
Meus queridos 

 

Deveis conhecer bem o amor incondicional para propagar sempre em prol de todos os seres 

humanos e todos os seres viventes de todo Planeta. 

Continuem a vibrar em vossas orações em grande frequência onde todo o valor do amor e da 

energia divina vibra para o equilíbrio divino da Terra. 

Amar a todos é fundamental para que todos tenham união e tenham compaixão e assim 

caminhem para uma vida em busca um do outro, de busca no acolher e servir. 

Quando buscamos estar juntos acolhendo estamos modificando toda a camada densa da 

Terra. 

Quando estamos acolhendo estamos saciando fome física e elevando a frequência desses 

irmãos através da esperança e da gratidão, pois essas virtudes são transformadoras. 

Quando buscamos olhar as pessoas que caminham ao nosso lado, porém com valores sociais 

diferentes, estamos unindo povos e corações e também mudando pensamentos e ações. 

Quando estamos buscando aqueles que se afastaram da luz, estamos elevando cada um para o 

caminho divino, onde Jesus acolhe com o perdão e com novas oportunidades de perceberem o 

caminho a seguir. 

Quando nos envolvemos em várias questões sociais sem levantar nenhuma bandeira, estamos 

unificando corações e fazendo com que a paz possa renascer nos corações. 

Queridos, temos muitas ações a fazer neste mundo. Temos muito a observar começando 

dentro de cada um. 

Necessitamos olhar para nosso próximo e modificar situações que ainda trazem tristezas e 

sofrimentos. 

Necessitamos mudar os corações endurecidos, necessitamos matar a fome que ainda existe, 

necessitamos levar consolo e cura a tantos que sofrem e padecem por faltas de recursos e 

ainda físicos , no vosso plano. 

Queridos, vosso mundo padece de oração, não quer dizer que temos que ser religiosos. 

A religião apenas deve religar os habitantes da Terra aos Céus, ao Criador. 

Tudo em vosso mundo caminha ou manifesta-se através de energias e essas devem ser 

positivas, conquistadas com as ações que o coração exerce, firme na convicção do amor. 

O amor é quem deve dirigir-vos, o amor é que modifica os corações endurecidos e os 

transforma em corações dóceis e compassivos. 

Amar vosso semelhante, amar vossos animais, amar vossa Natureza os eleva e os mantém em 

frequência das esferas divinas, modificando-lhes todo o vosso organismo, curando assim todos 

os males. 

Busquem essa paz e equilíbrio nas coisas simples, observando o vosso mundo e o que vosso 

mundo necessita. 

Buscar transformar situações difíceis deve iniciar consigo mesmo primeiramente, e depois em 

outras causas, que têm milhões de coisas a fazer. 

Faça um pouco em vossas vidas! 

Trate bem um animal de estimação e os outros também. 

Faça uma criança sorrir e ajude-a para que tenha uma vida de dignidade, exercendo sua função 

de colaborador nas tarefas dessa criança em relação à vida, dando-lhe possibilidades de 

estudos, de profissão e de educação. 

Cada criança educada no amor amplia seu horizonte e modifica a vida que veio cumprir. 

Transforma as quedas a que está sujeita e eleva-a para uma nova oportunidade. 

Vejam quantos valores cada um tem que pode ajudar, que pode doar, que pode recolher. 

Há doentes para serem auxiliados. 

Há velhinhos que necessitam de paciência e tolerância. 

Há trabalhos de Caridade que carecem de mãos e corações para concluírem-se. 

Há muitas mãos e corações que desejam encontrar caminhos e trabalhos sérios de Caridade, 

de socorro e auxílio. 



Então achamos mais um ponto para ser trabalhado: a seriedade. 

Devemos ser éticos em tudo o que fizermos e assim o mundo se tornará muito mais puro e 

sério. 

As vidas devem ser geridas pelo amor, pela ética e pela união dos povos. 

As guerras acontecem porque ainda o homem deseja o poder só para si. 

Meus queridos e amados irmãos, vamos olhar para esse mundo com olhos de amor, o amor de 

Jesus, porque a vida está aí para ser vivida na plena felicidade. 

Todos nós temos responsabilidade para com o mundo, com o Planeta, com a vida de todos. 

Todos nós temos que olhar para o mundo e saber que este mundo pertence a todos. 

Criem em vossas mentes todas as possibilidades de modificar esse mundo para melhor. 

Plantem amor. 

Distribuam amor 

Expandam amor e, colherão amor! 

Esperem de Jesus sempre a força necessária para implementar todo o trabalho com esforço de 

cada um, e juntos irão progredir nessa busca, nessa conquista da felicidade! 

Que Jesus, nosso amigo divino nos abençoe! 

Tua serva, Senhor! 

 

 

Psicografia recebida pela médium Rosangela em 13 de julho de 2014. 

 

 


