
Meus queridos,  

Que a luz divina os alcance com todo amor e com toda alegria para que possam avançar mais 

nessa jornada onde exige tantos esforços de cada um. 

Todos caminham apreensivos pelo desenrolar das atividades que ocorrem na Terra e com a 

Humanidade, porém nem todos se dão conta do que isso pode representar para a Terra e para 

todos os seres dela. 

Devem compreender queridos, que a mudança que se faz necessária ao mundo deve iniciar 

dentro de cada um, e não falamos de mudanças rotineiras, mas de mudanças interiores, onde 

possam se olhar e se perceber. 

Onde todo o conhecimento adquirido possa entrar nas ações, nas coisas que chamarão de 

divinas, de belas e úteis para prosseguirem. 

Todos vós receberam conhecimento de como se tornar um ser melhor, de como quebrar a 

parede que os envolve do real, de como tirar essa névoa que os cega e como trabalhar com as 

energias divinas que trazem e que está em vosso redor para serem manipuladas para a cura, 

para a revigoração do espírito. 

Aprenderam como fazer a magia divina, revestida de amor, de harmonia e sabedoria. 

Vossos passos já não podem ser os mesmos. 

Vossas culpas e medos já devem ser trabalhados e saneados. 

O homem que vai continuar a evoluir necessita se aliar com Nosso Senhor Jesus e sentir as 

suas frequências e buscar o seu conhecimento para que encontre o equilíbrio e fazer a 

caminhada com verdade, com ética e com amor. 

Para isso é tempo de compreender o vosso irmão, compreendendo-se a si primeiro e 

purificando-se e não se martirizando com os erros e com as escolhas cometidas, que lhes 

serviram de experiências e aprendizados. 

O que passou deve ser limpo e compreendido e não mais deixar no fardo, pois este fardo não 

levarão para a jornada da luz, somente para a jornada das experiências mal resolvidas. 

Caminhar sem evoluir não faz mais parte de vós queridos, porque aprenderam o caminho do 

amor e devem seguir por ele. 

Mas amar, sentir amos com a alma e com o coração, não é sentir pena de si mesmo. 

Tampouco do outro. 

Não é achar que é caridade. Essa não é a forma de fazer a caridade, pois essa ser plena e 

consciente. 

Não deveis deixar o caminho livre para que não adentrem vossos pensamentos, ideais 

contrários aos ideais de Jesus ou do Pai Amantíssimo. 

Caminhe na luz, fazendo aquilo que podeis fazer para que vossa mente desperte, evolua e se 

desenvolva. 

Não deixeis que “outros” invadam a vossa mente, porque “muitos” virão no nome do Senhor, 

principalmente nesses tempos em que passam ao meio do turbilhão e dos congestionamentos 

mentais devido à densidade e o avanço incontrolável daqueles que desejam mantê-los cegos, 

mudos e surdos, longe das verdades. 

Os vossos olhos verão acontecimentos e os vossos corpos sentirão toda a movimentação da 

Terra que expele tudo aquilo que necessita expelir, jorrar para mudar, assim como vós que 

também vivenciam esses momentos de expulsão dos sentimentos e emoções que precisam ser 

modificados e compreendidos. 

Elevem vossos pensamentos ao alto e por maior que seja o vosso sofrimento busquem limpar 

e corrigir. 

Muitos estarão confusos porque a fé, a coragem e a compreensão não foram suficientes para 

alcançar a dimensão da compreensão absoluta do expurgo que deveria fazer e as vicissitudes 

os rebaixaram em nível de entendimento, deixando-se arrastar pelos sentimentos inferiores 

do não perdão, do egoísmo e do centralismo do seu Eu inferior, que falou mais alto e não 

permitiu a compreensão, sem deixar que a purificação acontecesse. 



Todos vós se preparam para a Ascensão e nesses momentos as dores vem para limpar vosso 

espírito para que alcance o voo divino de novos patamares e de novas dimensões. 

O amor “necessita” ser compreendido muito mais com o coletivo, muito mais para com os 

fracassos, os erros e perdoar... 

Perdoar é limpar o coração e libertar o inimigo, libertar o próprio espírito e libertar a todos das 

energias densas que causaram as feridas ao longo do caminho. 

Não poderão caminhar com egoísmo achando sua dor a mais profunda. 

A dor mais profunda é aquela em que por vários momentos viramos as costas para Nosso 

Senhor Jesus, desprezando os seus ensinamentos e deixando a soberba tomar conta, o orgulho 

crescer e o poder ser o líder do espírito. 

Usem vosso magnetismo para limpar essa carga tóxica que vos rodeia. 

Usem das energias dos sete raios que são os mais próximos de vós para que vossos campos 

sejam limpos e purificados, facilitando o desenvolvimento do espírito, pois eles permitem que 

vossas frequências alcancem um padrão vibratório de compreensão, paz e amor. 

Que vossas vibrações possam se elevar todos os dias para que tudo o que precisam corrigir 

seja corrigido. Tudo o que precisam perdoar, seja perdoado e tudo o que necessitam curar, 

seja curado. 

Amados, nossa tarefa está apenas começando. Temos uma longa caminhada a trilhar e a 

desenvolver. 

Nosso Senhor Jesus pede aos seus Seareiros perseverança, tolerância e dignidade, com muita 

humildade e amor. 

Nada vos elevará se não mantiverem a verdade e o amor dentro de vós. 

Nada se desenvolverá para o progresso do espírito se não derem o primeiro passo para as 

reformas que precisam fazer. 

Nada os elevará à Luz se ainda mantiverem-se presos a vós, em vossas dores, em vossa 

piedade de si mesmo. 

Abram-se para as mudanças e poderão absorver muito mais as energias que devem ser 

manipuladas pelos servos fieis para o bem do Planeta e da Humanidade. 

Os que não desejam que a paz se instaure também estão buscando forças e conhecimento das 

energias divinas para terem o controle total sobre todos e assim continuar a escravidão do 

povo de Deus. 

Libertem-se de vossos casulos e deem as vossas asas forças para progredir e evoluir. 

Estamos convosco sempre, mesmo muitas vezes não sendo desejados ou amados. 

Mas nós os amamos e desejamos que amem e evoluem! 

Com carinho, 

O Amigo de sempre! 

 

Psicografia recebida pela médium Rosangela no dia 30/07/2014 


