
Meus queridos, 

Vejo-os com suas dores estampadas na alma em desalinho com a Luz, com 

nosso amigo Jesus; pois Ele concede a paz, o entendimento e o perdão a 

todos, sempre promovendo Luz e outros caminhos de se unificarem a Ele, 

mas mostra que juntos devem fazer a caminhada e purificar tudo o que 

ainda necessitam limpar em vós. 

Todo o passado está sendo mostrado em formas de processos, de levá-los 

em mente através das ressonâncias magnéticas para que possam corrigir. 

Quando nessa frequência adentram é para que possam perceber que 

algumas atitudes presentes são os resquícios de um passado não resolvido 

e também de um presente que carrega influências de outros seres que 

desejam estagnar e romper vossa jornada, conduzindo-os a outras 

planícies densas ainda, enganando-os com as planícies divinas. 

A ilusão assombra a muitos, porém a outros passa despercebida e se 

unifica aos pensamentos vossos, fazendo com que pensem que estão a 

receber as verdades da Luz. 

Vosso Universo no campo mental é cheio de caminhos que podem desviá-

los da verdade, do amor, do perdão, do compreender e de se afastar da 

paz... 

Vossas mentes e subconscientes muitas vezes lhes traem por deixar a 

vossa consciência presente não desperta, falar mais alto e abafar a voz do 

vosso Eu interior que clama e deseja a libertação, cheia de amor e vontade 

de progredir. 

Deveis progredir nessa jornada nas ações que fazem, acertando ou 

errando, sem que cause prejuízo a outrem. 

Sem que maculem também vossa alma, pois se assim o for, o aprendizado 

não terá êxito, pois para ter esse progresso evolutivo necessitam 

compreender, e compreender necessita perdoar e recomeçar. 

Deveis recomeçar todos os dias, todas as horas, todos os minutos. 

Deveis progredir com as quedas, com o despertar que tendes recebido 

através das experiências vividas. 

Meus queridos, os espinhos servem para que possamos parar e analisar 

todos os ferimentos; colocar o medicamento e prosseguir, e novamente e 

sempre mais pare, e coloque a medicação. 

Essa medicação é na vida espiritual a oração e a ação no bem. 

A caminhada é o aprendizado que vai se obtendo com o conhecimento, e 

as paradas para a cura, é a ação nas atitudes do amor e do perdão, 

resultando na Caridade. 



Sabemos que cada um passa por processos íntimos de percepção do Eu 

interior, que vai sentindo o que de fato pesa, o que de verdade deseja, e o 

que busca com o coração. 

Essa busca de valores poderá lhes causar dor. Poderá levá-los a um ponto 

crucial de desistência da Luz por não compreender a dor. 

Essa caminhada onde obtiveram o conhecimento tem seus espinhos e 

devem fazer a parada para medicar-se e prosseguir nas ações liberando 

amor, expandindo misericórdia e compaixão. 

Não podem nesse instante achar que vossa dor é a maior dor, pois cada 

um está vivenciando suas dores para que limpem tudo aquilo que foi 

plantado em algum momento, sem recolher as ervas daninha, que se 

alinharam e cresceram junto com vosso plantio, e sem que percebessem 

tomou conta em certos setores do vosso coração. 

Meus queridos há muito tempo estão a purificar-se e agora é o momento 

crítico desta purificação, que exige esforços, que exige força e fé, que 

exige de todos, compaixão um pelo outro. 

Que todos possam sentir sua dor e ver o que necessita fazer, mas que 

possam ver as dores alheias, ou as que causamos direta ou indiretamente, 

ou que ainda causaremos. 

A obra de Jesus continua aqui, continua em cada um, e continua em todos 

para que consigam unir-se, plantar e florir. 

Quando estão a florir, tudo está bem, mas quando têm que recomeçar o 

plantio, as dores os acometem e devem recomeçar, mas sabendo que já 

houve vários plantios, que encontraram forças para recomeçar e que 

encontrarão forças novamente se assim o desejarem. 

Olhem todos os esforços que já tiveram e que fazem para que o 

burilamento em vós aconteça 

Olhem para vós e para a obra que começaram o quanto já construíram e 

avançaram! 

Olhem para os que ampararam, para os que amparam ainda, e percebam 

que cada um absorveu o que podia absorver de vós e que agora 

caminham em passos lentos talvez, mas que conseguem visualizar o 

mundo da luz, agindo diferentemente do que agiam antes, melhor que 

iniciaram convosco, talvez em outros lugares, mas compreendendo o 

sentido da vida. 

Vós deveis compreender vosso compromisso para com a Luz de Jesus e 

deixar vossas dores com Ele. Abafar de vós por uns momentos, para que 

outros sejam curados e na certeza Ele fará especialmente a cura em todos.  

Meus queridos, há muitas chagas nesse mundo, em vós, no Planeta e em 

cada ser vivente da Natureza; e precisam todos um do outro para que se 



dê a mudança que deve acontecer em maior escala, pois urge mudar o 

tempo, urge mudar as ações para que tudo ocorra na paz, no belo 

aprendizado, e na aplicação desse amor divino a todos que necessitam 

encontrar braços amigos e corações radiantes. 

Sois vós os Raios divinos a brilhar em meio à densidade deste mundo, que 

buscam as forças supremas para alcançarem plenitude. 

Estais vós também sendo engolidos pelas forças inferiores que lhes 

mostram em cenas frequentes o quão sois desvalorizados, e isso se repete 

em vossas mentes fazendo com que desacreditem em vós e nos seus 

amigos de jornada. 

Os dias que se passam na Terra estão cheios de interferências que 

desejam falir o movimento da luz, e a não observância desta energia fará a 

contaminação em que se interioriza no martírio da dor e da decepção para 

consigo mesmo e para com os que os buscam para elevar-se. 

As sombras mostrarão muitas cenas onde as verdades estarão distorcidas. 

Mostrarão muitos caminhos onde fenômenos serão apreciados pela 

ignorância do conhecimento verdadeiro da Luz. 

Jesus alerta para o caos em que se encontrarão aqueles que deixarem a fé 

abalar, pois serão vítimas dos falsos profetas, e também de sua falta de 

compreensão de si mesmo. 

Olhem vosso interior, tudo o que buscam e o que fazem. 

Analisem todas as coisas que recebem, todos os que lhes trazem 

informação dos Anjos do Senhor, e deixem se examinar pela consciência 

onde é regida pela força divina, e saberão o caminho a seguir. 

Porém sigam o caminho em unidade com a Caridade, aquela que vivencia 

com o coração e saberão com certeza em que terreno estão pisando. 

Em que frequência estão atuando e que sintonia estão buscando. 

Difícil é encontrar-se consigo mesmo. 

Difícil é aceitar-se e aceitar o vosso próximo. 

Difícil é viver nos preceitos evangélicos do amor e do perdão, do 

acolhimento e da aceitação das coisas deste mundo seguindo Jesus. 

Convidamos a todos para exercer o perdão diariamente buscando a 

energia do Divino Espírito Santo para a purificação. 

Que vossas almas queridas encontrem paz encontrem luz e encontrem-se 

nesse momento, e compreendam porque razão há os encontros de almas. 

Busquem queridos por vossa paz interior. 

Não se sobrecarreguem de culpas, de sentimentos que não os elevem, e 

de energias que os separem do amor. 



Façam como nosso amigo Jesus que nos ensinou sobre o perdão, quantas 

vezes deveríamos perdoar e quantas vezes deveríamos seguir nas 

oportunidades dadas por Ele assim que perdoava. 

Estão num mundo de provas e expiações que alcança o seu pico máximo 

onde tudo vem ao vosso coração para expurgar, entender e dissolver. 

Caminham para uma dimensão de níveis mais elevados, que conquistam a 

cada expurgo feito aqui neste Orbe, para alcançar a 5ª D. 

Não haverá escolhidos, porque vós vos escolhestes seguir a Luz. 

O Pai deseja a todos e ampara a todos, e cada um fará o seu caminho de 

acordo com sua capacidade de avançar nessa jornada evoluindo sempre a 

cada dia. 

Cada um escolheu seguir como acha que pode, ou que entende que é o 

melhor caminho, e sempre será respeitado vosso livre arbítrio, porém o 

Pai os mostra por inteiros, mostra vossas conquistas para que não se 

percam em atrasar a jornada. 

Olhem vossos passos queridos, já avançaram na jornada e compreendem 

o que os arrasta para a inferioridade, e cabe a nós mensageiros de Jesus, 

intermediar para que possam perceber o caminho a ser seguido. 

Aqui nos encontramos com vossos mentores para ajudá-los na caminhada, 

pois como o Pai, desejamos que todas as ovelhas sigam a luz, e não se 

percam entre os lobos. 

Tenham forças de se erguerem e que possam perceber nossas mãos 

estendidas até vós para que vossas mãos também se estendam a outros 

que caídos se encontram, perdidos, descrentes e sem fé, ou alienados 

pelo mental nas sombras inferiores. 

Acolher e acolher-se, eis nosso apelo!! 

Tenham muita fé, coragem e perseverança de permanecerem na Luz! 

Com muito carinho,  

Irmã Lúcia 

 

Psicografia recebida pela médium Rosangela, em 18 de junho de 2014. 


