
Meus queridos, 

Estamos mais uma vez a lhes buscar pelo amor e pelo despertamento de vossas consciências 

onde deveis caminhar para um novo patamar. 

Patamar esse de amor expandido aos vossos semelhantes, onde o exercício da caridade fará 

com que cada ser cresça na jornada, na caminhada. 

Esse crescimento se faz através desse exercício porque passa a compreender as dores ocultas 

de cada um. 

Essa caminhada se faz necessária para vossa transmutação de todas as questões pendentes 

que ainda tendes de resolver e fazer. 

A iluminação de cada um se aproxima para que caminhem para a nova jornada, onde não mais 

permitirão as guerras e todas as vicissitudes da vida. 

Meus queridos, tendes todos os dias vindo a buscar o caminho do melhoramento e da cura.  

Vedes que em cada ser se dá o mesmo, e nem sempre se procuram para o auxílio. 

Deveis olhar vosso próximo como a vós mesmos, pois todos necessitam da cura física, 

emocional e espiritual. 

Todos devem se unificar para que essa cura aconteça para todos e assim todos podeis 

continuar a jornada rumo à regeneração. 

Queridos, estamos todos os dias a buscar-lhes através de vossos pensamentos, quando estão 

em unificação com a luz, aliviando todas as chagas que ainda carregam, em grandes aflições. 

Toda a Humanidade caminha a passos largos fora da verdadeira busca da luz, e ao mesmo 

tempo buscam pela luz porque já não conseguem carregar a cruz que parece pesar a cada dia. 

Vós tendes como aliviar essa carga através da dissolução da densidade que acumulou em 

vosso planeta e em vosso campo áurico. 

Vós tendes que melhorar todo o vosso espírito através da busca do expandir o amor com as 

palavras do Santo Evangelho, que ilumina e cura os passos mal dados na vida. 

A cura de cada um pode acontecer quando juntos oram, quando meditam, quando 

empreendem esforços na Caridade e na luta do burilamento dos atos impensados e que 

muitas vezes os levam a tomar atitudes ruins. 

Pratiquem os exercícios do amor, para que recebam amor. 

Abram vossos corações para Jesus para que Ele os faça renascer todos os dias. 

Congreguem-se com Maria Santíssima e verão quanto Ela acolhe e os protege. 

Criem em vossas vidas, diariamente, esse contato com a Luz para que a Luz se infiltre em vós e 

expanda por cada célula essa energia vibrante que transforma, que muda, que eleva. 

Meus queridos, que vossas dores sejam todas aliviadas e curadas. 

Que vossos temores sejam saneados e que novos pensamentos possam adquirir refazendo 

assim vossos caminhos. 

Tenham confiança nessa nova caminhada, que faz a mudança intensa em cada um para que 

realmente atinjam o caminho da paz! 

Iluminem-se nessa luz para absorver essa energia transformadora, onde a espiritualidade atua 

em grande sinergia de amor. 

A fé deve estar em vossas vidas e o amor em vossos corações para que não fraquejais no 

caminho. 

Muita luz queridos! 

Muito amor e fé! 

Que nosso amado Jesus sempre nos proteja! 

Com carinho, 

Irmã Lúcia 
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