
Meus queridos 
Que a paz de Nosso Senhor Jesus os envolva em amor, em paz e em harmonia. 
Que os trabalhos sejam iniciados com a luz de Nosso Senhor em verdade e em amor com 
união. 
Que vossos corações estejam repletos de felicidade, sabedoria e que os pensamentos estejam 
interligados aos pensamentos em conjunto com as equipes terrenas e celestiais. 
Que juntos estejamos na busca do reencontro de alma, onde o amor ao resgate é 
fundamental. 
Queridos, que nossas mentes e corações se interliguem na pureza para que todos os irmãos 
sejam acolhidos no seu tempo devido. 
Vinde todos a expandir esse amor e a buscar e a buscar esse amor para que todos sejais 
purificados e transformados. 
 Compreendei sempre vossa função nesse momento de entrega, onde somente o amor maior 
transforma e liberta. 
Que todos possam sentir a presença dos amigos da luz e instaurar em cada um a luz sagrada e 
divina. 
Sois todos filhos do amor expandido do Pai, que lhes oportuniza ao trabalho redentor, onde 
vossas vicissitudes também são trabalhadas.  
Onde tudo o que ainda os atrasa nesse momento é trabalhado em muitas questões, tornando-
os mais purificados e qualificados nessa experiência em que vivenciam. 
Andais muitas vezes desanimados e também não compreendendo vossa tarefa terrena. 
Buscai consolo nas buscas que já fizeram no degrau que já ultrapassaram, e encontrarão o 
quanto já melhoraram e o que já modificaram. 
Nessa ebulição de pensamentos e de transformação quase não percebem a diferença do que 
já alcançaram e do que se transformaram. 
É preciso que possam avaliar tudo o que já conseguiram. 
Martirizar-se agora, não é avançar na jornada do aprendizado. Culpa-se, muito menos. 
Criticar-se, somente se para observar o que ainda falta fazer. 
O momento exige análise, cuidados, pois as portas largas estão oprimindo para que não 
avancem a evolução espiritual divina. 
Os rompimentos com certas coisas e pessoas se dão em função de deixarem fluir a 
negatividade e de não observarem o que deve ser saneado. 
Tudo se transforma e todas as coisas são para o avanço do aprendizado e também para a 
união com compreensão do que acontece na vida de cada um. 
Como estão interligados sabem muito bem o quanto cada um está envolvido nos 
acontecimentos intrínsecos, entre vós. 
Deixar que s dor os sufoque é deixar de corrigir esse passado. 
Não aceitar também é impedir o crescimento. 
Estão vivenciando mudanças que trarão resultados positivos ou negativos, vai depender do 
olhar e da aceitação de cada um. 
Qualquer dúvida que tenham deve ser saneada, esclarecida, desde que com os olhos de Jesus 
e não com os vossos, pois assim, cada um olha apenas para a sua verdade. 
Reaparar os erros é fundamental, permanecer neles exigirá um esforço ainda maior para que 
seja transformado em ação e lição compreendida. 
Queridos trabalhadores, a hora é de esforço, de análises e de renúncias, mas também de 
sorrisos, de alegrias. 
Saber que passam pela transição é um sinal de que desejaram estar aqui contribuindo para 
que vossa Terra possa alcançar a plenitude. 
Serão ainda tempos de busca, de aprendizado, de dores, mas de maior entendimento. 
Estar vivenciando agora é estar ciente da nova mudança de que a Terra e todos vós 
necessitam. 



Atenção para tudo o que irão “ouvir”, atenção a tudo o que virá de “promessas” e “curas” 
fenomenais. 
Atenção para aqueles que os buscam prometendo felicidade e abundancia de bens materiais. 
Atenção as situações de risco ou de opressões. 
Elevam vossos pensamentos ao Pai Divino. 
Ergam-se em oração, em meditação, em coragem e fé, pois se estiverem nessa fé e na ética de 
Nosso Senhor Jesus, saberão o que é bom ou ruim para vossa caminhada. 
Os caminhos estão cheios de homens que prometem que o Cristo está aqui ou ali, mas na 
verdade estão a resgatar almas para os caminhos negros e perversos, onde o mal se esconde e 
escraviza os desavisados e os que desejam obter poder, força e vaidade. 
Sigam com tranquilidade no caminho da luz, mas com os olhos voltados para os céus e o 
coração interligado ao coração de Jesus. 
Provem se as coisas vêm do Pai, pois Ele não falará mentiras, não os enganará e não os 
conduzirá para o orgulho e a vaidade. 
Mantenham-se sempre íntegros. 
Façam vossa análise, consultando-se consigo sobre suas ações, o que fez e o que poderia ter 
feito, no bem. 
Todos os dias temos que nos perguntar sobre nossas ações. 
Sobre como estamos seguindo a trajetória terrena. 
Tenham também seus encontros de lazer e sorriem um pouco mais, pois o sorriso também 
afasta as trevas, desde que seja aquele sorriso que vem da alma, do coração. 
Queridos, a luta está aí para que possamos travá-la com amor e não com vingança, não com 
raiva e ódios ou afastamentos de tudo ou do outro. 
Tudo o que está travando em vós é para ser limpo, lavado, esclarecido e não guardado sem 
resolver. 
Talvez não consigam resolver tudo, mas é preciso que tenham ação no perdão para que essa 
carga seja dissolvida. 
A paz no coração quando se faz oração, é alcançada, e uma vez alcançada é transformada em 
perdão e alegria, união e amor. 
Tenham em vós que se um não der o primeiro passo, o outro não consegue chegar. 
Jesus se abre todos os dias para vós e para todos vós. 
Abram-se também com o vosso melhor e deixe que as portas fiquem abertas para o perdão. 
Que o amor seja mais forte em vós do que a mágoa, do que a dor. 
Lembrem-se de que quem mais sofre é aquele que não abre a porta ou deixa nela a mágoa 
para ser a barreira. 
Vossa porta deve ficar aberta e livre de qualquer empecilho, para que o outro possa encontrar 
alento, abrigo e juntos o perdão. 
Limpem tudo o que necessitam limpar. 
Esclareçam tudo o que necessitam esclarecer e falem tudo o que precisam falar. 
Não esperem! 
Trabalhem na luz e para a Luz! 
Trabalhem para vosso espírito e para que esse compreenda o caminho que tem que percorrer 
e assim conseguirão vencer o que os impede de crescer. 
Doem-se a todos os trabalhos, a esses irmãos que aqui vem para o resgate. 
Mas não se esqueçam do vosso resgate. 
Com muito respeito e carinho, 
O Amigo se sempre! 
 
Psicografia recebida pela médium Rosangela, no dia 28/05/2014 
  


