
Meus queridos, 

Que a Luz de Jesus nos envolva em grande paz e amor, na harmonia e na fraternidade divina. 

Queridos, sempre mais estamos a lhes pedir oração, amor expandido ao mundo e luz nos 

corações para ser levado a todos os corações. 

O amor é fundamental em todos vós, pois dele é que se desenvolvem vossos corações e 

mentes para as coisas divinas. 

Estar vivenciando neste mundo hoje requer de cada um muita paz e harmonia para repassar 

aos demais e assim criar a paz tão sonhada. 

Tenham em vós o amor de Jesus para que possam superar todas as crises, dificuldades e 

adversidades. 

Tenham nos corações a paz para vencer as dores que são causadas ao longo da vida, pois 

vosso mundo necessita dessa paz interior. 

E para começar a paz interior necessitamos olhar dentro de nós e ver o que falta mudar e o 

que falta fazer para o melhoramento de cada um. 

O melhoramento de cada um contagiará a todos e num grande movimento faremos com que 

todos sejam atingidos por esse amor e então toda densidade será modificada. 

Nosso Senhor Jesus nos aguarda com toda a energia amorosa paras ser levada aos quadrantes 

dessa Terra. 

Queridos, essa paz interior que necessitam ter fará com que ainda mais, busquem a luz divina, 

e através dessa luz divina conseguirão fazer vossa reforma interna. 

Sabemos que fazer reforma íntima exige de cada um muita mudança e nem todos estão 

dispostos a mudar. 

Porém essa mudança não exige de vós que seja de repente, mas que a cada ação possam 

compreender o que dela resultou, se positivamente ou negativamente. 

Se cada ação positiva for sempre para mais, saberemos que mais luz foi derramada sobre a 

Terra. Porém ao contrário, mais densidade terão e mais confusão, brigas e guerras. 

Vosso mundo necessita de boas ações, necessita de amor, de luz para que as guerras possam 

ser dissipadas e não mais com esse poder de exterminar vossos irmãos dessa forma tão cruel. 

Vossos irmãos e vós precisais de paz, de reconciliação, de perdão e entendimento para o 

progresso material e espiritual. 

Todo progresso é necessário para o desenvolvimento da Humanidade, mas o desenvolvimento 

deve ser coletivo, por inteiro, por amor e com amor para que todos tenham o suficiente para a 

sobrevivência. 

Porém toda a Humanidade virou as costas para o Nosso Senhor e deixou suas Leis Santas no 

esquecimento. 

Vosso compromisso para com a vida está um pouco longe do desejado. 

O mundo está doente pelas ações incoerentes que têm manifestado em reelação ao todo e a 

tudo. 

Meus queridos, devemos sempre buscar a paz que Jesus promulgou com tanta veemência para 

todos, pois sabia que suas ovelhas poderiam se perder nas portas largas. 

Necessitamos olhar para a vida de todos e analisar o que todos estão fazendo neste planeta e 

o que desejamos dessa Terra. 

Se todos lutarem por ter mais do que os outros, e esses outros lutarem da mesma forma, 

teremos então guerras, pois não teremos muito para todos, quando buscamos com ganância  

e com intolerância. 

A intolerância está em cada um dos habitantes daqui dessa Terra, pois o que mais acontece é a 

intolerância com o outro, a intolerância de preconceitos, de sexo, de religião de política, de 

várias coisas, até mesmo nas pequenas coisas de não aceitar o outro da forma como ele é. 

Não somos perfeitos quando humanos, porque estamos na escola Terra para aprender, porém 

as lições são facilmente esquecidas. 

Devemos olhar nossas tarefas que temos a fazer e conciliar com as Leis Sagradas, e então 

faremos com maior exatidão e nos conduziremos para maiores acertos nessa vida. 



Meus queridos acompanhem o que acontece em vossa volta e analisem o que devem fazer e 

como iniciar um novo processo de mudança interior, despertando a consciência. 

Saber o que é certo é muito difícil, não é? Porque aos olhos de cada um cada um, cada um 

pensa o que é certo é o que ele ou o que cada um faz. 

Mas o certo que temos que compreender é aquilo que fala nosso coração com conciliação com 

as Leis Divinas. 

Quando agirmos com nosso coração aliado ao coração de Jesus, teremos certeza do que aquilo 

que estamos fazendo, está certo. 

Não temos nenhum ser que não presta, que não serve, que não tem a centelha divina. 

Todo ser que aqui está recebeu a centelha divina e é filho do Pai e veio a Terra para evoluir. 

Todas as dores também são evolução, também é o caminho para reparar os males do passado 

e desse mundo em que está vivenciando. 

Mas precisam compreender vossas dores para suportar todas as dores e doenças, e assim 

reativarem as células com harmonia para encontrar o equilíbrio. 

A cura está na busca interior de querer ser melhor na saúde, sair da tristeza, buscar ajuda. 

Necessitamos compreender que temos força interior e modificar os quadros negativos 

Creiam queridos que podemos modificar as situações negativas quando buscarmos força 

interior, quando buscarmos a luz verdadeira e quando a nossa fé é certa naquilo que 

desejamos, e não uma fé vacilada que nos conduz para a queda. 

Força e coragem, espíritos que viajam por essa Terra e que viajarão por muitos orbes. 

Sois todos eternos. 

Sois todos centelhas divinas e que têm dentro de si a força desse Pai, dessa energia que busca 

em cada um a evolução, a congregação dos espíritos iluminados para transformar a todos em 

seres melhores e criadores de coisas belas. 

Busquem renovar as forças e a fé, pois estaremos sempre ao vosso lado emanando o amor 

para que possam vencer! 

Com carinho, 

Irmã Lúcia 
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