
Meus queridos, 

Que a luz de Nosso Senhor os envolva em grande alegria e em grande luz e no amor que a tudo 

modifica. 

Amados, necessitamos dar mais um passo na evolução e urgente se faz que elevem a vibração 

desse Planeta e a vossa. 

Todos caminham juntos nesse Universo onde é necessário os pensamentos elevados, 

transformados para que uma nova trajetória possam fazer e se reconduzir para o bem comum 

e coletivo onde compartilhar e amar são fundamentais para que se dê a transformação. 

Todos passam pelo turbilhão onde parecem se perder e onde a fé perece pelos 

acontecimentos de dores que ocorrem em vossas vidas e em vosso mundo. 

Mas creiam que a necessidade de mudar é agora e tudo precisa ser renovado, transformado e 

absorvido de modo a alimentar o espírito com os valores éticos, com os valores morais e onde 

todos possam caminhar sem medo, sem culpas e sem dores e doenças. 

Deveis vós se abrir para essa expansão de luz que irradia de vossos céus e de vossos corações. 

Acautelai-vos nos vossos julgamentos precipitados, mas recorrei ao vosso coração para 

qualquer pensamento que desejais fazer em prol de vosso semelhante. 

Caminhais queridos a enfrentar os vossos próprios obstáculos onde tantas adversidades 

devem ser vencidas pelo esforço próprio, de desejar vencer e chegar na Luz. 

Vós tendes recebido as ferramentas necessárias para vossa caminhada e deveis percorrer com 

Misericórdia e muito amor e complacência para com todos. 

A jornada está aí para que possam viver com alegria, com atenção naquilo que desejam ter e 

obter nessa vida. 

A luz de Nosso Senhor é liberada a todos sempre para que os vossos tropeços não sejam 

sentidos e que consigam vencer os medos , que estes os impedem de crescerem 

espiritualmente, junto com as culpas que os arrastam para o caminho irregular ora propício, 

ora fechado. 

Abram vossos corações e sigam nessa trajetória de paz, desejando a paz e desejando perdoar o 

passado e o presente, perdoar a tudo o que ainda os arrastam para a inferioridade. 

Amar verdadeiramente, amar com atitudes positivas onde não há preconceitos, raça, cor ou 

credo. 

A paz será alcançada quando derem esse passo em vossas vidas, porque sois luz e deveis 

brilhar abrindo caminhos para outros que estão ao vosso lado e que merecem as mesmas 

oportunidades. 

Meus amados é hora de libertarem-se para a fluidez, para a harmonia, porque vosso momento 

de mudança já se iniciou e deveis observar que todos estão desejando também caminhar com 

as mãos dadas, com o pensamento em Jesus e com a fé renovada. 

Não desistam de darem os passos na renovação da fé fazendo aquilo que desejam para si, 

porque o que desejam para si sempre é o melhor, e esse melhor deve ser para todos. 

Todos deverão receber a cota de amor que Jesus oferta para transformar em dádivas aqui 

nesta Terra onde passam para a 5ª D e saltarão muito no despertar da consciência. 

Já não são mais os mesmos, já começam a perceber que ser ético é ser íntegro consigo e com o 

próximo.  

Conseguem perceber que para terem mais saúde e harmonia necessitam perdoar, amar e 

tolerar. 

Assim a paz é alcançada e a serenidade brotará de vossos corações; 

Meus amados, que juntos possamos fazer a diferença neste mundo, tornando o mundo mais 

fácil de convivência entre todos os habitantes e entre toda a natureza e seu belo reino. 

Mudar atitudes requer que sejamos mais positivos e autênticos. Requer que tenhamos 

coragem para enfrentar o próprio Eu que sempre os escraviza nas ilusões do mundo material. 

Lutem contra vossos vícios, contra tudo o que os faz sofrer e adoecer. 

Busquem nas orações o porto seguro para haurir as energias provenientes dos céus, do Pai e 

de toda a espiritualidade de que os auxilia e os socorre em todos os momentos. 



União queridos, 

O Amigo de sempre! 
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