
Meus queridos, 
 
Estão todos vós a passar por várias transformações, e o 
vosso país também. 
É necessário que haja mudanças para que se purifique 
vosso ambiente e também para que a justiça seja de igual 
para com todos. 
O importante nesse momento são vossas consciências na 
luz, sabendo que a violência gera violência, e a luz 
promove discernimento e compreensão. 
O momento serve para que todos venham a refletir sobre 
o novo olhar para com as coisas, para o mundo e para as 
pessoas. 
Serve também para que todos os dirigentes de vossa 
nação e das nações do mundo, possam buscar, ainda em 
tempo, a mudança necessária para que uma nação 
caminhe para a igualdade solidária, onde todos ganham e 
compartilham. 
Onde as oportunidades todos possam alcançar, claro que 
com esforço de cada um, com desenvolvimento, trabalho 
e boas intenções de fazer o melhor sempre. 
As consciências necessitam pensar no presente e no 
futuro, fazendo o melhor no presente o futuro será 
consequência. 
Vossa Pátria é a porta de entrada para muitos que aqui 
serão abrigados e deverão encontrar o acolhimento físico, 
emocional e espiritual, pois aqui se dará um grande salto 
para o desenvolvimento geral em todos os sentidos. 
É preciso cautela, nenhuma violência, pois é exatamente 
a violência que as sombras desejam que aconteça. 



Mas o povo cheio de luz divina marchará com retidão, em 
mansidão para abrir os caminhos da justiça e do amor. 
Filhos, não deveis cultivar a raiva, tampouco pertencer a 
partidos, deveis ser únicos no amor, na certeza de 
carregar em si o bem comum, para que toda nação 
consiga despertar sem que para isso necessite armar-se 
com as armas do sangue, da injustiça e da 
incompatibilidade partidária, onde muitos ainda estão 
adeptos e nem percebem o mal que causam uns aos 
outros. 
Sois todos filhos do mesmo Pai e deveis com Ele buscar o 
melhor para todos, analisando o que é verdadeiramente 
justo, onde tudo deve ser providencial para que a nação 
possa se desenvolver, trabalhar e progredir sem 
humilhação. 
Filhos queridos, não luteis por bandeiras ou partidos, mas 
sempre onde haja justiça, amor e compaixão, deveis 
estar. 
Não discutam entre vós sobre vossa política, analise em 
conjunto se vossa política está de acordo com o que é 
justo e se está dentro das Leis Universais e dentro daquilo 
que vós buscais como valores morais e éticos. 
Toda a Humanidade deve repensar nas suas ações, 
porque agem de uma forma e cobram de outra. 
Não podemos cobrar algo se ainda não fizemos o que é 
certo. 
Cada nação tem exatamente a face do que busca, se 
verdade ou mentira. 
Não podemos aceitar que sejamos todos rotulados por 
inverdades, ou que fechamos os olhos para as coisas 
desagradáveis que ocorrem. 



Para que estejamos revogando justiça, devemos ser 
justos. 
Para que estejamos pedindo clemência, devemos ser 
clementes. 
Para que tenhamos o melhor, devemos também doar o 
melhor 
Enfim, para que tudo aquilo que iremos pedir para que 
seja alterado, modificado, devemos iniciar conosco 
primeiro e juntos formar um grande número de pessoas 
com energias iguais de busca de justiça, amor e 
fraternidade. 
Todos deverão buscar no interior do vosso coração a paz, 
a tranquilidade e a força moral. 
A moralidade é vossa mola propulsora que moverá todas 
as ações que desejam neste mundo. 
É não aceitando ma os erros, os “enganos”, as falcatruas 
onde o deixar ir, deixa assim, que ninguém percebe, deve 
ser extinto. 
O jeitinho de aceitar certas irregularidades é que deve ser 
modificado e dissolvido de vossos pensamentos. 
Devem, todos, serem verdadeiros, corretos, sinceros em 
tudo, para “exigir” isso de vossos dirigentes. 
A moral será estabelecida, assim que cada um vai 
percebendo que deve ser verdadeiro em tudo. 
Então essa grande corrente de pessoas do bem terá força 
para exigir que todos seus comandantes ajam certo. 
Vossa caminhada é um grande aprendizado, e hoje 
sentimos o quanto cada um já percebe onde deve agir. 
O povo já mais amadurecido procura meios mais corretos 
de agir e reivindicar as coisas que devem ser mudadas. 



Não é necessária a balbúrdia, mas a força moral que os 
conduzirá para serem uma grande nação de valores 
divinos, onde terão muito a ofertar aos que aqui virão se 
abrigar, e aos que necessitarão de alimento físico e 
espiritual. 
Caminhem nessa marcha com essa força sagrada e 
vencerão muitas adversidades, conquistando o equilíbrio 
e a abundancia que deve ter uma nação. 
Muita luz e clareza mental a todos, que os anjos de Luz 
estejam sempre ao vosso lado, e que Mãe Maria abençoe 
esta nação e a todo seu povo! 
Com carinho, 
Irmã Lúcia 
 
 
Psicografia recebida pela médium Rosangela em 15 de 
março de 2015. 


