
Meus queridos, 
Gratos estamos a cada um que se propôs a orar, a emanar luz para toda a Terra, para todo 
aquele irmão sofrido pelo terror da guerra e da crueldade fria com que muitos atos de 
violência são exercidos sem grandes pudores. 
Obrigada queridos pela União com Cristo em expandir amor e em se colocar unidos com tantos 
outros irmãos de todas as correntes que buscam a paz para todos. 
Vosso mundo continua a necessitar de luz, de oração, de amor, dos olhos voltados para o 
amparo, pois a maioria se perdeu em meio as facilidades e em meio as atrocidades. 
O egoísmo tomou conta de muitos que se deixaram envolver pelo poder, pelo querer e pela 
não vontade de sensibilidade da dor do próximo. 
O individualismo também os leva a se afastarem das boas ações, do amparar e socorrer para 
que tenham tempo apenas para seus propósitos egóicos. 
Toda a humanidade necessita rever seus papéis, necessita se perceber e sentir por onde está 
caminhando, e onde deseja chegar. 
Todos os corações precisam abrir-se em luz, em vontade de auxílio, em grande amor e 
expandir a luz que trazem dentro de si, para que verdadeiramente deixem a essência fluir e 
seguir com os planos divinos. 
Os planos divinos constam cada um de vós em comunhão com o Universo, com Cristo, com 
toda a Natureza e com todos os que convivem lado a lado na tarefa do amor e da evolução. 
Cada um de vós está nesse plano divino e por muitos éons estiveram juntos se desenvolvendo 
e buscando a verdadeira magia divina, a magia das energias canalizadas para a cura, a 
transformação e comunhão de tudo para todos. 
Meus queridos, devemos olhar para vosso mundo com piedade e amor. 
Deveis sempre reparar as coisas que os levam ao prejuízo, ou ao prejuízo de outrem. 
Deveis analisar vossas ações e buscar sinceramente reparação de cada falha, de cada erro, de 
cada pensamento contrário as Leis Sagradas. 
Vossos corações ainda carregam dores e pesos desnecessários para vossa caminhada. 
É preciso que pensamentos e sentimentos entrem em sincronização de harmonia e de 
equilíbrio, que sejam salutares e positivos. 
Ainda há revestimento de outras sensações, de outras máscaras que escondem o verdadeiro 
sentimento e o pensar real das coisas ou das situações em relação à caminhada espiritual, e 
em relação ao que julgam entre si. 
Vós todos recebestes a luz divina para o despertamento humilde e sincero, verdadeiro e 
grandioso de amor para que pudessem trilhar essa jornada, nem sempre tão fácil, nem sempre 
tão firme ou cheia de entusiasmo como achavam que poderia ser. 
Receberam as oportunidades que necessitam para essa jornada ser mais serena e tranquila, 
levando-os ao despertamento da consciência para não mais a humanidade cair nas 
profundezas da ilusão da 3ª D. 
Caminham para um novo despertar e poucos conseguem perceber que em muitos lugares há 
diferenças bem visíveis que estão a ocorrer, mas nem perceberam. 
Vossos Céus, vossa Natureza, vossos rios, mares e montanhas estão com novo colorido e 
brilho. 
Vós percebestes que até vosso tempo está com novo formato? Com novo temperamento? 
Pois foram dadas amostras do que será vosso novo mundo, mas nem assim perceberam. 
Continuam a naufragar nesse mar de lamas que os arrastam para outros caminhos, sem ser o 
caminho da luz, e a cada dia perceberão que menos tempo terão para as atividades do 
espírito, da transformação moral e ética, do amor nos corações que devem ter para 
alcançarem a plenitude, a paz, a verdadeira luz que Jesus emana e os convoca para recebê-la 
em tempo. 
Não se voltem contra a luz, percebam o que já alcançaram nessa lapidação necessária para 
vosso burilamento. Percebam o quanto venceram nessa luta onde tantas adversidades 
estavam presentes. 



Não deixem vosso espírito sem luz, sem rumo, sem os passos divinos que precisam dar para 
vencer suas mazelas e vícios. 
Recorram ao auxílio de um para o outro, porque não haverá muito tempo para fazerem isso, 
pois as portas do abismo estão muito perto e estão a requisitar todo àquele que enfraquecer 
na fé. Todo aquele que escolher o caminho do menor esforço. 
Muitos estão a perder as forças porque deixam de acreditar na pura verdade, no amor sincero 
e na luz que ora alcançam, ora abandonam. 
Permaneçam na luz. 
Permaneçam a expandir a luz! 
Devem levar essa luz a todos os lugares, a todos que dela precisam para terem novamente a 
coragem de prosseguir, porque as dores são muitas, as tristezas, e os descasos também. 
Sejam rochas firmes! Sejam soldados de luz que não guerreiam, mas que promovem a paz! 
Tenham forças de lutar e vencer com amor, mas tenham coragem de fazer a caminhada livres 
de todo e qualquer empecilho, ou obstáculos que estão em vossos caminhos como provas, ou 
como emanações para que se percam, ou avancem com fé, libertando-se. 
A libertação é agora! A reflexão começa dentro de cada um fazendo um balanço geral da vida 
e dos acontecimentos. 
Levarão o que serve, o que constrói com amor e com atitudes de solidariedade. 
Muitos passarão por vós e não permanecerão em vós. 
Muitos caminhos se abrem, porém só haverá um, o do amor e da verdade! 
E esse é estreito e nesse estreitamento muitas convulsões acontecerão para que não passem 
nessa peneira. 
Porque muitos os confundirão para que não achem a porta sagrada. Olhem e observem! 
Meditem! Façam vossas orações e assegurem que estão vigiando vosso espírito na saída do 
corpo, no dormir, na vigília, em todos os momentos. 
Vigiem vossos pensamentos para que sejam altamente positivos, contribuindo assim com a 
elevação da Terra, que também se modifica para retribuir com novas esferas radiantes para a 
sobrevivência. 
Estão muito perto de grandes acontecimentos e devem se envolver na luz, não temer, mas 
crer que tudo será para a transformação do Planeta e dos homens, de todos os seres viventes. 
Mantenham a fé viva e perseverem na caminhada, porque teremos muito a percorrer! 
Cuidem de vossos corpos e de vosso Espírito, de vossas vidas que sejam mais leves, sem a 
loucura da correria pela posse de mais e mais coisas para a bagagem, pois vão precisar de uma 
única bagagem, o vosso amor, o vosso conhecimento, o vosso coração limpo e o vosso espírito 
purificado. 
Trabalhem sem desejar que tenham o mundo aos vossos pés, mas o amor incondicional que 
fará rico vosso espírito; mas não fique na ociosidade, pois esta não constrói nada de bom. 
Continuem a jornada da Caridade, do acolher e recolher, mas agora de ensinar e aprender.  
De levar à luz e a tolerância, o amor e a esperança de um novo renascer. 
E aqueles que estão partindo que sejam recolhidos e amparados pelo exército da salvação da 
luz de Jesus! 
Que possam elevar-se a Mãe Maria e recolher as graças divinas que são emanadas para que 
vossos corpos recebam luz e paz, saúde e sabedoria, paciência e tolerância e muita sabedoria 
divina. 
Que todos os corações se entrelacem no mesmo amor e que esse amor dissolva toda inveja, 
toda raiva, toda intolerância e todo preconceito. 
Que possam pensar como Jesus, agir como Ele e caminhar a ajudar como Ele fez, mas também 
deixou aqueles que não desejaram seguir com Ele e entregou a esses o perdão, e que 
pudessem experienciar até que encontrem a paz, o amor e o entendimento; porque 
encontrarão também quem não irá convosco e deverão deixar, até encontrarem o caminho 
através de novas oportunidades em outras esferas ou caminhos. 



Que vossa compaixão não diminua para com esses, mas que possam libertá-los para 
prosseguirem de outra forma. 
As escolhas serão feitas, já tiveram início e começam a perceber os caminhos que vão se 
abrindo como alternativas de um novo recomeço em grau diferente de vós, ou vós mesmos 
poderão fazer vossas escolhas diferentes e seguir por outros caminhos até se reencontrarem 
em estados diferentes. 
Cada um busca agora o que mais lhe chama, e o que mais se afiniza. 
Nosso Senhor continua a chamá-los para o amor ser expandido e Mãe Maria continua a buscá-
los, se assim o desejarem. 
Mantenham-se íntegros e verdadeiros. 
Mantenham-se nessa Luz Divina e mantenham-se junto ao Amor Sagrado, e passarão com 
muita paz! 
Com muito carinho, 
Irmã Lúcia 
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