
Meus queridos,  
Estamos todos a vivenciar o amor de Jesus em todos os hemisférios para que sua luz seja 
expandida a todos e que todos possam se auxiliar, se ajudar nesses momentos de provas, 
nesses momentos em que passam Por vários processos de mudança e transformação. 
Não vos atormenteis em meio a tanta confusão mental onde tantos filhos ainda não 
compreendem que o caminhar se modifica no avanço que têm que dar para conseguir vencer 
a passagem para novas dimensões, necessárias a vossa evolução. 
Muitos conseguem perceber que mudou e que muitas coisas estão acontecendo para que haja 
mais harmonia nessa Terra e mais paz em todos. 
É necessário que despertem, que percebam todas as mudanças e que possam contribuir com 
essa mudança fazendo o seu melhor. 
É necessário que unam-se sempre mais fazendo com que a alegria os desperte para um 
convívio melhor. 
É necessário que sintam em vós a presença de Jesus, dos espíritos de luz que irradiam a 
energia divina para a cura de todas as chagas e dores. 
É necessário que tenham confiança absoluta no Pai e que Ele jamais deixará de socorrer quem 
quer que seja. 
Caminham para um novo alvorecer onde estarão iluminando vossas vidas e as vidas de vossos 
semelhantes. 
Estão a um passo dessa transformação que mudará sensivelmente vossas vidas e a vida 
planetária. 
Queridos, tenham dentro de vós o amor que Jesus ensinou, pois este é o grande remédio para 
todas as dores e para que possam seguir nessa caminhada. 
Nosso Pai deseja que cada filho possa se desenvolver, que possa perceber que é um ser divino 
e único. 
Mas que vivem em conjunto com os Céus e os Planetas, com as Estrelas e com o Universo, 
formando um único ser dividido em bilhões de seres que caminham nessa jornada de 
melhoramento sempre. 
Que vossa jornada possa ser de mudança e que todos consigam atravessar as faixas vibratórias 
que ainda têm que atravessar adquirindo assim a vossa libertação e o vosso desenvolvimento 
moral, ético e também na justiça, na igualdade com fraternidade. 
Creiam na Luz de Jesus quando ouvirem as mudanças ou que estão a prometer e sintam se 
tudo vem do coração justo e amoroso. 
Só assim perceberão o que é verdadeiro e o que devem seguir. 
Vossos corações estarão a receber as Partículas Divinas que os fazem alcançar vossos corpos 
de luz tão necessário para as novas vibrações e energias de Gaia, a energia da Terra. 
Porque a energia de Gaia também se modifica para recebê-los dentro de vossa transformação 
de seres terrestres para seres angélicos, pois é o que serão com a nova mudança de vossos 
corpos, mentes e corações. 
Expandir o amor dará a cada um, um salto quântico para expandir também em todas as 
esferas esse amor que transforma e cria de forma harmônica, de forma equilibrada. 
Estão a perceber que muitos já estão se unificando, estão se atraindo para buscar essa 
harmonia, esse equilíbrio que será real para que a Humanidade possa passar para a 
Regeneração. 
Meus queridos tendes todo esse tempo em vós para que possais a pensar em vossas vidas, 
como estão vivenciando, e o que necessitam fazer, corrigir, transformar para caminharem mais 
felizes e certos de que estais a fazer o melhor sempre para si e para os demais. 
Amar a vida 
Amar vossos semelhantes 
Amar a Espiritualidade que os conduz em amor para que vençam todos os obstáculos que 
sobrepões em vossas vidas. 
Não temam romper as barreiras que os circundam. 



Não temam romper relacionamentos intricados que não conseguem desvencilhar-se para 
prosseguir fazendo o que de fato se propuseram a fazer nessa jornada, onde cada um tem 
papel fundamental na transformação de seres, povos e da Terra. 
A responsabilidade de que temos têm que estar em harmonia, em ajuste com mente e coração 
e não aquela que os aprisiona, sem perceberam o caminho a seguir. 
Meus queridos, chegamos num ponto em que não dá mais para esconder as coisas, as 
verdades, a trajetória que está sendo feita por fazer. Não! 
Agora necessitamos fazer o que realmente está no nosso caminho para fazer e que devemos 
perceber como fazer, sendo mais felizes e sem culpas, porque muitos deverão seguir com seu 
próprio pensar e não mais de muletas dos outros, porque amparar não é fazer pelo outro, mas 
orientar, fazer com que siga o seu propósito com segurança e confiança, mesmo que com 
alguns tropeços. 
Chegou o momento de seguirmos sem medo, mas crendo no que estamos fazendo, analisando 
os resultados que chegarão, às vezes não tão positivos, mas será com a experiência que 
devemos passar. 
Não seguirão mais com egoísmo, mas com a verdade absoluta de estar seguindo na Luz, 
porque as reações vosso coração mostrará. 
Nada é mais importante nesse momento se não o amor. Porque sem eles nada mudarão. 
Sem o amor não estarão sendo verdadeiros, e não sendo verdadeiros não estaremos fazendo o 
melhor para este planeta e para todos vós. 
Amar queridos está acima de qualquer coisa, é o maior dos sentimentos, é a energia vital para 
que o Universo não venha a desintegrar-se e falir. 
É a suprema energia das coisas e da vida para que se perpetuem e vibrem criando sempre mais 
tudo, a vida e o que nos cerca. 
Amados, 
O amor que o Mestre Jesus ensinou agora começam a perceber e a sentir diferença do que 
sentiam. Começam a perceber que move a Misericórdia verdadeira e vos faz sentir Compaixão. 
Sentindo Compaixão entrarão na faixa vibratória desse amor, de amparar e curar o mundo e os 
homens que nele habitam. 
Deixamos aqui esta reflexão para que possam se analisar e ver o quanto amam efetivamente a 
vós e a vosso próximo. 
Também esse amor os moverá a buscar energias curadoras que os estarão purificando as 
chagas que ainda os fazem sofrer. 
O amor eliminará a dor e a doença do mundo. Por isso necessitamos perdoar tudo aquilo que 
faz mal ao espírito. 
Necessitam seguir libertando-se de tudo o que os impede de crescer espiritualmente. 
O amor transforma tudo! 
Com carinho, 
Irmã Lúcia 
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