amorosamente lhes 

concedeu um grande lar para morarem e usufruírem de todos os recursos desse lar chamado 

Terra. 

Deixou para todos uma grande família para que ao convirem pudessem aprender uns com os 

outros a vencer todos os males e vícios e conseguirem juntos se purificarem e se amarem. 

Não feliz por tudo isso trouxe seu filho Amado para que ao conviver com as mesmas 

dificuldades pudesse deixar a Lei do Amor Incondicional, onde todos têm a mesma 

oportunidade e capacidade de compreensão e de seguir a vida perdoando, seu maior mérito, 

conseguir vencer as barreiras perdoando, assim como Jesus perdoou a todos sem exceção. 

Ainda não satisfeito com tantas dádivas dadas aos filhos, deixou desenvolver em cada  

um a graça da mediunidade, para que as informações dos Céus pudessem chegar até cada um 

para que o aprendizado pudesse ocorrer de forma mais rápida e precisa, e que os corações 

pudessem ficar entrelaçados a Ele, o Pai Divino e assim a maior comunicação entre Pais e 

Filhos dos Céus e da Terra pudesse acontecer diretamente. 

Assim nosso Pai procurar todos os recursos para que a Humanidade pudesse caminhar em paz. 

Mas ainda parecia faltar algo, então deixou Mãe Maria para acolher em seus braços cada filho 

perdido, cada filho desamparado, cada filho perturbado, doente e descontrolado no desvario 

dessa vida de ilusão. 

Essa Mãe está todos os dias a estender as mãos para a Terra, para os filhos, para todos os 

seres desse Planeta, que acolhe e sofre pelas agressões do descontrole da luta pelo poder. 

Meus queridos, desejamos do fundo do coração que percebam que o Pai em todos os 

momentos promove oportunidades para todos, em todos os momentos e que 

incansavelmente os convida para retornarem ao caminho do amor. 

Vossa Terra clama por equilíbrio, assim como todos vós clamam por paz, por serenidade na 

vida. 

Todos pedem socorro porque estão cansados de tanto sofrimento adquirido ao longo da 

jornada por seguirem outros caminhos mais fáceis, mais recheados de valores materiais 

incrivelmente absurdos. 

Desejar ter algo é salutar, desejar ter tudo, ser tudo, é doentio. 

Como falamos, o Pai deixou todos os recursos para que não padecessem tanto, para que a 

miséria não sobrevivesse. 

Claro que as diferenças sociais existirão para o aprendizado, mas não da forma como está a 

acontecer. 

Não há porque ter tanta fome nesse mundo se há fartura para todos, só que as distribuições e 

os custos estão além do que deveriam ser. 

Há muita arrogância, há muito poder de ter, há muita crueldade na forma de direcionar todas 

as coisas. Há maus gestores, com muita ganância. 

Mas nada do que acumulam levarão. Nada do que construíram a custo do suor implacável de 

outros subsistirá! 



Tudo mudará sim, e estará mudando sensivelmente e rapidamente para que a humanidade 

consiga modificar-se, compreender o que precisam compreender, e aceitar as novas 

mudanças, tão necessárias para que o equilíbrio se efetue. 

Todos passarão por várias mudanças interiores e exteriores para que toda jornada seja 

aprendida e também compreendida. 

Mudar não é só verificar as coisas a acontecer e mudar algo simples ou apenas modificar 

ações. 

A mudança consiste em um novo pensar, um novo olhar, um novo compreender, onde a 

consciência é desperta e onde o coração consegue falar e expandir amor. 

Esse amor que brota do coração e consegue perceber a vida, o mundo, as pessoas, é esse que 

dará a chave para transportar todas as barreiras. 

Todos vós começam esse novo estágio de aprendizado, de alteração de vossas vidas, dando 

outro rumo, dando outro sentido. 

Começam a perceber atitudes do passado, que já não fazem mais, começam a sentir mais a 

dor do próximo e a buscar soluções conjuntas para que resolvam, auxiliem e ensinem aqueles 

que padecem por não despertar. 

E posso dizer a vós que as virtudes que assumem com convicção têm muita força e transforma, 

porque contagia o coração, e este exala o amor na atmosfera elevando a frequência deste 

mundo. 

Não temam viver aqui ou ali, isto é, neste orbe ou em outra. 

Quando estamos com a consciência desperta sabemos que podemos progredir em todos os 

mundos, aprendendo e ensinando. 

Nada vai mudar sem alterar as coisas, a vida, e a tudo geologicamente também. 

Estão sempre transmutando, se modificando; se modificando para melhor, na evolução dessa 

vida e de outras vidas. 

Vós todos tendes um coração amoroso e muitas vezes se revestem de pedra, escondendo a 

beleza que trazem para que não sofram as emoções de si e do outro. 

Abram-se para a vida. 

Abram-se para as mudanças 

Abram-se para aceitar a mudança e perceberão quanto é bom mudar, desenvolver, deixar-se 

livre. 

Caminhem na serenidade que vosso espírito almeja, pois ele sabe onde foi formado e por 

quem foi. 

Vós já esquecestes de onde vieram? 

Pois vosso espírito não esqueceu. 

Queridos, estamos ao vosso lado sempre mais, assim como vossos amados que já se foram. 

Estamos lado a lado em planos próximos a vivenciar nossa jornada junto aos anjos de Luz, 

junto ao Pai. 

Luz e coragem sempre. Continuem buscando pela paz e cultivando o amor sempre! 

Não se deixem perturbar vosso coração pelas coisas daqui do vosso mundo, das vossas ações 

ainda não trabalhadas. 

Tenham pureza sempre, assim vencerão a jornada. Perdão sempre! 

Com carinho, 

Irmã Lúcia 
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