
Meus queridos,  
Estamos convosco em todos os momentos onde tantas dores são saneadas com as bênçãos de 
Jesus, nosso querido amigo. 
Estamos presentes no exercício da caridade, no exercício do amor e no exercício do 
aprendizado 
Sempre que desejais, também estaremos presentes pois nossa alegria é estar ao vosso lado 
conduzindo-os aos patamares de luz, de evolução 
Sois todos vós filhos, amigos e companheiros de longas jornadas que necessitam do amparo 
divino para que não caiam nos abismos provocados pelas incertezas que invadem vosso 
mental e os rebaixa na inferioridade. 
Desejamos tê-los todos envolvidos no amor, nessa caminhada que requer de cada um, um 
passo a mais no vosso burilamento. 
Sois luz que expande-se a cada dia quando buscas a luz maior. 
Nossa Fonte Suprema derrama em vós todas as partículas divinas para que ao senti-las possam 
sentir-se renovados para a caminhada que tendes a fazer e que ninguém poderá fazer por vós 
a não ser vós mesmos, cada um no seu desabrochar e no seu entendimento. 
Meus queridos assim como o sol brilha a cada dia e assim como a chuva também vem, são 
vossas vidas de brilho e de sombras, mas que também nas sombras é possível buscar o 
caminho da verdade até conseguir vencer todo o lodo e subir aos patamares maiores, pois 
todos de lá vem em busca desse brilho maior, lapidando-se para o soerguimento junto ao Pai 
Não deixes que vosso brilho se ofusque ou se escureça fechando-se para a vida, para o 
aprendizado. 
Vossas ações é que os dirigem nessa vida para que vossa encarnação receba as experiências 
necessárias para o despertar da consciência, porem há os que ainda não estão preparados 
para compreender essa mudança de ser físico para o ser integral, que vai despertando o amor 
incondicional. 
Vosso mundo desperta, assim como cada um que necessita compreender que os atos de um 
implica na vida do outro e que todas as ações contarias de um para com o outro fará com que 
despertem ou não. 
É necessário que venham a entender esse despertar com urgência. 
É necessário que vossos corações estejam prontos para receber a luz, receber a paz interior 
que tanto desejam. 
Sereis agora seres de compaixão, de bondade e de misericórdia para poder seguir nessa 
jornada que irá requerer de vós essas virtudes, essas qualidades que vão sendo despertadas a 
cada dia. 
Queridos, quantas vezes estão a cair por não admitir em vós as fraquezas dos vícios terrenos 
que os consome muito mais que qualquer vício que obtiveram através do cigarro, do álcool... 
Os vícios morais estão ferindo a vós, aos vossos irmãos e a vosso mundo, deixando a 
densidade os invadir, sem piedade e muitas vezes sem retorno ao caminho divino. 
Tenham forças de combater em vós os vícios morais e combater no vosso semelhante, 
mostrando com amor o que ainda falta em cada um. Mostrando também o caminho da união, 
amor e boa intenção para seguirem na purificação. 
O estar buscando pela perfeição de que todos são capazes é diferente de o estar tentando. 
A busca é longa, a busca é possível, a busca deve ser diária e sempre. 
E por isso vossos anjos de luz estão ao vosso lado, para que os busquem nas orações e nas 
meditações, abrindo novos horizontes de compreensão. 
Queridos, não percam vossa caminhada. Não percam a fé e a coragem, pois estas deverão 
sustentá-los na caminhada que está aí para ser atravessada em meio a tantas adversidades 
que enfrentam e também nas dificuldades das armadilhas em que vós mesmos as colocastes. 
Deveis proceder no bem, na luz e deveis rever o caminho que desejam seguir. 
É um grande momento este que estão a vivenciar, pois encontram-se na maior decisão de 
vossas vidas, a de escolher o caminho que devem seguir daqui em diante. 



Terão muito a percorrer, pois muitas alterações ainda se farão neste mundo. 
Há muitos caminhos para serem percorridos para que o Espírito consiga vencer todas as 
iniquidades que carrega nessa jornada. 
Há tantos obstáculos a serem vencidos, e há muitas forças a buscarem para o enfrentamento 
de tudo. 
Nosso Senhor Jesus, nosso amigo querido dispõe todos os dias de bênçãos a todos, de força e 
auxilio para que não se percam em outras quedas que somariam ainda mais débitos. 
Estamos todos em um grande barco, lembram-se? E temos que tomar as coordenadas desse 
barco e verificar o rumo na bússola que marcará o ponto para direcionar e mostrar o caminho 
Vamos navegar em grandes tempestades até chegar no limiar do horizonte que apontará a 
margem segura, onde reiniciaremos nova etapa, onde todo o conhecimento se fará necessário 
Onde toda bondade deveria ser colocada em pratica. Onde todos deverão exercitar o 
compartilhar com justiça e com misericórdia. 
Novos tempos estão vindo e todo aquele que crer viverá a nova vida intensamente. 
Coragem filhos, coragem para que possam transpor esses obstáculos das tempestades da vida 
que os levará para o novo rumo. 
Olhem vossa bagagem agora e levem apenas o que serve como utilidade, o que serve para a 
sobrevivência no amor, na compaixão. 
Tenham forças de seguir sem medo, com desprendimento, com a alma leve e tranquila. 
Que o perdão se faça forte em todos. 
Que o amor seja expandindo sempre. 
Que a verdade seja presente em todos os atos de vossas vidas. 
Que não haja lugar no vosso coração para a desconfiança, para a mentira e a calúnia. 
Que tudo o que fazem nesse momento seja de coração, e verdadeiro. 
Que todas as máscaras sejam retiradas, pois não precisarão mais delas, pois serão vós 
verdadeiros para consigo mesmo, livres de todas as amarrações das sombras e do vosso 
mundo dual. 
Sejam simples, sejam amáveis. 
Não vos perturbem vossos corações pelas coisas terrenas.  
Não vos inquieteis pelas coisas físicas, emocionais que venham denegri-los. 
Ajustem vossos passos para que alcancem os passos de Jesus. 
Ajustem vossos corações no amor de Jesus e estareis no equilíbrio que necessitarão ter em 
breve. 
Acalmem vossas atitudes pesadas, e sejam serenizados e confortados por vossos anjos de Luz! 
Mantenham-se atentos e firmes nessa grande jornada. 
Com carinho, 
Irmã Lúcia, 
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