
Queridos, 

Que a vossa luz sagrada se unifique com a luz de Jesus e de Mãe Maria para que vossa união 

seja de bem entendimento, serenidade e compreensão de tudo o que necessitam paras e 

guiarem caminhando nessa terra onde tantos acontecimentos estão a suceder para a limpeza 

da mesma e de tantos que regressam para o Lar divino. 

Meus queridos e amados semeadores de luz, se faz necessário levar a luz, desenvolver 

consciências, meditar e orar. 

Estais vós a passar por sofrimentos, por medos e por incompreensões destas coisas que geram 

desconforto na vossa mente, pela iminência de uma guerra que poderá por em caos toda a 

Humanidade. 

Nós vos pedimos que orem para o mundo, por vós, por toda a Humanidade, para os planos 

divinos que não podem falhar e devem elevar vossos pensamentos e pensar na Terra, vossa 

casa, que é o caminho da vossa evolução e redenção. 

Os planos das sombras tomam forma, porque os filhos dessa terra deixaram de buscar as 

verdades da luz, deixaram o amor escondido no fundo da alma, quando deveriam expandi-lo, 

quando deveriam doá-lo e compartilha-lo. 

Meus amados, vossa Ascensão faz parte dessa caminhada e as sombras não desejam que a 

Humanidade venha fazer a Ascensão segundo os planos divinos para a Regeneração. 

Vosso caminhar necessita pensar, mudar, evoluir. 

Tudo é evolução mesmo que não aconteça como planejado, atrasará um pouco, ou se dará de 

outra forma, porém se continuar a avançar essa guerra fratricida levará o mundo a 3ª Guerra 

Mundial e este vosso mundo sofrerá todas as agressões das sombras e todos vós juntos 

vivereis em dor e medo, e é essa energia que esperam as sombras. 

Energias do medo, da dor, para poder mantê-los ainda mais na Terra e cometendo os atos 

insanos que desejam causar ao povo de Deus. 

Deus Nosso Pai Maior a tudo vê e observa, a tudo busca com a humanidade em união e amor 

para que todo planejamento divino possa acontecer para que tenham a continuação do ser na 

regeneração. 

Cada um de vós tendes responsabilidade para que os projetos divinos possam seguir, para que 

a paz seja instaurada, para que o amor seja expandido. 

Amados, todo o planejado do Pai é belo, é fraterno, é de amor. 

Toda Ascensão deve ocorrer em escolha de cada um, porém com consciência desperta, com o 

coração repleto de amor, de justiça e ética, com liberdade para cada ser e não da forma, em 

lutas, e guerras e dores. 

Vosso mundo também sofrerá as naturais mudanças geológicas e não deveis temer por isso, 

pois ao longo da caminhada já tendes enfrentado tudo isso. 

Deveis crer no Pai Celestial, na Luz Sagrada que os buscam para a felicidade, para o dar e 

receber, para o compartilhar e ajudar, para o amor que traz o equilíbrio, a harmonia, e a 

alegria de servir e do contribuir para o progresso dos mundos, das pessoas e dos seres viventes 

que compartilham espaço convosco. 

Toda essa harmonia foi criada para vós, para vosso desenvolvimento e chegou a hora de 

retirarem as travas que os cercam, que permeia vossos olhos e corações. 

Sabemos que cada um tem suas dores, suas tristezas por não vencerem mais na vida material, 

também trazem dores por não compreenderem por completo vosso emocional e por não 

saberem mais como lidar com vossas ações, com o vosso Eu, que se desnuda para vós para que 

compreendeis melhor quem sois vós e como devem ser nessa jornada. 

Mas esse momento exige de cada um, um pouco mais, eu diria que muito mais!, porque o 

mundo precisa de vós, para o retorno do equilíbrio juntamente com toda equipe espiritual, 

onde muitas forças devem-se unificar para poder modificar todo esse cenário de dor que se 

agiganta e não tendes percebido. 

Estão vivenciando momentos delicados, prestem muita atenção em tudo, em todos os 

movimentos que vossos governantes estão fazendo nesta terra. 



Orem, para eles, para que recebam boas instruções para que percebam que o bem deve ser 

coletivo e que todos merecem viver num mundo pleno de maravilhas e principalmente de 

dignidade. 

Amados, acordem para o despertar urgente. 

Deixem um pouco vossas preocupações pessoais de lado, com menos tempo, para que olhem 

para vosso mundo. 

Nada adiantará lutar pelas conquistas materiais se vosso mundo continuar da forma que está 

se conduzindo. 

Nada adiantará as coisas materiais, essas poderão não mais existir se não buscarem toda a luz, 

toda proteção no nosso Jesus Amado, nas forças Supremas. 

Ouçam Mãe Maria, que clama por vossa união, que clama por vossas orações e por vosso amor 

para o mundo. 

Façamos juntos um planejamento de orações, que posamos criar horários para unificar 

pensamentos de luz e de amor para todos os países que estão a balançar pelas guerras, para 

todos os países que estão doentes, e que necessitam de alimento, de medicação. 

Que juntos possamos buscar a força Divina e estendê-la ao mundo urgentemente. 

Amados, todos nós estamos convosco para que possam continuar vossas vidas na evolução, no 

amor, na fraternidade. 

Busquem forças nos vossos Anjos, Mentores, Irmãos de Caminhada para tornar vossa ascensão 

Plena e certa na decisão tomada. 

Que possamos mudar toda a frequência da Terra elevando o padrão vibratório para que o 

melhor aconteça. 

Todos estamos a postos, resguardando a Terra de invasões, mas vossas orações conseguem 

dissipar a densidade que se instalou muito rápido neste orbe e que necessita ser tirada, 

dissolvida urgente. 

Vossas preces elevam-se a todos os lugares e com isso a frequência aumenta e vai purificando 

todos os lugares. 

Usem na meditação e sempre! 

Amados, conclamamos todos vós para prosseguirem no exercício do bem, da expansão do 

amor, pois outro pensamento contrário ao amor irá aumentar a densidade e também rebaixar 

os níveis de frequência de cada um, modificando-os na maneira de pensar e de agir, mudando 

de humor, da forma de pensar e de se conduzir. 

Não deixeis que a desordem também os invada. 

Não permitir que a descrença avance dando espaço para os pensamentos de raiva e de ódio, 

onde bastará um olhar para se contaminar. 

Alinhem-se com os Céus e busquem as forças e a proteção que precisam e tenham a certeza 

que tudo irá retornar ao equilíbrio, se assim o fizerem. 

Tudo nessa vida exigirá de vós atenção nas coisas espirituais, pois haverá sim confusões 

mentais se não limparmos toda a camada da Terra; se não dissiparmos todo o mal. 

Que Nosso Senhor nos proteja sempre e nos conduza ao caminho da luz, com as intuições 

sagradas do Divino Espírito Santo. 

Muita paz! 

Muito amor! 

O Amigo de Sempre! 
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