
Meus queridos, 

Que mais uma vez possamos estar reunidos no amor de Jesus. Que estejamos unidos no 
compreender a paz e a levar a paz. 
Que todos os corações sejam revestidos do amor do Criador para que vossa Terra caminhe 
para o sonho Divino onde todos esperam por vós para o novo recomeço. 
Todos vós estão a necessitar da Luz Sagrada para que os envolva em coragem, fé e confiança 
de prosseguir a enfrentar as adversidades para a libertação das almas que ainda são escravas 
mentais que ainda se perturbam pelas interferências das sombras e ainda muitos se 
contaminam pela oferta dada em grande vantagem. 
Olhai meus amados para todas as ações que praticam, pois o orgulho e a vaidade ainda 
invadem vossos corações com muita sutileza. 
Olhai vossas ações para com o vosso próximo e percebei se nelas encontra-se a pureza no 
pensar, no agir, no auxiliar. 
Não deixeis-vos contaminar por essas atitudes, que ainda silenciosas mostram e refletem na 
alma o orgulho e a vaidade escondidos e de certa forma com prazer.  
Sois vós filhos da Luz Maior que é Nosso Pai Amantíssimo que zela por cada um e oferta o seu 
melhor para todos indistintamente, porém nem todos alcançam essa energia pura que poderia 
ser absorvida por vossas células até chegar no seu íntimo e transformando assim a 
humanidade. 
Vossas ações isoladas acabam contagiando o vosso espaço em densidade, em perdas 
energéticas gerando fontes aberturas para a inferioridade. 
Queridos, aprenderam como manipular a energia da luz para reconstruírem-se e reconstruir 
vosso mundo que clama amor, dignidade, justiça e ética. 
Vossos irmãos que vivenciam a guerra pedem luz e misericórdia, porque já não há mais forças 
para estes que também jazem sem fé, sem esperança. 
Mesmo em meio a esse turbilhão que passam não deixem que a vossa fé vacile e vossas forças 
se esgotem. 
É tempo de mudança em cada um de vós, em cada ser desse planeta e no próprio planeta. 
É tempo de deixarem eclodir as dores, os temores, mas é tempo de se perceberem como seres 
de luz que contém a centelha divina, que contém a energia sagrada em vossos corações, a luz 
sagrada da força do amor, e reunidos nessas qualificações deveis fazer vosso burilamento com 
mais vivencia e sabedoria; com mais fé e coragem de prosseguir na luta da caminhada. 
Não vos oculteis. Não vos isoleis. Não vos deixeis que vossa dor ultrapasse vossa fé. 
Orem. 
Busquem a luz, busquem estar se auxiliando e auxiliando ao outro que também clama por 
misericórdia e merece tanto quanto vós as forças para encontrar o caminho da serenidade e 
do despertamento. 
A cada um foi lhes dado um anjo protetor para ampará-los para que obtivessem direção, 
discernimento e sabedoria para seguirem atravessando os mares bravios desta vida e das 
ressonâncias com vossos passados. 
Porque nenhum carma deverá permanecer em vós, e os que aí estão se apresentando para a 
limpeza. 
Desistir da caminhada, das responsabilidades, não lhe dará paz no coração porque continuarão 
com a tarefa incompleta. 
Desistir da jornada da vida também não contribuirá para o vosso progresso espiritual e 
também material, visto que este último ainda se faz necessário, porém em outra frequência de 
busca com o pensamento em equilíbrio, adquirindo somente aquilo que se faz necessário. 
Acostume-se a ter o que só é essencial, pois as passagens de vivencia ainda no turbilhão 
exigirão um pouco mais de cada um de vós para que não se percam na confusão mental que 
colocarão para vós com até muitos prodígios falseados por aqueles que os desejam deter e ou 
atrasar na caminhada. 



Nosso senhor Jesus com Nosso Pai Criador e Mãe Santíssima os buscam e pedem vossa 
presença purificada no auxílio a tantas almas que estão a regressar aos lares e necessitam de 
compreensão, de socorro e de entendimento dos porquês! 
Necessitam que sejam reconstruídas em espírito para prosseguirem na evolução e para 
aquelas que aqui ficam necessitam sentir segurança, necessitam de direção de acolhimento, 
de corações amorosos, de almas fortes e corajosas, de almas de fé VIVA! 
Trabalhadores, discípulos do amor e da luz, busquem dentro de vós a vossa essência. 
Não deixem que os pensamentos de julgar ou de desejar a queda do outro, ultrapassar a vossa 
linha nos passos que necessitam dar. 
Não se achem em nada a não ser na luz! 
Não tenham a ambição que os arrasta para a queda, tampouco a arrogância de se acharem 
melhores ou ainda a depreciação de vós, pois cada um tem seu valor e verão isso na união, 
pois devem se unir, procurar se perdoar de verdade, se amar!!! 
É hora de serem essências e não mais um corpo de carbono que é dominado, que quer 
dominar! 
Vós tendes recebido luz sempre orientação. 
Vós tendes estado perto da luz com vossos amigos da Luz e não deixaram de receber as 
bênçãos e os esclarecimentos divinos. 
Não se permitam serem “joios”, sejam “trigos”. 
Não se permitam afundar nas próprias mágoas que fere, que mata e contamina o espírito. 
Despertem da ilusão desse mundo e não se deixem vulneráveis para aqueles que desejam 
atrasar a obra do Criador 
Lutemos com as forças divinas combatendo toda a violência e todos os vícios 
Nutrem-se de amor, pois esse os elevará para que triunfem nessa caminhada. 
Busquem fazer os exercícios dados para que não sejam pegos de surpresa pelos inimigos da 
Luz que não se cansam de arrebatar almas divinas, inofensivas, almas que se descuidam da 
própria segurança energética, tão necessária para evitar os ataques. 
Limpem vossos corações e sigam a jornada sabendo que têm muitos laços que irão se romper 
por não alcançarem o despertamento e o entendimento e por não crer na possibilidade da 
mudança e da transmutação 
Vigiem vossos passos, vossos pensamentos e todas as ações. 
Elevem-se em alta frequência para que o mundo e a Humanidade recebam as vibrações de 
paz! 
Que o amor os conduza no rumo da Luz! 
Tenhamos forças e união! 
O Amigo de Sempre!! 
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