
Meus filhos, 
Que a paz de nosso Pai esteja em nós, sobre nós, nos envolvendo em grande amor e em 
grande paz! 
Que toda a humanidade possa se unir e caminhar rumo ao despertamento que os fará 
grandiosos na nova jornada. 
Filhos amados, o mundo necessita receber vossas vibrações de amor e paz para que toda a 
densidade energética de baixa qualificação criada, seja dissolvida. 
Necessitamos todos vós se colocarem em união uns com os outros para que o amor se 
fundamente nessa Terra onde vossos passos serão dados diferentemente do agora.  
Estejam em paz convosco mesmos buscando a serenidade tão necessária para os dias que se 
aproximam, onde turbilhões de pensamentos invadem-os para perturbá-los e desorientá-los. 
Continuem a exercitar a Caridade, muito embora esta possa esfriar para muitos por 
desacreditarem na promessa de Jesus, onde os justos herdarão a Terra, e não sentirem-se 
confortados nesse exercício de amor, porque muitos outros os julgarão pelo bem exercido, ou 
ainda outros acharão desnecessário o auxílio a esses queridos irmãos que padecem em fome e 
em abandono. 
Muitos entre vós também sentem o cansaço disso tudo os invadir, e também estão confusos 
com os pensamentos gerados, achando que não são dignos de fazerem a caminhada da Luz e 
plantar a semente de amor, quando não conseguem ofertar essa luz e essa semente. 
Olhem vosso interior meus amados, e procurem pela luz que está latejando e pedindo 
passagem para expandir, e vossos sentimentos não os deixam porque a confusão mental se 
instalou em vós e os impede de verem o crescimento e as ações divinas que já reproduziram. 
Cada um atravessa suas diferenças e processos do passado e presente para que haja libertação 
e purificação das almas dessa Terra, onde não mais deverão seguir com os carmas. 
Todos devem olhar para essa mudança com novo olhar, com novo pensar e agir e saber que 
agora se faz necessário expurgar e compreender, pois o não compreender poderá atrasá-los 
nessa viagem, onde dão um salto quântico para a 5ªD e iniciam uma nova caminhada, e onde 
compreendem para onde devem seguir nos novos planos com visão holística, pensando 
coletivamente no todo onde o compartilhar e o amparar se tornam virtudes indispensáveis 
para o espírito continuar a progredir. 
Meus amados, sabemos o quanto cada um se esforçou e o quanto deseja prosseguir na luz, 
mas também necessitam seguir sem que a culpa e o remorso os consuma e os atrase, sem que 
as interferências os prejudiquem de tal maneira que desejam não mais prosseguir. 
Desejando ou não prosseguir irão prosseguir em algum caminho, pois se não for a escolha da 
luz, seguirão nos caminhos tortuosos até novamente reencontrarem-se e recomeçar toda a 
tarefa de evolução, de transformação. 
Nenhum ser irá ficar sem um destino. 
Nenhum de vós ficará desamparado, mas é necessário que vibrem no amor, que despertem 
vossas consciências para que tenham a oportunidade de seguirem o caminho da luz e 
recosntruirem-se como seres divinos que são. 
Meus filhos, pedimos, clamamos por vós junto ao Pai Misericordioso que os entrelace em Seu 
coração de Pai e lhes oferte sempre a Divina Misericórdia, pois esta Miserdórdia é que Oe 
elevará e os conduzirá em segurança. 
Tenham união nesses momentos difíceis, tenham amor e ofertem amor que ora tinham bem 
presente, concedam o perdão para que nada fique pendente em vós. 
É hora de auxiliarem-se e serem auxiliados pela luz divina. 
Mas é necessário desejar esse auxílio, esse amor, embora com dores que os ferem, olhem-se e 
auxiliem-se tronando essa força de união poderosa e curadora. 
Todos devem curar a alma e deixá-la translúcida, preparada para os novos desafios. 
É preciso caminhar buscando essa fraternidade. 
Nosso senhor não deseja que sigam fora da Sua Luz. Deseja que encontrem a amor de Jesus e 
que esse amor os envolva em todos os passos que derem nessa jornada. 



Deseja nosso Pai que consigam vencer suas próprias dores e que nessa luta consigo e com o 
próximo, vença o amor. 
Muitos não conseguirão vencer essa luta que travam consigo mesmo porque permitirão ficar 
na escuridão. Permitirão que o egoísmo e o orgulho não cedam para o amor, para o perdão e 
para a compreensão. 
Rompam com tudo o que não provém do Pai, com tudo que os cerca e os domina para que 
fiquem cegos da luz verdadeira. 
Sutilmente recebem energias desqualificadas para que a fé seja abalada com cenas de 
descrença de vós, dos amigos, dos familiares, do Pai, do nosso Jesus. 
Uma vez que a fé se abale toda estrutura energética que construíram se rompe 
enfraquecendo-os e os arrastando para pensamentos auto destruidores, mascarando assim 
um ser que se mostra diferente daquilo que é na essência. 
Não se escondam dos atos que causaram dores, que causaram males ou que destruíram os 
amores a as ligações com a luz, ou dos sentimentos eu desejaram no íntimo em querer o 
poder, em ser o melhor. 
Deixem esses pensamentos serem dissolvidos pela Chama Violeta e através do Divino Espírito 
Santo reconstruam vossos pensamentos, vossas ações e vosso caminhar. 
Todos têm muito a compreender, a mudar e a seguir na busca da verdadeira luz, mas dentro 
de cada um há o poder pessoal que pode alterar esse desejo. 
Desejem estarem melhores. 
Desejem que vosso irmão esteja melhor! 
Desejem que vosso mundo esteja melhor para que possam continuar a percorrer esse mundo 
na escola da regeneração e na escala de mundo feliz. 
Essa mudança de frequência que estão vivenciando também modifica vosso espírito e vossos 
corpos sofrem nitidamente as transformações tão necessárias para que possam alcançar em 
corpo de luz, um corpo preparado para essa nova frequência. 
Todos sentirão essas mudanças que também acontece na Terra, para que Ela também possa 
recebê-los novamente e ofertar-lhes novas descobertas de sobrevivência, de alimento, de 
abrigo, onde vós e Gaia serão mais sutis. 
Ao tomarem vossas dores lembrem-se de que cada um passa por essas dores em variadas 
formas, em variadas frequências e irradiações, de acordo com o que conseguem alcançar no 
alinhamento diário de vossas orações, de vossas buscas sinceras e éticas, de vosso amor com 
que colocam para todas as questões. 
Muitas imagens serão colocadas para vós como se fossem emanadas pelos Céus do Pai, e 
muitas não estarão provindo do Pai, somente os que seguem com Ele saberão o que é 
verdadeiro e o que é falso. 
Muitas mensagens hipnóticas estarão recebendo e também sentirão o que é falso ou 
verdadeiro se estiverem sintonizados na verdadeira Luz. 
Lutem muito para não caírem no caminho da dor, do desespero, do egoísmo e da descrença. 
Muitas provas estarão passando para que todos os carmas sejam dissolvidos, saneados. 
Tenham forças de prosseguirem em paz, felizes em Deus Pai e certos de que tudo o que 
passarão estarão unidos a Ele, sem que s fé lhes seja tirada. 
Orem por vós, pelo mundo, por todos os irmãos, por Gaia e por todos os processos naturais 
que ocorrem em vós e no mundo. 
Todos os processos são naturais, alguns provocados por aqueles que desejam exterminar o ser 
divino, porém somente passarão para o aprendizado de muitos que necessitam desenvolver-se 
e despertarem, ou que precisam seguir para outras jornadas. 
Estudem, mas apliquem o que aprendem, na caridade e na simplicidade. 
Sejam humildes, mansos e caridosos. 
Recolham todos aqueles que despertaram para o verdadeiro amor e desejam recomeçar, 
porque chegarão mansos e cheios de fé, desejando fazer o trajeto abandonado. 
Mas outros não desejarão e farão tudo para arrastá-los também. 



Não tema nenhuma energia do mal, pois quanto mais pensam nela, mais força estarão dando 
a ela. 
Tenham perseverança! 
Olhem o que necessitam mudar, quais ações precisam ser feitas para que os processos sejam 
saneados. 
Meus amados, devemos todos seguir com coragem, sem julgamentos, sem maldade, sem 
orgulho e sem o poder de ser mais, pois todos somos Um em Deus Pai, e Este é em vós, em 
cada partícula que forma os corpos de existências nos mundos de vossas jornadas e nossas. 
Estamos todos a caminhar para evoluir, fazer o melhor e acolher cada um que necessita de 
acolhimento e esclarecimento. 
Trabalhem com amor e sem pensar o que será o amanhã, porque e amanhã pertence ao Pai; 
podem apenas pensar no que desejam ser, no que querem ter sem a ganância, e então terão o 
que necessitam. 
Forças meus queridos filhos, porque todos haverão de ter em todas as adversidades, se 
permitirem-se estar na Luz Sagrada! 
Eu vos deixo em paz, na Luz! 
Porque Sou Maria, Vossa Mãe! 
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