
Queridos, 

Sejam bem vindos para o reencontro de almas, de espíritos que se 
unificam para os trabalhos de Jesus. 

Tenham em vós a fé e a confiança que necessitam para semear a Luz 
em todos e reativar a vossa Luz. 

Temos juntos grandes trabalhos a realizar semeando luz no orbe 
terreno, onde muitas mudanças, ainda estão por vir e que precisam das 
vossas orações para que muitas coisas sejam amenizadas, tornando os 
processos mais leves, mais fáceis de serem transpostos. 

Necessitam despertar vossa Presença EU SOU, e podereis sentir e 
vivenciar como verdadeiros Mestres que executam as tarefas com 
disciplina e sabedoria. 

Vós tendes Luz, força e fé quando no vosso pensar buscam por essas 
forças que se ativam em vós através da busca interior, da força que 
trazem em vossas células onde reside o Divino. 

Busquem exercer o amor que essas forças se manifestarão e farão com 
que produzam as coisas como devem ser. 

Apliquem o ensinamento do Mestre Jesus que lhes deixou para que dali 
extraíssem a essência maior e a utilizassem em tudo o que precisam 
realizar. 

Olhai para vós nesse momento, bem dentro de vosso coração e respirai 
profundamente, vedes o que se passa em vós. 

Olhai como buscam todas as coisas desse mundo e como agem em 
cada manifestação do vosso Espírito. 

Tendes dado o alimento certo a vossa alma? 

Qual pensamento estão colocando para que as vossas ações sejam 
elevadas e purificadas? 

Tendes desistido da vossa busca interior, por vários momentos. 

Tendes deixado de aplicar em vós os ensinamentos para que pudessem 
se desenvolver mais e que pudessem através desses exercícios 
absorver uma visão mais ampla de tudo o que devem buscar. 

Tendes recebido a Luz e muitas vezes tendes refratado essa luz, com 
os pensamentos obscuros de culpas, de não se desenvolver mais e que 



pudessem através desses exercícios absorver uma visão mais ampla de 
tudo o que devem buscar aceitação das situações em que estais a 
vivenciar, como forma de limpar e zerar os carmas que agora se 
manifestam. 

O chorar pelos desajustes criados não permitirá que encontrem a saída, 
ou a oportunidade que lhe é dada em todas as horas. 

O chorar compreendendo sim, então fará a mente despertar e resolver o 
que os impede de zerar, ou de recomeçar um novo patamar. 

Tendes percebido que a cada dia é uma dor, uma aflição e cada vez 
mais em velocidade que nem sempre podeis alcançar sem que resolvas 
uma situação primeiro; e é aí que devem entender que a cada momento 
têm uma situação, uma pendência para compreender, limpar e zerar. 

Nada resolverão ao vosso modo, pois a forma é aquela em que 
concordamos de um dia vencer com o reconhecimento das falhas ou 
das vitórias que alcançam com o desprendimento das situações 
amargas, sabendo que é possível transpor quando não mais vos 
prendeis àquilo que os faz sofrer. 

Deixai fluir vossas vidas, deixai seguir o fluxo da vida com aceitação, 
mas com a mente e o coração abertos para entender as razões e 
permitir que a felicidade adentre vossas vidas. 

Assim quando se entregam a Luz, ao Amor Divino com fé, tudo flui e 
tudo alcançam, desde que esse desejo seja ético e de valor moral, sem 
prejudicar quem quer que seja neste mundo. 

As mentes devem estar interligadas a esse bem maior, ao desejo de 
querer que o outro, que a vida dos vossos irmãos seja melhor que a 
vossa. 

É estar acima de qualquer sentimento ou emoção egoísta. 

É saber que será feliz à medida que liberta, que ama em silêncio, mas 
com o coração radiante de sentir o outro feliz, seguindo, evoluindo, 
abraçando a vida com luz e sabedoria. 

Sois Mestres nessa caminhada e o Mestre não se prevalece do outro, 
mas o encaminha sem humilhar, o ajuda nas horas em mais necessita e 
permanece no anonimato. 

Não deseja receber glórias, mas deseja levar o outro à vitória. 



Cada um já conhece as parcelas que devem dar de auxílio e de amor. 

Vossa consciência se abre, desperta e mostra o que se passa em cada 
um, é a força divina que atua em vós, que trás as respostas que 
buscam, e que nem sempre desejam ouvir, sentir, ou mudar. 

É preciso perceber onde está a luz, embaixo do alqueire? 

Onde está a visão, no externo ou no interno? 

Onde se encontra a Ponte de Luz que deverias ter criado para a 
conexão com o Espírito Santo? 

Tendes vós buscado em vosso EU, a vossa verdade e aplicado com a 
serenidade do irmão Maior? 

Tendes aplicado a Leis Divinas, ou apenas cobrado do outro, ou só 
demonstrado como uma casca? 

Filhos Amados, irmãos do Universo, é tempo de arar vossas 
consciências, é tempo de tomar a forma obtida pela Luz, remodelando e 
recriando uma nova vida, traçando o caminho da semeadura, mas 
principalmente da vossa semeadura interna, para colher os frutos da Luz 
com consciência e com atitudes de seres transformadores que criam o 
novo amanhã. 

Encontrarão muitas barreiras, porque necessitam arar primeiro vossa 
alma e podar muitas ervas daninhas que ainda insistem em crescer em 
vós. 

É preciso reconhecer essas ervas que estão com raízes firmes 
querendo sobrepor às sementes divinas que desejam que brotem. 

É preciso “desejar” querer ser o “menor” para ser o “maior”. 

Unam-se nos serviços do Pai. 

Unam-se no Amor de expandir esse amor no auxílio, no buscar aquele 
que pede socorro, mas façam juntos, com muitos elos que se 
consagram na luz num mesmo objetivo, pois vencer os obstáculos das 
sombras requer a vossa união e aceitação. 

Requer mais mentes unidas nas energias sagradas e então vencerão as 
adversidades que estão no caminho de tantos. 



Cuidem-se sempre buscando a compaixão e olhando para os que 
choram, fortalecendo-os com o Evangelho de Jesus, com a coragem e 
com a verdadeira fé que nutre corações e almas, elevando a todos. 

Que a vitória da Luz seja firme em vós com a Força Divina que os 
envolve e os acalenta, mostrando a direção com clareza, com todos os 
que desejam o bem Maior. 

A energia divina que movem é de alto teor de Amor e faz os corações 
vibrarem e a se reunirem em grande força que propulsiona a mola de 
equilíbrio de cada um. 

Essa força aciona os céus, e move todos àqueles que se dirigem no 
mesmo pensar, mo mesmo amar, mo mesmo querer para ajudar, salvar 
e recolher. 

Que essa força esteja em vós sempre e que possam moldar-se em 
Cristo, em seu Amor e Simplicidade. 

Tenham sempre convosco a coragem de dar mais um passo nessa 
transformação e chegarão na paz, na felicidade, na saúde física e 
espiritual. 

O Amor transporta-os para onde precisam ir. 

O Amor os eleva e os faz seguir por todas as esferas para que consigam 
com o Pai recriar a vida para todos. 

Tenham sempre na alma a pureza, a certeza de que toda a atitude foi 
feita com Amor, e que irá florescer nas ações dessa vida porque 
sentirão a leveza da alma, sentirão a nobreza do espírito, pois este se 
mostrará transparente, límpido, regenerado e sempre pronto a “servir” 
onde for chamado. 

Amor a todos. 

  

O Amigo de Sempre!! 

   

Psicografia recebida pela médium Rosangela, na Comunidade Caridade 
Sem Fronteiras, no dia 28 de outubro de 2015. 

 


