
Meus queridos, 
Que a Luz de Jesus os ilumine e os eleve em alta frequência de amor e bem estar. 
Que vossos sentimentos sejam sempre nobres e cheios de luz, paz e misericórdia, 
Navegamos todos para o caminho da evolução onde o amor é o portal que surge para esta 
elevação que remove as energias densas antes dessa entrada principal para a renovação 
eterna. 
Sejam bem vindos à luz de Jesus que os envolve em graça, em bondade, em benevolência 
ensinando sempre que o amor transforma, perdoa e cura. 
Sejam sempre discípulos da paz para que possamos juntos reconstruir o mundo, tão carente 
de paz e perdão, de harmonia e verdade. 
Não desejem ser juízes, não desejem julgar e tão pouco desejem condenar. 
Somente a condenação cabe a cada consciência onde todos recebem como em grande filme, 
tudo aquilo que fizeram e fazem ao longo dessa jornada e de outras que vivenciaram. 
Amar ao vosso próximo é tarefa árdua, porém possível. É tarefa para todos, mas só alguns 
conseguem concluir, entender e fazer. 
É para aqueles que buscam verdadeiramente a transformação do amor em toda sua essência. 
Meus queridos, caminhar nesse mundo é preciso renunciar as dores passadas e dissolver as 
dores presentes, buscando sempre pela paz e pelo bem de cada um. 
É necessário que o perdão seja estendido além de vossos limites para alcançarem o voo 
sagrado onde o Pai nos espera. 
Que possamos efetuar a caminhada com esse amor divinal, onde tantas almas esperam para 
que sejam reconduzidas ao mundo da Glória Divina, fazendo cada um sua função de 
trabalhador em todas as áreas em que é requisitado. 
Somos convocados todos os dias para promover a paz, para realizar sonhos de vida em cada 
ser, de criar com o Pai a vida sagrada onde o compartilhar se desenvolve sem ganância e onde 
a Caridade se faz presente sem imposição. 
Amar a vosso irmão requer que tenhamos bondade no coração e que consigamos desenvolver-
nos e desenvolver a tantos que estão sob vossa responsabilidade e nossa também. 
Caminhem nesse mundo fazendo o vosso melhor, como se não houvesse amanhã, como se o 
passado não mais o atingisse para arrebatá-los. 
Tolerem-se sempre para que as diferenças sejam corrigidas e vivenciadas de forma a encontrar 
o perdão e a paciência. 
Vossos irmãos que já não vivem mais presentes nessa vida, continuam a vivenciar em mundos 
paralelos esperando também o vosso amor e perdão. 
Que a luz divina os enlace em paz, em sabedoria e sempre em bondade infinita fazendo com 
que cada um receba esse amor para a transformação necessária para que a caminhada aqui se 
torne possível. 
Olhem-se verdadeiramente por cada irmão, por cada alma dentro da alma, dentro de cada 
coração, pois sempre estarão sendo guardados pelo amor de nosso Senhor Jesus. 
Que a vida de cada um possa ser brindada por esse amor que sempre coloca a cada um a luz 
que envolve e transforma, realiza tudo aquilo que necessitam para a jornada de luz que 
necessitam fazer. 
Sejam sempre autênticos para consigo mesmo, antes de ser para com o outro, pois se assim o 
fizerdes farás sempre em todos os momentos. 
Toda caminhada é realizada de acordo com o que buscamos, então que possamos buscar essa 
paz tão sonhada, esse amor tão necessário para que tenhamos vida de regeneração. 
Aceitem todas as coisas que venham até nós, e por vezes nos causam dor, mas evitem causar 
dor seja em quem for. 
Não carreguem pesos desnecessários, levem aquilo que necessitam para que ao chegar no Pai 
estejam munidos da única passagem e da única bagagem que precisam: o amor. 
Amar sempre os fortalece e os faz vencer todas as dificuldades que ainda encontram no 
caminho, como pedras para que possam enfrentar e ultrapassar essas adversidades. 



Que todas as adversidades que passam e passarão sejam revestidas da fé e da confiança no Pai 
Maior. 
Desejamos muita luz, muito amor e muita coragem para avançarem nessa jornada. 
Desejamos que enfrentem todas as dificuldades juntos e munidos da união e do amor, da 
vontade de ajudar com intenção na Caridade desinteressada. 
Que a luz de Jesus nos oriente os passos para serem dados, em todos os momentos. 
Amamos a cada um e desejamos que realizem vossas tarefas com fervor e fé, e muito amor! 
Com carinho, 
Irmã Lúcia 
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