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- Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ -
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Irmãos e Irmãs em CRISTO, é-me permitido, hoje, dirigir-me, pois o momento chegou, a um número muito
maior.

Para aqueles que estão interessados na última encarnação que eu tive, eles sabem talvez que eu disse (e foi
entre as minhas últimas frases, durante a minha vida) que eu passaria o meu Céu a fazer o bem sobre a Terra.

Vários seres humanos que oraram para mim, há quase um século, receberam da minha parte, real e
concretamente, Graças.

MARIA confiou-me a tarefa delicada, hoje, de falar-lhes, além desta encarnação, sobre o meu papel, que está
também em vocês, inscrito através da Estrela Profundez.

Esta Profundez que, como eu espero, lhes demonstra, pela Vibração da minha Presença, além mesmo das
frases que eu vou pronunciar, a realidade da humildade.

Inicialmente, o meu lugar, como MARIA lhes disse, é à sua direita.
E se vocês olharem, do interior, a sua Coroa Radiante da cabeça, vocês vão ver que eu estou

à direita do ponto IS, IS-IS, e que eu estou também à direita do ponto ER.
Eu sou o ponto posterior do triângulo da Água porque eu estou profundamente ligada à Água

e, portanto, a Sírius.

***

A muito tempo atrás, em outro espaço, em outro tempo, bem além da curvatura do tempo que vocês vivem, eu
fui aquela que trouxe, com MARIA e outras Irmãs (enquanto que, se bem que eu não gosto dessa palavra, mas
é a mais apropriada a esta Terra, ‘Mestre Geneticista de Sírius’), a formação da Vida sobre esta Dimensão em

que vocês estão ainda hoje, e que experimentou tantas deformações.
Assim, de um ponto de vista bem além deste mundo humano, poder-se-ia dizer que eu sou, por um lado, um

Ser muito elevado.
E, no entanto, quando eu vim sobre a Terra, recentemente, eu quis ser a menor porque, efetivamente, vocês

nada podem ser aqui, se vocês forem grandes em outro lugar.
Se vocês forem grandes aqui, vocês serão pequenos em outro lugar.

Há, de fato, como um princípio de vasos comunicantes.
Vocês não podem ser grandes aqui e grandes em outro lugar, pois o que é grande aqui acontece em

detrimento do que é grande em outro lugar.

***

É nesse sentido que CRISTO lavava os pés dos seus apóstolos porque Ele era, aqui, o menor, mas o maior.
Aí está por que, toda a minha última vida (repassem também isso para o contexto de um século atrás, na época
em que as forças de resistência à Luz eram mais intensas), efetivamente, eu mesma como tantas outras, nesse

continente como em outros continentes, vivenciamos tanto sofrimento.
O sofrimento não era uma vontade, mas era uma vontade de não ser mais nada, aqui, para ser tudo em outro

lugar e para conectar com a Luz.
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Isso se manifestava por um sofrimento, cruel e intenso, do meu corpo, e também da minha consciência que
vivia, naquele momento, esta separação como um drama.

Hoje, sobre esta Terra, mais do que nunca, é possível viverem isso na Alegria, pois as resistências da Terra
não existem mais.

Existem apenas as resistências dos homens, mas que nada são agora senão os envelopes que, tendo
confinado vocês neste espaço-tempo, são desmontados.

***

Então, se eu retorno sobre a minha história, não é para falar-lhes da minha história porque esta história é a
mesma para cada um e para cada uma.

Porque vocês têm, efetivamente, uma história, bem além da história da sua vida ou das suas vidas.
E esta história é bem maior do que jamais será a sua história aqui embaixo.

Acreditar na Luz e crescer na Luz, é desacreditar e diminuir aqui.
Isso que eu instiguei ao extremo.

Compreendam bem que isso não é uma negação.
Isso não significa retirar-se da vida, bem ao contrário, mas é entrar na verdadeira Vida, que não tem nada a ver

com o que os nossos olhos e a nossa consciência limitada podem ver.
Então, eu retorno um pouco a esta história.

Eu fiz então parte das 12 Mães Criadoras na origem deste universo, há mais de 20 milhões de anos.
A minha forma, é claro, não tem absolutamente nada de humano, além desta ilusão, e, no entanto, a forma que
vocês denominam delfinoide, que é a minha, não faz diferença entre todas as formas e todas as existências.

Eu acompanhei, como todo Ser Criador, a sua própria Criação.
O princípio da Criação, nos universos e nos estados multidimensionais, faz com que toda a Criação deva se
tornar superior em Amor, superior (e não vejam aí uma noção de superioridade humana, mas mais de uma

superioridade de Irradiação) à sua própria Criação, à sua própria Criadora.
Portanto, o que eu criei é levado a se tornar maior do que eu, porque o maior é para serviço do menor, e não o

inverso.
O princípio de falsificação desse mundo fez com que considerassem exatamente o contrário, pois, neste

mundo, vocês acreditam que tendo um status social, sociável, que subindo em uma pirâmide, vocês irão se
tornar maior.

É exatamente o inverso do que é a lei e a regra nos mundos Unificados.
Vocês devem ser cada vez menores para ser cada vez maiores, ou seja, quando você é uma Criadora, você

deve se tornar menor do que a sua Criatura porque a Criatura, que é o seu sangue e a sua filiação, é levada a
se tornar mais luminosa do que você.

***

Toda Luz é Unitária.
Então, o que quer dizer “é superior em Luz”?

Isso quer dizer simplesmente: “busquem sempre mais criatividade, mais Criação e mais Luz” para que uma
Criatura se torne, por sua vez, Criadora.

É por isso que MIGUEL também os chama de Sementes de Estrelas porque, em última análise, cada
Consciência é levada a se tornar uma Estrela, um Sol, sem exceção.

Mesmo se, em outras Dimensões, as formas de manifestação puderem ser distantes do que se denomina uma
‘estrela’ como nós a vemos quando estamos encarnados aqui.

Portanto, sim, eu era um grande Golfinho, eu fui aquela que trouxe, com outros, as Matrizes Cristalinas tendo
permitido o desenvolvimento da Vida em estrutura de carbono desta Dimensão.

Eu fui então uma iniciadora desta Dimensão.

***

A falsificação produziu um confinamento.
O paradoxo deste confinamento é que ele foi desejado por aqueles que estavam encarregados de tomar conta

da Criação, e que não eram Criadoras.
O paradoxo é que, em meio a este mundo onde tudo está invertido, vocês devem mergulhar fundo, de alguma
maneira extrair-se da vida aparente, penetrar sempre cada vez mais profundamente, desvencilhar-se de tudo o

que não é da Luz.



Então, é claro, há muitas camadas, muitas vestimentas, se vocês preferirem, que impedem a Consciência de
viver a Essência da Luz.

Essas camadas são, no entanto, elementos que tornam mais pesados a alma e o Espírito e que impedem de
se encontrarem.

O primeiro, obviamente, é a importância de si mesmo, a importância que se dá à sua própria vida, pelo fato de
que ela parece como ‘limitada’, entre um nascimento e uma morte e, portanto, onde é vital, de qualquer

maneira, manifestar, em meio a um espaço limitado, capacidades para criação (sejam quais forem: criação de
um emprego, criação de um filho, procriação, criação de um papel).

Tudo o que faz a sua vida, nesta Dimensão, que os orientais denominaram ‘ilusão’, pois é uma ilusão total.
Quanto mais vocês criam neste mundo, mais vocês se tornam grandes neste mundo, e mais vocês perdem a

sua grandeza do Ilimitado.
Então, obviamente, hoje, nesses tempos peculiares em que CRISTO está de volta em vocês, vocês precisam,
alguns de vocês, derrubar os muros que muitos de nós colocamos, na encarnação, quinquênios e quinquênios,

vidas e vidas, para construir.
Muros ilusórios que nos deram a certeza de ser algo, reivindicando ainda o benefício dessas ações passadas

quando elas eram inscritas em algo justo e correto, ao passo que tudo isso é apenas uma vasta ilusão.
Foi aceitando, muito jovem, durante a minha última vida, penetrar na profundez, cada dia cada vez mais na

profundez, que eu descobri as virtudes reais da humildade.
Aceitando nada ser, não renunciando ao que eu era, mas, muito mais, encontrando o que eu era, além do papel

que desejaram e que eu mesma desejei desempenhar.

***

Hoje, isso está grandemente facilitado, ainda uma vez.
As resistências não são as mesmas.

Ir para a profundez é tornar-se de novo humilde.
É compreender que tudo o que os constitui na ilusão absolutamente nada é, mesmo se vocês ali não tiverem

acesso, comparado à grandeza do que vocês são, em outros lugares.
Vocês são Mestres da Luz, vocês são seres de Luz.

Vocês são seres de majestade, na condição de ser o menor aqui.
Mesmo entre os Anciãos, alguns deles expressaram isso a vocês.

Suas experiências, suas vidas, suas últimas ou as outras vidas que vocês revelaram, têm todas insistido, sem
exceção, sobre esta noção de ‘ser o menor aqui’ porque a única maneira de aumentar a Luz, é aceitar não ser

mais nada.
Obviamente, isso não é negar a vida, ainda uma vez, mas é colocar no seu devido lugar o que é da ordem

da personalidade, do efêmero, e o que é da ordem da Eternidade.
Essas palavras, vocês irão compreendê-las cada vez mais: Eternidade e Unidade.

Pois, quando vocês seguem na humildade mais sincera, quando (mesmo continuando as suas atividades ditas
exteriores, ilusórias) vocês reconhecem que isso estritamente nada é comparado ao que vocês são, vocês já

dão um passo para a Profundez.
Esta Profundez que, hoje, tornar-se-á cada vez mais importante porque, como lhes disseram, por esse canal

como por outros, por vários Seres de Luz, a única porta de saída é o Coração.
Não há outra.

***

Sair da Ilusão ocorre apenas pelo Coração.
O Coração, significa estar no centro, quer seja no centro dos 4 Pilares, no centro das 12 Virtudes, é aceitar

a humildade, é vivê-la concretamente e realmente.
Novamente, esta humildade não é uma negação da personalidade, mas é aceitar colocar no seu devido lugar o

que ela é.
E este corpo também, mesmo sendo o seu Templo, pois é nele que deve se manifestar CRISTO.

Mas compreendam que o que vocês vivem neste corpo, nesta vida, nada é em relação à Eternidade e
estritamente nada é em relação ao que vocês são.

Retenham bem, e eu irei repetir pela última vez, que isso não é uma negação, mas, sim, uma mudança de olhar
e de Consciência.

Isto necessita, é claro, de ajustes dos seus comportamentos, das suas ações, dos seus atos, mesmo em meio
à ilusão.

Seja qual for o seu posto (que vocês tenham engendrado ou que lhes tivessem dado, seja ele o mais alto da
sociedade), ele estritamente nada é.

Aceitando conceber isto, como aquilo, chegará um momento em que, naturalmente, vocês irão se extrair da



ilusão e descobrir a Unidade e penetrar ainda mais profundamente no que é a Unidade.

***

Lembrem-se de que a Unidade é um estado de Ser e de que vocês não podem ao mesmo tempo Fazer e Ser.
É um ou outro.

Chegará simplesmente um momento em que, pela firmeza de estar perseverando na Luz e na humildade,
implantar-se-á então o infinito da Vida, implantar-se-á então a Unidade, implantar-se-ão então a Alegria e a

Felicidade da consciência.
Naquele momento, vocês irão entender instantaneamente o fato de ter conseguido transcender e superar a

personalidade.
Isso acontece, evidentemente, pelo instrumento mais importante, e este instrumento é a humildade.

Ir a fundo, redescobrir o que vocês são, acontece necessariamente por tornar-se de novo o menor aqui
embaixo.

Ser dedicado não basta, estar no Serviço não basta porque, servir, é tornar-se novamente Luz, como lhes
disse um dia o Venerável Comandante.

Mas, para se tornar Luz, é preciso aceitar não ser mais nada aqui.
Enquanto houver uma veleidade de apropriação da Luz, vocês não podem ser humildes.

A humildade é um caminho que se percorre.
Está bem além da abnegação, está bem além da dissolução.

A dissolução da personalidade, não é negação da personalidade.
É a transcendência da personalidade porque chega um momento em que vocês irão alcançar o cerne desta

profundez, e aí, eclodem a Verdade e o Ilimitado.
Naquele momento, vocês são, como dizem os orientais, um ser Realizado e Desperto.

Esta realização, este despertar (que vocês vivem há quase uma geração sobre esta Terra), manifestam-se,
para vocês, por percepções Vibratórias que, na minha vida, não existiam e não eram referidas.

Existem, portanto, nesta época, referências formais do seu Despertar.
E essas referências não são absolutamente mentais.

Lembrem-se de que é diferente estar no Ser e estar no Fazer, porque estar no Fazer exterior afasta vocês de
estar no Ser.

Há movimentos constantes entre o Ser e o Fazer, entre a Unidade e a Dualidade.
Mas, cada vez mais, a Unidade se desvenda, e é isso que põe fim à Dualidade.

Para vocês, como para o conjunto da humanidade.

***

Ir para a humanidade, ir para a humildade, é aceitar.
Aceitar, abandonar-se, acolher, palavras que irão retornar cada vez mais, agora.

Pois, como vocês sabem, chegou a hora.
Chegou a hora de revelar o que vocês são e de não mais permanecer confinados no que vocês creem Ser, no

Fazer, na Dualidade.
A humildade vai ser, para vocês, um elemento importante e motriz, pois, na humildade, não pode ali haver

qualquer reivindicação exterior.
Há apenas, não uma aceitação do sofrimento, mas uma ‘transcendência’ do sofrimento, pela própria ação da

Luz.
E não são vocês que decidem.

E não é a Luz que decide.
É o que vocês São, em outros lugares além daqui, que vocês precisam encontrar, reconectar e deixar se

manifestar.
O trabalho das Núpcias Celestes que foi realizado e que continua a ser realizado, hoje, é exatamente este

trabalho (1).

***

Eu estou colocada, enquanto ressonância da Profundez, no seu próprio DNA, pois eu poderia dizer, como
MARIA, que vocês são a carne da minha carne e isso seria verdadeiro.

Eu estou colocada junto da Visão, a visão do Coração, aquela que a minha irmã NO EYES desenvolveu.



 Eu estou colocada entre o triângulo da Terra e o triângulo da Água.
Eu sou, portanto, aquela que modela a terra, a argila, se vocês preferirem, que modela a argila e que sopra e

insufla a vida nela.
Eu tenho então um lugar privilegiado enquanto Animadora e Criadora da Vida, para transmitir e sustentar

esta humildade por que cada Criação apenas pode existir na humildade, pois é preciso efetivamente ser
humilde para aceitar que o que nós criamos se torne maior e mais amplo do que nós.

Esse é o grande ‘princípio da Criação’.
Tudo se torna ainda mais amplo e ainda maior.

Tudo é criado continuamente nos mundos da Unidade.
A lei, denominada neste mundo da ilusão: “nada se perde, nada se cria”, não existe, certamente, do outro lado

porque, do outro lado, tudo é Criação permanente e constante, tudo é expansão permanente e constante.
Eis porque a ‘limitação’ e o ‘confinamento’ são uma ilusão terrível.

Entretanto, foi-lhes também solicitado para não julgar e não condenar, nem a sua personalidade, nem aqueles
que os confinaram.

É preciso amá-los porque apenas o Amor libera do confinamento.
Não há outra maneira.

O confinamento foi criado sob o ‘princípio da Dualidade’.
O Amor foi criado sob o ‘princípio da Unidade’.

A Fonte é Unidade e vocês são Unidade.
Então, saiam da Dualidade e entrem na Unidade.

Vão para a Profundez.
A humildade é o seu instrumento.

Em cada gesto que vocês realizarem na Dualidade, em cada ação que vocês conduzirem na Dualidade,
coloquem-se a questão: “eu vou para a Unidade ou eu vou para a Dualidade?” “A minha personalidade

vai aceitar desaparecer?”
A cada vez e constantemente.

Isso não é uma submissão, mas sim uma liberação.
É o que eu denomino e o que vocês chamam de humildade.

Somente a personalidade crê que há uma submissão.
Mas a verdadeira submissão da personalidade é, de fato, uma liberação da personalidade.

O paradoxo, ainda, dessa reversão que os fez considerar exatamente o contrário, tanto na sua
vida cotidiana como na vida espiritual.

***

O Espírito é grande.
Mas não aqui, em outro lugar.

Não na limitação.
Eis porque, em meio à limitação, apenas o Coração permite encontrar a ‘porta de saída’.

O Coração é humilde.
Ele é humilde porque ele sabe que toda a Criação e todas as Criaturas, um dia, conectam com a FONTE, nada

perdendo, mas se tornando si próprio a FONTE.
Então, é claro, os sentidos limitados, tal como vocês o vivem, são freios tremendos.

Todos os muros que foram construídos pela personalidade, gradualmente e à medida das encarnações,
confinaram literalmente, cada vez mais, a alma, mas principalmente o Espírito.

Sem o sacrifício dos Elohim, a cada ciclo, reiniciado a cada 50.000 anos, o Espírito teria desaparecido
desta Criação.

Esse não era o objetivo.
O objetivo de qualquer Criação, como eu disse, e de qualquer Criatura, é o de elevar-se.

A Terra é uma Criatura, e ela se eleva.
E para se elevar, é preciso um apoio e uma base, a fim de que a comunicação e a reconexão entre todas as

Dimensões não possam ser rompidas.
Sair do confinamento, do seu, como daquele que vivia a Terra, é apenas possível pela maior humildade, a que

a Terra manifestou, sem jamais se rebelar.
Pois é aceitando ser cada vez menor e cada vez mais humilde que se revelam a majestade e a grandeza do

que vocês são.
Da Terra, como de cada um de vocês.

Mas essa é também a maneira de reconectar com o que havia sido rompido, de se tornarem
novamente multidimensionais, de manifestar de novo a Alegria, aquela do Coração, a única que é eterna,



aquela que supera e transcende todas as ilusões do confinamento.
Eu repito ainda para vocês, que hoje e a cada dia, isso irá se tornar cada vez mais fácil, na condição, é claro, de

que vocês aceitem acolher esta humildade e esta simplicidade.
Para estar vivo, para não fugir da vida nesta matriz, para estar a cada minuto ainda mais vivo, ainda mais

consciente, ainda mais desperto, ainda mais humilde, ainda menor.
É desta maneira que a Luz aumenta, é desta maneira que a Luz se revela, e é principalmente desta maneira

que o Coração se abrasa.

***

A humildade vai assumir, no terreno específico dos eventos que tem para viver esta Terra, durante a sua
Ascensão, uma importância especial.

Nada poderá ser realizado se não houver humildade, mesmo em meio a esta dualidade.
A humildade será, de alguma forma, o seu salvo conduto da Luz e da Verdade.

Paramentando-se com o manto da humildade e com a sua Vibração, vocês irão descobrir cada vez mais o seu
corpo de Eternidade, aquele que foi denominado, pelos Arcanjos, o corpo de Estado de Ser.

Vocês irão se tornar cada vez mais este corpo de Estado de Ser e esta consciência do Estado de Ser,
desprendendo-se e despindo-se dos hábitos da ilusão.

Mas, para isso, é preciso integrarem e superarem.
Vocês não têm que repelir para longe, vocês têm que ‘transcender’.

Esta transformação, esta alquimia, como disse algumas Irmãs e alguns Arcanjos, é a realidade do que vocês
vivem, neste momento.

Portanto, cada minuto e cada desafio da sua vida são uma oportunidade para ir a esta humildade.
Jamais reclamem das circunstâncias externas, jamais reclamem de uma pessoa próxima ou de quem está mais

distante que poderia vir contrariá-los.
Esse é o seu papel, nesta ilusão.

Mas é preciso ir além da ilusão.
Nada acontece por acaso na revelação da Luz.

Tudo é atração e ressonância.
Estas palavras, vocês as compreenderam.

Tudo é perfeição, também.
A perfeição está além da aparência, além do que os seus olhos vão ver, além do olhar da lagarta, como diria o

Grande Comandante, mas no olhar da borboleta.
Vocês são chamados, todos, a tornarem-se borboletas.

Mas, para isso, é preciso aceitá-la.
Aceitá-la, não é desejar.

Aceitá-la, é tornar-se humilde.
Aceitar não ser mais nada aqui, é aceitar não ser mais a lagarta.

***

Então, vocês estão prontos para atravessar esta porta?
É para isso que tudo o que vai chegar a vocês e que lhes chega, nos próximos dias e nas próximas semanas,

deve remetê-los, de maneira persistente, a esta mesma pergunta.
Quanto mais vocês forem para a humildade, mais o que lhes chegar, nesta ilusão, irá lhes parecer fútil e sem

importância.
Mas, entretanto, vocês deverão vivê-lo a cada minuto.

A um dado momento, como eu disse, a Profundez será tal que fará detonar o Fogo do Coração para aqueles
que não o vivem ainda.

Neste Fogo do Coração, vocês serão reconectados com CRISTO, com a FONTE, permanentemente.
Vocês irão constatar, aliás, cada um em suas vidas, que, em determinados momentos, o Fogo do Coração é

despertado, sem que sequer qualquer estado de meditação ou de prece tivesse sido ativado.
O Fogo do Coração irá se ativar espontaneamente, cada vez mais frequentemente, nas circunstâncias em que,

justamente, vocês forem humildes, mesmo sem o desejar por que vocês terão integrado isso.
Naquele momento, vocês estarão mais próximos do final desta Dimensão.

***



Se existir agora um espaço para perguntas que eu me faria uma alegria em abrir com vocês, sobre esta noção
de humildade e de Profundez, então, nós iremos Comungar ainda mais agora.

Abram-se a mim como eu estou aberta a vocês e abordemos, se houver dúvidas em vocês, este conceito de
humildade e de Profundez.

Vamos lá.

***

Pergunta: quais são as qualidades que permitem transcender os sofrimentos do corpo?

A humildade.
É exatamente do que eu acabo falar.

A resistência, ou o sofrimento, que era o lote conjunto da humanidade (pois a Dualidade é sofrimento porque há
privação da Unidade), todo sofrimento vem daí.

Quando se conecta com as esferas da Unidade e da Luz, o sofrimento não pode mais existir, isso seria em
pensamento.

Porque tudo é Alegria, tudo é Felicidade, tudo é expansão.
Não há qualquer força de contração, qualquer limitação.

O próprio corpo desta Dimensão, que era, desde muitíssimo tempo, eterno, tornou-se perecível e padecedor.
Então, superar o sofrimento pode ser feito apenas pela humildade.

A humildade é, de certa forma, o bálsamo do sofrimento.
Pois todo sofrimento, em última análise, é apenas para lembrar a condição efêmera.

Assim, portanto, não mais combater (mesmo se isso for às vezes necessário), mas ‘transcender’ o sofrimento
pela humildade permite ser, efetivamente, um bálsamo que transcende o sofrimento e o faz desaparecer.

Ela o faz desaparecer da consciência.
Vejam, por exemplo, a vida de alguns místicos, no oriente como no ocidente, atingidos por diversos

sofrimentos e que, no entanto, transcenderam e superaram este sofrimento.
Vejam, por exemplo, o mais querido representante da Unidade, que não faz parte dos Anciãos porque essa foi

a sua escolha, e que foi acometido de um câncer.
E quando os seus “discípulos” se alarmavam e sofriam pelo seu próprio sofrimento, ele próprio demonstrou
que era capaz de não mais ser identificado com este sofrimento e, então, de deixar este plano com toda a

lucidez, transcendendo o sofrimento pela humildade e pela Unidade.
Assim, portanto, enquanto o olhar da consciência estiver separado e dividido, o sofrimento é concebido como

um elemento bloqueador e limitante, o que o é efetivamente para a personalidade.
Mas este apelo para entrar na Unidade, na Profundez e na humildade vai, a um dado momento, engrenar um

processo em que o sofrimento nada mais pode vir perturbar.
Naquele momento, a personalidade é transcendida, o sofrimento é transcendido.

Isso não significa que o sofrimento pode desaparecer instantaneamente.
Isso às vezes acontece em outros casos, este não é o caso.

Então, há apenas uma consciência da Luz e de uma Luz bem mais intensa.
É um contrapeso, de todo modo, como eu expressei nas minhas primeiras palavras.

Tornar-se Luz, tornar-se grande, é tornar-se o menor, aqui.
Não há tampouco que culpar.

Obviamente, todo sofrimento é apenas reflexo da perda de Unidade, mas esta perda de Unidade refere-se ao
conjunto deste plano de manifestação no qual vocês são parte integrante.
E é neste conjunto de manifestações ilusórias que convém revelar a Luz.

É o que vocês fazem atualmente.

***

Pergunta: focar a consciência na sua Estrela pode ajudar a alcançar esta humildade?

Minha Irmã, sim, certamente.
Isso será desenvolvido em detalhes dentro de muito pouco tempo, por aquele que se denomina UM AMIGO,

que irá concluir assim e lhes dar as últimas ‘chaves Vibratórias’ para vocês utilizarem em si mesmos, para
aproximá-los, sempre mais, desta humildade e desta Unidade.

Então, sim, é claro, focar sua atenção no ponto Profundez fará ressoar, em vocês, um novo circuito.
Esse circuito é aquele que vai permitir-lhes ir para mais Unidade e para mais Profundez, efetivamente, e então

manifestar cada vez mais a humildade.



Como dizia UM AMIGO, a consciência e a Vibração são uma única e mesma coisa e vocês têm hoje a
possibilidade de focalizar a sua consciência e de fazer emergir a Vibração e a Consciência da Vibração.

É disso que é preciso se servir, prioritariamente, pois esse é o instrumento que existe, hoje, nesta Dualidade,
para retornar à Luz, que não estava absolutamente presente há mais de 30 anos e durante a minha vida.

É isso que percebeu perfeitamente SRI AUROBINDO, o bem amado João, quando ele descreveu a chegada
do Supramental e as consequências que isso teria, no nível celular da sociedade, da humanidade.

É isso que vocês vivem atualmente.
Portanto, sirvam-se da Vibração e sirvam-se da Luz.

Sirvam-se das suas capacidades novas para Atenção e Intenção.
Então, sim, se vocês focarem a sua consciência no ponto Profundez, vocês irão ativá-lo em vocês e isso irá

facilitar toda a tarefa.

***

Pergunta: como proteger e curar a alma a fim de estar na Unidade com ela?

Mas, minha Irmã, você não pode falar de proteção.
A proteção é um conceito que pertence à dualidade e, portanto, essa própria palavra ‘proteção’ é uma heresia

em relação à Unidade.
Pretender uma proteção, é ainda pretender uma separação entre o Bem e o Mal.

A Unidade não é nem o Bem, nem o Mal, mas está além do Bem e do Mal.
Assim, portanto, na sua própria consciência, e nas palavras que você expressa, considerar a noção de

proteção é um ato da Dualidade.
A melhor proteção é a Luz, e esta proteção não é de fato uma proteção, ela é a sua Verdade íntima.

A proteção pertence ao linguajar da Dualidade.

***

Pergunta: deveríamos, então, abençoar o sofrimento?

Abençoar é uma palavra muito significativa.
Simplesmente, agora, em um primeiro momento, aquiescer para transcendê-lo e superá-lo.

O sofrimento, se vocês ali aplicarem um remédio ligado à Dualidade, de ação / reação, naquele momento,
vocês se afastam sempre mais da Unidade.
Obviamente, um médico vai tratar dos males.

Ele vai tentar (através do que ele aprendeu, do que lhe foi ensinado, do que lhe foi revelado, não importa)
aplicar um bálsamo sobre esses diferentes males, sobre esse mal que existe na cabeça ou no corpo.

Mas essa, que tem sido a conduta normal da humanidade, pelo ‘princípio da Dualidade’, hoje, deve
ser superada e transcendida.

Vocês não têm que se opor à Dualidade.
A Luz não é uma oposição.

A Luz é Vibração, e a Vibração da Unidade é algo que lhes dá todas as respostas.
Mas enquanto o mental se apreender para querer agir contra algo, ou mesmo se servir da Luz para compensar

uma falta de Luz, isso é apenas o reflexo da Dualidade e de um funcionamento em meio à Dualidade.
A Unidade é simples, é um ‘estado de Alegria’.

A humildade conduz à Alegria.
A Alegria independe das circunstâncias exteriores e de qualquer sofrimento Interior.

A Alegria desabrocha quando ela se encontra no Fogo do Coração, sejam quais forem os sofrimentos
anteriores.

Eles são transcendidos e queimados pelo Fogo do Amor.
Compreendam bem que a Dualidade (sem a intervenção e a manifestação da Luz nesses grandes Ciclos) é

interminável, como o ‘princípio de reencarnação’, que é um princípio falsificado, obrigando-os contínua e
continuamente a reencarnarem.

Somente alguns muito grandes Seres conseguiram, por uma manobra de abandono sem precedentes para a
Luz, em épocas de resistências intensas a esta Luz, transcender as condições da humanidade.

Hoje, isto está disponível para todos.
Ir para a sua própria Unidade significa superar a Dualidade e não mais se servir da Dualidade.

Como vocês querem superar a Dualidade se vocês raciocinarem em termos de Bem e de Mal?
O Bem, como lhes disseram algumas das minhas Irmãs, mantém tanto a matriz como o Mal.



Desejar fazer o bem é louvável, mas não confere a Unidade.

***

Pergunta: podemos transmitir a Luz?

Querida Irmã, se você se tornar Luz, a Luz se transmite por ela mesma, ela não tem necessidade de você.
Pois, se você desejar transmitir a Luz, esse é um ato da personalidade.

Por que você entra no Fazer e você sai do Ser.
Estar no Ser, é estar no Fogo do Amor.

O Fogo do Amor não tem necessidade de expressar, nem de manifestar, nem de querer, porque ele é
suficiente em si mesmo.

Desta maneira, CRISTO não estava agindo.
Bastava olhá-lo, tocá-lo e abordá-lo para ser ‘transmutado’.

Não era Ele que decidia, mas o Pai, n'Ele.
Portanto, vivendo a Unidade, não há mais nada para projetar.

Há apenas que ‘ser’ e quanto mais vocês entram na humildade do ser, mais a Luz irradia e mais ela age.
A Luz será sempre, como lhes disseram todas as minhas Irmãs e todos os Anciãos, muito mais inteligente do

que o ego e do que a vontade de ‘fazer o bem’.
Ser unitário está além desta ‘vontade de bem’, pois vocês próprios se tornam o Bem, além do Bem e do Mal.

Qualquer veleidade ou qualquer vontade de ‘projeção’ de Luz é uma Dualidade.
Vocês acreditam que os Melquizedeques, como o Mestre PHILIPPE DE LYON, puderam curar tantos seres

por uma vontade de cura?
Não, é porque eles eram, uns e outros, os menores, e porque eles nada queriam a não ser o bem da

humanidade, ou seja, ir além do Bem e do Mal, reencontrar a Unidade e CRISTO, ou o ‘estado Crístico’, nada
mais.

E isso bastou para engendrar os milagres.
Na maioria das vezes, por trás do desejo de ajudar o ser humano, esconde-se, sub-repticiamente, o ego.

Durante a minha vida, durante a minha última vida, eu rezei muitas vezes para a saúde de várias almas, mas eu
rezei, eu, querendo agir?

Não.
Eu pedia à Luz e a CRISTO, o meu Bem Amado, para agir (que era a Dimensão Ilimitada em mim).

Não era a minha pessoa que agia.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu me regozijo de ter dialogado e me comunicado e comungado com vocês.
Por imitação, eu diria: “eu lhes dou a minha Paz” e eu quero a sua Paz.

Até logo. 

 ************

1 - NÚPCIAS CELESTES - ‘Integração das Virtudes’ - 12 Etapas - 2009:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de...

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
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 Meu nome é Teresa. 
Eu venho entre vocês para falar de duas coisas que podem ajudá-los a conscientizar para o que vocês vão.
Essas duas palavras: Pequenez e Grandeza são, certamente, a ilustração do que me foi deixado viver, no
início do século passado sobre esta Terra, e que eu retratei como o meu desejo mais íntimo quando estive

encarnada.
Esse desejo não era um desejo visando qualquer promoção de mim mesma, mas mais uma convicção que eu

tinha, como criança que, para encontrar o Amor indizível, eu devia passar pela Pequenez, ou seja, fazer-me
muito pequena até não mais existir.

Pequena, eu queria não mais existir aqui, nesse mundo que percorria, porque pensava permanentemente no
outro mundo, no que eu chamava de verdadeira Vida, com quem, em minha infância, eu chamava de Cristo, de

Santos, de Paraíso.
Eu busquei em todos os tempos, portanto, durante a minha curta encarnação, essa noção de Pequenez.

Não era em um sentimento de punição do que quer que fosse, mas eu respondia verdadeiramente ao apelo da
minha alma para nada ser deste lado, esperando e pensando, naquela época, que eu seria muito grande e

muito próxima de Cristo lá no alto, segundo as palavras da minha época.

***

Então, é claro, na sociedade ocidental de todos os tempos, nos ensinam, desde pequenos, a querer ser algo
ou alguém, através de um reconhecimento, qualquer que seja, do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, no

nível da vida, simplesmente para não ser inexistente e ter um papel, uma função, um lugar.
Isso jamais me ocorreu quando eu era criança, porque eu tinha essa íntima convicção de que, se eu fosse

pequena aqui, então, necessariamente, eu seria acolhida no Céu, segundo as palavras da época.
Então, eu tudo fiz para realizar essa convicção.

Eu efetivamente empreguei essa noção de Pequenez através, é claro, de coisas que hoje podem parecer,
nesse mundo, muito ultrapassadas e antiquadas: a obediência, a obediência a uma autoridade superior, o

Serviço, a doação da minha alma, de mim mesma, sem reclamar de nada do que me era pedido.
Muito rapidamente eu me apercebi de que, comportando-me e vivendo desse modo, eu vivia já interiormente

um sentimento de plenitude muito especial.
Eu não tinha as palavras, então, para exprimir o que eu vivia, a não ser através da minha comunicação com

Jesus, com Maria, na língua da época, em palavras da época, que devem ser substituídas no contexto de cem
anos atrás.

***

Então, hoje, eu vou me exprimir mais com as palavras de hoje e adaptadas à época na qual vocês estão
encarnados.

É claro, outras Irmãs e outros Anciões exprimiram-lhes essa noção.
Seja Mestre Philippe ou, também, a minha Irmã Hildegarda.

Há, nesse mistério de Pequenez, verdadeiramente, um mistério essencial.
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É um mistério enquanto se permanece no nível da personalidade, da vida comum e ordinária porque,
efetivamente, quem pode imaginar, pensar ou mesmo sonhar que, apagando-se, efetivamente, penetra-se em

um espaço de si mesmo muito especial.
Apagar-se não quer dizer desaparecer ou ser humilhado ou humilhar-se a si mesmo, mas é um convite para
penetrar na profundez de si mesmo porque, é claro, quando não há mais veleidade de ser algo no exterior,

efetivamente algo no interior aparece naquele momento.

***

Guardada toda proporção em relação a essas palavras da minha época, hoje é a essapassagem que vocês
são convidados.

Essa passagem representa, de algum modo, um princípio de vasos comunicantes.
Vocês não podem aceder à Verdade do seu ser enquanto vocês desempenharem, no exterior de si mesmos,
um papel, mesmo se esse papel puder por vezes fazer de vocês alguém que se devota para o outro ou para

uma causa.
Mesmo se, efetivamente, a aparência puder ser a mesma, há uma forte diferença entre aquele que está em

uma noção de sacrifício, esperando uma recompensa, e aquele que vive realmente essa Pequenez.
Então, se a palavra Pequenez perturbá-los, hoje, é de uma maneira diferente que eu irei falar.

Imaginem que essa Pequenez, de fato, seja uma atenuação, uma diminuição do ego, da personalidade, do
«eu».

Efetivamente, quando há, de algum modo, uma diminuição dessa personalidade, desse ego, desse «eu» e,
sobretudo hoje, para vocês, então, começa a aparecer outra coisa: o Si, a Grandeza.

Mas essa Grandeza não pode exprimir-se no exterior, ela se exprime no Interior.

***

Segundo o princípio desses vasos comunicantes, se vocês nada mais forem fora, vocês se tornam tudo
dentro.

Nada mais ser fora não quer dizer retirar-se de tudo, mas substituir esse tudo como algo que não é a finalidade,
é agora, de alguma forma, mudar de objetivo, mudar de prioridade e criar as circunstâncias propícias para

outra coisa.
Essa outra coisa, que é invisível, impalpável, que pode parecer ser uma Crença, uma fé cega está,

efetivamente, além disso, porque, quando vocês aceitam, sem forçar e sem sacrifício, não mais deixar
manifestar-se tudo o que faz os jogos que podem existir na sociedade, nas relações entre os seres, então, vai

nascer, em vocês, algo mais.
Então, é claro, as palavras que vocês empregam hoje de Luz, de Estado de Ser, não tinham lugar de ser na

minha época.
Então eu chamava isso: de Cristo, de Maria.

***

Muito jovem eu tive a oportunidade de viver um momento de êxtase, e esse único momento de êxtase inspirou-
me durante a minha curta encarnação, porque eu sabia que esse pequeno êxtase que eu vivi muito jovem era

verdadeiramente a solução.
Então, todos vocês, hoje, aqui, que vivem hoje sobre esse mundo, vocês têm uma oportunidade extraordinária,
é que esses momentos que para mim duraram apenas o espaço de uma manhã, um domingo, alguns minutos,
vocês têm a possibilidade de reproduzi-lo em vocês, quando vocês oram, quando meditam, quando se alinham

e é exatamente isso que devem buscar, é exatamente a isso que vocês devem se abandonar.
Então, é claro, esses momentos vocês os vivem em circunstâncias específicas, em suas orações, em suas

meditações, em seus alinhamentos, e o que é importante apreender é que, mesmo na ação e no jogo da
personalidade, esses instantes devem permanecer gravados em vocês.

Porque, se vocês mantiverem a consciência que se coloca no que vocês viveram nesse espaço especial de si
mesmos, vocês poderão recriar esse estado em outro momento.

Porque esse espaço que vocês viveram, em um momento específico, pode perfeitamente manifestar-se nos
momentos em que vocês efetuarem outra coisa além desse momento de alinhamento.

Ao relembrar e reanimar, de algum modo, o que vocês vislumbraram ou viveram, mais ou menos intensamente,
em seus momentos Interiores, vocês poderão manifestar isso no exterior e, naquele momento, irá acontecer
um processo especial: quanto mais vocês fizerem o que têm ainda que ser feito, pelas suas obrigações,

pelos seus papeis que, para alguns, permanecem, quanto mais vocês pensarem naquele momento, mais
ele será capaz de eclodir em suas atividades exteriores com muito mais facilidade do que no meu tempo.

Se vocês adotarem essa conduta vocês irão se aperceber, muito rapidamente, de que os seus momentos
exteriores poderão ser vividos identicamente ao que vocês viveram em outro momento, quando vocês estavam



voltados para si mesmos.

***

A outra consequência inegável é que, quando vocês vão em uma atividade, qualquer que seja, exterior, vocês
se lembram de ter a lembrança da Luz, da Vibração que os percorria, então, vocês poderão manifestar de novo
essa Vibração e, sobretudo, a personalidade que, o que quer que vocês façam, não poderá tornar-se invasiva.

É assim que se instala a Pequenez.
Ela não se instala pela humildade que vocês vão decidir, assim, de um dia para o outro, tornar-se humilde.
Porque há um risco, é que o próprio ego apropria-se dessa humildade para dela fazer, de algum modo, um

fazer-valer, ao invés de um estado Interior.
Em contrapartida, se vocês tomarem por hábito, mesmo nos gestos ou nas ações mais simples da vida

comum, como olhar alguém, como trocar algumas palavras, se vocês rememorarem essa Luz, esse estado,
essa Vibração, segundo o que vocês viveram, essa Alegria, então, naquele momento irá se preencher desse

estado.
Isso se chama, eu creio, nos diferentes ensinamentos, de princípio da Atenção, porque, onde se coloca a sua

Atenção, a sua Consciência se manifesta.

***

Portanto, vejam vocês, não é questão de passar 24 horas por dia pensando no alinhamento, mas viver nesse
estado especial, mesmo quando vocês estiverem em uma ação exterior, em um fazer tudo o que há de mais

comum.
Porque é realmente dessa Atenção que irá decorrer a vivência real da Humildade, da Simplicidade e da

Pequenez.
No caso, não é você que decide ser humilde e simples, isso se estabelece, de algum modo, sozinho.

Assim que houver, em vocês, a compreensão desse mecanismo da consciência em que estão, mesmo em
uma atividade exterior, conscientes desses momentos que viveram anteriormente, e vocês constatarem, muito

rapidamente, que aquele momento ou aqueles momentos vão se instalar, primeiro quando vocês nele
pensarem e, depois, muito rapidamente, em um segundo tempo, vocês irão perceber os momentos em que

saem desse estado de Pequenez e de Alegria.
Porque, paradoxalmente, é a Pequenez que confere a Alegria, porque a Alegria existe no Interior, antes de

tudo, quando vocês contatam com o seu Coração.
E, portanto, mesmo que vocês fizerem uma tarefa que não os satisfaça no nível de sua personalidade, algo

que lhes pareça inútil ou fútil, é especialmente nesses momentos que vocês devem pensar no que viveram nos
momentos Interiores, a fim de que o que lhes pareça fútil e inútil possa preencher-se do que vocês viveram em

um estado de plenitude.
E, aliás, quando vocês vivem o seu alinhamento, seja à noite ou em outros momentos, vocês nada mais são no

exterior, vocês renunciam, de algum modo, de maneira efêmera, aos seus papéis, às suas atividades, para
penetrar no Interior de si mesmos.

É nesses momentos de alinhamento que vocês descobrem, de algum modo, a grandeza que está em
vocês: esse sopro, esse calor, essa fusão, essa comunhão, não importam as palavras que vocês

empreguem, mas um estado diferente do que constitui, em geral, o quotidiano do ser humano em todas as
suas atividades diárias.

Se vocês fossem capazes de se lembrarem desses instantes lavando o chão, passando roupa, realizando algo
que os contrarie, então, muito rapidamente vocês iriam constatar que a própria contrariedade desaparece e que
vocês efetuam aquela tarefa pouco a pouco em uma Alegria e, enfim, muito rapidamente, vocês poderiam se

aperceber de que qualquer tarefa pode ser preenchida da mesma Graça e da mesma Alegria.
Porque vocês não estão mais identificados, mesmo fazendo-a, àquela tarefa, àquela ação, vocês estão
plenamente conscientes de que efetuam algo que anteriormente não lhes dava prazer e que, agora, se

desenrola de modo diferente, porque vocês reconectaram, em vocês, com um momento de Graça que pode
se manifestar em algo que anteriormente podia parecer detestável.

É assim que se passa da Pequenez à Grandeza.

***

A Humildade, a Simplicidade de que já falei há pouco tempo é uma vigilância, mas não é preciso que seja uma
vigilância do ego, nesses momentos que vocês vivem, onde a intensidade da Luz, da Verdade, são tão fortes.

É preciso, de algum modo, verdadeiramente, passar desse estado de Pequenez para esse estado de
Grandeza.

Então, naquele momento, qualquer que seja a Pequenez da tarefa que vocês efetuarem, qualquer que seja a
Pequenez da ação empreendida, vocês irão descobrir a Grandeza que, ela, é Interior e não exterior.



Isso poderá também evitar um insuflar e um aumento da personalidade que se crê útil e que crê que, se ela
efetuar tal ação, ela poderá encontrar tal recompensa.

Eu espero que tenham compreendido, hoje, que a única recompensa vem da Luz e de você mesmo, mas de
você mesmo bem além da simples aparência do seu papel ou da sua função.

***

Os mecanismos que se instauram agora e que já estão presentes desde algum tempo sobre a Terra, irão lhes
permitir muito rapidamente realizar isso.

É a característica dos tempos que vocês vivem, é que tudo é muito rápido, em um sentido como no outro.
Então, eu lhes afirmo que basta aproveitar a qualidade e a rapidez do que está aí para manifestar essa

passagem.
Cristo dizia: «aqueles que quiserem se elevar serão rebaixados e aqueles que se rebaixarem serão elevados».
Isso nada tinha a ver com qualquer história moral, é exatamente desse processo que ele falava, que é ilustrado,
hoje, através do que lhes têm ensinado algumas das minhas Irmãs e alguns Anciões, pela última Reversão e a

Reversão Final do Triângulo situado na sua testa, permitindo a esse ego, a esse fogo do ego, a essa
personalidade, transmutar-se, reverter e deixar aparecer, então, o Fogo do Coração ou do Espírito, a Doação a

si mesmo, essa Pequenez que, de fato, é uma Grandeza.
Essa Pequenez nesta Dimensão, aí onde vocês estão, quando é vivida, confere a maior das recompensas, que

não foi, no entanto, buscada como tal, mas que se instala assim que esse basculamento, essa reversão da
Energia situada naquele nível dessa consciência for efetuada.

Lembrem-se de que não é preciso pensar na humildade ou na simplicidade unicamente nesses termos e na
sua definição.

Mas que é lembrando-se dos seus estados de alinhamento, dos seus estados de Paz, mesmo os mais
fugazes que vocês viveram nos momentos de alinhamento, que vocês já percorreram nos caminhos da Graça e
da Alegria Interior ou que vocês tenham simplesmente feito aflorar, aproximar de alguns estados, isso não faz

qualquer diferença para a Consciência.
Porque, se vocês forem capazes de se lembrar daquele instante, e sobretudo das coisas mais simples, e eu
diria mesmo as menos agradáveis das suas atividades quotidianas, então, vocês irão constatar bem depressa

que vocês vão reencontrar, de modo amplificado, esse estado Interior, porque vocês irão provar a si mesmos e
à sua própria Consciência que fizeram a Reversão ilustrada pelas palavras de Cristo.

É exatamente disso que ele falava, é exatamente disso que falou também o Mestre Philippe de Lyon, e isso
corresponde à inteira Verdade.

***

De fato, a tendência, como vocês sabem, da personalidade, é sempre para essa fragmentação, para essa
apropriação, para essa necessidade de tomar permanentemente, seja do conhecimento, seja da ciência.

Então, isso irá permitir reverter a sua própria personalidade e colocá-la, em um primeiro momento, a serviço de
outra coisa muito maior.

Então, pouco a pouco, essa Pequenez irá se instalar sozinha, o que, eu repito, não é a negação do que vocês
são, mas que consiste, simplesmente, em colocar a personalidade e as ações exteriores, quaisquer que
sejam, no devido lugar, aproximando-os, então, pouco a pouco, do que os orientais gostam de chamar de

Ilusão ou de Maya esta Dimensão.
Então, é claro, a época que vocês vivem é muito específica, porque ela vê, de maneira geral e coletiva, o fim

da Maya, dessa Ilusão.
Mas lembrem-se do que disseram os Anciões e os Arcanjos: «Vocês irão exclusivamente para onde os levar a

sua Vibração» e não as suas Crenças sobre vocês mesmos, e não qualquer sucesso material, afetivo, ou o
que quer que seja.

Tudo irá depender exclusivamente da sua Vibração, tudo irá depender exclusivamente do que vocês atingiram
e alcançaram nesse mundo.

***

Então, é claro, alguns seres vivem estados muito próximos da Luz no momento dos alinhamentos e, depois,
assim que saem desses estados, então realizam o seu trabalho e a personalidade retoma a dianteira para
efetuar, como se nada houvesse, as atividades comuns e usuais, deixando então para a personalidade a

possibilidade de retomar todo o lugar, de afastá-los da Pequenez.
Aí está uma das últimas armadilhas do que é chamado de personalidade ou de ego, que deve ser transcendida

e que é perfeitamente capaz de transcender pelo que eu acabo de falar.
Isso é muito simples.

Não há necessidade, mesmo se corresponder a pontos de energia específicos, de se ocupar disso.



À vista do que se realiza atualmente sobre esta Terra, na sua Dimensão, vocês se apercebem, muitos de
vocês, de que tudo se torna muito rápido, de que os seus pensamentos se materializam muito rapidamente, de

que criar algo na sua vida se torna cada vez mais rápido, como se vocês tivessem se tornado efetivamente
criadores da sua própria realidade, a cada instante, e é exatamente isso.

É justamente essa aceleração que lhes permite realizar muito rapidamente o que eu acabo de falar.

***

Assim, portanto, lembrem-se de que fazer um trabalho de Serviço para a Terra é extraordinário, é, aliás,
essencial, mas vocês, quando vocês fazem, para vocês mesmos, o serviço?

Vocês fazem para vocês mesmos o serviço, é claro, trabalhando no serviço coletivo, mas é preciso também
ser capaz de servir-se a si mesmo, bem além da personalidade, e o que eu lhes disse é, certamente, hoje,

devido a essa rapidez, o meio mais direto de chegar ao Si e de instalar em vocês a permanência de um estado
de Alegria, de Paz, de Serenidade, onde poderá se manifestar, na sua Pequenez, na sua Grandeza.

Aí está o que eu tinha a dizer, é muito simples.
Então, se em relação a isso, e exclusivamente em relação a isso, vocês tiverem necessidade de outros

elementos, e se puder dá-los, eu os dou com prazer.

***

Não temos perguntas, agradecemos.

***

Então, meus Irmãos e Irmãs, meus amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor.
O que vocês vivem, o que vocês vão viver é uma coisa absolutamente maravilhosa.

Tantas almas desejariam viver o que vocês vivem, em um corpo!
Essa revolução, essa revelação extraordinária da Luz é um momento de grande Graça, ele é único.

É claro, além mesmo do que foi anunciado, da liberação do confinamento desta ilusão, a experiência do seu
Espírito, naquele momento, é única.

Então, apreendam essa ocasião única, agarrem-se ao seu Coração, firmemente.
Vão para o que vocês são, em toda serenidade, vocês nada terão a perder porque, de qualquer modo, nesse

mundo e nesta ilusão, tudo está perdido.
Vocês têm tudo a ganhar.

Eu lhes digo, até já, porque eu irei acompanhar, com vocês e em vocês, o seu alinhamento, e eu espero
simplesmente que vocês se lembrem dessas poucas frases daquela a quem chamam de Pequena Teresa,

porque vocês têm aí uma ferramenta extraordinária para acelerar o que já está se acelerando.
Eu lhes digo até já.

************
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 Eu sou Teresa.

Irmãos e Irmãs, todo o meu Amor está com vocês.
Eu venho como Estrela PROFUNDEZ, completar o que disse minha irmã Gemma sobre o Pequeno Caminho, o

caminho da infância, contribuindo para estabelecer a cruz de apoio posterior ao Cristo.
Essa Cruz é aquela da ‘Criança Interior’.

Ela é aquela do impulso da alma, voltada para o Espírito e não mais para a pessoa.
Minha curta vida ilustrou isso.

Essa presciência que eu tive, criança, de não mais ser absolutamente nada nesse mundo, para poder passar,
como eu o dizia, a fazer meu Céu, fazer o bem sobre a Terra.

Isso era oriundo diretamente de minha Criança Interior, dessa capacidade para ir à profundidade de mim
mesma, para ali recolher o que queria, não minha personalidade, mas o que queria profundamente minha alma

que se voltava, então, para o Espírito, que era viver o Espírito.
Então, muito rapidamente eu compreendi, sendo jovem, que o Espírito era representado e levado pelo Cristo e

por Maria.
Então, eu não tive parada em minha vida, inclinando-me para essa pequenez.

***

A Criança Interior é a manifestação da alma na vida sobre a Terra que, ao mesmo tempo mantendo a Alegria,
ao mesmo tempo mantendo a visão clara (exterior ou no Coração) do que é a família, do que são as regras da

sociedade, quis, muito pequena, ir para outra coisa.
Essa «outra coisa» era, para mim, indizível.

Em minha vida, eu não toquei o indizível.
Eu apenas toquei esse impulso de minha Criança Interior que me fez, de algum modo, apreender essa

Verdade de não mais ser nada, de abandonar-me a Ele, a Ela, aceitar, de qualquer modo, perder minha vida,
que efetivamente perdi, para ganhar meu Céu.

Isso é o que eu realmente vivi, o caminho da infância, o Pequeno Caminho, aquele que consiste em nada
buscar desse mundo, mas buscar tudo do outro mundo, não como uma busca, mas, antes, como a última

vontade, aquela de ir para Ele.
Minha curta vida representou, ao extremo, essa ‘tensão’.

Talvez muitos de meus Irmãos e de minhas Irmãs encarnados saibam que eu morri muito jovem, de uma
doença que se chamava, à época, de languidez, a tuberculose.

Eu me enlanguescia, efetivamente, do Céu.
Hoje, vocês têm uma chance, é que, qualquer que seja sua idade, o Céu vem a vocês, em sua vida.

***
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Cristo vem bater à sua porta.
Ele vem perguntar se vocês querem tornar-se Ele.

As condições de minha vida não são de modo algum as mesmas que vocês vivem hoje e, no entanto, se vocês
se inclinam sobre o Pequeno Caminho, sobre o caminho da ‘infância’, então, verdadeiramente, vocês

perceberão, muito rapidamente, sua Presença, a Presença da Luz, do Espírito.
O som da alma e do Espírito vão chamá-los para viver próximo d’Ele e n’Ele, coisa que não era possível há um

século.

***

Hoje, muitas coisas mudaram na superfície da Terra, nos Céus, mas na consciência humana também.
A alma humana afundou-se numa forma de materialidade muito específica, numa individualidade frenética onde

nada existe além da satisfação do prazer imediato, da satisfação dos desejos desse mundo.
Hoje, é tempo de ‘entrar’ em você.

Se vocês querem reencontrá-Lo, vão à Profundez de seu ser, podar tudo o que não é Ele, podar tudo o que
não é a Luz, não numa vontade qualquer, mas, simplesmente, voltando-se para sua Criança Interior, onde

vocês extrairão o impulso da alma para ir para a Cruz Anterior, para ir para Ele, para tornar-se Ele.
Para isso, é preciso verdadeiramente, como algumas de minhas irmãs o disseram, que o desejo não venha

perturbar a superfície de sua consciência.
É preciso que vocês estejam na escuta, no acolhimento do que, como o disse minha irmã Gemma, chega hoje

sobre a Terra.
Então, nessas condições, tudo será facilitado.

A Graça e a ação de Graça trabalharão em sua vida, a fim de permitir estar sempre mais nessa Graça.
Todas as dificuldades serão resolvidas, tudo o que era obstáculo será varrido, não por qualquer vontade, não

por qualquer trabalho, mas, efetivamente, por esse caminho do abandono ou da pequenez, o Pequeno
Caminho.

É claro, a Humildade, a Simplicidade são as chaves, isso lhes foi dito.
Aceitar ‘nada ser’ é, por vezes, muito difícil para a alma humana em encarnação.

Ela tem dificuldade para compreender que o Espírito é tudo e que o corpo ou a personalidade estritamente
nada é.

Ela tem dificuldade para compreender, mesmo se aceita, em princípio, que tudo desse mundo é apenas uma
ilusão, apenas um conjunto de ‘projeções’ construído no medo e na experiência da separação e do

afastamento d’Ele.

***

Então, é claro, tudo o que constitui a personalidade e mesmo a alma é voltado para essa manifestação, porque
ela é persuadida de que nada mais existe.

Mesmo a Luz não está hoje, ela está para o outro lado.
A libertação é vivida com uma ‘angústia’, a angústia da morte, a angústia de perder isso ou aquilo, um filho, um

pai, a angústia de desaparecer.
Na infância, encontra-se uma forma de segurança.

Gemma falou-lhes da inocência.
No Pequeno Caminho há também essa profundez onde, aceitando não mais olhar no exterior (o que não quer
dizer isolar-se e renunciar ao que quer que seja, mas efetivamente ir para Si), vocês ali encontrarão o impulso

da alma que os conduzirá ao Espírito.
Esse ‘impulso da alma’ que muitos de vocês viveram, pela ignição da Coroa Radiante da cabeça e pelo som da

alma ouvido no ouvido.

***

Hoje, é preciso fazer mais.
É preciso estender os braços, é preciso viver esse Abandono final.

O que é que Cristo vem pedir-lhes?
Ele dirá: «Você quer deixar os mortos enterrar os mortos e você quer seguir-me?».

Para isso, é claro, há certo número de ‘apegos’, quaisquer que sejam, que cada ser humano em encarnação
apresenta.

Apegos ao ser amado, apegos aos filhos, apegos a uma posição na sociedade, apegos à própria vida, porque,



apesar de tudo, a vida é algo de magnífico.
Ela simplesmente foi amputada de sua parte mais divina, em vocês.
Mas, no exterior, ela se estende em sua Majestade, em sua criação.

O que de mais belo do que um pássaro, o que de mais belo do que uma árvore, o que de mais belo do que o
que exprime o ser humano, quando ele está na beleza, e, no entanto, tudo isso é apenas um ‘reflexo’ do que é

a verdadeira Verdade.
Então, efetivamente, existem tantos fatores de apegos, tantos fatores de seduções na vida que é levada aqui

embaixo.
O caminho da infância, o Pequeno Caminho, é certamente o melhor modo, atualmente, de facilitar a vinda da

Graça, de sua Graça, permitindo sua Ressurreição.
Para isso, é preciso ir à Profundez de você mesmo.

É preciso superar os medos.
É preciso superar os apegos, não suprimi-los, mas transcendê-los.

Você pode estar numa caverna, sozinho, ter cortado tudo, e estar no mesmo medo e no mesmo apego.

***

Voltar a tornar-se uma criança é realmente voltar a tornar-se uma criança, quaisquer que sejam as
circunstâncias de sua vida, qualquer que seja sua idade.

É assim que vocês construirão a Cruz do Cristo na qual Ele vai apoiar-se.
A Humildade, a Simplicidade são as primeiras etapas e, em seguida, a Unidade e a Profundez, permitindo-lhes
viver essa Criança Interior que vai levá-los, agora, extremamente rapidamente, para reencontrar o Cristo, para

reencontrar seu Coração e sua Essência.
Mas, para isso, é preciso já conceber que tudo o que está no exterior visível, tudo o que vocês construíram, o

que quer que vocês tenham construído, é um obstáculo para esse acesso.
Então, é claro, não é questão de fazer tudo desaparecer num abanar das mãos, mas, simplesmente, estar

‘consciente’, simplesmente, aceitá-lo e, sobretudo, vivê-lo, voltar-se para essa Profundez, para essa Criança
Interior.

A Criança Interior os guiará, o Pequeno Caminho os guiará para onde vocês devem ir, para Ele, para viver a
Graça.

***

Eu os lembro que é o apoio da Cruz Crística que lhes permite encontrar o ponto ER, ou seja, o Centro.
Muitos de vocês percebem agora a imagem da Coroa do Coração na Coroa da cabeça, pela Vibração central.
Essa Vibração dessa pequena Coroa da cabeça, que corresponde ao Coração, muitos de vocês começam a

perceber nela pontos precisos de Vibração.
O ponto posterior, na parte traseira do ponto ER, é justamente a intersecção da Cruz Crística Posterior.

É aquela que une o eixo AL-OD ao eixo UNIDADE / PROFUNDEZ.
Esse ponto é o ponto do ‘Pequeno Caminho’.

É o ponto onde vocês se aproximarão de Cristo, é o ponto onde a Voz Interior se faz ouvir de diferentes modos
e onde sua Graça vai conduzi-los para viver essa Unidade e seu reencontro.

***

Tudo isso se desenrola sob seus olhos, sobre a Terra e também em vocês.
Isso se desenrola agora por suas percepções de Consciência, por seus sonhos, por suas Vibrações

existentes, mesmo, em alguns trajetos da Luz em vocês e, em particular, sobre o trajeto AL-AL ao nível do
nariz.

Tudo o que se manifesta em vocês concorre para levá-los a reencontrar o Pequeno Caminho, a ouvir a Criança
Interior e a tornar-se essa Humildade e essa Simplicidade.

A inocência de que falava Gemma, é claro, não deve fazê-los pessoas que são abusadas por outras pessoas,
mas essa inocência está ligada, sobretudo, à inocência em relação ao Céu e à Luz.

Voltar a tornar-se como uma criança.
E o Cristo dizia: «Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, se não volta a tornar-se como uma criança», quer

dizer livre de qualquer apego, de qualquer crença, livre de qualquer passado e de qualquer futuro.
É verdadeiramente estar no instante, viver o instante, sem estar, como a personalidade, preocupada com o

instante seguinte ou estar ferida pelos instantes passados.
É verdadeiramente instalar-se nesse presente, onde tudo é possível, onde a Luz penetra na Vibração e na



pulsação de seu Coração.

***

A Luz é onipresente, isso vocês sabem.
Vocês devem, hoje, penetrar na Humildade e na Simplicidade esse Pequeno Caminho, a fim de beneficiar-se,

de algum modo, da totalidade do influxo do impulso da alma e da Criança Interior, que vai permitir-lhes
elevarem-se para Ele, e não elevarem-se nessa vida.

Ele dizia também, lembrem-se: «Aquele que quiser elevar-se será rebaixado».
Ele falava de elevar-se nesta vida, mas não elevar-se na Luz, bem ao contrário.

Vocês devem, para isso, rejeitar agora todos os medos, todos os condicionamentos, sejam religiosos, sejam
ligados à sociedade, sejam ligados aos seus pais, aos seus filhos.

Vocês devem apresentar-se nus e livres diante d’Ele, a fim de desposar e tornar-se Ele.
A Cruz Posterior, essa Cruz em ressonância com a Criança Interior, a Humildade, a Simplicidade, a Unidade, a

Profundez, é muito exatamente o que os conduz a Ele.
É o ‘ponto de apoio’, de algum modo, da vinda do Cristo.

É o ‘ponto de apoio’ sobre o qual Ele virá tocá-los e conduzi-los às esferas da Eternidade.
Tudo isso pode viver-se agora, em Espírito e em Verdade.

Se vocês seguem o Pequeno Caminho, o ‘caminho da infância’, então, nada de desagradável do exterior
poderá chegar, porque sua vida, mesmo aquela da personalidade, será conduzida pela Luz e pelo Cristo, e por

nada mais.
Vocês terão que viver apenas a Graça a cada dia, a cada respiração.

Tudo se desenrolará, em sua vida, na mais maravilhosa das ações de Graça, na mais maravilhosa das
simplicidades, na mais maravilhosa das Luzes.

Apenas as resistências que os afastam da Luz, apenas a não rendição da personalidade, é que os afasta d’Ele
e do Pequeno Caminho.

***

Voltar a tornar-se como uma criança é, hoje, um elemento essencial no Abandono à Luz e para viver sua
Unidade, para vivê-la verdadeiramente, para instalá-la verdadeiramente em vocês e tornarem-se inteiramente

isso.
A chave, como sempre, é o Coração, mas vocês devem inclinar-se, isso de que minha irmã Hildegarda falava,

essa ‘tensão’ para o Abandono, o que vai incliná-los para Ele, para a Luz.
A realização da Fusão dos Éteres, em vocês como sobre a Terra, que foi traduzida pela ativação da Cruz Fixa,

depois as Cruzes Mutáveis, torna possível, hoje, o Pequeno Caminho, inteiramente, não com a fé que eu
chamei «do carvão», em minha vida, mas verdadeiramente viver os efeitos, imediatamente, aqui mesmo, sobre

esta Terra, nesse corpo, nessa personalidade.
Naquele momento, sua vida tornar-se-á bela, verdadeiramente, inteiramente.

Nenhum sofrimento, nenhum apego poderá atingi-los.
Vocês não estarão na indiferença, mas na Graça.

Cabe apenas a vocês vivê-la, cabe apenas a vocês realizar a Humildade, a Simplicidade, o Pequeno Caminho e
escutar sua Criança Interior, porque ela os guiará seguramente para Ele.

Ele virá apoiar-se em vocês e desvendará então a Cruz Anterior, aquela de que outras Irmãs falarão.

***

A verdade é um Fogo.
O Fogo da Luz é um Fogo que vai devorá-los em tudo o que não é Ele.

Esse Fogo vai consumir tudo o que é ‘ilusório’, tudo o que é ilusão e supérfluo em sua vida.
Para vivê-lo serenamente, é preciso, efetivamente, inclinar-se para esse Pequeno Caminho, é preciso penetrar

na Profundez porque, como o disseram os Anciões, nada existe no exterior, tudo se situa no Interior.
Não há diferença entre o Interior e o exterior, eles foram separados há muito tempo, tudo isso vocês sabem

agora.
Mas resta-lhes, sobretudo, percorrer o que vocês São.

Eu repito, não é uma busca, porque isso está já aí.
Há apenas que desvendá-lo, manifestá-lo e vivê-lo, sobretudo.

Sobretudo, ‘vivê-lo’.



Vocês entraram agora, a partir deste dia, nessa etapa abençoada em que a Graça os chama.
Ela os chama para vivê-la, para manifestá-la.

Ela os chama para o ‘tornar-se’.
A inocência da infância, o Pequeno Caminho, o Caminho Interior, é justamente esse caminho, é aquele da

Graça onde, quaisquer que sejam os elementos que venham chorar a personalidade, estes são transcendidos
pela capacidade de sua consciência para estabelecerem-se em sua nova morada, aquela de sua Eternidade.

E aí, então, vocês constatarão, muito rapidamente, que toda a sua vida vai mudar.
O que quer que lhes chegue, tudo será vivido segundo o ‘princípio da Graça’.

Nada mais poderá ser uma oposição ou uma resistência à Luz, nada mais poderá ser levantado
como interrogação ou como angústia.

Os próprios apegos aparecer-lhes-ão como futilidades.
Vocês descobrirão, então, que vocês podem ser um pai, uma mãe, um filho, um trabalho, ao mesmo tempo

estando totalmente livres.
Seu olhar e sua Consciência serão profundamente diferentes.

Vocês perceberão, ainda mais nitidamente, seus Irmãos e suas Irmãs.
Vocês os verão no Coração, em seu Coração, vocês perceberão muito distintamente, neles, onde estão as

sombras, onde estão as luzes, que são apenas, de fato, ‘tempos diferentes’ da Luz na vida e
na consciência deles.

***

Através mesmo dessa visão do Coração que vocês terão, vocês fornecerão uma ajuda por sua irradiação, por
sua Presença.

Vocês não terão mesmo mais necessidade de agir ou de pedir Graças, porque esta os seguirá, onde quer que
estejam, ao redor de vocês, para vocês e para todos aqueles que os cercam.

Mesmo aqueles de seu ambiente que não sigam seu caminho, mesmo aqueles de seu ambiente que se
desviem do Cristo, por medo, porque não é o momento, em definitivo, durante esse mês, compreenderão o

que vocês São, mesmo se isso dê medo a eles.

***

Então, vão para essa simplicidade.
Isso lhes permitirá verdadeiramente viver esta Unidade, esta Luz, sem serem importunados pelo ‘Choque da

humanidade’.
Vocês se tornarão então os apoios de seus Irmãos e de suas Irmãs e vocês poderão então acolher o Cristo

em toda serenidade e em toda leveza.
O Caminho da Infância é um ‘caminho de leveza’.

E claro, a personalidade vai fazê-los crer que é o inverso: uma ausência de responsabilidade, uma ausência
de maturidade.

Não há maior maturidade do que o Caminho da Infância.
Ele é a renúncia suprema, não à vida, mas à personalidade.
Eu os convido, portanto, a percorrer esse Pequeno Caminho.

Ele é, hoje, muito mais fácil do que quando eu percorri a Terra.
O ‘impulso da alma’ que ocorre em vocês é o Pequeno Caminho.

É aquele que vai dizer-lhes (sob diferentes formas, aliás) o que vocês devem fazer ou ser, para aperfeiçoar
essa iluminação da Graça em vocês.

Tudo isso vocês viverão, cada um ao seu modo, durante esse mês, e nós os desejamos sempre mais
numerosos a se voltarem para Ele.

É justamente na dificuldade desse mundo, em tudo o que se desagrega sobre esse mundo, que se encontra a
maior das Luzes, vocês conhecem efetivamente isso.

Quando vocês veem os seres humanos que vivem cada um por si, quando existe um fenômeno de catástrofe,
os humanos redescobrem a Humanidade, a Simplicidade.

Eles saem das próprias projeções e dos próprios medos para entrarem realmente no Amor e na ajuda mútua.
Eles não se colocam mais questões sobre o amanhã, eles estão unicamente no instante.

A única questão é aquela do instante, de como servir, de como ajudar, porque o ser humano, para além do que
foi falsificado nele, é um ser de Serviço, como toda Luz e como todo Filho Ardente do Sol, como todo Cristo.

Ele redescobre então, naqueles momentos, sua Criança Interior.
Então, não julguem o que vai acontecer sobre esta Terra, porque é a melhor das maneiras de reencontrar, cada

um, sua Criança Interior.



A Luz é onipresente no que chega.
Somente aqueles que se desviam da Luz ali verão outra coisa que não a Luz.

***

O importante não é ter um belo automóvel ou ter um prato cheio.
O importante é ‘partilhar’ seu prato, de Coração a Coração, e de olho a olho, olharem-se, porque vocês são

efetivamente Um (e nós o somos todos).
Nós somos uma parte do Um, mas não somente, porque tudo está em vocês,absolutamente tudo.

Então, as circunstâncias exteriores vão conduzi-los a viver essa Graça e vão trazer-lhes, de algum modo, numa
bandeja, essa Graça, a fim de que vocês descubram novamente o Caminho da Infância.

Percorrendo o Caminho da Infância vocês colocarão as ‘novas fundações’ de sua nova forma e de sua
nova Vida.

Essas fundações são importantes para vocês, mas também para o conjunto da humanidade, para o conjunto de
seus Irmãos e de suas Irmãs, qualquer que seja o caminho deles, mesmo aqueles que se desviam d’Ele.

Então, nós os esperamos, a cada dia que passar agora, cada vez mais numerosos a redescobrirem o Pequeno
Caminho.

***

Aí estão as algumas palavras, muito simples, que me foi pedido dar-lhes.
Vocês terão, certamente, outras informações que concernem a essas Cruzes Posteriores e essas Cruzes

Anteriores.
Isso não me compete, porque eu vinha simplesmente colocar os ‘fundamentos’ do que é essa Cruz, do que

representam a Unidade e a Profundez, a Criança Interior, o Pequeno Caminho.
Se existem questões entre vocês, com relação a isso, então, eu responderei.

***

Questão: uma Criança Interior e um Mestre Interior é a mesma coisa?

Meu Irmão, seria necessário ainda que eu soubesse o que você chama de seu Mestre Interior.
O Mestre Interior é o Si, que vem substituir-se ao ego.

A Criança Interior é aquela que dá o impulso para o Pequeno Caminho, que permite a realização do Si ou,
talvez, o que você chama de Mestre Interior.

Mas não há Mestre.
Nada há a controlar, porque vocês são já os Mestres.

Mestres da Luz, Filhos da Luz, é a mesma coisa.

***

Questão: como viver esse Pequeno Caminho em relação à Cruz que acaba de ser descrita?

É já aceitar os fundamentos, e isso corresponde à Cruz que será descrita em suas ‘funções’, que vocês
denominam Vibratórias ou energéticas, mas não por mim.

Agora, concretamente, é, antes de tudo, um impulso da alma Interior.
A maior parte dos seres humanos quer efetivamente prosseguir esse caminho, mas na condição de que...

Não há condição.
Vocês devem primeiro viver o caminho e depois, todo o resto mudará.

Enquanto existe uma condição, vocês não podem percorrer o Pequeno Caminho.
Porque há uma condição, isso quer dizer que é a personalidade que se exprime.

***

Questão: o caminho da Criança Interior é maravilhar-se diante das coisas simples como se pôde fazê-lo
sendo criança?



Há um perigo em considerar isso, ou em assimilar a Criança Interior à sua infância.
Essa característica comum da criança que você era e da Criança Interior a redescobrir é simplesmente a

instantaneidade do momento, porque, para a Criança Interior, como para a criança que é criança, existe apenas
o presente.

Existe também certo número de crianças que não são Crianças Interiores: crianças rebeldes, crianças
insubmissas.

Portanto, não se pode fazer um paralelo entre a Criança Interior e a criança que vocês viveram.
Ainda que exista um traço comum que é, justamente, a capacidade para viver o instante.

***

Questão: o que foi evocado é um processo instantâneo?

A Graça que vem a vocês pode ser instantânea.
Eu lhes dei as balizas: a Humildade, a Simplicidade, a Unidade e a Profundez.

Cada um de vocês pode desvendar isso, efetivamente, na instantaneidade, porque a Luz está aí.
Em todo caso, se há interrogação ou se há busca, não há mais Criança Interior.

É um estado que se estabelece quando, justamente, vocês apreendem e aplicam o fato de que nada há a
buscar no exterior.

***

Questão: não sinto abertura, tal como você a descreveu, para tanto.

Por qual razão?
Cabe a você colocar-se a questão, porque há, em você, algo que observa essa criança e que não quer tornar-

se essa criança.
Viver a Criança Interior, viver a Unidade, é provar e viver a Alegria.

Então, vá ainda mais à Profundez e encontre em você o que faz com que a Alegria não desabroche.
Há, frequentemente, ‘esperas’, em toda busca espiritual.

Essas esperas são voltadas para o exterior, elas são voltadas para compreensões, mecanismos, buscas,
meditações, orações que os afastam da criança, porque vocês se colocam, naquele momento, numa espera.

É a espera, ela mesma, que cria a frustração e que os afasta do instante.
Enquanto não há eclosão da Alegria, enquanto a Unidade não se instala, isso quer dizer, ainda e sempre, que a

personalidade está aí.
É preciso aceitar ver assim.

Não carregar uma culpa ou ressentimento, mas já aceitar.

***

Questão: o Anjo guardião é a mesma coisa que a Criança Interior?

Não, absolutamente não.

***

Questão: colocar-se condições impede contatar essa Criança Interior?

Quais são as condições?
É não ser suficientemente humilde.

As condições são também não estar suficientemente na Simplicidade, estar numa ‘espera exterior’ que os
afasta da Humildade e da Simplicidade, numa ‘busca exterior’, porque a personalidade exprime-se e a

personalidade vai reivindicar, sempre e ainda, porque ela está insatisfeita, permanentemente.



Enquanto há uma reivindicação, efetivamente, há personalidade.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que, no instante preciso em que você encontra a Unidade e a

Profundez, em que você realiza essa Cruz, a primeira coisa que lhe virá ao espírito: como era simples.
É tão simples e tão evidente que a personalidade não pode jamais aceitá-lo, porque ela recusa.

***

Questão: Criança Interior e Cristo Interior é a mesma coisa?

Sim.
Isso foi denominado a Porta estreita, o nascimento do Embrião Crístico.

Esse apoio, essa fundação, se preferem, está em ressonância direta com o que vocês chamaram, eu creio, de
8º corpo.

A ‘porta estreita’.
A passagem do ego ao Coração (ndr: passagem do 8º ao 9º corpo).

Vocês não podem chegar ao Coração pelo ego, é impossível.
Toda a ilusão das diligências ditas pessoais, da busca espiritual, está ligada a essa ilusão e a esse erro.

Nada há a realizar que não esteja já aí, hoje como em minha época.
É por isso que eu falei de ‘rendição’.

Lembrem-se de Cristo, ele dizia também: «Será mais difícil a um rico penetrar no Céu do que a um camelo
passar pelo buraco de uma agulha».

Isso significa exatamente a mesma coisa.
Há ‘bagagens’ na personalidade.

Essas bagagens são o «Mim, eu», os conhecimentos, as buscas efetuadas, as feridas, tudo o que constitui um
‘peso’.

E enquanto esses pesos estão ainda aí, vocês não podem cruzar a porta.

***

Questão: se se realizou a passagem do 8º ao 9º corpo, isso significa que todas as Cruzes vão se pôr a
funcionar?

Minha Irmã, parece-me que as Cruzes puseram-se a funcionar já, ao nível da cabeça, desde algum tempo.
É questão, agora, de estabelecer-se no Coração.

As cruzes permitem isso.

***

Questão: durante uma meditação, a ativação do ponto de cruzamento entre os eixos AL-OD e UNIDADE/
PROFUNDEZ facilita o acesso a essa Criança Interior?

Sim, é uma ferramenta, mas na condição de que em sua vida, a mais simples, e não voltada unicamente para
esse Interior, você manifeste a mesma coisa.

Se não, hoje, inúmeros seres humanos refugiar-se-iam nesse ‘espaço de alinhamento’ com a Luz para escapar
à Luz.

Isso é paradoxal, mas é a Verdade.
Naquele momento, é o ego que se nutrirá da Luz, e não o Espírito.

***

Questão: descristalizar medos arquetípicos, como o medo do abandono, da falta, ajuda a reencontrar a
Criança Interior?

Sim, é claro.
Assim como eu disse, os ‘apegos’ são os obstáculos para a Criança Interior, porque uma Criança Interior é

livre, inteiramente.



***

Questão: como viver em harmonia com o ambiente, ao mesmo tempo mantendo a integridade?

Minha Irmã, pronunciar essas palavras quer dizer que você tem falhas em relação ao que é exterior a você em
seu ambiente e que, portanto, nessas falhas, penetram estados ‘emocionais’.

Há, portanto, um não abandono, há apegos que são essas falhas.
Portanto, você não pode viver sua integridade enquanto essas falhas existem.

Você pode beneficiar-se dos afluxos de Luz em alguns momentos e em alguns períodos, mas você não pode
criar seu estado Unitário.

Justamente, é muito fácil dizer que isso vem do exterior, mas, em definitivo, tudo o que é do exterior e que vem
constrangê-la, faz apenas revelar a você suas próprias falhas, ligadas a apegos.

Nada existe no exterior.
Se a percepção de um bloqueio no exterior é manifestada à consciência, isso quer dizer, simplesmente, que há

uma falha naquele nível.
Porque se você está na Unidade ou aproxima-se de sua Unidade, nenhum evento exterior, nenhuma pessoa

exterior pode vir perturbar isso.
Ou, em todo caso, se isso é perturbado, isso não se instala jamais, isso apenas ‘passa’, porque você se torna o

observador dessa mesma agitação que faz apenas passar.
Lembre-se também (e isso foi dito) que as circunstâncias exteriores que vocês vivem hoje, nesse espaço

específico da Terra e nesses tempos específicos, correspondem, muito exatamente, ao que vocês têm a viver
e a transcender.

***

Questão: pode haver Unidade se se está nessa posição de observador?

Quando há Unidade há compreensão da Ilusão e observação da Ilusão.
Mas a Unidade não é observar a ilusão, é viver a Unidade.

E, na Unidade, nenhuma ilusão pode existir.
Quer dizer que, naquele momento, o exterior não pode vir de modo algum confrontar o que quer que seja.
A ‘observação’ situa-se simplesmente no fato de não compreender que vocês não são o que vocês vivem,

justamente.
Enquanto vocês participam de suas próprias emoções, vocês dão peso a elas, densidade, e vocês as

materializam, em todos os sentidos do termo.
Se vocês aceitam que vocês não são suas emoções, que vocês não são suas reações, que vocês não são,

mesmo, seus pensamentos, então, é um passo a mais para a Unidade.
Isso é chamado, ao nível da Consciência, de ‘ausência de separação sujeito-objeto’.

Vocês não são mais o sujeito, vocês não são mais o objeto.
Vocês não são mais a interferência, vocês são a Luz.

Vamos tomar outro exemplo.
É como se vocês fossem uma Consciência que olha esse corpo, que olha suas ações, que vê as interações e

que sabe pertinentemente que é uma cena de teatro.
É não mais estar identificado ao que quer que seja, a não ser a Luz.

Mas isso não é um jogo.
É tomar realmente consciência de que é a ‘estrita’ Verdade.

Enquanto vocês desempenham um papel na peça de teatro, vocês não podem ser aquele que é o Estado de
Ser.

Vocês estão ainda na consciência separada, não na Consciência Unificada.
Eu creio que isso foi denominado, por alguns Anciões e por alguns Arcanjos, um ‘ponto de vista’.

É estritamente a Verdade.
O ponto de vista da lagarta ou o ponto de vista da borboleta.

***

Questão: é um soltar total?

O soltar não é o Abandono.



É a personalidade que decide soltar.
E no simples fato de pronunciar «soltar», há admissão de que há sempre uma tomada.

O soltar pertence à vontade, de modo algum à Unidade.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, minhas Irmãs e meus Irmãos encarnados, que a Graça os acompanhe, que a Graça se revele, porque
vocês são a Graça.

Com todo o meu Amor.
Até uma próxima vez.

************
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Irmãos e Irmãs em humanidade, que o Amor os preencha de suas Graças.
Eu sou a Estrela PROFUNDEZ, aquela que se nomeava, em sua vida, Santa Teresa, chamada assim pelas

instituições oficiais.

Hoje, eu venho completar o que eu havia dado, desde algumas semanas, com relação à Vibração que eu
carreguei: a Profundez, Profundez que contribui para estabelecer, em vocês, a Inocência.

A Inocência, aquela da criança onde todos os argumentos existentes para o adulto emudeceram, a fim de dar
lugar à espontaneidade, a fim de dar lugar à ausência de julgamento.

O que é a Profundez?
A Profundez está diretamente conectada à qualidade, ou à Vibração da alma, aquela que se exprime quando o

silêncio da personalidade chega a fazer-se.
Então, a influência e a importância da alma desvendam-se, contribuindo para estabelecer a Revelação, a

Revelação do Espírito, aí onde se encontra Cristo, aí onde se encontra a Luz Vibral.
De qualquer modo, podemos dizer que a Profundez é uma etapa anterior, permitindo reencontrar a Inocência

da criança e a espontaneidade da criança, aonde vem se desdobrar, então, a Luz e a Verdade.
Isso necessita, naturalmente, certa forma de renúncia, uma renúncia não à vida, é claro, mas uma renúncia à

‘pequena pessoa’, à identidade, à sua própria história, uma renúncia a toda vontade, a toda veleidade de
abarcar o que quer que seja.

Dar-se inteiramente a algo que não é conhecido e que, no entanto, gradualmente e à medida que isso é
realizado, permite viver o que é este Abandono, esta ‘doação de Si’, permitindo encontrar, além do nada da

personalidade, o Tudo da expressão da alma, conduzindo ao Espírito e à Verdade.

***

Obviamente, no momento onde, sobre esta Terra, muitas coisas acontecem e onde muitas coisas são criadas
para impedir o ser humano de aproximar-se da Verdade, é preciso, efetivamente, tornar-se de novo como uma

criança.
É preciso, efetivamente, aceitar (não crer, bem ao contrário) não mais ser nada, em meio a esse mundo, de
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qualquer maneira ali estando presente e vivendo, a fim de desvendar, em si, a imensidão da alma e
do Espírito.

Somente naquele momento, o Coração se abre, integralmente, e então,
revela-se e desvenda-se a Luz Autêntica, preparando então o Coração e o

Templo para receber o Cristo.
Esses elementos de Profundez contribuem também para permitir ao ser

humano aproximar-se da Paz e depois manifestar a Alegria, quaisquer que
sejam as oposições do corpo da pessoa, a fim de não mais ser afetado de

modo algum.
Isso, é claro, não é uma indiferença nem, ainda menos, uma retirada da vida,
mas a descoberta da ‘verdadeira Vida’, que apenas pode acontecer quando

tudo o que está ligado à própria pessoa não existe mais.
Ao meu modo, eu diria que não há mais necessidade de se crer ser tal pessoa.

Isso necessita dessa doação de si mesmo, total, propiciando, pela Profundez, reencontrar o Cristo e o Espírito,
e ali viver a Verdade, aquela que não tem a ver com as circunstâncias do mundo, com as contingências do

mundo e que não tem a ver com as leis desse mundo.

***

O Espírito, certamente, não é desse mundo e, no entanto, é nesse mundo que é preciso encontrá-lo, é nesse
mundo que é preciso realizá-lo, permitindo, pelo mecanismo chamado de Ascensão, superar e transcender a

condição limitada do ser humano confinado.
Isso, vocês todos foram convidados a viver, a manifestar, de diferentes maneiras.

Toda a humanidade vivenciou um apelo.
Evidentemente, nem toda a humanidade respondeu ali de maneira adequada.

A preparação, para muitos de vocês, durou muito tempo, estendendo-se além do tempo desta vida, permitindo
estruturar, pouco a pouco, o veículo emprestado e a própria alma para o reencontro com o Espírito.

Hoje, viver a Profundez vai dar então na Clareza do Espírito, mas se engajar na Profundez necessita não mais
manifestar qualquer superficialidade ou, se vocês preferirem, qualquer atração por esse mundo, por seus

desejos e seus prazeres e sim voltar-se, completamente, para o Espírito, para o Cristo.
Vocês não podem estar voltados para a Luz e voltados para a Sombra, é um ou outro.

***

O que ocorre, doravante, sobre esta Terra, agora, empenha-os a penetrar nos últimos Tempos da sua própria
Revelação e da sua própria Ascensão.

Isso é para viver agora, nesta carne, a cada instante, a cada minuto, a cada sopro, ajudado pelas impulsões
Vibratórias da Luz ao nível das Estrelas, revelando, em vocês, sua dimensão de Semente de Estrela e de Ser

de Amor, Filho Ardente do Sol.
Tudo isso, para viver e realizar, necessita, efetivamente, de uma última Reversão.

Esta última Reversão, eu poderia denominá-la ‘renúncia’, mas isso, os Arcanjos irão lhes explicar muito melhor
do que eu.

Viver a renúncia, ainda uma vez, não é aquilo que foi pedido pelas religiões.
A renúncia de que falo é, antes de tudo, uma renúncia interior e um mecanismo íntimo, onde tudo o que é

superficial, tudo o que é acessório, tudo o que não é da Luz é repelido para longe, não por uma negação, mas
por, justamente, esta íntima convicção profunda de que voltar-se para a Luz pode apenas se realizar, em última

análise, desviando-se totalmente da Sombra, não para rejeitá-la, mas para mudar de direção.
Ir para a Profundez, é isso.

E isso apenas pode se realizar se houver Inocência.
Isso apenas pode se realizar se vocês aceitarem não ser mais nada.

É a única maneira de ser tudo, não há outra.
É a porta do Coração, isso vocês o sabem, mas resta ainda atravessar esse limiar e penetrar, completamente,

na dimensão do Espírito, a fim de transmutar a carne.

***

O trabalho, a Revelação, o desvendamento, chamem-no como vocês quiserem, realiza-se, aqui, para vocês,
nesse corpo.

Isso não é por acaso, pois há necessidade deste corpo e desta carne, que são de vocês, para permitir a
elevação do corpo da Terra.
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Vários seres humanos estão abertos para a Verdade do Espírito e da alma.
Isso não é feito sem dificuldade porque existe, como vocês o sabem, certo número de apegos muito

presentes em cada vida humana, qualquer que ela seja, cujas causas são múltiplas e elas são redundantes,
elas retornam sem parar, a cada circunstância de suas vidas.

Não é fácil, realmente, para um ser humano doando-se à Luz, renunciar, renunciar aos prazeres, renunciar às
alegrias ditas habituais desse mundo, às relações, aos apegos, a tudo o que faz a vida comum da pessoa que

não está na Luz e que crê ali estar.
A Luz não é desse mundo, então, como vocês podem encontrá-la nesse mundo?

Ela é, pelo contrário, para manifestar-se nesse mundo.
É sua responsabilidade, seu dever e sua competência voltar-se, integralmente, para a Luz.

É uma aquiescência.
Essa ‘doação de si’ dá-se pela Profundez.

A Profundez é, efetivamente, a porta de entrada que torna maleável a alma e a torna sensível à influência de
sua própria doação à Luz.

Então, pouco a pouco, ou brutalmente, revela-se o Espírito, acompanhando-se de Cantos, acompanhando-se
de Alegria, Alegria de seus reencontros, Alegria da Ressurreição e da Ascensão.

***

Como nós todos o dissemos e como os Anciãos, também, o disseram: “ninguém pode fazer essa Reversão no
seu lugar”.

Vocês sozinhos e vocês próprios que o fazem, quando aceitam renunciar, renunciar não para deixar o que quer
que seja (isso, é a personalidade que vai fazê-los crer), mas a renúncia é, de algum modo, uma mudança de

olhar, uma mudança de ‘ponto de vista’, uma mudança de comportamento.
Não mais estar interessado pelo aspecto superficial e, eu diria, comum da vida, para buscar apenas o

extraordinário porque a Luz é extraordinária, definitivamente.
Mas para isso, é preciso aceitar não mais ser seduzido pelas luzes desse mundo que são apenas a falsa luz.

É preciso aceitar não mais ser seduzido pelos condicionamentos onipresentes: aqueles da educação, aqueles
das religiões, aqueles da família, aqueles da sociedade e, no entanto, é em meio a esses diferentes

ambientes que convém renunciar. De fato, é muito fácil renunciar tornando-se o que as religiões chamaram de
renegado: aquele que vai se fechar de algum modo para não ver e não ser confrontado às ilusões desse

mundo.
E, no entanto, é sendo confrontado às ilusões desse mundo que vocês têm as melhores chances, hoje, de

renunciar.
Este ato de Abandono é um mecanismo íntimo e profundo.

Vocês não podem realizar a Profundez sem isso.

***

A Profundez é o desvendamento da alma, é escutar a voz da alma, perceber, além do alarido do mundo, além
dos desejos da personalidade, da pessoa, sentir o que a alma impulsiona e o que ela lhes pede.

Então, naquele momento, o impulso espiritual emerge, ele propicia momentos e instantes de Paz, momentos
de plenitude, que não são em função de qualquer satisfação da pessoa, bem ao contrário.

Obviamente, isso foi muitas vezes mal compreendido e mal aplicado, como uma busca a um sofrimento, como
uma busca a uma renúncia artificial.

A renúncia de que falo é uma renúncia, é claro, da Consciência, antes de qualquer coisa.
E isso não se encontra em uma gruta, mas na vida cotidiana, quaisquer que sejam suas atividades, quaisquer

que sejam suas idades, quaisquer que sejam os próprios fundamentos de suas vidas.
É através disso que vocês poderão dirigir-se para a sua Profundez, e para a sua Verdade.

E, então, perceber o Canto da alma chamando-os para o Espírito e para a Verdade.
É também compreender que não há nada a empreender no exterior de si, que não há nada a dizer, que não há

nada a escutar, que não há nada a fazer, porque, justamente, é preciso ser capaz de fazer toda
tarefa, habitual e cotidiana, de qualquer maneira tendo a ‘lucidez’ de compreender a ilusão.

Naquele momento, o Fazer torna-se o Ser, porque o que se torna importante é a Profundez que vai dar no Ser,
mesmo no Fazer.

***

Ser não quer dizer nada fazer.



Ser não quer dizer não mais frequentar, não mais sair, não mais amar, bem ao contrário, é exatamente o
inverso.

Mas simplesmente estar ‘lúcido’ sobre o objetivo.
Será que o objetivo é a alma?

Será que o objetivo é a pessoa?
Então, desde que de diferentes modos possíveis (pelo pensamento, pela intuição, pelo instinto, pela reflexão)

apreendeu-se disso, então a Profundez pode revelar-se.
Ela torna, de algum modo, a alma e a pessoa maleáveis à influência do Espírito.

Mesmo o que é vivenciado, de forma intensa, permite, naquele momento, não mais ser identificado ao que é
vivenciado (que isso seja um trauma, um choque, uma alegria).

Pouco a pouco, a alma, revelando-se, chama para compreender e para viver que não somos este choque, que
não somos esta alegria, mas que somos outra coisa, mesmo se esta outra coisa não temos ainda acedido.

Mas esta outra coisa torna-se então uma certeza.
Daí nasce a Profundez e também a necessidade de viver o Caminho da Inocência, da infância, que permite não

se tomar por um adulto condicionado pelos contextos, condicionado pelas regras, fossem elas as mais
elevadas, ao nível da moralidade.

O impulso da alma, portanto, revela-se e vai então permitir experimentar a Paz, que vai conduzir ao Espírito, de
maneira segura e certa.

***

Podemos dizer, sucintamente, que o conjunto da humanidade, hoje, vai, de qualquer forma, viver, de maneira
global, o ‘impulso da alma’.

Este impulso da alma, cada um ali responderá, é claro, em função de seu ‘ponto de vista’, de sua Vibração,
mas também do seu objetivo, e ele será profundamente diferente para cada um.

E, aí também, aqueles que se dirigem para a sua Profundez e para o seu Espírito deverão, não fazer um
esforço, mas tomar consciência de que ninguém pode mudar o destino e o caminho de ninguém.

Naturalmente, haverá tentativas (tentativas lógicas e normais) da fraternidade humana de querer ajudar, de
querer conduzir os familiares ou aqueles que nós reencontramos no mesmo caminho que o nosso.

Mas isso é impossível.
Vocês não podem levar ninguém.

Vocês não podem mesmo se levar, enquanto pessoa.
Vocês podem apenas acolher a Luz, seguir o impulso da sua alma, o Canto da alma e então, ir, decididamente,

para o Espírito, que está aí, de toda eternidade, mas que, hoje, vai se revelar, dentro de algumas horas, em
meio a esta humanidade.

Muita lucidez vai emergir, muitas tomadas de consciência terão lugar, mas essas tomadas de consciência
podem se referir à pessoa, como alma ou como Espírito.

O resultado não será de todo o mesmo porque a tomada de consciência da pessoa irá se traduzir sempre por
reações sem fim, resultando em formas de revolta, em formas de revolução e de rebelião.

E eles afastarão então essas pessoas da sua própria Profundez.
Aí também, não haverá que julgar, nada a criticar, porque cada coisa estará muito exatamente em seu lugar.

Tudo isso irá se revelar em vocês, obviamente, como no exterior de vocês.

***

O ponto Profundez, vocês compreenderam (e a Vibração que eu carrego), está diretamente religado à
Vibração da alma, à Vibração do centro de energia presente em seu peito, que contribui para a ignição do

ponto denominado ER, a Alegria Interior, o Samadhi.
Vocês não podem viver isso sem Profundez.

Esta Profundez é também um movimento da Consciência e da energia da Luz, chamando-os para absorver
esta Luz, para fazê-la sua, para deixá-la agir, em sua Inteligência e em sua revelação. 

Isso consiste, também, em compreender e viver a humildade a mais nobre, aquela que os faz aceitar que,
quaisquer que sejam seus saberes, quaisquer que sejam suas experiências, tudo isso não é nada em relação à

experiência e ao saber da própria Luz.
É também depor as armas da pessoa, é tornar-se doce e humilde como uma criança, tornar-se novamente a

Inocência, integralmente.
Então, naquele momento, o Caminho do Espírito é-lhes aberto, o Caminho do Coração revela-se, permitindo

viver o que vocês denominam Fogo do Coração, a Revelação do Espírito, em vocês.
É a isso que os chama o Céu, é a isso que os chama o conjunto das Confederações Intergalácticas dos

Mundos Livres, seus habitantes, em todas suas Dimensões.



Mas, ainda uma vez, apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem decidir responder a este último apelo.

***

O Caminho da Inocência, a última Reversão, é realmente a última oportunidade para conectar a Unidade, em
perfeita lucidez, em perfeita Consciência e em perfeita liberdade.

Isso vocês têm que conscientizar, bem além das palavras que eu pronuncio.
Vocês irão perceber, em vocês, este apelo, claramente.

Ele irá se manifestar, como isso lhes foi dito, também por impulsos rápidos, ocorrendo pela manhã, ou de
maneira imprevista, de algum modo, em seus dias.

Portanto, coloquem-se calmamente, entrem na Profundez e neste Caminho da Inocência percebam nele,
então, a Clareza.

Naquele momento, o apelo irá tornar-se, para vocês, um apelo potente da Luz, refletindo-se por uma
‘facilitação’ do conjunto das circunstâncias de suas vidas, aonde mais nada vem tocar sua Consciência, onde

mais nenhuma dúvida pode existir, onde a certeza Interior vai aparecer e se revelar, permitindo-lhes entrar, cada
vez mais profundamente, na Paz.

E alcançar a Alegria, transcendendo e eliminando todas as feridas, todas suas experiências, todos seus afetos
e tornando-os livres.

Tornando-os livres e vivendo então os relacionamentos, os vínculos (se eles existirem), de
maneira lúcida e consciente e não ser determinado e sujeito a esses afetos, a esses vínculos, a essas

obrigações (que elas sejam morais, sociais ou familiares).
Tudo isso se pode viver.

***

Não existe qualquer obstáculo exterior para o Caminho da Profundez, da Inocência e da Infância.
É um olhar diferente, um olhar onde predomina a simplicidade, um olhar onde

predomina o que é simples e o que é evidente.
A Luz será sempre simples, bem mais simples do que a pessoa.

O Caminho da Luz é um Caminho de evidência e de simplicidade, desde
que a pessoa não interfira.

Isso contribui para a doação de si e para o Abandono à Luz, permitindo
então abrir o Coração em um ato de fé absoluta no Espírito, mesmo se vocês

não tiveram ainda esta chance de penetrar o Espírito na totalidade.
Lembrem-se de que a primeira experiência, qualquer que seja sua duração,

será suficiente para fazê-los aderir ao Espírito e para vivê-lo.
Mas, certamente, o ego vai tudo fazer para dizer-lhes que isso está longe,
para dizer-lhe que isso é impossível, que existem obstáculos, que existem

feridas, que existem impossibilidades.
É falso, nada é mais falso.

A Luz tudo pode, desde que vocês a aceitem.
Ir para a Profundez é despertar o Caminho da Inocência, da Infância, que conduz para a Clareza e que conduz

então para a Profundez do Espírito, ele mesmo, onde tudo se ilumina então.
Mas eu deixarei minha irmã Snow explicar-se sobre isso.

Eis, quanto a mim, as algumas palavras complementares que eu tinha para dar-lhes, que prefiguram, de algum
modo, o período que se abre a vocês, dentro de algumas horas.

Se existem, em vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, questionamentos em relação ao que eu acabo de dizer, e
somente ao que eu acabo de dizer, então, se nós tivermos tempo, nós iremos dialogar.

***

Pergunta: como seguir o impulso da alma se a alma é uma criação da matriz?

Meu Irmão, plenamente, a alma é uma criação da matriz.
Mas a alma é, antes de tudo e sobretudo, uma ponte entre o corpo e o Espírito.

Como tal, a alma é, portanto, a intermediária que o conduz ao Espírito.
É preciso não parar na alma, é claro.

Mas você não pode aceder ao Espírito sem passar pela alma.

http://api.ning.com/files/PEel09zWvb9HIFnVyzt4lS7F*2lKjzVc826zgv5aW-I76d2YdNtThb*DvuWl71xqePUZYXlpUx61QDD0zYDRf3WghKZa8QwZ/Therese10.jpg


***

Pergunta: o que se entende por escolha da alma e qual é a relação com a Passagem?

A escolha da alma é condicionante na medida em que, se a alma está voltada para a matriz ou para a matéria ou
para a pessoa, então não há acesso ao Espírito ou o acesso ao Espírito não é completo, nem total.

Naquele momento, a alma terá necessidade de reencarnar-se nos mundos liberados, certamente, mas haverá
uma forma de reaprendizado ou de nova semeadura do Espírito, permitindo pôr fim à alma assim que o

Espírito seja revelado integralmente.
A escolha da alma é muito simples, resume-se a duas opções: a pessoa ou o Espírito, e isso não pode ser os

dois.

***

Pergunta: onde nos situamos em relação à alma e ao Espírito, se a alma é uma Ponte para o Espírito?

Meu Irmão, você se situa indiscutivelmente na pessoa, já que você está na carne.
A alma, quando ela se revela e o Espírito, quando ele se revela, vão produzir alguns efeitos que eu falei, mas

são também caracterizados por certo número de sinais.
Esses sinais foram-lhes dados: a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração, as Estrelas, mas,

muitas vezes, é a pessoa que se expressa.
 Para isso, é preciso que a pessoa desapareça para deixar florescer a alma e esta alma que floresce abre a

ponte ao Espírito.
O Som da alma é a testemunha, o Som do Espírito é uma outra testemunha.

A Paz é a testemunha da alma.
A Alegria é a testemunha do Espírito.

O Espírito não conhece o sofrimento porque ele não conhece a encarnação.
A alma conhece o sofrimento, ela ali é sensível, porque ela conhece a encarnação através do que lhe dizem o

corpo e a pessoa.

***

Pergunta: qual é a relação entre o contrato de alma (o que já está inscrito em nós) e a escolha de alma (o
que se pode fazer agora)?

Meu Irmão, nada está inscrito.
É a pessoa que o crê e a alma, ela mesma.

Enquanto a alma está sujeita à pessoa, ela fala de contrato de alma ou de escolha de alma.
Isso se denomina ‘livre arbítrio’.

Agora, assim que a alma se revela e se volta para o Espírito, o livre arbítrio não existe mais.
Existem apenas a Liberdade e a Graça.

São dois mundos diferentes e duas leis diferentes que não evoluem segundo as mesmas regras e nas
mesmas Dimensões.

Portanto, acreditar-se submisso a um contrato de alma ou a uma escolha de alma reflete a adesão ao livre
arbítrio e absolutamente não à Graça nem à Liberdade.

A Liberdade do Espírito, a Graça do Espírito não tem que fazer contrato de alma ou escolha de alma, já que o
contrato de alma é um contrato que pertence, irremediavelmente, à matriz e à ilusão.

A alma de que falo é o desdobramento, como ponte, para o Espírito, e não um objetivo.
Agora, a alma pode conduzir ao Espírito quando ela é já ouvida e percebida de diferentes maneiras.

Mas não se deve parar na alma.
A alma é submissa às leis da matriz, ao que é chamado de ‘reencarnação’, à lei de Karma, que não existe

absolutamente nos mundos do Espírito onde tudo é Graça e Liberdade.
É a pessoa que tem tendência de querer levar tudo para ela mesma, nas leis gerais observáveis nesse mundo

que crê que em outros lugares isso acontece da mesma forma.
Não há nada de mais falso.

***



Pergunta: poderia especificar a dimensão do Ser no Fazer?

A Dimensão do Ser no Fazer traduz-se por ser capaz de fazer o que quer que seja,
mesmo a atividade a mais detestável, na Alegria.

Enquanto vocês não são capazes disso, vocês não estão na Alegria.
É preciso, de algum modo, uma dissociação entre a pessoa e o Espírito, embora tendo consciência do

Espírito.
A pessoa pode estar ocupada fazendo uma tarefa ingrata (e eu o fiz, em minha curta vida) e, estando nesta

tarefa ingrata, considerar e viver o fato de que não é esta tarefa que se faz, ainda menos este sofrimento que
se vive quando o corpo é tocado e, naquele momento, manter-se na Paz e na Alegria, seja o que for que faça a

pessoa.
Naquele momento, pode-se Fazer, mantendo-se no Ser.

***

Pergunta: como distinguir a Alegria profunda associada ao Ser, da Alegria associada à pessoa?

A diferença é muito simples: a Alegria da pessoa é sempre efêmera, ela depende sempre de uma
circunstância exterior e ela está ligada ao prazer, mais do que à Alegria.

Qualquer Alegria, vivenciada em meio à pessoa, extingue-se após ser exaltada.
A Alegria do Espírito é permanente e ela não é afetada por nada vindo da pessoa, quaisquer que sejam as

circunstâncias (agradáveis ou desagradáveis) que vive a pessoa.
O Espírito que alcança a Alegria e a Paz, que vive o Samadhi, sabe instantaneamente.

Não há então questão que possa se colocar em relação a diferenciar as duas.
Porque são duas coisas totalmente diferentes: uma, pertencendo à pessoa, é uma emoção que nasce em

reação a algo, que permanece um tempo muito curto e que desaparece.
Toda satisfação da pessoa está ligada a isso, seja alimentar, sexual, social, afetiva.

Ela não pode ser estabelecida em longo prazo porque ela é em função das circunstâncias, justamente, da
pessoa.

Enquanto que a Alegria é totalmente independente da pessoa e principalmente, totalmente independente das
circunstâncias, quaisquer que sejam.

A Alegria, a Paz, o Samadhi, acompanham-se de Vibrações específicas, vivenciadas no peito.
O que não é absolutamente o caso do prazer ou da Alegria da pessoa, se podemos chamar assim, que traduz

sempre uma satisfação do ego, chamando a outras satisfações.
Nós todos conhecemos isso, na encarnação, seja através dos vícios (denominados álcool, tabaco, outros),

mas também, ainda, em relação aos prazeres, mesmo espirituais.
Assim, quando eu era jovem, eu aguardava impacientemente o domingo para reencontrar-se em meu local

preferido: em uma igreja.
Isso não era a Alegria e, no entanto, isso permitiu, talvez, mais tarde, compreender a diferença entre a Alegria,

a Felicidade e a Alegria da pessoa que é feita apenas de esperanças e de necessidade de satisfação.
O que não é absolutamente o caso da Alegria Interior ou da Alegria do Coração que é a mesma, que se

estabelece espontaneamente, que não tem necessidade de esperar o que quer que seja no exterior (seja o dia
da missa, seja um parceiro, seja o retorno do marido ou da esposa), mas que se estabelece por si próprio.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na carne, eu rendo Graças por seu acolhimento.
Que o Amor e a Graça os acompanhem.

Eu lhes digo, talvez até um próximo dia, com todo o Amor possível.

************
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Eu sou TERESA DE LISIEUX e eu lhes trago todo meu Amor.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu já desenvolvi para vocês o que é o Pequeno Caminho, aquele da Infância.
Continuando, assim, o que puderam lhes dizer alguns Anciãos, no prolongamento da Humildade, da

Simplicidade.
Caminho da Infância porque existe, é claro, possibilidades para o ser humano adulto, de tornar-se como uma

criança.
Ou seja, de exprimir as qualidades da criança, e não as dificuldades da criança.

Eu não vou, hoje, retornar às funções da Estrela que eu porto, nem ao desdobramento da Porta que ali
corresponde, ao nível do corpo.

Eu vou mais alongar-me para tentar discutir, com vocês, sobre este Caminho da Infância, e a relação que pode
existir, para a alma, reencontrar este Caminho da Infância.

Porque o Caminho da Infância é aquele que permite à alma voltar-se, talvez mais vividamente, mais
rapidamente, para o Espírito.

Isso é especialmente verdadeiro neste período particular que vocês vivem, na carne, hoje, sobre a Terra
(mesmo se o país, aí onde eu me expresso, não vive no momento quaisquer problemas que possam existir em

outros lugares).

***

O Caminho da Infância é, no que se torna, agora, muito mais intenso e muito mais global (na consciência
humana e na consciência da Terra), certamente o elemento que pode permitir-lhes, quaisquer que sejam suas
vidas, qualquer que seja sua história, desviar-se de tudo isso para realmente viver e experimentar, primeiro a

Paz, e depois a certeza Interior do Espírito.
Porque a certeza Interior do Espírito vem, em vocês, agir diretamente sobre o que poderia existir ainda como

zonas pertencentes à sua história, pesadas, difíceis de suportar.
Que isso se refira, é claro, ao corpo, mas também a todos os elementos da vida, qualquer que seja sua vida,

aqui ou em outros lugares.
Efetivamente, é nessas circunstâncias particulares da humanidade que o homem tem tendência a voltar-se, de
maneira mais espontânea, ao que o transcende, à oração, ao pedido, que são todos elementos (pré-requisitos,

para alguns) para Abandonar-se a esta Luz, ao CRISTO.
 Naturalmente, o papel da personalidade, na vida, é sempre manter a vida, custe o que custar, porque, é claro,

no mundo tal como ele é, tudo é competitividade, tudo é questão de sobrevivência, pode-se assim dizer.
Enquanto que no Espírito, obviamente, tudo isso é relativo, mesmo aqui sobre esta Terra.

Porque o Espírito traz, realmente, uma Leveza.

TERESA DE LISIEUX - 28 de agosto de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-JBGGg5uHoNQ/Tl-7GQc1hfI/AAAAAAAAA3I/V_FQtA7WhxE/s1600/Therese110.jpg


E esta Leveza apenas pode realmente manifestar-se e existir quando a alma aceita, inteiramente, esta
influência do Espírito.

Antes, é claro (e vocês sabem disso), a alma volta-se para sua vida, para a sobrevivência, para tudo o que pode
existir e que faz, às vezes, a beleza da vida, aqui sobre a Terra, mas também o seu lado trágico, esta nostalgia

de alguma coisa que ali não está.

***

Portanto, neste período, precisamente, o que ali não estava, retorna.
Mesmo se, para muitos de vocês isso ainda não seja perceptível, nós sabemos também que um número não
negligenciável de seres humanos vive esse sentimento de Retorno da Luz, através das Vibrações, através da
consciência, através dos sonhos, através também, mesmo para vocês, de uma forma de apreensão, de medo,

incompreensível, mas, no entanto, presente.
Um pouco como a surpresa que estava sendo aguardada e que, finalmente, se apresentou como uma

esperança longínqua, e que agora está mais perto do que nunca.
Os Arcanjos, MARIA, os Anciãos, nós temos advertido vocês, de algum modo, desde já muito tempo.

O fato de advertir não se destina a criar medo, nem expectativa, mas sim a providenciar o que vocês têm vivido,
ou seja, uma preparação Vibratória Interior.

Assegurar que a alma se torne permeável ao Espírito, que a personalidade torne-se permeável à Luz.
Tudo isso se reflete, em vocês, em diferentes graus, para cada um, pelo que foi chamado de Vibrações, e

também, se vocês estiveram atentos, é claro que o modo de viver sua vida mudou.
Talvez ligeiramente ou talvez inteiramente, tudo depende do que vocês realizaram nesta vida.

***

O que vem para vocês é uma mudança de outra natureza, porque ela corresponde a algo que não é mais
individual, ou limitado a algumas almas no caminho, mas se refere, é evidente, ao conjunto da humanidade.

E o aspecto consciência do conjunto da humanidade, não é a mesma coisa do que viver a Consciência da Luz,
em um grupo limitado desta humanidade.

Em outras palavras, evidentemente, a Luz aparece cada vez mais.
Por outro lado, o olhar da personalidade não verá a Luz, mas verá apenas alguma coisa que pode parecer

(deste ponto de vista, deste olhar) totalmente oposta à Luz.
Porque muitas certezas, muitas seguranças (que foram criadas pelas condições de vida) são levadas, agora, a

desaparecer extremamente rápido.
E paradoxalmente, é nesta forma particular de transformação que irá se viver, e que já se vive, em outros

países, o Choque da Humanidade, mas também a esperança.
E pelo fato de que o ser humano, naquele momento, tende a voltar-se para o que ele não vê, porque o que ele

vê, torna-se difícil de apreender, de compreender, de aceitar.
E, naquele momento, o ser humano redescobre sua Humanidade, ele redescobre o Amor e a Humanidade de
poder observar o outro, sem que ali houvesse o que quer que seja, anteriormente, de qualquer vida habitual de

competição (ou de ligações, quaisquer que sejam).

***

Portanto, através deste desdobramento da Luz e deste Retorno de CRISTO, eu lhes asseguro que, se vocês
se voltam, realmente, para o seu Espírito (mesmo se, no momento, não estão abertas, em vocês, todas as
estruturas Vibratórias e toda a Consciência), vocês atravessarão este período com um Amor que vocês não

podem sequer imaginar, e com uma Paz que vocês não podem sequer imaginar.
Então, é claro, isso pode parecer especial, em um período delicado, viver e sentir um Amor que vocês jamais

sentiram.
E, no entanto, perguntem, se vocês tiverem oportunidade, àqueles ao redor de vocês que vivenciaram

acontecimentos particulares (referentes a uma região do mundo, a uma cidade ou apenas a um grupo de
indivíduos em um dado local): é naqueles momentos que o ser humano redescobre, efetivamente, sua

Humanidade, e a qualidade intrínseca do seu Espírito e da sua alma, que é o Amor.
Porque naquele momento, não existe mais que isso e a Humildade, diante dos acontecimentos da vida, dos

acontecimentos da natureza e da sociedade, é um dos meios principais que é oferecido ao homem para
perceber o que acontece, nele, e não somente no exterior.

***



Portanto, tornar-se de novo como uma criança é, em última análise, preparar-se para aceitar, e para aquiescer a
tudo o que vai se desenrolar em sua vida.

Porque, desta maneira de aquiescer (na Alegria, na Paz), irá resultar, é claro, vocês sabem disso, o que vocês
irão Criar por si mesmo.

É nesses momentos particulares que estão, de algum modo, a finalidade e o resultado de tudo o que foi
realizado por vocês, é nesses momentos que vocês irão Ver-se, realmente.

Não como vocês creem ser, não como vocês se conduzem todos os dias na vida ordinária (sejam marido,
mulher, empregado, patrão ou aposentado), mas é neste período que tudo isso aparece, para o conjunto da

humanidade, como não tendo mais qualquer sentido.
É, de alguma forma, uma sucessão de elementos, Interiores e exteriores, que os despolarizam do que fazia a

vida ordinária, levando-os ao limiar do extraordinário.

***

Obviamente, tudo o que irá se manifestar e chegar, perto de vocês e em vocês, nesse corpo, em sua vida, aí
onde vocês estarão, é perfeitamente justo.

E é para cada um, como isso foi dito, as circunstâncias, eu diria, adequadas e mesmo ideais, para fazê-los viver
o que é para viver.

Retenham também que é naqueles momentos que vocês deverão viver (de algum modo, porque não restará
mais que isso) a Inocência da infância, que vive totalmente seu Instante Presente, porque as circunstâncias

extraordinárias de sua vida, da vida, ao seu redor, chamam-nos a outra coisa do que isso que é vivido
habitualmente.

***

Naturalmente, todos os seres humanos não estão na mesma consciência para viver esses acontecimentos do
seu ambiente.

Mas, e como isso lhes foi dito em várias ocasiões, vocês terão por vezes surpresas agradáveis, ou seja, que
os seres que pareciam tão afastados (mesmo em seu ambiente mais próximo) desta Luz que vocês buscam,

encontrarão esta Luz instantaneamente.
E outros, que lhes pareciam, no entanto, tão ávidos por esta Luz, viverão outra coisa que a Luz.

Mas saibam que cada um, estritamente cada um (e não pode ali ter qualquer dúvida em cima), viverá muito
exatamente o que ele tem a viver nesse momento: seja cada um em si, seja no círculo de relações, os mais

próximos ou os mais distantes (que isso seja o país, a região, a cidade, o lugar onde vocês estão).

***

Lembrem-se também, naqueles momentos, de que a solução estará sempre no Interior e na Humildade, na
Simplicidade, no fato de fazer o que vocês podem.

Mas que, sobretudo, o que quer que vocês possam, o mais importante permanecerá, e restará sempre, o que
vocês viverão no Interior de vocês, seja na aceitação e na felicidade, ou em uma rebelião, qualquer que seja.
Obviamente, muitos elementos foram-lhes dados para limitar, ou até mesmo Transcender imediatamente, o

que iria chegar.
Portanto, o Caminho da Infância, ainda uma vez, é certamente o que irá permitir à alma, e também à sua vida,

simplesmente, descobrir, mais facilmente, o Espírito.
E isso é para vocês, muito exatamente, o que é preciso.

Portanto, nada há a condenar, nem no exterior, nem em vocês.
Nada há a rejeitar, nem dentro, nem fora.

Há apenas que viver bem o que vai fazê-los viver a vida.
Todos vocês sabem que estão, novamente, nesses momentos particulares, extraordinários,

independentemente mesmo do lado, feliz ou infeliz, que se encontra a capacidade do ser humano para superar,
de algum modo, e encontrar nele os recursos que ele nem sequer suspeitava.

***

Então, eu quero simplesmente lhes pedir para lembrar-se deste Caminho da Infância.
Para lembrar-se também das palavras de CRISTO.

Lembrem-se de que Ele lhes dizia, desde muito tempo: “aquele que desejar salvar sua vida irá perdê-la, e
aquele que aceitar perdê-la, irá encontrá-la”.



Há, nesta frase, o essencial deste acontecimento e destas condições de vida que são as suas.
Lembrem-se também de que, naturalmente, aqueles que ainda não estabeleceram sua própria Unidade podem

ver manifestações incomuns, para eles e ao redor deles.
Aí também, lembrem-se: “à medida com a qual vocês julgam vocês irão se julgar vocês mesmos, e vocês

serão julgados por vocês mesmos”.
Lembrem-se bem disso.

Vocês não estão no lugar de outra pessoa, mesmo se tornando na Transparência a mais total, mesmo na
justeza do que vocês percebem, de seus próximos ou dos menos próximos, vocês não estão em seu lugar,

nesta Ilusão.
Vocês estão, evidentemente, ligados, na Unidade, mas não neste mundo, não na Dualidade, mesmo se

existem relações, interferências, compreensões.
Mesmo o olhar o mais justo e a Vibração a mais justa, daqueles que vocês irão cruzar, não lhes dão a

possibilidade, real, de saber o que esta alma e este Espírito decidiram.
Mas uma coisa é certa, e disso também é preciso lembrar-se: vocês estão todos, exatamente, sobre a mesma
Terra, mesmo se sua consciência seja diametralmente oposta, e então todos vocês são chamados a vivenciar

alguns elementos.
Evidentemente, o olhar de cada um é profundamente diferente.

Mas é o mesmo elemento, mesmo se ele seja vivenciado ao oposto para cada um.

***

Portanto, o Caminho da Infância, naqueles momentos, irá aparecer-lhes realmente como, eu diria, um salvo
conduto, mas isso não está perfeitamente exato, mais uma garantia, de qualquer forma, de sua Paz.

Porque, paradoxalmente, muitos de vocês que estavam na agitação, no medo, irão descobrir, nesta ocasião, a
Paz.

Um pouquinho como um sangue frio novo, um pouquinho como um ser humano que se encontra em uma
situação de urgência, onde tudo se desenrola lentamente e onde os reflexos não são mais os mesmos porque

se põe em jogo, naquele momento, as próprias condições da vida.

***

Então, é claro, cada um, aí aonde irá estar, não será inteiramente confrontado com o mesmo evento, ou com a
mesma série de eventos.

Que esses eventos estejam ligados à sociedade, que eles estejam ligados ao grupo no qual estão (social ou
afetivo), ou que estejam ligados aos eventos da Terra, tais como eles aparecem cada vez mais (para aqueles

que se interessam por esta Terra).
Mas, é claro, o sentimento Interior ganha em importância.

Alguns de vocês têm sonhos, ou têm irritações, ou então esperanças, ou (mesmo se isso não está formulado
claramente em sua consciência) há essa ‘alguma coisa’, indescritível, que faz com que um evento ou um

conjunto de eventos estejam próximos.
Naturalmente, existem sempre alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs que, mesmo no evento, ou nesta série

de eventos, recusarão vê-los.
Por um processo que foi denominado, aliás, pelo bem amado João: a ‘negação’ (ndr: SRI AUROBINDO, ver a

canalização de 27 de agosto) (*).
Vocês nada podem, aí tampouco, porque é de sua atitude Interior e de sua maneira de viver, vocês, o que

vocês têm a viver, que a Luz poderá, mais que tudo, irradiar do que vocês São.
Nisso está sua função.

Nisso está o que vocês São.

***

Aí, então, eu não desenvolverei de novo este Caminho da Infância, eu falei suficientemente (ndr: ver a
canalização da Irmã TERESA DE LISIEUX de 1º de maio de 2011) (**).

Eu só queria, simplesmente, a pedido de minhas Irmãs, desvendar novamente, de algum modo, este Caminho,
em relação a este período particular que está aberto, desde que a Porta posterior de KI-RIS-TI se abriu.

***

Então, eu abro agora este espaço de discussão.



Se existem, em vocês, em relação ao que eu acabo de dizer, elementos aos quais eu possa trazer um
suplemento de resposta ou um suplemento de alma, então, eu o faço com grande prazer e Amor.

***

Pergunta: eu vivo em uma das maiores cidades do mundo e eu tenho igualmente uma casa no campo.
Qual o melhor lugar para mim?

Minha Irmã, você deve sentir em você mesma o que sua vida, sua alma, chama para você.
Naturalmente, como vocês sabem disso, MARIA irá intervir e os sinais do Céu irão se tornar consideráveis.

Nada há a querer prever.
Nós lhes dissemos seguidamente que os impulsos da alma, agora, terminaram.

Obviamente, tornar-se de novo como uma criança não é tentar prever o amanhã, nem o depois de amanhã, mas
simplesmente deixar-se levar, quando se tem a possibilidade, pelo que dita a própria Unidade, mesmo se

vocês ainda não estão, total e permanentemente, na Unidade.
As circunstâncias da Luz e da Inteligência de CRISTO trabalham já na humanidade, e em cada ser humano que

se volta, realmente, para Ele.
E, naquele momento, os sonhos, as informações, as intuições relâmpago, os conhecimentos diretos,

aparecem.
Lembrem-se também de que isso não é porque vocês querem se salvar em tal lugar ao invés daquele em que
vocês estão que irá mudar-lhes o que quer que seja do que vocês são, e, sobretudo, do que vocês têm a viver.

Portanto, para cada ser humano é diferente.
Dessa maneira, eu não posso lhe dizer para ir a tal lugar, ou para permanecer em tal lugar porque isso é uma

decisão que deve emergir da sua consciência.
Nenhum ser humano, nenhum ser da Luz, pode decidir em seu lugar, no lugar que é o seu.

Principalmente neste período.
Simplesmente, nós demos os elementos que atraem sua atenção, e isso já desde os primeiros meses deste

ano, sobre o que está prestes a se viver, sobre a Terra.
Evidentemente, a agudeza do que se vive não é a mesma segundo os continentes, os países, os povos.

Mas isso está em fase, eu diria, de generalização e de coletivização.
Portanto, cabe a você escolher o seu lugar, e a ninguém mais.

Reflita também sobre o que você gostaria de salvar.
Lembre-se da frase de Cristo: “o que você quer salvar? É a Luz, em você, ou é alguma outra coisa?”.

Toda a questão se resume, de fato, no que vocês têm que levar como decisão, como escolha, como coisa a
efetuar, tudo depende do que vocês querem ver de si mesmo.

Mas seu lugar depende apenas de você.
É neste período que podem, efetivamente, sobressair-se as faltas de Simplicidade.

Onde muitas questões podem surgir, em meio à personalidade, referentes, simplesmente, justamente, às
circunstâncias da vida comum.
Cabe a cada um determinar-se.

Não sob forma de precipitação ou de angústia, mas, bem mais, com uma grande ‘lucidez’.
O que é que os leva a colocar como ato?

O que é que os leva a colocar como decisão?
Lembrem-se de que a Inteligência da Luz é sempre simples.

E, quando ela trabalha em vocês, ela facilita as coisas, mesmo para as coisas usuais.
E no que deve mudar, se isso se torna complicado ou difícil, então, façam como a criança, mudem o sentido ou

a direção, é certamente o melhor que têm a fazer.

***

Pergunta: poderia Vibrar a Criança Interior nos corações, por alguns instantes?

Eu responderei dizendo que a Criança Interior é o apelo, Interior, da Voz do Espírito e da alma.
Então, eu posso efetivamente comunicar-me com vocês, mas eu não posso Revelar ou Despertar a Criança

Interior se vocês não entenderam isso.
Porque, aí também, isso pertence ao mecanismo de Reversão, o último.

Aquilo que é, de algum modo, uma rendição da personalidade, do ego, das resistências, e de tudo o que a
personalidade quer (no parecer, na aparência, na necessidade de controlar, de dirigir).



A Criança Interior é a espontaneidade.
O exemplo do Pequeno Príncipe é perfeitamente isso: a capacidade para deslumbrar-se com o que vem, com

o que chega.
Então, é claro, o ser humano é feito de forma que, quando o que chega está situado à frente (e este à frente

podendo se situar, para cada um, e se programar em meses, em anos) ...
Mas, é claro, quanto mais há esta previsão de que isso chega, mais as coisas mudam de qualquer maneira tudo

porque há urgência.
E esta urgência não é uma urgência de situação, mas mais uma urgência da consciência, de qualquer forma, de

querer solucionar algumas coisas.
O ser humano (vocês sabem, e nós todos passamos por aí), entrega muitas vezes para mais tarde, porque nós

sempre temos tempo, porque nós recusamos ver certas coisas, resolver certas coisas.
Imaginem alguém que, na flor da idade, é anunciado de que há apenas alguns meses para viver: ele vai tentar

resolver a maioria das coisas.
Ele vai fazer o que ele jamais ousou fazer.
Ele vai, como se diz, liquidar suas contas.
Ele vai colocar em ordem o que ele pode.

O que acontece é exatamente a mesma coisa já que (sem querer falar de morte, pois é um nascimento) é uma
mudança.

Uma mudança importante que chama, efetivamente, uma forma de urgência como eu venho definir.
Ou então uma negação.
Eis o que se pode dizer.

***

Pergunta: como, hoje, enxamear da melhor forma, para levar o outro a viver a Luz?

Lembrem-se de que não há qualquer razão, independentemente da Liberação, de decidir por alguém aonde ele
deve ir.

Vocês não dirigem ninguém, no Espírito, cada um é totalmente Livre.
Todos os laços que foram construídos, e que foi preciso respeitar neste mundo (os laços da carne, dos pais,
dos filhos, amados contra todas as probabilidades), tudo isso, a um dado momento, estritamente nada quer

dizer.
Aliás, quando uma pessoa morre, ela pode expressar pesar por deixar seus pais, seus filhos, seu cônjuge,

seus amigos, e todo mundo sabe, no entanto, que o luto ocorre.
Ele cicatriza mais ou mesmo facilmente.
A ausência é esquecida por ela mesma.

Lembrem-se também de que um elemento ligado à Luz Branca, ao Retorno de CRISTO, é para apagar (desde
que o aceite) toda dor, todo sofrimento, todo luto, que não existe no Espírito: eles existem apenas na pequena

pessoa, no ego.
O Espírito não conhece os vínculos.
O Espírito não conhece o sofrimento.

É sempre a pessoa, que está sujeita aos seus próprios vínculos, que sofre.
E o que vem é exatamente a dissolução de todos os vínculos, sem qualquer exceção.

A Liberdade é isso.
Mas lembrem-se também de que em meio a este extraordinário, o destino e o Futuro de cada um são-lhes

próprios.
CRISTO dizia: “há muito numerosas Moradas na casa do Pai. E cada um tem sua Morada”.

Mas é através da partilha da humanidade, neste período, que cada um percebe que tem sua própria Morada.
Da mesma maneira que, quando vocês deixam este mundo pelas portas da morte, vocês não carregam nada.

Nem roupa, nem o que quer que seja.
Então, nas mudanças ligadas à Luz, vocês não levam nada, tampouco, de certa maneira.

Vocês não levam nada além do que o que vocês São, realmente.
Vocês não levam nenhuma de suas ligações, nenhum dos seus apegos, vocês não levam dinheiro, nem nada

do que fez o mundo e a vida, até agora.
Obviamente, ainda uma vez, isso não quer dizer que todo mundo e todas as pessoas, aqui como em outros

lugares, vão viver isso de maneira sincrônica.
O que é sincrônico, e comum a todo mundo, são os eventos que vão fazê-los sair do ordinário.

Mas esses acontecimentos que vão fazê-los sair do ordinário, não são a mesma vivência, nem a mesma
intensidade, nem o mesmo destino, eu diria, para todos, e, no entanto, eles terão, sistematicamente, os mesmo

efeitos sobre a vida.



Lembrem-se do que dizia o CRISTO, o que lhes disse a Luz Branca: “ela é o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Portanto, vocês não podem pretender ter seguido a Luz e depois, no último momento, recusar a Luz.

A resistência está aqui nesse nível.
Ou vocês se tornam a criança que aceita a Luz.

Ou vocês renegam a Luz.
Lembrem-se (e nós sempre dissemos isso, que vocês tenham vivido na totalidade ou não): a Luz é Paz, a Luz

é Amor, a Luz é Alegria.
É disso que é preciso fazer a experiência.

Todo o resto, na Alegria e no Amor, não existe absolutamente mais.
Mesmo se vocês não o vivem ainda, é o que vocês irão viver.

E isso não dependerá do lugar onde vocês estarão situados, que estará correto, para vocês.
Isso dependerá apenas do seu estado Interior e de nada mais.

Unicamente disso.
Isso não dependerá do que vocês têm para comer, isso não dependerá da sua conta bancária, isso não

dependerá dos seres que estão à sua volta, mas somente de vocês.

***

Pergunta: eu sinto alegria em decorar objetos. Ora, NO EYES especificou que o olhar levado para o exterior
ocorria em detrimento do Olhar Interior. Devo prosseguir?

Quem pode responder, aí também?
Jamais alguém pode responder em seu lugar.

Cabe a você saber.
Cabe a você ver.

Se, realmente, o fato de se ocupar do que você diz dá Alegria, então olhe se os outros setores da sua vida
tornam-se a Alegria.

Porque se esta atividade apenas dá alegria quando você a realiza, então isso é prazer, isso não é Alegria.
E se os outros setores da sua vida não estão em Alegria, a que isto serve a você?

Evidentemente, é normal que o ser humano busque satisfações, ocupações, que lhe deem alegria, como se
disse.

Mas, no entanto, o conjunto da vida é Alegria?
O Coração é isso.

O Coração não é o prazer, de fazer isso ou aquilo, no exterior de si: vocês não podem encontrar (qualquer que
seja a atividade exterior, a mais digna de interesse e de amor) a Alegria Interior.

A Alegria não é um prazer, é um ‘estado’.
A Alegria não é uma satisfação, é um estado de Ser.

Agora, é certo que se privar desse prazer exterior pode deixar um vazio, mas não para aquele que está na
Alegria.

Portanto, tudo se define, não em relação a uma atividade exterior (ou mesmo interior, de meditação ou de
oração que a colocaria em alegria), mas toda questão é saber se, independentemente das circunstâncias da

sua vida, você é capaz de viver esta alegria.
Então, naquele momento, sim, há a Alegria.

Que não depende de qualquer satisfação, que não depende de qualquer reconhecimento, do que quer que
seja.

A Alegria não é um prazer, é um ‘estado’.
E este estado, por tê-lo vivenciado durante os últimos instantes de minha vida, durante minha vida, qualquer que

seja o indizível sofrimento que tenha vivenciado, eu estava, entretanto, nesta Alegria da alma e do Espírito.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu agradeço por terem colocado seu Coração para o que eu lhes disse.
Eu proponho a vocês um momento de comunhão, à minha maneira.



E eu lhes digo até um desses dias, com todo meu Amor.
*

... Efusão Vibratória ...

*

************

(*) – SRI AUROBINDO (27.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-27-de-a...

*

(**) – SANTA TERESA DE LISIEUX (01.05.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisie...

***

Mensagem da Amada SANTA TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1181

28 de agosto de 2011
(Publicado em 29 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1181
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-27-de-agosto-de-2011-autresdimensions


Eu sou TERESA.

Irmãos e Irmãs, eu lhes transmito todo o Amor da Luz.
Vivamos um breve instante de silêncio e de comunhão, antes que eu expresse o que eu vou falar, que se

inscreve no Tempo da Graça e no Tempo de CRISTO e de MARIA.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu vou, se vocês bem o desejarem, tentar exprimir, à minha maneira, o que significa para vocês, hoje, nesse
corpo, nesses tempos que vocês vivem, esta frase: n’Ele, n’Ela, tudo é realizado.

***

Alguns pequenos elementos, primeiramente, de referência.
Algumas das minhas Irmãs Estrelas lhes expressaram, nesses últimos meses do seu tempo, as suas

experiências, as suas vivências.
Hoje, eu vou situar de novo essas vivências (a essas épocas particulares, nessas vidas particulares)

TERESA DE LISIEUX – 1º de outubro de 2011

http://3.bp.blogspot.com/-HZSDZd-MF38/UfItO57t65I/AAAAAAAACuE/vlF-JKEyVM8/s1600/000+Teresa+-+01.10.2011'.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


substituindo-as nesses tempos de Graça, nesses tempos do Retorno de CRISTO e da Presença de MARIA ao
seu lado.

Porque esses tempos são uma oportunidade, única, de realizar e de concretizar, bem além de qualquer
atividade mental ou de qualquer crença, a Verdade de CRISTO, em vocês, e a Verdade da Presença de

MARIA.

***

Nós lhes falamos dos Pilares do Coração (e eu fiz parte disso) como, de alguma forma, elementos e Portas
que lhes permitem viver, muito mais facilmente (eu diria) desde algum tempo, este Reencontro (ndr: ver o

protocolo “Os 4 Pilares do Coração”) (*).

Eu lembraria simplesmente, sem falar de mim (este será o único lembrete), que a minha Consciência vivenciou
o Reencontro com MARIA durante a minha infância.

Isso não entraria no contexto do que vocês poderiam chamar de uma aparição, mas, sim, de uma vivência na
minha alma, na minha carne, desse contato.

Esse único contato, vivenciado quando criança, permitiu-me, durante a minha breve vida, viver o Caminho da
Infância.

A Porta Estreita, como vocês sabem, é a Porta da Infância.
Dizer que n’Ele ou n’Ela, tudo é realizado, significa, para a sua Consciência, que quando vocês realizam isso,

bem, efetivamente, tudo está realizado para vocês.

***

Esses tempos particulares, como lhes anunciaram os Arcanjos, os Anciãos e MARIA, são tempos onde a Luz
se instala sobre a Terra, favorecendo a sua Elevação.

Hoje, mais do que nunca, há (no que vocês têm que viver, no Interior de vocês) uma oportunidade, que jamais
foi apresentada, de Reencontrar a Luz.

Este Reencontro se faz na fulgurância de um instante e lhes permite dizer, por sua vez: tudo está realizado.
Porque, se vocês realizarem isso, se vocês viverem esta oportunidade, vocês não poderão ser afetados, de

maneira alguma, pelos acontecimentos desta Terra, no exterior.
Vocês estarão, naquele momento, tão estabelecidos na Alegria deste Interior (que se revela em vocês), nesta
Presença (que está ao seu lado e em vocês), que, efetivamente, vocês poderão dizer que naquele momento,

tudo está realizado, e que nenhum elemento afetando a personalidade pode vir alterar o que vive a alma e,
sobretudo, o Espírito.

***

Como lhes foi anunciado desde pouco tempo (um pouco menos de dois meses), algumas Portas foram
abertas, que caberia a vocês atravessar.

Permitindo, então, reencontrar (no seu Templo, no seu Coração, ao seu lado) a sua própria Dimensão de
Eternidade, de Verdade e de Alegria.

Agora, isso está ainda mais fácil.
Desde a instalação do que MARIA nomeou as Núpcias de Luz, está ainda mais fácil viver as suas próprias

Núpcias.
Para isso, é preciso falar com Ele, falar com Ela.

Mas não Lhes falar com a sua cabeça, não Lhes falar com os seus desejos, mas Lhes falar com o seu
Coração.

Muitos de vocês seguiram, de qualquer modo, estados Vibratórios, preparações, cujo único objetivo e única
finalidade não eram o de ser melhor, não eram de uma evolução, mas, sim, de viver esta transformação, este

Apelo final onde vocês poderão dizer, vocês também: tudo está realizado.
Nós lhes indicamos o que podia pôr-se através deste Reencontro, sejam os medos, seja a insuficiência de

http://api.ning.com/files/nWtNuCxXtQw44Bbjzmisow4eVPkk3nLBYP3wdK6f-MnH2yP5nXGPVjZPJX7jDUpiMJ9umZrFiv85dEQkXHbFLAHRgdTlw1vN/000bibli_3153164PilaresdoCorao.JPG


Abandono à Sua Presença, seja o mental, as emoções, ou tudo o que vocês podem encontrar em sua vida
exterior.

Um número cada vez maior de vocês aproxima-se, agora, deste Reencontro, de diferentes maneiras.
Eu não vou definir, aliás, essas diferentes maneiras, mas, sim, mais tentar comunicar-lhes (pela minha

Presença, pelas minhas palavras) o estado de espírito no qual vocês devem se situar para favorecer este
Reencontro.

***

Realizar isso é também realizar (como lhes disseram vários Arcanjos, vários Anciãos) este Abandono à Luz,
esta confiança absoluta na Luz, em sua Inteligência e, sobretudo, em sua ação.

Para isso, é preciso aceitar desconsiderar qualquer vontade, desconsiderar qualquer veleidade de desejo de
se apropriar do que quer que seja do exterior.

Isso foi denominado, também, o Caminho da Infância, o Caminho da Pobreza.
Muitos de vocês já vivem a manifestação do Apelo da Luz: seja no nível das suas diferentes Lâmpadas

(chamadas de chakras, de Coroas Radiantes), das diferentes Portas, das diferentes Estrelas.
Todas essas percepções, hoje, revestem-se desse caráter particular de um Apelo da Luz.

Do conjunto dessas manifestações.
Cabe a vocês, nesses momentos, estar mais do que tudo na confiança, mais do que tudo no Abandono, mais
do que tudo nesta Interioridade, porque é colocando-se, nesses instantes privilegiados, no centro dos seus

Quatro Pilares, que vocês poderão viver o seu Reencontro.

***

Vocês têm encontro, como isso lhes foi dito, com a sua Eternidade.
Vocês têm encontro com o que nós somos, todos nós, realmente, além desta vida.

É através deste Reencontro particular que deve se estabelecer, viver (para aqueles que ainda não vivenciaram)
o Fogo do Coração e o acesso à Eternidade.

Muitas vezes, os Anciãos, as Estrelas, falaram-lhes da sua experiência vivida: deste Impulso total da alma, do
Espírito e também do corpo e da personalidade, para viver esta Fusão mística, este Casamento com a Luz.

Então, é claro, no ocidente, nós denominamos isso o CRISTO (o personagem), mas, obviamente, além do
personagem, nossos Irmãos e nossas Irmãs orientais, entre os Anciãos e as Estrelas, chamaram isso de Si, de

Luz Branca.
Retenham simplesmente que se trata, antes de tudo, de Reencontrar a Perfeição, que se trata, antes de tudo,
de Fusionar com a Verdade, com a Luz, com, de fato, tudo o que não é deste mundo e que, no entanto, para

todos, é a nossa natureza, essencial e primordial.

***

Para isso, é claro, deve existir, na vida ordinária e na personalidade, um mecanismo levando ao silêncio de tudo
o que não é deste Reencontro, de tudo o que não é deste Casamento.

Isso passa, evidentemente (como lhes exprimiram os Anciãos) pela Paz do mental, pela Paz do corpo, pela
Paz das emoções e de qualquer preocupação.

Como dizia minha Irmã HILDEGARDA (ndr: ver a canalização de HILDEGARDA de BINGEN de 25 de outubro
de 2010) (**), vocês devem Tender, inteiramente, para este Abandono à Luz.

É também o momento, como disseram os Anciãos, em que vocês devem fazer cessar, na época do
Reencontro, toda veleidade de projeção no exterior, todo ato exterior.

Nós estamos nesses tempos onde a meditação, onde a oração, não é mais somente um meio de esperar viver
o que quer que seja, mas é bem a instalação deste estado.

O acesso a este estado não se faz pela meditação.
Mas, simplesmente, a oração, a meditação, o repouso, vão permitir a isso que constitui a atividade ordinária da

vida sobre a Terra, cessar.
 Vão permitir-lhes instalar-se no Instante Presente, mas, na totalidade, a fim de que Aquele que vem tocá-los e

Aquela que está ao seu lado se Revelem, em vocês, por completo.
Para isso, vocês devem dar todo o lugar, vocês devem não mais existir.

Então, isso foi denominado Humildade, Simplicidade, isso foi denominado Transparência.
Essa é, efetivamente, a qualidade da Vibração, a qualidade da sua Consciência que deve existir (eu diria) diante

do que vocês são, para permitir-lhes aproximar-se deste Instante particular.

***



É o momento, efetivamente, em que vocês rendem as armas, é o momento em que vocês rendem tudo o que
faz o que vocês são aqui.

É o momento em que vocês aceitam nada mais ser de qualquer maneira, nada reivindicar, exceto esta União,
este Casamento, chamem-nos como vocês quiserem.

É o momento em que toda consciência, mesmo a sua consciência mais comum e mais fragmentada, chega a
tender-se para este único Reencontro, este único objetivo.

Este objetivo jamais é exterior, jamais é amanhã, jamais está no instante seguinte, mas ele está, cada vez mais,
no Eterno Presente.

Ele está, como diria um Arcanjo, no Hic e Nunc, ele está no que vocês conduziram à possibilidade de viver
isso, cada um por meios diferentes, seja pela Noite Escura da Alma, seja pela assiduidade aos seus próprios

alinhamentos, ou por qualquer outra maneira (ndr: no que diz respeito à instalação no Aqui e Agora
(Hic e Nunc), nós os convidamos particularmente a referirem-se aos protocolos “Sedação do mental e do

emocional” e “O switch da Consciência”) (***).

***

Hoje, como muitos de vocês percebem, CRISTO vem bater à porta, dando essas percepções em suas costas,
ou, aliás, no nível do peito.

Cabe a vocês agora dirigir-se, solicitando, a vocês mesmos, nada mais pedir, nada mais esperar.
Porque a esperança é também uma projeção, porque o pedido é também uma projeção, e CRISTO e MARIA

não estão nesta projeção, nem neste ideal de futuro.
Eles estão, agora, mais do que nunca, aqui e por toda parte.

Há, apenas, então (se pudermos dizê-lo), que conscientizar e manifestar a Sua Presença, a fim de viver as suas
Núpcias de Luz, antes das Núpcias coletivas.

Isso para exercer as funções que lhes foram reveladas: essas funções são aquelas de irradiar a Luz e de
permitir aos seus Irmãos e suas Irmãs, próximos ou distantes (como lhes foi dito), viver também, à maneira

deles, isso.

***

Vocês foram Chamados à Luz de diferentes modos, e isso se reflete, em vocês, hoje, de diferentes maneiras:
que isso tenha sido mental ou Vibratório, que isso tenha sido vivenciado na Consciência ou não ainda, vocês

chegaram neste momento porque vocês deviam ali chegar.
Então, qualquer que seja (se pudermos exprimir assim) o estado desta Revelação onde vocês estão, é preciso

agora voltar-se para Ele, ou para Ela.
É preciso acolher, inteiramente, esta Presença, porque é a sua.

E isso apenas pode ser feito, aliás, no Coração, isso apenas pode ser feito, aliás, na instantaneidade da sua
Presença.

E a Infância, a não reivindicação, a Paz, a Humildade, a Simplicidade, são as melhores maneiras, possíveis e
compreensíveis, de realizar a Sua Presença.

Tornando-se Transparente, não existindo mais em qualquer reivindicação do que existe deste lado onde vocês
estão, então, vocês podem (sendo tão pequeno e tão insignificante) viver a Grandeza absoluta do seu

Reencontro.
E realizar, naquele momento, o que vocês São, na Verdade.

Para ser Grande na Luz, na Alegria, e na Sua Presença e na nossa Presença, é preciso, efetivamente, ser
minúsculo deste lado.

Muitos lhes disseram à sua maneira, falaram-lhes através do seu caminhar da vida, mas, hoje, não há alternativa,
cada vez menos.

Quanto mais vocês crerem que isso é um acontecimento que está inscrito em um futuro exterior, mais vocês
não irão viver este Advento.

Porque isso não é um acontecimento, é um Advento que está inscrito de toda Eternidade e que, simplesmente,
se revela ao que vocês São, à Consciência, na totalidade, porque os tempos terminaram.

***

Portanto, já que os tempos terminaram, cabe a vocês dizer esta frase: tudo está consumado.
E vocês apenas podem pronunciar esta frase e vivê-la quando, realmente, concretamente, na sua carne e no

Espírito, vocês Estão n’Ele e n’Ela.



Ele bate à Porta.
MARIA se faz insistente, ao seu lado, porque efetivamente, o Seu Anúncio está muito próximo.

Porque efetivamente, no calendário exterior do seu tempo, conexões específicas desenrolam-se, um pouco
por toda esta Terra, e devem conduzi-los a entrar, ainda mais profundamente, na sua Profundeza, na sua

Humildade, na sua Simplicidade.
É o único modo de viver a Transparência, de atravessar a Porta Estreita e de viver a Eternidade.

***

Lembrem-se: vocês não podem nada levar senão a sua própria Consciência.
Vocês não podem nada levar dos seus pensamentos, vocês não podem nada levar das suas aquisições,

vocês não pode nada levar dos seus afetos.
Ele vem pedir-lhes, e Ela vem certificá-lo a vocês, que Ele os quer inteiros e na totalidade.

Não pode ali haver compartilhamento, na Luz, com a Sombra, porque a Sombra não pode existir na Luz.
Não pode existir compartilhamento, na Luz, com um medo, com uma dúvida.

E o fim da dúvida não pode se encontrar no mundo onde vocês estão, que é um mundo (e todos vocês sabem
disso, porque nós todos o vivenciamos) instável, um mundo de medo e de Sombra.

E, no entanto, isso é a vida.
A única maneira de escapar à dúvida é na Luz, e não em uma certeza exterior de um Futuro qualquer, não em

seus pensamentos, não em suas emoções, não em seus afetos, e ainda menos em qualquer crença ou
adesão ao que quer que seja do exterior.

***

Lembrem-se de que o CRISTO não vem ao exterior de vocês, não esperem vê-Lo enquanto vocês não o
Reencontraram, em vocês.

Naturalmente, várias testemunhas da Sua Presença ser-lhes-ão oferecidas: entre os seus Irmãos e as suas
Irmãs, ao redor de vocês e de maneira mais distante, e também pela presença dos Anjos do Senhor e de

diferentes formas de vida.
Mas lembrem-se de que vocês devem Reencontrá-Lo, em vocês, e que Ele está em vocês.

E de que realizar isso irá permitir-lhes dizer: tudo está consumado, na Paz, na Alegria e no Amor mais absoluto
que nenhum amor humano pode se aproximar, mesmo o mais puro, porque todo amor humano está inscrito,

qualquer que seja, em algo que não é duradouro.

***

CRISTO lhes traz a Água da Eternidade, o Fogo do Espírito, e esse Fogo do Espírito não pode deixar persistir
qualquer Sombra, qualquer parte do que faz a vida ordinária.

Vocês devem manifestar, então, além de qualquer crença e além de todo Abandono, o que eu denominaria
uma Fé, mas não uma Fé de crença, porém uma Fé absoluta no que é a Luz.

Não como uma tarefa exterior, mas, sim, real e concretamente, como a sua Realidade.
Podemos dizer também que há apenas os filtros do medo, os filtros dos jogos realizados nesta vida, que

impedem ainda a humanidade de tomar consciência.
Aqueles de vocês que Veem, com o Coração ou no nível do Etéreo, sabem pertinentemente que o Sol já se

modificou, que o Céu já mudou, e que a Terra também está mudando.

***

Então, vocês também, vocês devem mudar, não por obrigação, não por aborrecimento, mas bem mais por
esse famoso “sim” à Luz, por este Abandono à Luz, a fim de viver a Verdade.

Vocês devem silenciar-se sem forçar, mas chamando por Ele ou por Ela, e por nós.
Os Anciãos, os Arcanjos sempre lhes disseram que a Luz é Inteligente, porque ela é Consciência e

Consciência da Unidade e da sua Verdade, o que vocês jamais podem encontrar na vida da personalidade, na
vida diária, mesmo se sua vida for repleta de harmonia e de paz.

Então, sim, a Luz vem chamá-los, ela vem chamá-los para dizer ‘sim’, ela vem fazê-los viver o que vocês São,
antes de tudo.

Todo o resto desenrolar-se-á por acréscimo, na Luz.
A partir do instante em que tudo estiver realizado, em vocês, então tudo irá realizar-se, aqui como em outros



lugares, na maior facilidade, na maior evidência.
Porque, neste mundo, vocês não poderão mais colocar questões ou colocar-se questões, sobre o seu lugar,

sobre os outros, sobre o seu papel.
Porque vocês terão encontrado e vivenciado a Eternidade.

***

Hoje, todos nós estamos (como lhes foi dito) ao seu lado, e isso não é uma visão quimérica, mas a estrita
Verdade.

Tornar-se consciente da nossa Presença é já, para vocês, uma parte realizada, porque o Som do Céu, o Som
da Terra, o Som da alma e do Espírito, se reforçam.

Porque muitos de vocês percebem, ao lado de vocês, uma Presença doce e amorosa.
É preciso agora abrir todas as Portas e se abrir totalmente, mudando de Frequência, mudando de consciência.

Não há outra maneira de se prepararem para as Núpcias coletivas.
Aqueles de vocês que têm a oportunidade (podemos assim chamá-lo) de viver esse contato com a Luz,

qualquer que seja a manifestação, devem, hoje, dizer “sim”, na totalidade.
Não há que hesitar, não há que crer que isso seja para amanhã, para depois de amanhã, há apenas que

verificar, por si mesmo, que isso acontece, em vocês, a partir de agora.
Não há que esperar um tempo exterior de conclusão, mesmo se isto, é claro, vier, do mesmo modo, mas há

que viver, desde agora, a Luz e o Reencontro.
Os Quatro Pilares do Coração lhes foram dados neste período, porque é neste período que é mais fácil se

instalar no Centro.

***

O apelo que eu acabo de fazer é aquele que as minhas Irmãs me encarregaram de dar a vocês.
Enquanto Estrela, lembrem-se de que tudo está dentro desta Profundez.
De que tudo, como dizem nossos Irmãos e nossas Irmãs, é uma Ilusão.

De que nada tem existência fora da Luz.
E a Luz está de Volta.

A Tri-Unidade está instalada, permitindo-lhes viver a Unidade.

Nós estamos, todas e todos nós, ao lado de vocês, para isso.
Então, cabe a vocês agora Elevar-se.

Nós lhes estendemos a mão, o Coração, cabe então estender o seu Coração, abri-lo a esta Verdade, porque
ela está aí.

Ela não está em um amanhã, ela não está em um além: ela está Aqui e ela está de imediato.
Dizer “sim” à Luz não é somente um ato de Fé ou um ato de acordo, é, antes de tudo, realizar este estado.

Tornar-se Humilde, não mais existir fora do Instante Presente, fundir-se.
Viver o Casamento, a Fusão com CRISTO e MARIA (pelo Impulso de MIGUEL e de METATRON), é instalar-

se na Eternidade e, sobretudo, viver a Alegria permanente que nada pode vir alterar porque, naquele momento,
efetivamente, tudo está realizado para vocês.

***

Cada dia que passar agora sobre esta Terra, nós iremos aguardá-los, cada vez mais numerosos, cada vez mais
na Alegria.

Porque se vocês realizarem isso, vocês irão aumentar e amplificar a Realização disso para muitos dos seus
Irmãos e das suas Irmãs (dos nossos Irmãos, das nossas Irmãs) que ainda não têm consciência do que

acontece e do que se Cria.
Muitos, dentre vocês, prepararam (mesmo se vocês não tiverem a lembrança) esses momentos, desde muito

tempo.

http://api.ning.com/files/nWtNuCxXtQzMWx01Uro8t65GAMXjcPtFkn082ciU3FASKhKhmifuD5FmAxgshyTu5GEYJuoEWKhquhGgxkOO1KXvErkBKEqz/bibli_TrianguloPeitoNovaTriUnidade.PNG


É tempo, agora, de Revelar-se e de se lembrar disso.
É tempo, agora, de viver a Alegria e ela apenas está presente, como vocês sabem, no Interior.

Quanto mais a Alegria puder nascer e crescer, em vocês, mais tudo se fará fora, porque vocês irão tomar
consciência de que esse fora não existe.

Isso poderá ser como um sonho, e a sua simples Presença poderá ser, então, uma saída do sonho, para
aqueles que ainda dormem.

E, de qualquer maneira, naquele momento, a sua vida irá se desenrolar, na totalidade, neste estado, nesta
Alegria, porque naquele momento, vocês poderão viver e compreender, realmente, que vocês jamais estiveram

sós, em vocês.
Que é apenas uma anomalia de visão, uma anomalia da consciência, que pôde imaginar isso e construir cada

vez mais elementos que isolam da Verdade.

***

Se vocês aquiescerem à Profundez, se vocês aquiescerem a não mais ver somente as aparências, a não mais
ver somente os jogos exteriores da sua vida, vocês irão se tornar a Vida.

E, naquele momento, vocês irão tomar Consciência daqueles que os rodeiam, e daqueles que estão em vocês,
na Luz.

***

A vida vai chamá-los, cada um em circunstâncias extremamente precisas (isso também lhes foi dito).
E quaisquer que forem essas circunstâncias, lembrem-se de que a finalidade de todas as circunstâncias é

apenas uma única e mesma coisa: a possibilidade de viver a Luz e de viver a União com Ele e com Ela, sem
qualquer exceção.

Apenas pode haver punição na mente daquele que tem medo.
Apenas pode haver julgamento nas mentes perturbadas pela sua própria personalidade.

O que vem é uma verdadeira Alegria.
O que vem é o Amor.

E Aquele que fala É o Amor.
Todo o resto são apenas fantasmas, pesadelos criados pelo que não é da Luz.

As condições (lembre-se) nas quais vocês têm que viver o que é para viver, para vocês, são, na totalidade,
condicionantes para o seu Futuro na Luz.

Então, é claro, tudo o que era oposto à Luz atuou, sobre o quê?
Sobre o medo, porque era preciso que vocês tivessem medo nesses momentos.

Ora, como é que se poderia ter medo do Amor e da Luz?
Tudo isso foi apenas formas de alteração da Verdade e de programação do medo, novamente.

Então, eu posso lhes dizer: sim, regozijem-se, e vivam.
Porque o que está aí, em vocês, ao seu lado, que bate à Porta, que se manifesta à beira da sua consciência,

isso é apenas a Luz, isso é apenas a Beleza.
O Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) falou-lhes da visão da lagarta, da Visão da borboleta.

As palavras que eu empreguei não são novas, elas são simplesmente ditas em uma outra Vibração.
Elas são ditas de outra forma, mas elas são a mesma coisa: cabe a vocês escolher entre o medo e o Amor,

cabe a vocês escolher entre o efêmero e o Eterno.
Todo o resto, se vocês forem para esta União com CRISTO, com as nossas Presenças, todo o resto irá lhes

parecer muito distante de vocês, e muito efêmero.

***

De fato, o período que vocês vivem os chama, realmente, a esses Quatro Pilares.
Não há nada a buscar no exterior.

Estejam plenamente Presentes no Instante Presente.
Realizem o que vocês têm ainda que realizar.

Que vocês chamem isso de responsabilidades ou de pesos, lembrem-se agora: todas as circunstâncias da sua
vida têm apenas um objetivo, fazê-los viver as Núpcias de Luz.

Mesmo não compreendendo, mesmo lhes parecendo difícil, se vocês viverem ainda períodos de Noite Escura
da Alma, vejam apenas isso que vocês vivem na personalidade.

Não se projetem no instante seguinte, mas vão ainda mais para a Profundez, vão para trás dos véus da Ilusão,



porque Ele se tem aí, e nós estamos aí.
Somente a personalidade, que vive o seu próprio sofrimento, o seu próprio medo, pode alterar esta percepção

e esta Verdade da nossa Presença.
Assim que vocês deixarem o medo, assim que vocês deixarem o sofrimento, assim que vocês deixarem sua

cabeça e as projeções no tempo, bem, vocês irão tomar Consciência bem depressa do que vocês São.
Do que nós somos.

Porque nós somos Um.
Porque vocês irão tomar realmente Consciência, porque vocês irão vivê-lo que tudo está realizado, e que tudo

o que é e que lhes parecia, ainda alguns minutos atrás, como vital, não tem mais razão de ser.
Porque a consciência será Transcendida e será estabelecida em uma outra Visão, em uma outra Vibração que

é aquela da Eternidade, da sua Eternidade.

***

Tudo isso não é complicado, tudo isso não necessita de outra coisa senão da sua Atenção de estar e da sua
Intenção de estar no Instante, de estar plenamente Aqui, para viver as Núpcias de Luz, de dizer “sim” à Luz.

Se a palavra CRISTO os incomoda, então a substitua por outras palavras, isso são apenas palavras.
Vão além das palavras, vão além da história, vão além de tudo o que vocês puderam crer até agora ou de tudo

o que vocês puderam aderir.
Reencontre-se, de algum modo, totalmente despido, Pobre e Transparente.

A Luz nunca irá lhes pedir mais.

***

Eis, Irmãs e Irmãos na carne, algumas palavras de Amor que eu queria levar à sua Consciência, que eu espero,
para vocês, sejam uma bênção.

Eu penso que nós ainda temos tempo em relação ao Alinhamento que eu irei acompanhar.
Se houver, em vocês, perguntas surgindo em relação ao que eu disse, e somente em relação a isso, então eu

quero bem prolongar as minhas palavras.
Eu os escuto.

***

Pergunta: o ponto ER contém os Quatro Pilares?

Cada parte do seu corpo pode se tornar os Quatro Pilares, mas os Quatro Pilares foram localizados.
Então, isso não é a minha linguagem, mas eu posso dizer, simplesmente, que os Quatro Pilares se reúnem

nesse Ponto.
Esse Ponto que não é somente uma Porta, que não é somente um lugar de basculamento, mas, bem mais, a

totalidade da Unidade.

***

Pergunta: sentir o ponto ER significa que os Quatro Pilares estão ativados?

O que é a testemunha da ativação dos Quatro Pilares é o Reencontro com a Luz.
É Conscientizar a Sua Presença, a Presença d’Ele, a nossa Presença.

Vocês não estão sozinhos.
Simplesmente, existiram camadas isolantes que, hoje, quase não estão mais aí.

E que permitem, pela Transparência, pela Consciência, viver esta Verdade.
Ainda uma vez, como eu disse, eu bem disse que eu não falava de Portas, nem mesmo de Estrelas, mas eu

irei além, agora: vocês São a Consciência e vocês São o Amor.
Apenas a dúvida e o medo podem ainda representar algumas camadas isolantes.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Comunguemos juntos, Unidos em todos nós, como na Luz.
Eu sou TERESA e eu abraço vocês.

E eu permaneço em vocês, com vocês, durante alguns instantes para viver o que, doravante, não será mais um
alinhamento, mas realmente uma comunhão, nossa comunhão da nossa reunião.

Então, comunguemos juntos.

... Efusão Vibratória ...

************

(*) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-cor... 

*

(**) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-ou...

*

(**) – PROTOCOLOS: ‘Sedação do mental e do emocional’ e ‘O switch da Consciência': 
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/protocolo-sedacao-do-mental-e...
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/protocolo-o-switch-da-conscie...

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1227

1º de outubro de 2011
(Publicado em 02 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://www.portaldosanjos.net/2011/10/protocolo-sedacao-do-mental-e-do.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/protocolo-o-switch-da-consciencia-30-09.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1227


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111029_-_THERESE_DE_LISIEUX.mp3

~ O CAMINHO DA INFÂNCIA NOS TEMPOS ATUAIS ~

Eu sou TERESA.

Irmãos e Irmãs, dignem-se de acolher minha Presença e meu Amor.
Eu venho de novo, hoje, para vocês, enquanto Estrela.

Eu já tive oportunidade de exprimir muitos elementos referentes ao Caminho da Infância.
Eu venho hoje, se isso for possível, trazer outras palavras sobre este Caminho, que não são oriundas,

somente, do que vivenciei quando estava encarnada, mas que são muito mais adaptadas ao seu período e a
esses Tempos, tão particulares, que vocês vivem.

***

Porque este período tão especial, através do Caminho da Infância, através da Porta Estreita, através também
da Vibração da Profundez, é aquele que é o mais Justo, não em um olhar exterior do que vocês têm a viver
(com este corpo, com sua vida, com este mundo), mas, muito precisamente, no que, para vocês, é o mais

capaz para encontrar o que vocês São.
E a questão que eu desejo colocar, em última análise, que é a mesma para cada Irmão, para cada Irmã

(qualquer que seja sua vivência, quaisquer que sejam suas percepções) porque a questão será a mesma para
o conjunto da humanidade, é: quem vocês são, e, sobretudo, o que vocês querem Ser?

***

Será que vocês São, somente, a vida que vocês levam?
Será que vocês São, somente, seus mecanismos de pensamentos, seus mecanismos de emoções?

Será que vocês São a vida que vocês construíram?
Será que vocês São seus filhos, seus pais?

Será que vocês São esse personagem, que vive, ou será que a Vida, que está em vocês, é bem mais do que
isso?

Será que vocês São limitados a este corpo?
Será que vocês São limitados aos seus pensamentos, ao seu modo de ver as coisas, de senti-las, de vivê-las?
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O que está a caminho, para vocês, esta famosa Estrela que anuncia a Estrela, é a oportunidade única de
lembrá-los de que vocês São, além desta carne, além de toda crença, além de todo apego.

E a questão que é para se colocar é, realmente, saber e viver quem vocês São.
Isso não pode se realizar por qualquer conhecimento habitual.

Isso não pode se realizar pela consciência limitada.
Isso não pode se realizar, simplesmente, por uma compreensão, qualquer que seja.

Porque o que vocês são chamados a viver é o Retorno da Verdadeira Vida, aquela da Alegria Eterna, aquela de
que lhes falaram, com eloquência, os Anciãos.

***

Então, naquele momento específico desta Terra e das Consciências que ali estão, muitos de vocês, ainda,
colocam-se a questão.

Quaisquer que sejam, aliás, suas percepções Vibratórias que, de algum modo, os levaram e os conduziram a
esta Porta Estreita, porque, entre todos vocês que me escutam, aqui e em outros lugares, ou que irão me ler,

vocês não podem negar, de forma alguma, tudo o que vocês percebem.
O que vocês percebem (que não está inscrito na consciência ordinária) é, de qualquer forma, um Apelo.

Que este Apelo seja realizado por uma das Coroas Radiantes, pelos Sons (que vocês ouvem ou que vocês
irão ouvir), pelos seus sonhos, por suas noites, pelos seus calores, pelas modificações (quaisquer que sejam,

mas saindo do ordinário de sua vida) que os chamaram e que os conduziram, de alguma maneira, a um
momento preciso de sua vida.

Este momento preciso vem colocar-lhes a questão de quem vocês São.
E, na realidade, é a única questão que é suscetível de obter uma Resposta, não através da compreensão, mas

sim, diretamente, por uma Consciência diferente.
Esta Consciência diferente sendo aquela que vai responder, em bloco, a todas suas interrogações, a todos os

seus questionamentos, e dissolver, instantaneamente, o conjunto dos seus medos, o conjunto do que pode
apresentar-se em seu caminho, hoje: a Noite Escura da alma, o Choque da Humanidade, o que é para viver.
Porque o que é para encontrar não é o sentido do que é para viver, mas, bem mais, o sentido do que vocês

São.

***

E se vocês aceitarem, naquele momento, não ver o que está chegando, o que chega ao redor de vocês ou
sobre o conjunto do planeta, mas se vocês aceitarem, de preferência, voltar-se para a Profundez do seu Ser,

então, aí, todas as respostas irão lhes aparecer, em bloco.
Para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram e receberam esta Resposta (quem vocês São?), quem

vocês São não é uma definição, quem vocês São não está em um papel ou no que vocês têm que viver, mas
quem vocês São é o que vocês têm que manifestar, que Recriar, que Ser.

O afluxo da Luz CRISTO que vem bater à sua Porta posterior, e que vem, muito em breve, “como um ladrão na
noite”, é realmente o Último momento da Revelação.

É nesses momentos em que o exterior poderá ser diferente do que vocês esperam, que é preciso, cada vez
mais, ir para a Profundez.

E ir para esta Profundez, passar a Porta Estreita, apenas pode realizar-se se vocês aceitam, realmente,
concretamente, em Consciência, não mais compreender.

Porque, efetivamente, para a razão, o que aparece em sua vida não pode ser compreendido de outra forma
senão pela Vivência direta no Coração, o que quer que chegue a sua vida.

***

Naturalmente, todos nós, estando encarnados (de maneira mais geral), agimos e interagimos,
permanentemente, com os acontecimentos que se apresentavam à nossa consciência ordinária.

E depois, chega um momento (e esse momento, para vocês, será coletivo), o momento em que vocês
aceitam, ou não, a Iluminação total da Luz, onde vocês irão descobrir que vocês São, às vezes, o Tudo, às

vezes, a Luz CRISTO, A FONTE, o Filho d’A FONTE, o Filho da Verdade.
E que o conjunto das funções que foram tênues na vida que vocês vivem, sem qualquer exceção, não é

estritamente nada em relação à Majestade de CRISTO, e que vai pedir-lhes para vir Esposá-lo.
Mesmo se, em minha época (durante minha vida), essa foi a maneira que eu tive de apresentá-lo: Esposar o

CRISTO, hoje, é tornar-se Ele, é reconhecer-se n’Ele e para Ele, além de toda história histórica.
É uma Reconexão, uma identificação à Luz, à Beleza, ao Amor, à Verdade, coisa que não pode de forma

alguma, nem compreender, nem imaginar, o cérebro, a razão e mesmo a intuição.



É um estado que pede para ser vivido.
E a melhor maneira de vivê-lo é, efetivamente, tornar-se de novo como a criança, viver, integralmente, o

Instante Presente.
Porque a Luz não está no ontem, não está no amanhã, ela não está em outros lugares senão no que vocês têm

a viver no imediatismo da Consciência.

***

E a Luz vem Chamá-los (isso, minha irmã GEMMA lhes disse), e ela vai Chamá-los, cada vez mais fortemente,
se o podemos dizer.

Ela vai Chamá-los, cada vez mais evidentemente, cada um ao seu modo, a fim de realizar sua natureza, sua
Essência e, enfim, o que vocês São, na Verdade.

E não o que vocês creem ser, não somente o que vocês manifestam, não somente o que vocês vivem neste
mundo, mas mais a Realidade Transcendente do que vocês São: um puro Espírito, um Corpo de Luz, um

Corpo de Estado de Ser.
Tudo isso é para Conscientizar, na Realidade do Instante, na Vivência do Instante Presente.

Para isso, é preciso, efetivamente, que cesse tudo o que compreende os mecanismos habituais da vida (tais
como nós, todos, vivenciamos): que isso seja a compreensão de um acontecimento, que isso seja a

compreensão de uma Vivência Interior, que isso seja a necessidade de satisfazer uma curiosidade de
conhecimento exterior.

Porque, em relação ao que chega (e que muitos de vocês começam a viver), não há explicação, não há lógica,
no sentido humano.

O que chega é a totalidade da Luz.
E o que chega, vem perguntar-lhes: quem você É?

Ou seja, identificar-se à Luz ou rejeitar a Luz.
E lembrem-se de que a melhor maneira de atravessar a Porta (que vocês sozinhos podem atravessar), é

apresentar-se Nu, frente à Luz: desprender-se de tudo o que não é a Luz, tornar-se, enfim, quem vocês São, de
toda Eternidade, que não tem o que fazer do efêmero de sua vida, que não tem o que fazer do efêmero da

consciência limitada e confinante.

***

Vocês são Chamados, pela Luz, a tornar-se o que vocês São, ou seja, a pura Luz.
CRISTO vem, de qualquer modo, por estas Núpcias de Luz, Revelá-los a vocês mesmos.

Não há nada mais a Realizar, não há nada mais a Conscientizar do que isso.
Nisso, as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam, agora (coletivamente como individualmente, para

todos os Irmãos e Irmãs encarnados), serão a posição mais correta para o que vocês têm que viver.
E o que vocês têm que viver, ou seja, Realizar o que vocês São, necessita de Abandonar todo o resto.
Compreendam bem, e se apreendam bem, de que este Abandono é um Abandono da Consciência.

É um Abandono total à Luz, é um Abandono total à Vontade da Luz, requerendo o desaparecimento de toda
vontade pessoal.

 É o único modo de viver e de realizar as Núpcias de Luz.
É o único modo de Realizar, na Verdade, quem vocês São.

Não através de qualquer projeção, não através de qualquer desidentificação habitual de toda vida, mas, bem
mais, de ir além dessas limitações, porque vocês São (como muitos Anciãos lhes disseram) totalmente

Ilimitados e totalmente Luminosos.
Além de todas as Sombras que possam existir, ainda hoje, talvez, em vocês (quaisquer que sejam seus

humores, quaisquer que sejam as experiências ou as alegrias que lhes são oferecidas, nesse momento),
digam a si mesmo que é Abandonando-se à Luz que vocês se tornam, na totalidade, a Luz, que é, real e

simplesmente, o que vocês São.

***

Então, a Luz vem dizer-lhes: quem você é?
A Luz vem dizer-lhes: você quer ser quem eu sou, porque esta é sua Essência, esta é sua Natureza?

E, para isso, é preciso, efetivamente, como eu disse, tornar-se de novo como a criança (aquela que está na
espontaneidade do que é vivenciado), desembaraçar-se de todos os pesos.

Desembaraçar-se, não pela vontade, mas pelo acolhimento espontâneo, total, da Unidade da Luz.
É assim que vocês irão se tornar, inteiramente, o que vocês São.



Não reivindicando um status.
Não acreditando que isso ou aquilo deve acontecer.

Porque, o que devia chegar, chegou.
Como lhes disse o Comandante dos Anciãos (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV): a fase da Ascensão, vocês

a vivem, neste momento.
É muito precisamente o que lhes chega às suas estruturas.

É muito precisamente, as Vibrações e a Consciência que vêm bater à sua porta.
E, mesmo para aqueles que ainda nada vivenciam (eles pensam, eles creem, porque eles não sentem), vocês

também, vocês podem acolher a Luz, porque a Graça lhes é ofertada, pela Luz, para vocês.
Então, se vocês ainda não vivem esta Luz, digam a si mesmo que ela não está no amanhã, não está,

efetivamente, nesse trabalho dos Semeadores e Ancoradores de Luz (realizado, por alguns de vocês, desde
vários anos), mas que está, também, na majestade do seu Presente.

E que, quanto mais vocês forem para sua Simplicidade, mais vocês irão aceitar nada querer, mais vocês irão
aceitar deixar-se tornar Transparente pela Luz, com maior facilidade, então, vocês passarão esta Porta Estreita.

***

O processo da humanidade é um processo coletivo.
Evidentemente (e como nós sempre lhes dissemos), cada um de vocês está a um dado ponto desse processo

coletivo, que não é idêntico para todos.
Mas chegará um momento em que haverá uma forma de sincronia e de simultaneidade deste Instante de Luz.
A preparação que é sua (qualquer que seja sua preparação) está totalmente adaptada ao que lhes é oferecido

agora.
Isso não lhes é pedido, mesmo se a Luz vem chamá-los, porque isso lhes é dado.

E cabe a vocês, agora (como foi dito), dar-se à Luz, que não é exterior a vocês, mesmo se ela vem do Céu,
mesmo se ela vem da Terra, mesmo se ele vem de seus Irmãos e Irmãs aqui, e de nós, de outros lugares.

Porque esta Luz é, antes de tudo, o que vocês São.
E, para isso, tornar-se a Luz, é tornar-se de novo o que cada um de vocês é, e isso, de toda Eternidade.

É tempo de deixar cair as últimas máscaras.
É tempo de não mais se identificar ao que pode atravessá-los e ao que os afasta disso.

***

O Apelo da Luz (como foi dito) tornar-se-á cada vez mais potente e, eu diria mesmo, cada vez mais presente,
em sua vida.

O Apelo da Luz vai generalizar-se, tanto de maneira coletiva como individual.
E de sua capacidade para ir à Profundez do que vocês São, para colocar-se a questão essencial de sua vida

(não para compreender o que acontece, não para compreender o que lhes chega), realmente, para viver o que
vocês São.

Não há nada mais a determinar.
Não há nada mais a viver.

Não há nada mais a querer.
Porque, se, realmente, vocês se encontram frente a esta Porta Estreita e vocês a atravessam, sua Consciência
irá se estabelecer, de maneira definitiva (o que quer que se torne este corpo, o que quer que se torne sua vida,

o que quer que se torne este mundo), no local onde vocês estão.
Porque vocês terão, enfim, realizado quem vocês São, pelo despertar de vocês mesmos.

Então, ainda uma vez, e, sobretudo, para o que advém, agora, de maneira coletiva: não procurem compreender,
não procurem analisar, não procurem prevenir o que quer que seja, mas penetrem, ainda mais, em sua própria

Profundez.
Porque é naqueles momentos que o CRISTO virá, como Ele disse, como um assaltador na noite.

Porque é naqueles momentos, onde tudo pode parecer perdido, que tudo é encontrado.
Porque, quando tudo pode parecer perdido, e bem, então, não há nada mais a perder.

Há apenas que encontrar quem vocês São.

***

A lógica da Luz não é a lógica da razão humana.
A lógica do que é para viver é, simplesmente, tornar o que vocês São, e nada mais.



Todo o resto são apenas meios efêmeros e transitórios.
O que quer que chegue a vocês, ao redor de vocês, compreendam, simplesmente, que vocês não têm que

compreender.
Compreendam, simplesmente, que lhes é preciso, ainda mais (e quanto mais os acontecimentos forem, em
vocês, como no exterior de vocês, cada vez mais acelerados, cada vez mais presentes, mais eles serão, de

alguma forma, um Apelo da Luz), dar-se a Ela.
Ou seja, dar-se a vocês mesmos, bem além de qualquer jogo, de qualquer aparência, de qualquer papel e de

qualquer função.
O futuro irá se estabelecer dele mesmo, pela Inteligência da Luz que, desta vez, não agirá mais a título

somente individual, segundo sua vida, mas para a coletividade total dos Irmãos e das Irmãs que estiverem na
carne, naquele momento.

Como lhes disse o Comandante: vocês estão, de maneira iminente, neste Instante.
Este Instante que vocês não têm que buscar em um calendário, porque ele se inscreve em vocês, a partir de

agora.
É isso que é possível pelo Apelo da Luz, pela Presença da Luz, sobre este mundo.

***

Convém a vocês realizar sua Natureza e sua Essência, que é Luz.
Todo o resto são apenas futilidades.

Todo o resto são apenas meios que lhes são dados para viver o que vocês têm a viver.
Então, lembrem-se das minhas palavras: o que quer que seja que a vida lhes traga e lhes dê a viver (que vocês

estejam na Alegria a mais extrema, que vocês estejam na Noite Escura da Alma, que vocês estejam no
sofrimento ou na alegria, que vocês estejam na dificuldade ou na opulência), isso não tem estritamente

qualquer importância.
A partir do instante em que vocês aceitam apreender-se (não compreender, mas se apreender) de que vocês

não são isso e de que vocês são, simplesmente, a Luz do mundo, de que vocês são o CRISTO que vocês
seguiram para tornar-se Ele, naquele momento, a dimensão real de CRISTO, Filho Ardente do Sol, irá inundá-

los com sua bênção e com sua Presença.
Ele irá chamá-los, um a um, para viver a Verdade.

Mas, para isso, é preciso tudo deixar.
Tudo deixar, ainda uma vez, não quer dizer abandonar pai, mãe, família ou outro, mas, simplesmente, tudo

deixar na consciência, tudo deixar nas crenças, tudo deixar nos medos, quaisquer que sejam.
E aceitar que Tudo se realize, em vocês, como Tudo está realizado no Céu e está prestes a se realizar sobre a

Terra.

***

Vocês estão nesses momentos cruciais.
Vocês estão nesse momento desta Última Passagem, desta Última Reversão.

Muitos de vocês, sem poder ali colocar palavras precisas ou imagens precisas, têm-no sentido.
Outros não, porque o momento ainda não chegou para eles, a título individual, de viver este acontecimento

coletivo.
Para eles, pouco importa, porque o momento virá assaz muito em breve.

Porque ninguém poderá escapar, sobre esta Terra, à ação da Luz.
Isso corresponde, ponto a ponto, ao que foi enunciado como o Juramento e a Promessa do Retorno da Luz.

Viver a Luz deve permitir-lhes viver todo o resto (deste corpo, de sua vida, deste mundo) com a maior das
facilidades.

Porque, se vocês penetram e se vocês passam esta Porta, nada mais será como antes, nada mais poderá
estar afetando para vocês, o que quer que chegue a este corpo, o que quer que chegue ao redor de vocês ou

a esta Terra.
Porque vocês terão se tornado a Unidade, o Si, como dizem os Anciãos.

Vocês terão, então, Realizado o CRISTO, em vocês.
E, para isso, é preciso não mais estar na cabeça.

Para isso, é preciso não mais estar em uma lógica de projeção da razão.
É-lhes preciso, nos momentos espirituais (e esses momentos de Luz que vão ser, para cada um de vocês,

multiplicados, em uma maneira que lhes é própria), responder à Luz.
E, responder à Luz é dar-se à Luz.

Dar-se ao que vocês São.



***

Não há outra maneira de Realizar quem vocês São, na totalidade.
E o sentido mesmo, a lógica da Luz (em tudo o que se desenrola em sua vida, tanto dentro, como fora) é

apenas, em última análise, o meio de viver isso, na maior harmonia.
Não julguem o que é exterior.

Não julguem seus Irmãos e suas Irmãs porque eles são uma parte de vocês, e eles lhes dão a ver, em última
análise, o que, em vocês, não quis ser visto.
Mas, agora, não é mais tempo de julgar isso.

Não é mais tempo de compreender isso.
É apenas tempo de dar-se, de Abandonar-se à Luz.

E, como vocês já sabem, para muitos de vocês, a Inteligência da Luz irá agir de maneira cada vez mais súbita,
em vocês.

E então, naquele momento, vocês viverão a Alegria.
Vocês não poderão mais ter a menor questão, a menor interrogação, a menor dúvida.

O mental não poderá mais interferir.
Vocês terão se tornado o Mestre da Luz, seu próprio Mestre.

E, nem o mental, nem as emoções, nem os medos, nem o ambiente, nem a família, nem o trabalho, nem o que
quer que seja da vida da personalidade, poderá perturbar, porque vocês terão se tornado a Luz e vocês não

serão mais esta personalidade.
Vocês não serão mais o sofrimento e a resistência.

Vocês serão o Fogo do Espírito e vocês viverão o Fogo do Espírito, na totalidade.

***

Eis as palavras que, enquanto Estrela, foi-me pedido para transmitir-lhes.
Não há nada de muito novo porque tudo isso, dito de outra forma, eu já havia lhes dito.

Mas, simplesmente, agora, é preciso adaptar tudo isso à coletividade humana, ao conjunto dos Irmãos e das
Irmãs, porque no momento em que o céu se rasgar não será a nada parecido.

Os sinais dos Céus já são abundantes, para aqueles que os viveram em outros locais além deste país: tudo o
que aconteceu nas últimas semanas em seus céus.

Então, é claro, se o olhar da personalidade predomina, vocês irão chamar isso de um processo natural (como
as auroras que ocorreram).

E, no entanto, essas auroras (ditas naturais, isto é, explicáveis) traduzem a vontade do Sol e traduzem a
vontade de CRISTO, sobre esta Terra, para esta Terra, a fim de vocês encontrarem, integralmente, o que
vocês São, ou seja, quem vocês São: um Ser de Luz e não um ser efêmero destinado a sofrer, um Ser de

Abundância e de Alegria.
Mas isso vocês apenas podem vivê-lo, na Verdade, na Totalidade, se vocês aceitam se tornar como a Criança

e não deixar outra coisa senão esta Infância perturbá-los, alterá-los e afastá-los.
Obviamente, como vocês sabem, o mental também vai estar deste lado.
Ele vai tentar dizer-lhes que tudo o que vocês vivem não é verdadeiro.

Ele vai tentar dizer-lhes que tudo o que os seus olhos veem, e tudo o que acontece sobre a Terra e que irá
acontecer sobre a Terra, não tem qualquer incidência em sua vida.

Mas é claro que isso é totalmente falso.
Portanto, não escutem seu mental, não escutem sua razão, mas inclinem o ouvido e o Coração para CRISTO,

inclinem o Coração e o ouvido para MARIA (para aqueles de vocês cujo Canal Mariano está perfeitamente
ativado), dando-lhes a perceber e a viver Nossa Presença, ou uma de nossas Presenças, ao seu lado, porque

isso é a estrita Verdade.

***

Eis o que me encarregou de dizer-lhes a Assembleia das Estrelas.
Eu permaneço com vocês, ainda alguns instantes, antes de participar, no Interior de cada um de vocês, na

Graça e na Comunhão, do seu espaço de Alinhamento, que é também o nosso [das 16h00 às 16h30 – hora de
Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa].

Se vocês têm perguntas, se vocês têm coisas a me perguntar, em relação ao que eu acabo de dizer, eu os
escuto e eu rendo Graças pelo que vocês têm a me dizer.

***



Pergunta: pouco antes de passar a Porta Estreita, a Vibração se amplia ou se interrompe?

Minha Irmã, os dois são possíveis.
Ela pode se ampliar desmedidamente, mas ela pode também parar instantaneamente.

Porque se trata, naquele momento, na terceira Passagem desta Porta, também, de uma Reversão.
Essa Passagem Final do ego ao Coração pode se acompanhar tanto de um sentimento de explosão e de

dissolução como de um sentimento de aniquilação, chamado de Noite Escura da Alma.
Cada um deve vivê-lo, em Consciência, e à sua maneira.

Os dois são, portanto, possíveis, mas, em todo caso, o que se nota é que alguma coisa acontece.

***

Pergunta: como deixar uma relação, em Consciência, ao mesmo tempo que se mantém?

Isso significa não mais estar apegado.
Amar.

Amar na Liberdade e não mais no apego.
Mas isso não tem que ser realizado.

Busquem o Reino dos Céus, primeiramente, e todo resto irá se estabelecer.
Não é mais tempo, agora, de querer resolver tal coisa ou tal coisa, porque a Luz é que vai resolver o que é para

resolver.
Não é mais tempo de trabalhar.

Não é mais tempo de fazer.
Cada dia que os aproxima de certas coisas deve levá-los, cada vez mais, a perceber que tudo será feito a partir

do instante em que vocês se estabelecem no Ser.
E que, a partir do momento em que vocês deixam, a partir do momento em que vocês Abandonam o que
parece incomodá-los, e bem, naquele momento, a Graça, a Graça da Comunhão e da Luz permitirá agir.

Mas, isso, não são vocês que agem, é a Luz.

***

Pergunta: o que é exatamente a Criança Interior?

A Criança Interior (além de algumas noções correspondentes à alma) é aquela que não tem nem presente, nem
passado, nem futuro, porque ela é o Presente.

É aquela que não tem qualquer referência em uma compreensão.
É aquela que não tem qualquer referência em um passado.

É aquela que não tem qualquer projeção em um futuro.
É aquela que se estabelece na Inocência, na Pobreza.

É aquela que vive o CRISTO e que aceita que o CRISTO não é um Salvador, mas que o CRISTO é a Verdade
essencial da Luz.

E, portanto, a Criança Interior é a Verdade do que você é, quando você Abandonou tudo o que você não era.

***

Pergunta: quando sentimos as mágoas desta Criança Interior, é a alma que interage?

Sim, porque o Espírito não tem qualquer mágoa.
É o que vocês são e o que nós somos, todos, sem qualquer exceção.

A partir do instante em que existe um sentimento de mágoa da criança interior, nós não falamos da mesma
Criança Interior.

A Criança Interior não pode ser magoada, de forma alguma, por tudo o que está inscrito na Matriz: seja a
vivência da infância, mesmo a mais difícil do mundo, mesmo a vivenciada no momento, o mais dramático, da

perda de um próximo.
 Quaisquer que sejam as circunstâncias ligadas à encarnação e à Matriz, há apenas mágoas da alma.

O Espírito não pode ser magoado porque ele é, de toda Eternidade.



***

Pergunta: quais são as manifestações do Encontro?

Elas são incontáveis porque será feito, como foi dito: a cada um segundo sua Fé.
Mas vocês irão saber, inegavelmente, sem sombra de dúvida, por quem quer que seja sobre esta Terra, que o

momento chegou, à sua maneira.
Lembrem-se, também, do Anúncio de Maria.

Lembrem-se, também, do Som do Céu e da Terra.
Todos esses acontecimentos nós jamais demos a data, nem dissemos em que ordem eles iriam se instalar,

mas vocês irão sabê-lo, naquele momento.
De nada serve sabê-lo, preveni-lo ou antevê-lo porque Ele lhes disse: Ele virá como um ladrão na noite.
E esse momento não é para buscar no exterior, ou em um tempo, mas ele é para viver, em vocês, na

Profundez do que vocês são, no Espírito.
Há apenas a personalidade que vai querer saber, para prever, que vai querer antever e conhecer.

Lembrem-se: nada há a conhecer e a compreender.
Há apenas que Ser.

A Infância é isso: aceitar nada ser (na superfície deste mundo) para ser Tudo (no Espírito).

***

Pergunta: assim que a Luz se manifesta por um Ponto ou por uma Porta, podemos responder a este Apelo
emitindo a Graça ou Comungando com este Ponto ou esta Estrela?

Minha Irmã, parece-me que é muito precisamente isso que disse GEMMA e MA (ndr: intervenção de GEMMA
GALGANI de 24 de outubro de 2011 e de MA ANANDA MOYI de 27 de outubro de 2011).

É exatamente isso que é preciso fazer.
E, aliás, vocês constatam (e vocês irão constatar, em número cada vez mais considerável) que além, ainda uma
vez, dos momentos de Alinhamento, de Graça e de Comunhão, às vezes (e cada vez mais frequentemente) a

Luz vem bater à sua Porta antes que o CRISTO realmente bata à Porta.
Naturalmente que, nestes momentos, é-lhes preciso Comungar.

É, por sinal, uma das melhores maneiras de ir para o Caminho da Infância e de vivê-lo: não se colocar questão,
não procurar compreender porque ou como, mas, simplesmente, vivê-lo, no Acolhimento total e na Comunhão

total.

***

Pergunta: a Noite Escura da Alma é um preâmbulo à Passagem da Porta Estreita?

Ela é um preâmbulo indispensável.
Simplesmente, o que vocês não conhecem, enquanto vocês não o vivenciaram, é a duração.

Isso pode levar uma fração de segundo, como durar alguns momentos.
É, aliás, o marcador dessa Passagem.

Alguns de vocês já realizaram, por antecipação, desde algum tempo.
Outros acreditam ter vivido e ainda não vivenciaram.

Mas tudo isso participa da mesma revelação, do mesmo desdobramento da Luz.
Porém vocês não tem que procurar o que quer que seja, aí tampouco.

Se vocês estão na Alegria, vocês têm que viver a Alegria.

***

Pergunta: nossa Criança Interior pode falar-nos, ajudar-nos, ou isso é uma ilusão?

Isso não é uma ilusão.
É simplesmente a criança interior da alma que pode, às vezes, se manifestar como uma voz Interior.

A Criança Interior de que falo, nada tem a dizer, nada tem a manifestar, nada tem a aconselhar: ela tem apenas



que Ser.

***

Pergunta: há, então, uma criança interior da alma e uma Criança Interior do Espírito?

Há uma variedade.
Há também a criança brincalhona da personalidade.
Há a criança rebelde daquele que não aceita a Luz.

Existe uma infinidade.
Mas o Caminho da Infância de que falo é o Caminho do Espírito.

Esta Criança Interior estritamente nada tem a ver, ou a fazer, com as outras Crianças, porque, ela, ela é
silenciosa, não pede nada.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, vivamos um momento de Comunhão antes de viver a Comunhão coletiva dos Irmãos e Irmãs,
por toda parte sobre esta Terra, que estão conectados à Unidade e à Liberdade.

Eu rendo Graças pelo seu acolhimento, por sua escuta.
Eu rendo Graças por sua Presença.

Eu lhes digo até logo mais, no Interior de vocês.
Comunguemos, primeiramente, nesta reunião, aqui.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Com todo o Amor que é o nosso, eu lhes digo: até dentro de alguns instantes.

************

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/article7213.html

29 de outubro de 2011
(Publicado em 30 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu sou TERESA DE LISIEUX.
Assim era o nome que me foi dado, depois da minha partida desta Terra.

Eu serei, hoje, a segunda Estrela a intervir.
Eu porto, é claro, a Vibração da Estrela PROFUNDEZ.

Eu não voltarei sobre o que eu já disse sobre minha experiência de encarnação.
Seguidamente, foi dito que o meu caminho era o Caminho da Infância, o Caminho da Inocência, o Pequeno

Caminho.
Eu já expliquei isso a vocês.

Eu venho, hoje, sobretudo, dar-lhes uma série de elementos, em um primeiro momento, referente ao que é a
PROFUNDEZ e, em seguida, como minha Irmã MA ANANDA, eu abrirei um espaço de partilha com vocês,

com relação ao Amor e, mais especificamente, esta noção de PROFUNDEZ.

***

Primeiramente, o Caminho da Infância, da Inocência, está diretamente conectado, é claro, à PROFUNDEZ.
Esta PROFUNDEZ (mesmo se eu não tinha as palavras à época, pelo fato da minha idade, para exprimir isso),
é ser capaz de não mais ver a menor aparência, ser capaz de extrair-se de todo “parecer”, torna-se de novo o
mais simples, cada vez mais humilde, para aceitar que, jamais, sobre este mundo, nós podemos compreender

os prós e os contras.
Então, é claro, nesse vigésimo século, muitos elementos de resposta puderam ser trazidos, por diferentes

métodos, por diferentes vias.
Todos vocês sabem disso.

 Que isso seja pela técnica, que isso seja pela Energia, que isso seja pela compreensão, mesmo da
consciência, de alguns elementos, existe o que poderíamos chamar de certa forma de ‘causalidade’ que foi

mostrada, explicada (que isso seja, ainda uma vez, através das tecnologias modernas ou através da ciência que
eu denominaria da alma).

É, de fato, possível lembrar-se do porque (nesta vida ou em outras vidas) chega tal coisa.
Então, é claro, é lógico que todo ser humano tinha necessidade de compreender e de saber o que lhe chega.
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Mas compreendam bem que isso é sem fim, porque, desde que vocês compreendem alguma coisa de um
elemento que lhes pareça importante em sua vida, um outro elemento, então, vai chegar e vai levá-los a uma
outra busca: necessidade de compreender porque vocês têm tal sofrimento, necessidade de compreender

porque vocês têm tal relação, com tal ser, ou tal relação com tal energia.
E, naturalmente, a vida é um conjunto de questões que pedem respostas e a personalidade, a vida (mesmo a
mais Luminosa) sobre este mundo, irá se traduzir, sempre, pelo apelo de respostas e dessa necessidade de

sentido, através da ação / reação.
E isso é lógico e normal, porque este mundo foi construído pelo próprio princípio da ação e reação.

Quaisquer que sejam os nomes que dermos a isso, isso é uma evidência, na vida.
Toda ação que os leva a originar uma reação, uns para com os outros, em vocês mesmo, frente a energias da

vida e a tudo o que podemos encontrar quando estamos vivendo sobre este mundo.
Mas existe uma causa que é independente de toda causa e de toda ação / reação.

E, aí, nós entramos diretamente no mistério.
Esse mistério é: “quem eu sou?”, “o que eu faço aqui?”, “será que eu sou apenas este corpo?”, será que eu

sou apenas este ser que faz tal coisa em sua vida ou será que não haveria outra coisa que me foi escondida?”,
“será que não há outra coisa que não seja esta sucessão de ações, de reações, de atos colocados e aos quais

somos confrontados?”, “será que haveria outros estado do que eu sou?”, “será que haveria, em algum lugar,
sem, no entanto, saber onde isso está, no Interior ou no exterior, alguma coisa que me preencheria e que não

se inscreveria mais em qualquer lógica habitual, mas em alguma coisa misteriosa e sublime?”.

***

Evidentemente, aqueles que conhecem um pouco a minha última encarnação sabem que durante toda a minha
vida, em cada gesto, e mesmo quando eu estive doente, no final da minha vida, eu me dava, por assim dizer,

ao CRISTO, a MARIA.
Era, de algum modo, para mim, o meio de projetar um além que, é claro, eu tive a oportunidade, em muito

poucas ocasiões, de viver (em particular, quando criança).
Isso foi suficiente para orientar toda minha curta vida para este Absoluto.

E, por isso, eu me apercebi, muito rápido (mesmo se eu escolhi uma forma de confinamento), de que todas as
circunstâncias da vida, tal como todos nós a levamos (qualquer que seja nosso papel, quaisquer que sejam os
filhos que nós temos ou não, quaisquer que sejam as profissões que nós temos ou não), conduzem-nos, sem
parar, a reagir e a agir e a não poder se colocar a questão fundamental: “quem eu sou e o que eu faço aqui?”.

Há, de certa forma, sempre, uma espécie de frenesi exterior de obrigações.
E eu me apercebi, também, muito jovem, de que eu podia, perfeitamente, continuar minhas ocupações, minhas
obrigações (quaisquer que fossem) e estar totalmente imersa nesta aplicação, nesta obrigação, nesta ação e,

ao mesmo tempo, ter presente, dentro da minha consciência: “quem eu sou?”.
E, sobretudo, dizer-me que meu Reino não era deste mundo e que havia, alguma parte em outros lugares,

dirigindo, perfeitamente, o que eu estava prestes a fazer, naquele momento, a possibilidade de viver alguma
coisa que era sem fim e que era da ordem do Amor o mais absoluto e o mais puro.

Obviamente, era preciso realizar essas obrigações, essas ocupações, e vocês sabem muito bem, hoje
(qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas vidas), que mesmo se a Luz os chamar, cada vez

mais, vocês têm obrigações, ocupações a realizar.

***

Então, é preciso, também, ser capaz de considerar que algumas dessas obrigações, dessas ocupações
podem ser feitas de maneira perfeitamente natural, mas com um estado de consciência diferente.

Isso poderia se chamar a Atenção e a Intenção, isso poderia remetê-los aos Pilares da cabeça e das Estrelas,
da Cruz denominada principal entre AL/OD e IM/IS, à Ética, à Integridade.

Tudo isso vocês sabem, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler, talvez, o que outras Estrelas, outros
Anciãos lhes disseram (ver a coluna “protocolos a praticar”) (*).

Existia, então, durante minha vida, uma forma, também, ao meu nível, de tensão para este Abandono à Luz,
para o CRISTO.

E eu me apercebia, então, de que eu podia realizar uma tarefa, estando totalmente imersa nesta tarefa, sem
experimentar o menor peso, porque minha consciência, enquanto estando nesta tarefa, estava também, de

alguma maneira, nesta forma de Comunhão que eu desejava ardentemente com CRISTO, com MARIA.
E eu me apercebia, então, de que todas as tarefas que eu realizava podiam ser efetuadas sem qualquer

dificuldade, mesmo quando eu estive doente, porque, naquele momento, eu estava plenamente no que eu
fazia, mas eu sabia também, para começar a vivê-lo, que eu não era somente o que eu fazia.

Então, na realidade, o que intervém, naquele momento, é, justamente, a PROFUNDEZ, porque a PROFUNDEZ
nos faz considerar uma obrigação, uma ocupação (qualquer que seja), não simplesmente como, justamente,

uma obrigação ou uma ocupação, mas como um ato que está perfeitamente na possibilidade de aproximarmo-
nos deste Absoluto, desde o momento em que esta ação e esta obrigação são realizadas com o Coração.



Apercebemo-nos, também, neste estado, de que não há valorização ou hierarquização de uma tarefa.
Não é mais importante dirigir do que fazer a limpeza, do que rezar, porque a consciência está totalmente

presente nesta PROFUNDEZ que vocês realizam.
Muitas vezes, vocês sabem muito bem que uma ação é realizada com uma mente que vagueia em outros

lugares.
E bem, não.

***

Se vocês aceitam a PROFUNDEZ e estão plenamente lúcidos do que vocês fazem ou do que vocês não
fazem, a sua obrigação, a sua ocupação, se vocês vivem isso não com um constrangimento, não como um

dever, mas além da obrigação e da ocupação ou da responsabilização, vocês irão aperceber-se muito
depressa de que um mecanismo específico põe-se em prática, principalmente nos momentos que são para
viver para vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs que estão encarnados sobre a Terra, porque, como vocês o

veem talvez, a Luz é onipresente.
E por que a Luz estaria ausente dos momentos em que vocês exercem uma responsabilidade, qualquer que

seja?
Vocês podem transformar, também, o que vocês exercem não como uma ação da personalidade, mas como

uma ação da Graça.
E, isso, é realizável pela PROFUNDEZ, porque, efetivamente, se vocês estão na PROFUNDEZ, e se vocês

estão realmente na Vibração do Coração, naquele momento, e bem, qualquer que seja a ação executada, não
há ação privilegiada porque toda ação ocorre sob a ação da Graça, pelo Coração, e não mais pela

personalidade.
 Há, também, neste nível, uma forma de Transmutação, permitindo-lhes viver que, mesmo o ato mais
insignificante da vida ordinária, pode ser preenchido da mesma Graça como o instante de Comunhão.

***

Lembrem-se, também, do que lhes disseram outras Estrelas, outros Anciãos e os Arcanjos: que os momentos
de Comunhão vão se intensificar, que os momentos do Apelo da Luz vão se intensificar.

Então, é claro, há uma fase, eu diria, de aclimatação, quando o Apelo da Luz é muito intenso, que vocês nada
mais podem fazer, nada mais podem mover.
Mas isso é apenas uma fase de aclimatação.

Então, é claro, vocês sabem que haverá um momento coletivo onde vocês sairão, na totalidade, da Ilusão, mas,
daqui até lá, vocês sabem muito bem que é preciso continuar avançando em seu caminho, no que é sua vida,
mesmo na vivência absoluta de sua Ilusão e de sua autossatisfação, se o podemos dizer, em relação à Luz.

Mas é justamente nesses atos que é preciso colocar mais Luz porque é nesta PROFUNDEZ que vocês
encontrarão, naqueles momentos (preenchendo todos os instantes os mais ordinários e os mais banais de

suas vidas), que vocês poderão, realmente, fazer um aprendizado acelerado da Luz.
Naturalmente, ainda uma vez, cada Irmão, cada Irmã tem um destino, um caminho diferente para viver a Luz.

Alguns não podem (real, concreta e fisicamente) mais nada fazer, mas se vocês forem além do que lhes
parecer ser imposto pela Luz, vocês irão se aperceber de que chega um momento em que vocês poderão

realizar não importa qual tarefa, sem estar ausente, mas estando totalmente presente.

***

A PROFUNDEZ é, então, sair da superficialidade, é realizar, mesmo a tarefa a mais trivial, estando rodeado e
saturado da Luz.

Porque é naqueles momentos que vocês poderão fazer a experiência da Humildade, da Simplicidade, da
Infância.

É naqueles momentos de PROFUNDEZ dos atos da vida ordinária que vocês tomam, realmente, consciência
de que o Amor é apenas o que vocês fazem, mas de que o que vocês fazem está repleto de Amor.

E aí, naquele momento, vocês irão se aperceber de que a distância que podia existir entre seus momentos de
Comunhão (à Luz ou com outros Irmãos e Irmãs) que foram privilegiados, poderá se manifestar também,

mesmo no fato de passar uma vassoura, porque vocês irão se tornar alguém que vive a doação e a
TRANSPARÊNCIA à Luz.

Qualquer que seja o ato, qualquer que seja a ação, vocês não estarão mais submissos à ação / reação (mesmo
em suas relações com seus Irmãos e suas Irmãs) porque, se vocês estiverem plenamente presentes, vocês
irão descobrir a PROFUNDEZ do que é vivenciado, não tanto como um ato exterior (a realizar no sentido de
uma obrigação, de uma ocupação ou de um dever), mas, bem mais, como um ato impregnado do mesmo

Amor que em seus estados de Comunhão e de alinhamento.



***

É assim que a Luz aumenta, em vocês e ao redor de vocês, e que a Graça se imiscui em sua vida, de maneira
sutil e, pouco a pouco, cada vez mais evidente.

Isso faz parte, também, do Abandono à Luz e os leva, pouco a pouco, a concretizar e a conscientizar que a
verdadeira Vida é aqui, não absolutamente nesta Dimensão, mas no que vocês são, no instante presente.

Isso irá lhes permitir, também, afastar-se de toda interrogação futura e de todo peso passado.
Então, é claro, para nossas Irmãs e nossos Irmãos orientais, isso se chama, por exemplo, o sentido do

Serviço, o Seva ou o Bhakti Yoga.
Isso contribui, inegavelmente, para viver ainda mais a Luz.

Esses são momentos extremamente importantes porque, lembrem-se de que, neste período em que a Luz se
revela por toda parte, a Inteligência da Luz vem especialmente, para cada um, colocá-los em frente,

precisamente, do que é para resolver.
Nada chega por acaso, que isso se refira ao corpo, que isso se refira às relações.

Se nós superamos o olhar da personalidade (e eu o fiz durante minha vida, portanto, vocês podem fazê-lo),
então, vocês irão se aperceber de que existe uma outra etapa e um outro estado do ser, que é independente

do que está prestes a ser feito, enquanto estando plenamente consciente do que é realizado ou da ação que é
conduzida.

E vocês irão se aperceber de que a majestade da Luz preenche também, de sua Graça, esses momentos.
É assim, desta maneira, passo a passo, que vocês irão aumentar, em vocês e ao redor de vocês, a

consciência da Luz, de sua Luz e da Luz que está por toda parte.
Nada há a rejeitar, hoje, porque, o que lhes propõe a vida (que isso se refira a uma doença desse corpo, que

isso se refira a um rompimento ou a uma grande alegria), não faz qualquer diferença.

***

Todos os elementos que ocorrem em sua vida, mesmo se lhes pareçam (para o olhar da personalidade) sem
profundez, como um elemento difícil para viver, pressionando, afastando-os da Luz porque se afastando de
seus momentos de Comunhão, é-lhes preciso, aí também, adotar outro olhar e compreender que, cada vez

mais, absolutamente tudo o que lhes chega, e absolutamente tudo o que irá chegar a vocês, é, em última
análise, apenas para fazê-los encontrar, ainda mais, quem vocês são.

Fazendo com que, naquele momento, vocês não tenham mais que se colocar a questão de: “quem eu sou?” e:
“onde eu estou?”, porque, naquele momento, vocês vivem, efetivamente, a Unidade e o Coração que Vibra.

E aí, vocês são preenchidos: não há qualquer impaciência, não haverá qualquer necessidade de fazer cessar
tal tarefa ou tal obrigação porque seu estado de consciência e seu Coração serão totalmente indiferentes ao

que vocês fazem, e aí, naquele momento, vocês irão se aproximar grandemente do estabelecimento
permanente no Coração, ou seja, instalar-se, de maneira definitiva, na Consciência do Si e no Amor Vibral.

É preciso, para isso, ter certa forma de esvaecimento, de Humildade, certa forma de Simplicidade e de
Pobreza.

Aceitar a vida, em todos seus componentes.
Obviamente, isso é profundamente diferente da vida da personalidade que vai sempre buscar agir em um

sentido que é aquele da personalidade.
Enquanto vocês estiverem lúcidos, em sua PROFUNDEZ, no instante presente, vocês irão se aperceber de

que existe uma força absolutamente admirável que vem tudo resolver.
Vocês irão viver, naquele momento, a evidência da Graça e vocês irão compreender que vocês entraram em

sua própria PROFUNDEZ e que, para viver isso, vocês sabem muito bem que é preciso, totalmente, esvaecer-
se.

***

Esvaecer-se não significa desaparecer, mas colocar, à frente, o Amor e o Coração e não mais a personalidade
e seus desejos.

Não mais estar na justificativa do que quer que seja, nem na apreensão do que quer que seja.
Estar totalmente presente a si mesmo, totalmente presente no instante, e em qualquer outro instante.

Estar totalmente implicado e, ao mesmo tempo, totalmente desprendido.
Esta implicação e esse desprendimento são essenciais porque eles conduzem, realmente, à PROFUNDEZ e

eles conduzem ao Coração.
E, portanto, eles fazem parte desse Triângulo que falou MA ANANDA MOYI, entre o ponto AL, o ponto

PROFUNDEZ e o ponto UNIDADE (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / as 12 Estrelas”) (**).
É uma dinâmica particular que se instala, através disso, que tem por vocação fazê-los conscientizar, ainda mais,

o estado de Ser de Luz que é sua natureza essencial, como de todos nós.



o estado de Ser de Luz que é sua natureza essencial, como de todos nós.
Realizando isso, vocês darão um grande passo para a Pobreza, para o Caminho da Infância.

E vocês irão constatar os efeitos em sua vida, em sua consciência, em seu corpo, porque (o que quer que
chegue a esse corpo ou a qualquer relação ou a qualquer trabalho) vocês irão viver momentos de imersão na

Luz que serão, naquele momento, totalmente independentes dos seus estados de Alinhamento, dos seus
estados de Comunhão.

E vocês irão constatar que a Graça preenche sua vida, nos momentos os mais imprevistos ou imprevisíveis.
Vocês entrarão em contato, tanto mais facilmente, com as outras Dimensões, e irão vivê-las.

O Canal Mariano irá se intensificar.
Vocês irão perceber as Vibrações cada vez mais intensas.

A Alegria será sua Morada e seu domicílio, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês realizem.
Que o corpo esteja saudável ou doente, isso não irá influir em sua Alegria.
Naquele momento, a dor, mesmo física, do corpo, não irá afetá-los mais.

Vocês viverão o que eu vivenciei, pouco tempo antes que eu conectasse a Luz: que, finalmente, eu não sou
esse corpo, mesmo se eu estou plenamente nesse corpo.

Há algo a mais que transcende, de muito longe, a limitação desse corpo e que, se chegar algo de dramático a
esse corpo, e bem, eu não sou mais esse corpo, mesmo se eu estou dentro.

Eu não sou mais afetado pela dor, eu não sou mais afetado pelo sofrimento: é isso que vai fazê-los realizar a
PROFUNDEZ.

***

Eis as algumas palavras que eu tinha para dar a vocês, elas são muito breves, mas eu permaneço, é claro, com
vocês, para partilhar em relação a isso porque, hoje, é importante especificar alguns elementos no que eu

acabo de dizer, referentes à PROFUNDEZ, que se junta ao Caminho da Infância, da Simplicidade.
Então, eu os deixo exprimir-se.

  
***

Pergunta: alcançamos a PROFUNDEZ pela Estrela PROFUNDEZ ou pelas Portas?

Meu Irmão, nem um nem outro.

Aplicando o que acabo de dizer.

Estar consciente, a cada instante, e, sobretudo, nos momentos que lhes parecem ordinários e não
extraordinários.

É nesta condição que nasce o extraordinário no ordinário.

É muito exatamente o que eu acabo de explicar.

***

Pergunta: com relação às três Estrelas da Coroa, qual é a posição do ponto AL?

Pouco importa.

Para aqueles de vocês que perceberam e sentiram as Vibrações das Estrelas, vocês sabem, pertinentemente
(e vocês, talvez, notaram) que existem momentos, de dias, de meses, de instantes durante o dia, onde algumas

Estrelas são mais manifestadas do que outras (ndr: ver a coluna: “protocolos a praticar”) (*).



Aliás, parece-me que o Comandante (ndr: Omraam Mikaël Aïvanhov) lhes falou de pontos que vocês percebem
mais, que isso seja ao nível das Estrelas e das Portas.

Vocês sabem ao que correspondem esses pontos, essas Portas, essas Estrelas.

Elas são, de qualquer forma, as testemunhas, na carne, da transformação que vocês vivem.

Obviamente, a um dado momento, era importante focar, talvez, em alguns pontos, em algumas Portas, em
algumas Estrelas e vocês constatam, aliás, que se vocês colocam sua atenção em uma das Estrelas, ela se

põe a Vibrar.

Outros não sentem mais um ponto ou uma Estrela, mas sentem um conjunto de pontos e de Estrelas,
referindo-se ou a um Triângulo elementar, ou a toda uma parte, anterior ou posterior, das Estrelas.

Tudo isso são marcadores.

Naturalmente, vocês podem servir-se do ponto AL, invertido ou não.

Vocês podem se servir, do mesmo modo, das Estrelas.

E, talvez, vocês tenham lembrado (porque isso, vocês o vivem, mas isso não foi explicado porque vocês o
vivem, isso não tem necessidade de ser explicado), existe, efetivamente, uma conexão entre Portas e Estrelas,

ocorrendo pelo pescoço.

Alguns de vocês lembraram que, quando o Canal Mariano se ativa, há pontos que se ativam ao mesmo tempo.

Lembrem-se de que esses pontos são pontos de ancoragem da Luz, mas, também, de manifestações
potenciais espirituais.

A PROFUNDEZ é um elemento importante, permitindo-lhes encontrar os dois outros pontos, ou seja, AL e
UNIDADE, denominados, de outra forma, se vocês preferirem, a alma e o Espírito, ou seja, juntar a alma e o

Espírito na mesma finalidade que não é mais o corpo, que não é mais a personalidade, mas que é, sim, a Luz.

Portanto, pouco importa.

O que é importante, é claro, são as Vibrações.

Mas, além disso, vocês devem também calcar, de algum modo, os comportamentos, às Vibrações.

Em nossa época, nós não tínhamos tudo isso porque os tempos eram diferentes, porque o tempo que vocês
vivem hoje, desde alguns anos e desde uma geração, corresponde a uma mudança total de modo de

consciência.

Mas o mais importante permanecerá sempre, como o CRISTO disse: “reconheceremos a árvore pelos seus
frutos”.

Quais são seus frutos?

A Graça da Luz dá sempre frutos abundantes, onde, por sinal, manifesta-se a abundância.

Não há restrição na Luz.

A Luz, pela sua Inteligência, provê tudo o que é útil e necessário à sua vida, a partir no momento em que o
Coração Vibra.

A falta se inscreve apenas na personalidade.

A PROFUNDEZ de que falei é um meio importante, pelas explicações que eu dei, de fazer propagar a Luz,
bem além dos seus espaços de Alinhamento e bem além dos momentos em que a Luz os chama.

Mas é nos momentos em que vocês vão, vocês mesmos, criar, de algum modo, um Apelo à Luz (realizando
essas ações, essas obrigações, essas ocupações que não são devido à sua vontade, mas, bem mais, devido
ao estabelecimento da sua consciência neste estado de PROFUNDEZ, que cria o Apelo à Luz, mas que não

está ligado à personalidade).

Eu posso acrescentar (mas sem entrar no contexto da terceira Estrela deste dia, minha Irmã GEMMA) que, se



vocês realizam sua ocupação, sua obrigação, sua tarefa, neste estado de Alinhamento, nesta Atenção, vocês
irão descobrir que o que, anteriormente, podia parecer-lhes fastidioso e difícil, irá lhes aparecer, com a

PROFUNDEZ, leve e, finalmente, feliz e exatamente Unitário.

***

Pergunta: na busca pela Luz, podemos ter receio de perturbações exteriores?

Minha Irmã, enquanto existe o receio do que quer que seja do exterior, isso é uma projeção exterior.

A Luz não tem medo de qualquer Sombra.

A Luz é um estado de ser que transcende o Bem e o Mal: portanto, não existe qualquer energia, qualquer
consciência que possa se opor ao estado de Ser na Luz.

Enquanto existe uma concepção assim voltada, enquanto existe um diabo no exterior, ou uma consciência que
vem perturbá-los, isso apenas faz remetê-los à sua falta de PROFUNDEZ e à sua falta de Coração, porque, no

Coração, vocês nada têm a temer.

Como é que um elemento da Sombra (ou oposto à Luz) poderia intervir em meio àquele que é Luz, na Vibração
do Coração?

É impossível.

Dessa maneira, então, se, em sua vida, manifesta-se um elemento contrário à Luz, significa que,
evidentemente, há uma ressonância em relação a isso, em vocês.

E tudo depende, também, do ponto de vista.

A Luz não tem o que fazer da Sombra.

A Luz é Transcendência e Alegria.

Se há tristeza, se há oposição, é que não há Alegria o suficiente, é que não há Coração o suficiente.

Sem julgar, sem culpar o que quer que seja, mas é um apelo para centrar-se, é um apelo para viver o Coração
e não mais projetar, em um olhar que separa o que quer que seja ou quem quer que seja.

Não há inimigo exterior, não há constrangimento exterior à Luz.

É apenas o ponto de vista da consciência que criou isso.

Enquanto vocês são persuadidos de que há uma pessoa, um trabalho ou uma energia oposta (ou uma energia
sombria) que se opõe ao que vocês viviam a Unidade, isso é apenas uma projeção.

Evidentemente, em um nível de consciência (aquele da Dualidade), o diabo é onipresente.

E, aliás, este mundo não é governado pela Unidade, senão, o que aconteceria?

E bem, é muito simples: vocês seriam multidimensionais, já.

Vocês não teriam necessidade de dissolver qualquer Ilusão, ela iria se dissolver, na totalidade.

Não existe, portanto, qualquer obstáculo exterior.

Enquanto vocês concebem e creem nisso, vocês funcionam segundo o princípio da Dualidade e, é claro,
vocês ali ficam submissos.

Enquanto vocês buscam o Bem (através da Energia, através de práticas), vocês se afastam da Unidade e do



Coração porque o Coração (e a Unidade) é um estado de ser.

Não é uma busca, não é uma procura.

É a aceitação do estado de Ser.

Enquanto vocês concebem a Luz como uma busca, isso exprime, simplesmente, uma Dualidade.

Isso não é um julgamento, isso não é tampouco uma condenação, mas lhes pede, simplesmente, para
redefinir-se em relação às suas práticas, às suas manobras, ao que vocês fazem em sua vida.

Se existe o desejo de expressão de uma beleza (sob forma de um ritual, de uma proteção, a necessidade de
envolvê-los no que quer que seja que lhes pareça bonito), significa que vocês mesmos não são a beleza.

Porque, se vocês são a beleza, se vocês são o Coração, no que haveria necessidade de tal objeto para
proteger o que quer que seja ou quem quer que seja?

No que haveria necessidade de rejeitar quem quer que seja?

Então, é claro, o que eu lhes disse, em relação à PROFUNDEZ, adapta-se totalmente a esse gênero de
situação.

Quando vocês trabalham para proteger-se, quando vocês trabalham para criar alguma coisa, quem age?

Quem faz o quê?

Quem vocês são?

Onde vocês estão, naquele momento?

Vocês estão no Coração?

Vocês estão na Unidade?

Enquanto vocês creem e vivem a experiência de que é preciso lutar contra o Mal, para encontrar a beleza, mais
do que cultivar a beleza (não como oposição ao Mal, mas na Unidade e na Alegria), então, naquele momento,

vocês se afastam da sua Unidade, vocês reforçam sua própria Dualidade.

Mesmo se os resultados são uma certa forma de tranquilidade, uma certa forma de pacificação, porque vocês
afugentaram o Mal, porque vocês se sentem protegidos em um lugar, em um espaço.

Mas, de fato, vocês apenas fazem traduzir uma falta de PROFUNDEZ porque aquele que está na
PROFUNDEZ está no Coração e vive o que descreveu MA ANANDA MOYI: este estado de deleite absoluto do

Coração.

Do que vocês podem ter medo?

Apenas naqueles momentos que vocês estão completos e Unitário.

Todo o resto são apenas projeções de medo, de falta, de insuficiência, que os impede de colocar a questão:
“quem sou eu?” e “onde eu estou?”.

É uma forma de derivativo, criado pela personalidade.

Lembrem-se: a Luz é simples, tão simples, o Caminho da Infância é tão simples que o mental não quer ouvir
falar.

Então ele vai criar rituais, ele vai criar sistemas de proteção, ele vai criar, ele mesmo, oposições Bem /Mal para
se justificar.

A Luz não é uma justificativa.

Jamais.



***

Pergunta: como sublimar o sofrimento do corpo?

Minha Irmã, é exatamente o que eu falei.

Chega um momento em que o estado de Graça (a Luz) é tão importante que, qualquer que seja o sofrimento
que afeta esse corpo, mesmo o mais terrível, ele não é mais vivenciado como uma realidade, porque o

sofrimento refere-se, exclusivamente, à personalidade.

Ele não pode se referir ao Coração.

Deste modo, então, se eu tomo minha curta vida, mesmo nos momentos em que eu dei meus últimos suspiros,
onde o sofrimento foi terrível, eu não vivia este sofrimento, eu vivia a Luz.

Tudo depende, aí também, de onde vocês se colocam em sua consciência.

Então, é claro, alguns Anciãos lhes falaram disso.

Vocês são este corpo?

Vocês são este sofrimento?

E, no entanto, existem razões, que vocês nomeiam fisiológicas, para sofrer.

São, muitas vezes, corrimãos, mas existe uma Transcendência da Consciência e do cérebro, que faz com que
vocês não sejam mais afetados por qualquer sofrimento.

E esse é o caso, a partir do momento em que vocês se instalam no Coração, na Verdade.

***

Pergunta: como se extrair do sofrimento para chegar à Luz?

 
Como nós lhes dissemos, umas e outras, e também os Anciãos, não existe qualquer limite, hoje, para viver a

Luz (nem idade, nem karma, nem sofrimento, nem situação).

A única barreira será sempre vocês mesmos, mas quando vocês estão ao nível da personalidade.

Aquele que acolhe a Luz vai além, não como um ato de contestação do sofrimento ou de uma situação, mas
porque o Coração é a Alegria, porque o Coração é a resposta, na totalidade.

Isso quer dizer, simplesmente, minha Irmã, quando você coloca esta questão, que sua consciência está
centrada na dor e, é claro, todos nós sabemos que o corpo nos chama de novo à ordem, pelo seu próprio

sofrimento.

Mas o sofrimento que é vivenciado, qualquer que seja, é um Apelo e um convite para viver a Luz, porque existe
um espaço em você, como para cada ser humano, onde o sofrimento não tem qualquer peso, onde o

sofrimento não pode mais alterar o estado da consciência.

E isso pode ser vivenciado, não na negação de um sofrimento ou de um problema, mas, unicamente, na
aceitação do Coração e na vivência do Coração.

Vocês sabem muito bem que houve vários místicos ou Seres Despertos que vivenciaram doenças terríveis e



que, apesar dessas doenças terríveis, estes Seres manifestaram o Amor, na totalidade.

Eu os remeto para isso à nossa Irmã e Estrela YVONNE AMADA DE MALESTROIT que viu sua própria vida
alterada (sem morrer) por doenças muito dolorosas e que, no entanto, manifestava, mesmo nos sinais desta

doença terrível, sinais de Graça, absolutamente inacreditáveis para a personalidade.

Vocês têm, em vocês, toda a capacidade, hoje, para cada um, para transcender qualquer sofrimento e qualquer
situação, não por um ato de vontade, não por um controle, mas, sim, por um Abandono e, sobretudo, pelo

acesso à sua própria PROFUNDEZ.

Então, para isso, não há técnica.

Evidentemente, podem existir meios, muito lógicos, de acalmar um sofrimento físico ou psicológico, que isso
seja com medicamentos, com a energia ou com orações ou pouco importa.

Mas se vocês são afetados, durante este período, por algo específico, lembrem-se de que há, em relação ao
que vocês vivem, um convite à Luz.

E se vocês respondem a este convite, vocês próprios irão constatar que a Graça da Luz agiu em vocês e que,
mesmo se o corpo é afetado, vocês não são mais este corpo e, sobretudo, vocês não são mais este

sofrimento nem esta limitação.

Isso é válido para o corpo como para o psicológico, mas é preciso, realmente, Abandonar-se à Luz e ir para
sua própria PROFUNDEZ.

Enquanto vocês permanecem da superficialidade da personalidade e no lamento e sofrimento, vocês não
podem viver isso.

Não há estritamente nada deste mundo, do seu karma, do seu ambiente, que possa se opor à Luz.

Há apenas suas próprias resistências.

Então, é claro, é muito difícil aceitar que nada vem do exterior e que tudo, em última análise, apenas pode
provir de si porque não há mal, fora.

Há apenas um olhar que os faz crer nisso e esse olhar é aquele que existe, em meio à superficialidade, em
meio à personalidade.

Não há outro inimigo que isso que vocês são.

Vocês podem estar perfeitamente bem em seu Coração e viver, sobre este mundo, na Alegria.

Mas enquanto isso não for o caso (enquanto vocês creem que há um opressor, enquanto voes creem que há
uma doença, enquanto vocês creem que há um vírus, enquanto vocês creem que vocês estão submetidos a

um mal, enquanto vocês creem que o mundo é mal feito), mesmo se for muito lógico não estar bem neste
mundo (isso seria, aliás, um sinal que seria terrível estar perfeitamente bem neste mundo), vocês irão oscilar,

permanentemente, de um estado a outro.

O objetivo da Luz, ainda uma vez, é viver o estado de Ser, permanentemente, da Luz.

É este aprendizado que vocês fazem.

Vocês têm vários exemplos (como eu disse, de místicos) que foram acometidos de doenças terríveis e, no
entanto, será que eles sofriam?

Ao passo que para o que chamamos de comum dos mortais, o sofrimento era intolerável.

O que diferencia?

Será que é uma diferença de conformação dos circuitos neurológicos?

Não.

É simplesmente uma diferença de consciência.



***

Pergunta: há relação entre a PROFUNDEZ e o silêncio?

Sim.

A PROFUNDEZ é silêncio porque penetrar na PROFUNDEZ é fazer calar tudo o que vem dos sentidos.

É imergir, de alguma forma, na vacuidade e no pleno, ao mesmo tempo.

A PROFUNDEZ que precede a UNIDADE é, justamente, esse Silêncio.

É o momento em que tudo parece como parar ou suspender-se.

Naturalmente, o silêncio dos sentidos, o silêncio dos pensamentos, das emoções, dos sofrimentos, é
indispensável.

Não é combatendo o sofrimento, não é combatendo os sentidos, fazendo-os calar, mas sim sendo Luz.

Isso os convida a uma mudança de olhar sobre si mesmo.

É exatamente o que eu dizia através de: “quem eu sou?” e “onde eu estou?”.

***

Pergunta: poderia definir a palavra Pobreza?

A Pobreza de que falo, minha Irmã, não é a pobreza de dinheiro, mas a Pobreza do mental.

É aquele que aceita nada poder explicar, nada poder compreender, porque toda a consciência está centrada no
Ser.

Então, naquele momento, há a Pobreza.

É preciso aceitar, para isso, desfazer-se de todos os pesos, de todos seus conhecimentos, no espaço deste
instante.

Tornar-se de novo Pobre é tornar-se de novo como uma criança.

A criança que se inscreve, idealmente, no que ela vive, no instante presente.

É ser capaz de viver o instante, sem ser afetado nem por uma emoção, nem pelo corpo, nem pelo mental, nem
por qualquer conhecimento.

É o momento em que a Luz é tão evidente que não há mais necessidade de refletir na própria percepção que é
vivenciada.

É o momento, aliás, em que a percepção dos sentidos desaparece.

A Pobreza é isso.

É o momento em que vocês aceitam dispor-se de todas as bagagens.



É o momento em que vocês aceitam render as armas, sem qualquer exceção.

Naquele momento, a Porta Estreita, denominada OD, é atravessada.

A PROFUNDEZ os convida a ir para OD, porque ela os extrai de tudo o que é excessivo.

Ela os extrai de tudo o que não é Simples e de tudo o que não é Humildade.

A Luz é Simples.

A Luz é Humilde porque ela não tem qualquer pretensão sobre esta Ilusão (sobre estaMaya, como dizem
nossas Irmãs orientais).

É o CRISTO que lhes dizia: “meu Reino não é deste mundo”, “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não
são deste mundo”.

É todo um conjunto de frases que foram pronunciadas, em várias épocas, qualquer que seja a cultura, qualquer
que seja a sociedade.

É a isso que os convida a Pobreza.

É, efetivamente, depor as armas, aceitar que não tem que buscar, aceitar que não tem conhecimento que os
conduza e que possa conduzi-los ao Coração, porque todo conhecimento manifestado através do que foi

denominado ‘leis da alma’, através do esoterismo, afasta-os do Coração.

Obviamente, isso vai fortalecê-los em sua personalidade, ela vai estender este conhecimento espiritual, sua
impressão de dominar sua vida, de controlar sua vida, de compreender os prós e os contras, de compreender

o karma, de compreender a reencarnação, as relações entre os seres.

Mas isso permanece, como dizia MA ANANDA MOYI, exclusivamente horizontal, mas isso jamais será vertical.

Ser pobre é aceitar e reconhecer isso.

Deste modo (e é o único), vocês vivem a Luz.

Antes, há apenas a Ilusão da Luz.

***

Pergunta: se sentimos que a personalidade nada mais pode, não seria melhor largar tudo e esperar?

Efetivamente, vocês são cada vez mais numerosos, como isso foi dito, a viver essas imersões na Luz.

Vocês nada podem fazer.

Vocês apenas podem Ser.

Então, naquele momento, é preciso seguir, efetivamente, as linhas de menor resistência e seguir o que o Apelo
da Luz pede a vocês.

 Mas o que eu falava refere-se àqueles que ainda estão, como eu expliquei, em certa forma de atividade, por
suas responsabilidade, pelas suas ocupações.

Tudo é possível e tudo é concebível.

Aquele cujo Apelo da Luz é cada vez mais intenso, efetivamente, nada mais pode fazer.

Estes seres, estes Irmãos e estas Irmãs, podem passar o tempo todo imersos na Luz, no Si, um pouco ao
exemplo de MA ANANDA MOYI.



Era, evidentemente, impossível, para nossa Irmã MA, realizar certas tarefas ou mesmo se alimentar, tão
simplesmente.

Ela era alimentada pelos outros.

Mas vocês não estão todos no mesmo estado, vocês não estão todos na mesma fase, então, é preciso,
efetivamente, respeitar o que lhes pede a Luz.

Para cada um é diferente.

***

Pergunta: se temos dificuldade em sentir as Vibrações, não temos interesse em liberar isso também?

A Luz, se ela não lhes pede, pela Vibração e pela consciência que vocês têm, para deixar suas atividades, por
que vocês deixariam o que vocês estão em via de fazer?

Pode ser que para vocês, justamente, a vida, seja realizar o que vocês estão prestes a fazer.

Cada caminho de cada Irmão, da cada irmã é profundamente diferente.

A PROFUNDEZ é, justamente, o meio de responder a esta questão.

“Quem sou eu?” e “onde eu estou?”.

Porque, a um dado momento, se vocês aceitam esta PROFUNDEZ, o que irá transparecer, em vocês, é
justamente o impulso da Luz e não o impulso da personalidade.

Agora, lembrem-se, também, de que cada consciência tem um futuro diferente.

Lembrem-se, também, do que dizia o Comandante (ndr: Omraam Mikaël Aïvanhov): “se vocês não vivem a
Vibração, talvez vocês irão vivê-la no extremo limite”.

Talvez, justamente, para vocês, seja realizar o que estão fazendo, para vocês, em sua vida, mesmo se vocês
não gostem mais disso.

A Humildade é, também, isso.

É aceitar o que a Luz lhes propõe viver ou não viver.

A única certeza que vocês podem ter, em relação a isso, é justamente entrar em sua própria PROFUNDEZ
porque a Unidade e a Vibração da Alegria da Unidade encontram-se nesta PROFUNDEZ.

***

Pergunta: pode nos falar sobre o simbolismo da rosa?

Minha Irmã, falar a você sobre a simbologia ou o simbolismo da rosa afasta-nos da PROFUNDEZ e do Amor,
porque isso a remete a uma atividade mental, a uma necessidade de conectar as coisas, ao nível do mental, o

que é chamado, aliás, de símbolo.



O símbolo (o que une), o “diabole” (que é seu oposto, o que separa), situam-se, irremediavelmente, ao nível do
mental e da personalidade.

A rosa é o meu símbolo, ou seja, ela é o sinal da minha manifestação, desde onde eu estou, para as almas que
eu toco.

Eis a única coisa que eu posso dizer, porque é o meu símbolo e a minha Presença.

Mas falar sobre o simbolismo da rosa, de uma maneira geral, iria nos afastar do nosso sujeito.

Mas é, efetivamente, antes de partir, o que eu havia dito: “eu passarei o meu Céu fazendo o bem sobre a Terra”
e isso iria se manifestar, de todos os modos possíveis, pela rosa: que isso seja seu odor, que isso seja a

verdadeira rosa, que isso seja um cartão postal, que isso seja um nome, pouco importa.

Mas é o meu sinal e o meu símbolo porque, para mim, a rosa está ligada a MARIA, além do lírio.

Porque a rosa era, já, para mim, o símbolo da perfeição e da profundez da vida.

Então, é claro, a rosa é onipresente em várias sociedades particulares, em muitos povos ocidentais.

Portanto, que eu não iria além do meu próprio símbolo de manifestação, que é, simplesmente, o sinal da minha
Presença, para aqueles que me solicitaram ou para aqueles que eu chamei.

Eu entendo, por aí, aqueles com os quais eu pude entrar em comunicação ou em Comunhão, pelo Canal
Mariano.

E antes da constituição desse Canal Mariano, eles são os Irmãos e as Irmãs que se sentiram irresistivelmente
chamados, de uma maneira ou de outra, ou pelos meus escritos, ou por chegarem a me ver nas memórias de
minhas vidas (e da minha vida anterior, principalmente) ou que, de um modo ou de outro, pensaram em mim,

além de qualquer noção de religião.

Existe uma multidão de Irmãos e de Irmãs que se despertaram, assim, uma manhã, com meu nome, com
minha Presença.

É a maneira de chamar alguns seres.

Este apelo é, antes de tudo, um apelo que eu qualificaria, se o podemos chamar assim, de espiritual.

E é um apelo que não é um convite a uma busca, mas, bem mais, para comungar comigo e com a Luz, de
diferentes formas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças à nossa Comunhão, às suas perguntas, às suas interrogações.

Eu terminarei por essas palavras:

O Amor é simples, tudo o que não é simples não é o Amor.

O Amor é evidência, tudo o que não é evidente não é o Amor.



Desde que haja complexidade, em sua vida ou em sua cabeça, não há Amor.

Isso é um convite para ir mais à profundez do que vocês são, de onde vocês estão.

Não há qualquer julgamento, jamais haverá qualquer condenação, pela Luz.

Há, somente, uma benevolência que está aí, agora, de maneira cada vez mais insistente e que aguarda,
simplesmente, que vocês se voltem para Ela, que vocês se Abandonem para Ela, para viver a Alegria.

Irmãos e Irmãs encarnados, eu os preencho, como vocês me preenchem.

Vivamos a Graça.

Até logo.

... Efusão Vibratória ...

************

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

(**) – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1297

4 de dezembro de 2011
(Publicado em 5 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1297


Áudio em Francês

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pela sua Presença neste espaço.
Eu sou TERESA, uma das Estrelas, digamos, em ressonância com PROFUNDEZ.

Eu estou na junção do elemento Terra e do elemento Água, a Água que fecunda a Terra, a Água que entra nas
profundezas da Terra a fim de vivificá-la.

Eu sou também, por tê-lo expressado em várias ocasiões, o Caminho da Infância, da Pequenez, aquela que
pretende ser insignificante e ignorada, aqui, não em qualquer paradoxo de querer desaparecer, mas porque,

muito jovem, em minha última encarnação, após uma experiência particular vivenciada durante a minha infância,
eu me apreendi de que havia dois mundos.

Esse mundo onde havia seres, como eu, seres para amar mais ou menos, seres com os quais havia ligações
da carne, de sangue e depois havia a religião, algo que era misterioso, mas que não era visível.

Para uma criança, é muito desagradável não ter a ver com coisa alguma que se fala o tempo todo, na sua
família.

A partir do momento em que eu vivenciei meu primeiro encontro com este outro mundo, pareceu-me evidente
que esses dois mundos eram separados, independentemente do que diziam aqueles oficiantes da igreja,

independentemente do que diziam meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, essencialmente, já que meu irmão
morreu muito jovem.

Eu jamais pude imaginar outra coisa, e pensar outra coisa, para ter acesso a este outro mundo, havia como um
princípio de vasos comunicantes e eu não podia ser qualquer coisa, aqui, se eu quisesse, na minha cabeça de

criança, obter alguns favores desse Céu, a fim, se fosse possível, de Viver bem depressa esse Céu.
Como eu disse mais tarde, antes de partir deste lado de onde eu me exprimo, eu dizia que eu passaria meu

Céu fazendo o bem sobre a Terra, através de uma série de sinais.
Muitos seres humanos puderam concretizar esses sinais.

Desde o início desse dia, minhas Irmãs lhes falam deste Casamento Místico, desta Aliança Sagrada, deste
Sacramento Supremo à Unidade, à Verdade, ao CRISTO, ao Absoluto.

Minhas Irmãs lhes falaram, ao mesmo tempo das condições e das manifestaçõesdesta Onda da Vida, em
vocês.

Minha Irmã GEMMA ainda lhes deu, desde pouco tempo, as observações a manter, de algum modo, para viver
o Absoluto, esse Casamento, desposar o CRISTO, desposar o Absoluto.

A Onda da Vida, como foi enunciada por GEMMA, pouco antes de mim, é um movimento ascendente que vem,
de alguma forma, completar um movimento descendente.

A descida do Espírito Santo, a descida da Luz fecundou a Terra, fecundou a sua carne, em seus recantos, eu
diria, os mais íntimos, aí onde se encontram, não somente os últimos apegos à personalidade, mas, sim, todas
as coisas que estão, ao nível da humanidade, inscritas em uma noção de pecado (qualquer que seja a religião,
qualquer que seja a sua cultura), aí onde se encontram inscritas as dúvidas, aí onde se encontra inscrita, não os

apegos, mas a apreensão Final, aquela da morte, é claro: a grande interrogação e o grande enigma.
Ir nessas profundezas é bem mais do que aceitar ver, como dizia o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), suas

próprias Sombras, não mais colocá-las sob o tapete, vê-las.
Ir nessas profundezas está além disso, é apreender-se de que, no Absoluto, tudo o que, ao nível do limitado da

pessoa e da experiência da carne, aqui sobre este mundo, pode parecer como ferida, como falta, como
tragédia ou como felicidade, tudo isso participa da mesma ilusão, da mesma coisa que vocês nomeiam e que

eu nomeio com vocês, agora, efêmero.
Tudo isso não tem qualquer ordem no tempo nem na Eternidade.

***
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A única experiência que vocês qualificariam de mística teve a oportunidade de ocorrer, em mim, na idade da
infância e, então, deixar esta marca indelével, esta necessidade de voltar a ser de novo o menor dos seres

humanos aqui, ainda uma vez, para cativar os favores de CRISTO.
Naturalmente, isso me consumiu: eu fui consumida de Amor, durante a minha frágil vida, até morrer, como

vocês os sabem, talvez, até escapar-me deste mundo, extremamente jovem.

***

Hoje, sobre este mundo, nesse tempo em que vocês estão, vocês não têm mais que se consumir de Amor,
mas Ser o Amor.

É sobre esta última etapa que lhes falaram os Arcanjos, os Anciãos, e algumas das minhas Irmãs.
Esta última etapa, se o podemos chamá-la assim, não é um término, ela é, realmente, um Coroamento que vem

pôr fim a todas as ilusões, mesmo àquelas que estavam escondidas, enquanto tabu, em todas as suas
profundezas, inscritas na carne humana, ou seja, no DNA, nisso que vocês chamam de cérebros os mais

antigos.
É, então, algo de que não podemos escapar, apesar de nós mesmos: esta noção de pecado, esta noção de

culpa, esta noção de fraqueza da carne, de corrupção.
Mesmo se, em última análise, tudo isso for apenas uma ilusão, participando tanto da ilusão como da

manifestação da Alegria.
Chega um momento em que, quando vocês aceitam entrar em suas profundezas (não para ver as sombras,
também tão ilusórias como o que vocês podem ver por outro lado): é o momento em que vocês deixam de

resistir, é o momento em que vocês entregam as armas, é o momento em que vocês se tornam de novo como
uma criança e que vocês dizem, de qualquer forma: “que a Tua Vontade seja feita e não a minha”.

É o momento em que vocês se rendem diante, ao mesmo tempo, da enormidade e do absurdo mesmo de
tudo o que faz este mundo.

Eu repito a vocês, que esta vida seja a mais feliz, a mais simples ou a mais dolorosa, isso estritamente nada
muda para a problemática da Profundez.

***

O Casamento Místico, hoje, vem fecundar vocês.
Quem se casa é, em última análise, nada mais senão vocês mesmos: vocês mesmos no efêmero, dando lugar

a vocês mesmos na Eternidade.
Esse momento notável que é oferecido a vocês, porque isso é uma das Doações do Manto da Graça,

representa a Doação do Amor de CRISTO, a Doação do Absoluto.
Essa Doação do Amor, cabe a vocês apreender-se, na totalidade, como um cordão que lhes é trazido, em seu

peito, na mais profunda das desordens como de todas as alegrias.
Ir até o mais profundo, não para ali discernir o que é Sombra, o que é resistência, mas, sim, para largar a

dúvida, a apreensão, o medo, o medo desta carne perecível e vencê-lo.
Não por qualquer vontade, mas, sim, como isso foi dito e repetido, pela ação, ao mesmo tempo, da Luz, da sua

Inteligência e, sobretudo, doravante, pela ação do Manto Azul da Graça.
Porque, naquele momento, vocês irão viver, realmente, este Absoluto.

Vocês irão constatar que há, em vocês, um estado diferente de tudo o que pôde ser experimentado.
Vocês irão constatar que tudo o que havia de peso, de corpo, de densidade, não existe mais para vocês: vocês
entram nas esferas da leveza e esta leveza não é simplesmente da Alegria, nem simplesmente um estado de

beatitude.
É muito mais do que isso, e isso é oferecido a vocês.

Não há qualquer barreira, não há qualquer obstáculo, não há nada entre vocês e Isso: apenas a dúvida.
Isso está muito além dos últimos apegos, já que é o Último apego, não unicamente o medo do Desconhecido

ou da morte, mas o medo da Transcendência desta carne perecível.

***

A Ascensão desenrola-se, para vocês que estão presentes sobre este mundo, neste mundo, em sua carne.
E é esta carne, nomeada ilusória, que deve Transfigurar-se, que deve Ascensionar, com ou sem esta carne

mais condensada.
Entretanto, o Casamento Místico os faz descobrir uma passagem obrigatória que é aquela das suas próprias

profundezas, que não é senão a última morte.



O que eu chamei de Porta Estreita, de Caminho da Infância, não é nada mais, de qualquer modo, que este
Abandono total de tudo o que foi encontrado, de tudo o que foi vivenciado, de tudo o que foi experimentado.

Vocês nada têm a reter.
Apreender-se do cordão e apreender-se do Absoluto, é, indiscutivelmente, deixar todo o resto.

E quem mais, melhor do que a criança, pode realizar isso: tornar-se como uma criança, abandonar toda
veleidade porque não há nada a conquistar.

Abandonar toda experiência porque não há nada a experimentar.
Abandonar todo estado porque todos esses estados são apenas transições para este Último.

***

Então, a Onda da Vida, tendo rompido, de alguma forma, as últimas dúvidas, os últimos apegos além dos
apegos, vai deixar-se emergir, em vocês, desde as zonas as mais profundas, desde o pé, desde esta zona

qualificada de baixa.
Tudo o que se tratou de primeiro chakra (na carne), de segundo chakra (tudo o que se tratou de poder),

explode na cara.
Então, é claro, quando somos uma criança como eu, somos incapazes de colocar palavras como Deleite, e

ainda como Êxtase.
E, no entanto, vocês que têm a experiência, por sua vida (desta vida que vocês levaram ou que vocês levam), é

exatamente isso.
Mas este indizível é muito mais do que é vivenciado em meio à limitação.

Atingir as profundezas não é descer.
Atingir as profundezas é apoiar-se em tudo para ser Tudo, é não ser mais nada, propiciando o ímpeto da seiva

da Vida, propiciando o ímpeto da Onda da Vida, desta Onda entusiástica que sobe e que os percorre,
permutando, de algum modo, este Canal do Éter, este Caminho Sagrado situado ao longo da coluna vertebral e

que não está mais, nem atrás, nem à frente.
Não há mais antes.

Não há mais depois.
Não há mais atrás.

Não há mais o que quer que seja senão esta Onda.

***

A Profundez é, certamente, o último obstáculo, porque, é claro, a Luz sempre é concebida (e, sobretudo,
quando se é criança) como um ideal, como uma perfeição, como algo inacessível neste mundo e que, talvez,

seria acessível segundo as ações realizadas.
É assim que eu o tinha compreendido como criança: todas essas noções de dúvida, de proibição, de pecado,

todas essas noções limitantes, frustrantes, não existiriam mais uma vez liberada da carne, nos braços de
CRISTO.

Então, é claro, apesar de serem representações, para mim, isso me permitiu realizar meu Pequeno Caminho,
isso me permitiu viver com toda serenidade o fato de deixar este mundo.

Embora ainda ligada, no sentido mais profundo, ao que restava da minha família, às minhas irmãs, ao CRISTO,
eu dei esse passo, aquele de superar este medo, porque a partir do momento em que vocês superam o medo,
a partir do momento em que vocês superam esse choque quando lhes disserem, quando vocês sentirem que

vão desaparecer, vocês irão se aperceber, naquele momento, de que quanto mais vocês desaparecem,
menos vocês desaparecem, de que quanto mais tudo se extingue, mais tudo se inflama, e é somente naquele

momento que a Onda da Vida pode, efetivamente, apreendê-los e arrebatá-los.
A morte, naquele momento, não é absolutamente, nem para temer, nem para projetar.

***

O desaparecimento do efêmero, enquanto conservando, no momento, esta forma que vocês têm, deve ser, ao
contrário, muito mais fácil, mas é o mesmo sentimento, aquele desta dúvida, aquele deste último apego à

carne, ao que é perecível, é isso que a Onda da Vida vem realizar.
Então, isso lhes pede não uma armadura de guerreiro, isso lhes pede não para combater e não para debater,

isso lhes pede, simplesmente, para escapar, qualquer que seja a maneira.
Isso lhes pede, simplesmente, para aquiescer à Luz, aquiescer ao Absoluto, aquiescer ao CRISTO,

independentemente do que se manifesta em sua consciência, independentemente do que se manifesta nesse
corpo, independentemente do que se manifesta na personalidade ou mesmo naquele que contempla a Luz.

O que arriscar?



O que temer?
O Absoluto é tudo.

Ele é Amor.
Ele é Luz.

Este mundo não o é.
Tudo, na encarnação, que seja o pior dos assassinos, que seja o Caminho da Infância, que seja o seu caminho

que é pessoal, tudo, sem qualquer exceção, eu digo bem sem qualquer exceção, tem a mesma capacidade
para ultrapassar.

Vocês não podem julgar um caminho porque esse caminho é pessoal.
Cada caminho pessoal é diferente e todos os caminhos, em última análise, apenas podem levar ao Absoluto e

à Eternidade.

***

Compreender isso é aceitar ainda suas próprias dúvidas, não para dar-lhes mais peso, mais realidade, não para
ali se apegar, mas, bem mais, para vê-las para o que elas são: coisas que passam.

Como lhes disseram minhas Irmãs, um pensamento pode passar.
Então, quando vocês oram, quando vocês meditam, vocês podem ter pensamentos salutares, mais

pensamentos ou muitos pensamentos, mas não importa.
Porque, se vocês aproveitam, aí também, o tempo de se colocar, mesmo na contemplação da Luz (nisso que

nossos Irmãos e Irmãs chamam de Si, como os Arcanjos), então, no Si Luz, como no Eu Sombra, há
Transcendência.

Há uma Transcendência a partir do momento em que todo sentido de todo Eu, todo prazer ou todo desprazer
os faz refletir, mas entender, de algum modo, seu próprio absurdo porque todos nós sabemos, sobre este
mundo, que nenhum prazer é eterno, nenhum desprazer é eterno, nenhuma vida é eterna: tudo passa por

ciclos, tudo passa por experiências.
Então, qualquer experiência pode alterar, realmente, este outro mundo que é perfeito, que é o Amor, a Graça,

que é repleto de Anjos, de Seres de Luz.

***

A partir deste instante, o Manto Azul da Graça vai agir em vocês.
Porque ele vai dar-lhes, não a espera nem a esperança, mas ele vai dar-lhes a viver, realmente, a ver

(interiormente e em profundez) o absurdo total de tudo o que não é Amor.
O Amor não é a dúvida.

O Amor não é, nem o sofrimento, nem o prazer.
O Amor não é a Alegria.

Ele é muito mais que isso.
O Amor é a própria natureza do que todos nós somos, sem qualquer exceção, quando todos os Eu do parecer,

quando todos os Eu que nós mantemos (ou rejeitamos) se apagam, porque eles aparecem como o que eles
são, absurdos.

Mas isso não os designa para rejeitar, para desviar-se do nosso caminho de Luz, mas, bem mais, para
compreender que, finalmente e em última análise, não há nem caminho, nem Sombra, nem alegria, nem dor

porque tudo isso procede do efêmero.
Esta sede de Eternidade, esta sede de Unidade, ainda uma vez, ela está, ela também, inscrita em toda

consciência, sem qualquer exceção, desde a partícula a mais elementar até o conjunto dos Universos, dos
Multiversos, das Dimensões.

Esse princípio é o mesmo, imutável, inalterável, desde toda Eternidade, em todo Criado e no Incriado.
É isso que nós somos.

***

Então, é claro, ir para as profundezas, não é ir para o escuro, não é ir para o inferno outro que aquele no qual
todos nós fomos confinados, é ir ao encontro do Absoluto: Transcender o Si, Transcender o Eu Sombra ou o

Si Luz, ir para este indizível, viver este indizível porque, assim que há o encontro, não pode mais ali haver
perda, não pode mais ali haver separação.

Tudo o que é verificado e percebido naquele momento, coloca-os, definitivamente, com o CRISTO, ou seja,
“sobre este mundo, mas não deste mundo”.

As ilusões desaparecem, resta apenas a certeza deste Absoluto, a certeza deste Inefável Êxtase.



Este é o Casamento Místico.
Ter consciência, mesmo se isso não foi ainda vivenciado pela Onda da Vida, traz a certeza de que, no

momento oportuno, no momento Último deste mundo, vocês irão vivê-lo.
Então, definitivamente, nada há a temer.

Só o que a sua consciência pode projetar (que isso seja na pessoa como naquele que contempla a Luz) tem o
mesmo jogo e o mesmo papel: distanciá-los, por aqui e por ali, da sua natureza e da sua Essência.

Mas quando vocês descobrem a Verdade, aquela que o Arcanjo ANAEL nomeou Verdade Absoluta, vocês não
podem ser senão o Absoluto.

Vocês nada podem ser do que passa, nada do que nasce, nada do que perece, vocês nada podem ser do que
vocês creem, do que vocês definem.

Vocês não são qualquer de suas projeções.
Vocês não são qualquer tempo, nem o passado, nem o futuro.
Vocês não são qualquer espaço e, sobretudo, qualquer forma.

***

Viver o Absoluto dar-lhes a viver a ausência de limites, mesmo se a consciência estiver inscrita em uma forma,
qualquer que seja.

Vocês vivem a consciência que é um tempo e que esse tempo não é a Eternidade, ainda menos o Absoluto.
Então, naquele momento, como já lhes disseram minhas Irmãs, vocês encontram a Paz, porque vocês são a

Paz.
Vocês encontram a Felicidade, porque vocês são a Felicidade.

Vocês são às vezes o que está em cima, o que está embaixo: não há diferença.
O Casamento Místico é consumado.

Ele consumiu, de algum modo, pela Água da Vida, pelo Fogo do seu Coração.
Vocês não são, naquele momento, nem o Fogo, nem a Água, nem o Ar, nem a Terra.

Vocês se tornaram o Éter, o que subtende os mundos, as Dimensões, as manifestações, o que está presente
por toda parte, absolutamente por toda parte.

***

O tempo da Graça, o Manto Azul da Graça que se derrama em vocês, que é vocês, é, de qualquer forma, este
impulso Último, este Apelo insistente da Luz para viver, enfim, a sua Natureza e a sua Essência, para não mais
interessar-se, simplesmente, pelo que é superficial, pelas atividades desse corpo ou dos seus pensamentos,

mesmo se, é claro, isso não os dispense, em certos casos, de realizar suas atividades rotineiras.
Independentemente do que a Luz faça, de qualquer modo, sendo Absoluta, nada pode alterar o Absoluto.

Que vocês possam fazer ou que vocês não possam mais fazer, a Luz supre a todos.
Se vocês soubessem o quanto esta frase, durante a minha infância, surpreendeu-me e quantas vezes ela me

foi repetida (nos evangelhos, quando CRISTO dizia): “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai
comer amanhã?”.

E eu me dizia, ainda criança: “mas o pássaro não é um ser humano, o pássaro não construiu tudo o que nós
construímos, nós, humanos. E então o pássaro estaria, em sua despreocupação, finalmente, mais perto da

Verdade? Ele seria a Verdade?”.
Há muito tempo, desde o meu acesso ao que eu sou, eu compreendi que esta frase era a estrita Verdade.

Naturalmente, alguns podem viver esta frase pela vontade do ego, mas não é disso que eu falo.
Disso, então, que eu falo, é o Caminho da Infância, ou seja, de que naquele momento, na infância, há

despreocupação, espontaneidade.
Há o que não foi ainda alcançado pelas obscuridades (assim nomeadas) deste mundo, pela carne, pelas

afecções, pelas feridas.

***

A Onda da Vida faz de vocês, ou irá fazer de vocês, seres de Verdade e de Absoluto, regenerados por sua
própria natureza.

Lembrem-se das minhas palavras.
Qualquer que seja a Onda da Vida que os percorra, ou não, vocês irão vivê-la.

Só a dúvida pode frear, mas não pode extinguir porque nada pode extinguir o Absoluto.
Nada pode substituir-se a Ele.



Então, minha maneira de trazer a Onda da Vida, a vocês, não emprega palavras como pode empregá-las minha
Irmã GEMMA, mas não importa.

Se vocês penetram além das palavras, além de uma compreensão, vocês vivem a Essência do que eu lhes
digo, ou vocês irão vivê-lo.

Não há tempo.
O que ocorre, neste momento, sobre a Terra, é a Ascensão da Terra.

Mas, no entanto, vocês não conhecem a verdade ou a realidade do agenciamento desse tempo ilusório onde
vocês estão.

Nós sempre lhes dissemos, e principalmente os Anciãos, que vocês haviam trabalhado para aliviar o fardo da
dúvida, do sofrimento, da experiência.

Hoje, vocês estão no estágio onde vocês irão descobrir ou irão viver a própria ilusão da experiência, porque
muitas coisas foram realizadas, e nós lhes rendemos Graças pelo que foi realizado.

Mas, hoje, a Ascensão da Terra é real e efetiva.
Então, o ego, a pessoa, irá sempre se colocar a questão para saber se haverá os ‘3 dias’, se haverá o Apelo de

MARIA.
Mas que Apelo mais belo pode existir do que aquele da Doação da Graça a vocês mesmos, muito além de

MARIA, muito além de CRISTO, muito além da nossa apresentação?
Se o Manto Azul da Graça (que confirma o Despertar da Terra, sua Eternidade) pode evitar todo o resto, então,

que assim seja.
Porque querer imaginar, projetar, pensar que tudo isso será difícil, que a Porta Estreita é uma Porta difícil de

atravessar.
Ela é difícil de atravessar para o ego, para a pessoa, com tudo o que a congestiona, todas as ilusões, todas as

Crenças, todas as certezas também.
Mas a Onda da Vida alivia o seu fardo.

Ela vem liberá-los de tudo isso.
Vocês não tenham dúvida.

Vocês não estão limitados ao que quer que seja.
Sejam Simples.

Sejam esta Infância.
E o Reino dos Céus será o seu porque não há outro Reino, não há outra Verdade.

A Onda da Vida que eu transmito, através dessas algumas palavras, é também testemunho.
Mas eu dou testemunho do que e de quem?

Simplesmente de vocês, de cada um de nós, do que nós somos, no Absoluto.
Eis o que a Estrela PROFUNDEZ tinha para dar-lhes: uma outra faceta de vocês mesmos, deste prisma

perfeito, deste Absoluto total.

***

Em geral, eu prefiro fazer os meus milagres (como eu os nomeio, de preferência, eu diria) a título individual.
Quando uma alma, um corpo, quando um espírito ou quando uma pessoa, sem qualquer crença, pede para

mim, então eu respondo sempre pela rosa.
Isso todos vocês o sabem, para aqueles que estão interessados na minha curta vida.

Não há condição de crença, não há qualquer condição.
Eu intervenho a partir do momento em que a Comunhão pode se estabelecer.

Não há qualquer condição limitante no pedido.
Há apenas aquele que é, de algum modo, o tempo do seu pedido, para tornar-se de novo como uma Criança

que se dirige a uma outra Criança, além de todo pré-julgamento, além, mesmo, do próprio pedido, da sua
satisfação.

Hoje, as Núpcias Místicas, essas Núpcias de Luz que vocês vivem, levam-nos a viver estados incomuns em
sua fase de instalação.

Vocês guardam a lembrança das suas deslocalizações, dos seus sonhos (que não são sonhos), mas, também,
do que pode, às vezes, ser projeções em um ideal, no que poderia ser a Onda da Vida, como ela vai mudar, de

maneira definitiva, alguma coisa.
Todas essas abordagens são por vezes incentivo e dúvidas.

Vão cada vez mais para a Simplicidade.
Vocês nada têm a reivindicar, porque vocês o São, desde toda Eternidade.

Vocês nada têm a pedir, na realidade, porque vocês são o Tudo.
Assim que vocês se aproximam deste estado de Graça, imediatamente, vocês estão em Comunhão.

Então, que isso seja com uma personificação de TERESA, que isso seja com uma Estrela, que isso seja com
um Ser de Luz, ilustre desconhecido deste mundo, o princípio é o mesmo.



Há apenas a parcela limitada que busca identificar, nomear, dar um nome a uma forma que, de fato, não tem
forma.

Essa é a lógica humana: não há que rejeitá-la, há simplesmente que estar lúcido e, realmente, apreender-se de
que vocês nada são de tudo isso.

***

Pergunta: de onde vem a impressão, durante um sonho, de viver realmente uma outra vida?

Minha Irmã, eu penso que muitos Anciãos, particularmente os orientais, explicariam muito melhor do que eu,
isso.

Até agora, e do que eu compreendi também (e da minha vivência no Absoluto), aqui, sobre este mundo, vocês
têm a consciência ordinária, aquela que realiza suas ocupações as mais simples como as mais complexas.

Vocês têm uma consciência chamada do sono que é, na realidade, uma ausência de consciência.
Vocês não estão mais neste mundo.

Vocês não são mais esta pessoa.
Onde vocês estão?

E depois, neste sono, nesta a-consciência, há momentos de sonho.
Quando vocês saem do sonho, pela manhã, até agora vocês sabiam que vocês tinham sonhado.

A particularidade desses tempos é que, qualquer que seja esse sonho, vocês não sabem mais quando vocês
sonham.

Será que vocês sonham quando vocês estão acordados ou será que vocês sonham quando vocês sonham?
Eu lhes responderia, nos dois casos: “vocês não estão, nem em um, nem no outro”.

Então, é claro, isso pode ser desconcertante para o ego, para a pessoa, e mesmo para o Si, porque há um
basculamento, de algum modo.

O que é real?
O que é irreal?

Até agora, o sonho parecia como irreal e, para alguns de vocês, a maneira de fazê-los largar suas últimas
dúvidas é tornar, de alguma forma, os seus sonhos mais vivos do que a sua vida, para aperceberem-se de que

um como outro, de fato, são apenas ilusão, são apenas projeção.
Assim age a Onda da Graça.

Ela prepara vocês.
Obviamente, há, também, mecanismos de deslocalização.

Então, é claro, quando vocês retornam, o cérebro vai dar-lhes as imagens.
Por exemplo, vocês estão em um barco: ele vai fazê-los ver um barco, um avião, um automóvel.

Vocês reencontram seres que vocês conhecem, na vida deste mundo, e vocês os reconhecem, mas não são
os mesmos.

É lógico que não são os mesmos.
E isso não são sonhos, tampouco, até o momento em que vocês mantiverem a continuidade da consciência.

Não haverá mais alternância de acordar, no sentido da consciência de vigília, e de sono.
Não haverá mais diferença entre o sonho e a realidade ordinária, porque ambos são a mesma ilusão.

Vocês estarão lúcidos.
É isso que está por vir.

Alguns Irmãos e Irmãs chamados, eu creio, de primitivos, dizem que este mundo chega ao fim, que os tempos
do sonho terminam e que, de fato, o sonho foi acreditar nesta vida.

Se tanto é que isso não seja um pesadelo.
Mas mesmo o mais belo dos sonhos não é a Verdade.

***

Pergunta: há um trabalho a fazer para acompanhar a Ascensão da Terra?
 

Sobretudo nada acompanhar.
Sobretudo nada fazer.

Sobretudo nada querer.
Porque nada do que pode ser empreendido (pela personalidade, ou pelo Si) pode levar ao Absoluto.

Contentem-se em Ser, em viver o que a Vida lhes dá a viver, no efêmero, estando conscientes de que vocês
não são isso.



Estando lúcido sobre tudo o que nós lhes dissemos, desde algumas semanas.
Todo o resto irá se estabelecer por si mesmo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu nada mais tenho a acrescentar sobre a Onda da Vida.
Eu nada mais tenho a acrescentar sobre a Profundez.

Eu lhes agradeço por terem permitido exprimir-me entre vocês, por ter vivenciado com vocês isso que alguns
de vocês, aqui, já, vivem, em Verdade.

E eu lhes digo: não, vocês não estão sonhando.
Não, vocês não estão projetando nada.
Não, vocês não estão imaginando nada.

Essa é a estrita Verdade de quem vocês São: este Absoluto, este indescritível Amor.
Vocês são a Onda da Vida e eu os aperto, todos, em meu Coração que é o seu Coração.

Até breve.

************
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~ O FIM DOS VÉUS ~

Eu sou TERESA e eu lhes trago o meu Amor.
Permitam-me ficar mais perto de vocês, ao seu lado.

Eu venho logo depois do Arcanjo METATRON que então abriu o que devia sê-lo.
Agora, e de maneira ainda mais íntima do que o que se deixou viver, nessas últimas semanas, algumas das

minhas Irmãs ou alguns Anciãos, eu venho, eu também, fazê-los viver essas palavras.
De agora em diante, bem além das palavras, bem além das frases, pelo Coração, pelo Canal Mariano, eu fico

ao seu lado, no Amor, na Simplicidade.
E eu vou tentar expressar em palavras o que eu tive a oportunidade de escrever, durante a minha passagem

sobre a Terra e que eu tentava, na época, expressar esta tensão da minha alma para desposar CRISTO, para
me fundir com Ele.

Naquela época, não tão distante de vocês, nós devíamos ir até Ele.
Hoje, Ele vem a vocês e isso é muito mais fácil, a partir do momento em que vocês aceitarem renunciar, não à
vida, mas estando presentes na vida e totalmente lúcidos deste Amor, deste estado que vocês têm vontade de

desaparecer neste Amor o mais grandioso que pode existir.

***

Os Anciãos, algumas das minhas Irmãs, falaram-lhes do medo e do Amor, e que não havia outras
possibilidades.

Agora, vocês irão viver isso.
Responder ao apelo é desaparecer na Vida Eterna, sem negar esta vida, mas, sim, estando totalmente
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presentes e lúcidos, e viver o que KI-RIS-TI, como nós o nomeamos, vem fazê-los viver: perder-se n’Ele, a fim
de se encontrar.

Do mesmo modo que muitos de vocês já experimentaram e vivenciaram alguns processos onde o Amor se
revela muito mais amplo e muito maior do que o que vocês pensam ou vivenciaram.

Tornar-se de novo como uma criança é acolher esta Luz, este Amor e não desejar, de qualquer modo, mais do
que isso, sem servir-se de nada senão desta Infância e desta Simplicidade, sem refletir, sem medo, doando-

se, em Verdade, ao que vocês são, à Luz, a CRISTO, a MARIA, ao Sol.
É viver o Casamento final com a Luz, nesta Alegria tão intensa onde mais nada tem importância, onde mais

nada existe a não ser viver isso.

***

Então, eu vim lhes dizer, além das minhas palavras, e pela minha Presença ao seu lado, a cada um de vocês:
você está pronto?

Você quer usar a sua vestimenta de Alegria, a sua vestimenta de Humildade, tornar-se Simples e tornar-se de
novo o que você sempre foi: este Amor indizível?

Para isso, é preciso estar à escuta, não do que quer dizer a sua pessoa, durante a sua vida (que é preciso
continuar), mas do que quer dizer o que está mais fundo em vocês e que emana das suas profundezas.

Fundir-se n’Ele é fundir-se em vocês, bem além do que vocês simplesmente percebem com os seus sentidos,
do que vocês têm buscado, do que vocês têm vivenciado.

É doar-se, inteira e totalmente, à Luz, com Alegria e Graça, sem medo.

***

As nossas Presenças ao lado de vocês, como tem sido dito, vêm assisti-los nessa Passagem.
Nós estamos aí para apoiá-los, em alguma parte, e essas Comunhões que vocês estão vivendo conosco, com

outros Irmãos e Irmãs, presentes ou não sobre a Terra, são repetições que os preparam para viver isso.
Quanto mais vocês forem simples, mais vocês estarão no que foi dado como sendo este Abandono da

pessoa, este Abandono, até mesmo, do que vocês alcançaram até agora.
Doando-se assim, vocês ganham a Eternidade e a Alegria Eterna.

Eu sei que, sobre esta Terra (e eu vivenciei isso), tudo pode parecer muito doloroso, muito difícil, apesar das
alegrias e apesar do prazer de viver.

Então, é normal que vocês tenham talvez apreensões, talvez ainda dúvidas.
Mas, a partir do momento em que vocês perceberem a nossa Presença, vocês irão constatar bem depressa

que a dúvida desaparece, pois isso é tão presente, tão intenso que, pouco a pouco, ou brutalmente, vocês irão
se apreender da Verdade e da Eternidade.

***

Além das minhas palavras, pelas nossas Presenças repetidas, pelos seus apelos a MIGUEL, a MARIA, a
outros, vocês se dão conta, muito rápido, por vocês mesmos, de que finalmente tudo isso é natural, é

extremamente simples, extremamente elementar, e de que é sempre o medo, o que vocês creem ser (nesta
pessoa, neste mundo), que assusta vocês.

***

Ao viverem esses encontros conosco, com outros Irmãos e Irmãs que estão presentes com vocês sobre a
Terra, ou no Céu, vocês se conscientizam realmente de que isso é fácil.

Nada é mais fácil, nada é mais evidente, nada é mais simples, a partir do momento em que vocês aceitarem
doar-se, compartilhar e comungar pelo Amor, pelo Coração, conosco, com todos os seus Irmãos e Irmãs, na

doação de si mesmo, no Serviço, na abnegação de si mesmo, no Amor.
Pois, no Amor, nada mais pode existir senão o Amor.

O que vocês são não existe mais.
A pessoa desaparece na Alegria e no contentamento, e não em qualquer desejo ou em qualquer prazer que

some assim que ele é satisfeito.
Porque estes encontros, quer sejam para vocês as primeiras abordagens, Comunhões, Fusões, Dissoluções
ou mesmo um Casamento Místico, quando vocês vivem isso, seja qual for a intensidade, não pode mais existir

a mínima dúvida, a mínima incerteza.
Pois quem duvida e quem não tem certeza é a parte de vocês que tem medo.

E esta parte do medo deve desaparecer, pelo nosso encontro, pelas nossas partilhas, bem além das palavras,
agora.



***

Vocês irão constatar, aliás, por vocês próprios, que mesmo lendo o que nós dizemos, escutando o que nós
dizemos, tudo está aí, que não há artifício possível, que não há desvio possível.

Quanto mais vocês forem simples, mais isso será simples.
Se vocês forem complicados, ou se vocês se complicarem pelos seus medos, isso irá se tornar cada vez mais

complicado.
Nada há para proteger no Amor, nada há a perder: só há vantagens.

Só o que é medroso, em vocês, pode crer no contrário.
Então, eu sei que os Anciãos lhes deram palavras, expressões, meios.

Eles disseram: “permaneçam tranquilos”.
Eles disseram mais coisas.

Eu quero completar dizendo: “vão para esta Simplicidade”.
Nada há de complicado no Amor.

Nada há de complicado nos Encontros.
Deem esse passo e vocês irão constatar bem depressa que a sua vida, aqui como em outros lugares, irá se
preencher de uma Alegria e de uma intensidade que vocês jamais conheceram, mesmo nos momentos mais

felizes desta vida.
Quer vocês sejam mães e tenham trazido filhos ao mundo, quer tenham tido satisfações, sejam elas quais

forem (amorosas, espirituais, profissionais), vocês irão constatar por si mesmo que tudo isso estritamente nada
é em relação ao que nós realizamos juntos.

Mais nada pode se manter diante dos nossos encontros, mais nada pode se opor, exceto o que tem medo em
vocês.

Não deem ouvidos ao medo.

***

Ousem abrir-se.
Ousem ir ao encontro do que está aí.

Tudo ali está.
Nesta interação entre aí onde vocês estão, e ali onde nós estamos, há tudo: tudo o que faz a Vida, tudo o que

faz a Verdade, tudo o que faz a Beleza.
Se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar com MARIA, para alguns de vocês (por que Ela os chamou,
por que vocês a sentiram), ou com uma das minhas Irmãs ou ainda com o seu Duplo, seja ele qual for, vocês

nunca mais poderão duvidar, vocês sabem disso.
Então, pode ser que para aqueles de vocês que não vivem isso, ainda haja medos.

Tornem-se de novo o mais simples possível.
Não há mais questão.
Não há mais palavra.

Há apenas a evidência do que há para viver.
Há apenas a evidência de que nós estamos com vocês.

Há apenas a evidência de que nós jamais abandonamos e de que somente as ilusões, os Véus, como lhes
disse IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 1º de julho de 2012 (1)), estavam ainda presentes.

***

Nós estamos aí para a sua Liberdade.
Nós estamos aí para o Amor.

Nós estamos aí para a Alegria, para a Verdade.
Entrem em vocês.

Estejam vivos, inteiramente.
Mesmo vocês não sendo esta vida, este corpo, como lhes dizem alguns intervenientes.

Vocês são muito mais do que isso: vocês são a Vida e o Amor, e nada mais, absolutamente nada mais.
E para isso, é preciso ser muito simples, é preciso acolher essa dádiva da Vida.

Doar-se, Abandonar-se a CRISTO, é encontrar a Paz, aquela que não conhece qualquer limite, qualquer medo.
Esta Paz, vocês têm o meio de vivê-la, aqui mesmo, aí onde vocês estão.

E é desta Paz que irá se encontrar a facilidade de viver o que está prestes a ser vivido: esta Ascensão.
Nada há de complicado.

Vão para o mais simples e para o mais direto.



Naturalmente, há muitas técnicas, muitos meios de se aproximar e de superar alguns medos nos quais, talvez,
vocês estejam atuando hoje.

Mas lembrem-se realmente de que o mais importante, o mais evidente, é ser simples, é compreender que,
sejam quais forem os medos que vocês estejam experimentando, eles não são vocês, seja o que for que a

vida lhes oferecer ou retirar, isso não é vocês.
Se vocês forem capazes de estar nesta benevolência da Infância, de não julgar, de não condenar,

simplesmente permanecendo aí, tranquilo, então, paradoxalmente tudo irá se tornar cada vez mais fácil, sejam
quais forem os alaridos e os tormentos deste mundo.

Aliás, o melhor modo de acompanhá-los é ponderando-os.
É a sua Infância e a sua Simplicidade, a sua Profundez, a justeza da sua tranquilidade.

***

Tudo está aí, de agora em diante.
Efetivamente, tudo está consumado, a Terra deixa-se vê-lo, o que vocês vivem neste corpo deixa-se ver e

viver, ou irão se deixar viver e ver, a partir do momento em que vocês acolherem, na maior Simplicidade, esta
grande Majestade que está chegando para vocês.

Esqueçam-se de si mesmo, não para se destruir, não para desaparecer, mas justamente para aparecer na Luz.
 Vocês foram chamados de Filhos do UM, de Filhos da Eternidade, de Sementes de Estrelas.

Mas todos nós somos, sem exceção, o Amor.
Somente o medo pode deixar-se ver o contrário e viver o contrário, mas isso não é verdade.

A Humildade, a Simplicidade, o Caminho da Infância, serão de grande ajuda no que vocês têm que passar e no
que acontece agora.

Cultivem a Paz.
Cultivem a Tranquilidade.

Tenham tempo para vocês, o que quer que a vida lhes pedir.
Amem, Sirvam, façam o que vocês tiverem que fazer, mas dediquem um tempo a esta Tranquilidade.

Se for, para vocês, ir à natureza, então vão ali.
Se for, para vocês, Fusionar com MARIA, comigo, com GEMMA ou com outras Irmãs, então façam isso.

***

Nada pode se opor ao Amor, absolutamente nada.
Vocês vão vivê-lo e esta é uma grande oportunidade.

Além de qualquer tormento, além de qualquer medo, de qualquer apreensão, vocês poderão verificar, por si
mesmo, que esses mecanismos que estão ocorrendo (que foram chamados de Onda da Vida, de Canal

Mariano, de Manto Azul da Graça, de Supramental), que todas essas palavras, todos esses qualificativos da
Energia, da Vibração, da Consciência, podem se resumir em uma única coisa: Amor e Simplicidade.

O caminho foi realizado, agora.
Vocês trabalharam, vocês colheram, e vocês irão colher ainda mais, pois a colheita do Amor não conhece

qualquer limite.
A partir do momento em que vocês abjurarem o medo, em que vocês abjurarem a privação, é isso que ocorre,

em vocês.

***

Observem o que acontece, não deem ouvidos ao mundo, não deem ouvidos aos sofrimentos sejam eles quais
forem, pois, no Amor, vocês têm todas as soluções, mesmo se, em princípio, isso lhes parecer impossível.
As circunstâncias que vocês estão vivendo, hoje, não são mais as mesmas que desde ainda alguns anos.

Os véus eram tais que era difícil de viver o Amor, que era difícil de constatar os efeitos do Amor.
Agora, isso não é mais igual.

Agora, através dos seus contatos, através dessas experiências que vocês vivem e desses estados peculiares
diferentes que estão aí, talvez, para vocês, vocês têm a prova formal de que isso é Verdade.
A sua alma sabe disso, o seu Espírito sabe disso, mesmo se a sua pessoa ainda não souber.

Tenham confiança, confiem nesta forma de desaparecimento, de Dissolução, neste Casamento Místico.
Nada pode enganá-los, neste nível.

A evidência é total assim que vocês aquiescerem, assim que vocês saírem do que é obsoleto, do que foi
alterado por um amor humano que dependia unicamente de uma falta, mas não desta Plenitude do Amor.

***



Vivam os nossos Encontros, vivam os Alinhamentos, vivam a sua vida.
Mas vivam tudo isso de forma diferente, pois, agora, os véus foram rasgados completamente.

Não há mais barreiras, as únicas barreiras estão em vocês, não existem outras no exterior.
Como disse o IRMÃO K, os véus foram retirados, deste mundo como de vocês.

Apenas vocês é que podem sair desses últimos véus de confinamento que ainda estão ao redor de vocês.
Isso tem por nome: o medo, o egoísmo, a apreensão, o medo da morte, o medo do outro, o medo de nós.

Se vocês permanecerem nesta Simplicidade, tudo isso irá desaparecer, mas cada vez mais claramente.
Isso irá se tornar tão evidente que vocês vão se perguntar como vocês não puderam viver isso antes, como

vocês puderam esperar por tanto tempo para realizar isso.
Então, é claro, vocês têm os exercícios que foram comunicados pelos Anciãos mais eruditos na arte da

Energia, da Vibração, da Consciência.

***

Eu, eu lhes trago o meu pequeno toque que é o de dizer-lhes, hoje, já que todos os véus foram rasgados:
rasguem o de vocês, o último.

Abandonem o medo.
O que vocês temem?

A não ser vocês mesmos, a não ser o sofrimento.
Mas o Amor é tudo, exceto sofrimento.

O que é sofrimento é a falta de Amor e, seja qual for a situação que vocês estiverem vivendo, se houver
sofrimento, não há nada mais senão vocês, nenhuma circunstância exterior é responsável por isso.

Apenas os véus é que eram responsáveis.
Não se julguem, assim como não julguem ninguém.

Perdoem e Amem.
Esse é o Caminho da Infância, o Caminho mais direto, agora, também, como durante a minha vida.

Eu perseverei neste Caminho e eu demonstrei que ele era o mais direto.
Então, hoje, deem-se conta, isso é muito mais fácil, com tudo o que vocês sabem, com tudo o que vocês

vivenciaram, com tudo o que vocês aprenderam.
Deem-se conta disso.

Cabe a vocês decidirem: o medo ou o Amor.
Sim, é efetivamente isso.

O medo apenas pode vir de vocês, isso é apenas uma ressonância do seu medo Interior.
Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, o Amor está por toda a parte e é isso que nós somos e que

vocês vivem e que vocês irão viver cada vez mais claramente.
Mas, para isso, é preciso ser simples.

Para isso, é preciso permanecer humilde.
É preciso aceitar nada mais ser, sobre este mundo, para encontrar o que vocês São, na Eternidade.

Estas nunca foram palavras em vão, pronunciadas por CRISTO, que algumas das minhas Irmãs e eu mesma
pronunciamos.

Durante a minha vida, eu escrevi que eu queria me anular, ser miserável, desaparecer: isso não era uma
negação da vida e eu não assegurei isso.

Eu simplesmente afirmei que, quando eu aceitava desaparecer, quando eu aceitava nada mais ser, aqui, eu
tinha o primeiro lugar no Céu.

Mas todos vocês têm o primeiro lugar no Céu, mas vocês querem isso?

***

Vocês têm a oportunidade de poder viver este Encontro conosco, com MARIA.
Eu, quando criança, eu apenas vivenciei isso uma vez e esta única vez transformou a minha vida.

Deem-se conta: nós os chamamos pelo seu primeiro nome, nós vimos acariciar a sua bochecha, nós vimos
abraçá-los e beijá-los.

O que mais vocês querem?
O que mais vocês precisam?

O que mais vocês esperam para viver o que está aí?
Não há qualquer dificuldade da sua vida que possa se manter diante disso.

Naturalmente, a pequena pessoa vai dizer-lhes que vocês têm tal e tal coisa para fazer, que vocês têm tal coisa
para resolver, mas o que isso significa?

Qual é a prioridade?



Reflitam sobre isso.
E, aliás, Ele vem lhes dizer, Ele vem lhes perguntar: “você quer me seguir?”, você quer Ser o que você É?”,

você que ser Livre, realmente Livre?”.
Cabe a vocês saberem, cabe a vocês decidirem.

Nós não podemos, apesar da nossa Presença, decidir no seu lugar.
Nós estamos aí para testemunhar a nossa Relação, uns e outros.

Cabe a vocês decidirem.
Vão além das palavras.

Prossigam e permaneçam tranquilos.

***

Nós estamos em contato, de forma cada vez mais evidente para muitos de vocês.
Nós sabemos por que nós vivemos isso.

Então, se vocês ainda não o viverem, não sintam qualquer culpa, qualquer temor, há apenas pequenas coisas
para ajustar, talvez, em vocês.

Talvez, o momento ainda não tenha chegado.
Vão para a Simplicidade, cada vez mais.

Amem, amem tudo da sua vida, amem tudo o que se apresentar a vocês.
Superem qualquer julgamento, qualquer medo, sejam simples e sejam humildes.

A vida irá preenchê-los, não de presentes deste mundo, mas de presentes do Céu, que são muito mais
Eternos do que as fúteis disputas deste mundo e os fúteis prazeres deste mundo.

Eu não estou pedindo para se privarem seja do que for, mas simplesmente para definirem a sua prioridade,
pois isso vai se tornar cada vez mais evidente, bem depressa, a cada dia.

A partir da vinda do Arcanjo MIGUEL, amanhã, e de MARIA, vocês vão ver por si mesmo o que acontece em
vocês.

Sejam humildes, o Amor está aí, não um amor de projeção, um amor idealizado, mas a qualidade intrínseca do
Amor.

É isso que Nós Somos.

***

Os véus foram rasgados, nós estamos ao lado de vocês, nós os abraçamos e nós os visitamos.
Aceitem-nos e nos acolham.

Não se fechem, não se tranquem na sua fortaleza de medo, nos seus sofrimentos, que não têm qualquer valor
e qualquer peso diante do Amor.

O Amor é o bálsamo que faz desaparecer qualquer sofrimento, que faz desaparecer qualquer apego, qualquer
drama, seja ele qual for.

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês, enquanto Estrela próxima de MARIA.
Todas as circunstâncias preliminares foram cumpridas.

A Terra foi Liberada, o Manto Azul da Graça foi colocado nos seus ombros, a Onda da Vida está se reforçando,
de agora em diante, dia a dia e de hora em hora.

Aceitem o Êxtase.
Em nome do que vocês iriam se privar do que vocês São?

Em nome de qual sofrimento e de qual trauma vocês poderiam ter medo de viver esta expansão total de
Alegria e de Amor?

Reflitam sobre isso, mas não demais.
Sejam simples e tudo irá acontecer, eu diria, maravilhosamente bem.

Então, é claro, se vocês tiverem necessidade de técnicas, pratiquem-nas, mas não se esqueçam desta
Simplicidade.

Ela é capital e crucial, ela é fundamental.

***

Tirem um tempo, experimentem-nos, experimentem as nossas relações, os nossos encontros, e vocês vão ver
que há apenas a Verdade.

Não tanto nas palavras que nós dizemos a vocês, uns e outros, umas e outras, pois sempre há, é claro, o filtro
da pessoa.

Mas experimentem-nos no que vocês sentem, neste Amor, nesta Alegria e, sobretudo, na Paz.
Pois, quando vocês tiverem uma relação com uma de nós, ou com um de nós, vocês irão descobrir a Paz.



Quando vocês Comungam com um Irmão ou uma Irmã encarnada, vocês vivem a Paz.
Se houver, para vocês, um Duplo, então a Paz está aí, também.

Vocês não podem ignorar.
Vocês não podem fingir que não acreditam, que não veem, por que isso é bem a própria evidência.

Aí estão as minhas humildes palavras e a minha humilde Presença devendo acrescentar-se ao que disse e ao
que realizou o Senhor METATRON, hoje.

***

Quanto a mim, eu permaneço à disposição de vocês.
Conforme eu disse, durante a minha última vida (e essa não é uma expressão em vão): “eu passarei o meu Céu

fazendo o Bem sobre a Terra”.
E hoje, mais do que nunca, eu estou aí para isso.

Não hesitem: chamem-me, nada peçam senão para estar na Presença e para partilhar este Amor.
Vocês irão encontrar a Paz, rapidamente.

Eu sou TERESA e eu permaneci a pequena TERESA e eu Amo todos vocês, pois, como lhes disseram em
suas grandes palavras os Anciãos: nós somos UM e tudo isso é apenas um jogo.

Só o Amor é Verdade, mas não o amor no qual vocês creem, que vocês vivenciaram em todas as suas
relações, mesmo as mais felizes.

É bem além de tudo isso e vocês têm agora os meios, a oportunidade de vivê-lo, na totalidade, inteiramente e
Livremente.

***

Eu lhes ofereço e eu lhes peço um momento de Comunhão entre todos nós.
Essa será a minha maneira de saudá-los, de amá-los, de dizer-lhes, talvez, rapidamente, até breve, para cada

um de vocês.
Eu sou, nesse tempo que está chegando, a Estrela mais disponível, durante este período.

Tentem, vocês vão ver.
Do mesmo modo que MIGUEL responde, eu vou responder instantaneamente ao seu pedido de Amor.

Eu estarei aí.
Eu já estou aí.

Então, trabalhemos neste Amor, nesta Paz.

... Comunhão ...

Eu gostaria que as minhas poucas palavras fossem ouvidas por todos aqueles que puderem ouvi-las, pois, o
que eu disse agora - que os últimos véus foram rasgados - está inscrito além do tempo em que eu as

pronunciei.
Elas estão inscritas na Eternidade e no Amor, que não é somente no tempo em que eu as disse, mas em todos

os tempos e em todos os instantes, para aquele que ouve e que irá ouvir e para aquele que irá aceitar.

***

Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu lhes dou a Paz e o Amor.
Eu lhes digo, talvez, até muito em breve, de maneira íntima, ao lado de vocês.

Vocês não podem me confundir e, mais uma vez, não sou eu que sou importante, é a Relação entre nós, este
Amor que nós partilhamos, se vocês desejarem.

Eu sou TERESA e eu lhes digo até breve.

************

1 - IRMÃO K (01.07.2012)
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Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ

"Lembrem-se de que vocês se tornam a Luz deixando-a simplesmente atravessar vocês, ou seja, vivendo
na Luz e não acreditando dominar, controlar ou dirigir a mínima parte da Luz."

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/The...

Eu sou TERESA DE LISIEUX.
Irmãs e Irmãos encarnados, eu lhes apresento as minhas homenagens e os meus respeitos.

Eu venho me exprimir, hoje, a pedido das Estrelas, e de algum modo prosseguir o que eu já tive oportunidade
de expressar, com relação ao Pequeno Caminho ou o Caminho da Infância.

Eu venho falar-lhes sobre excluir-se do efêmero a fim de viver na Luz.
Isso conecta, é claro, com o Caminho da Infância, com a Humildade e com a Simplicidade, o que eu nomeei,

durante a minha encarnação: “O Pequeno Caminho.”.

***

Esse é, de fato, o Caminho, talvez, ao mesmo tempo mais fácil, mas também o mais difícil, conforme o local,
de qualquer forma, onde vocês se situarem.

Excluir-se do efêmero não quer dizer fazer desaparecer este corpo ou fazer desaparecer a sua vida.
Isso não é, tampouco, abandonar a sua vida, mas é, sim, desaparecer da sua vontade, desaparecer também

do efêmero desta história.
É considerar-se como nada menos do que um grão de pó, em uma Humildade Verdadeira, na capacidade para

fazer-se muito pequeno a fim de deixar todo o lugar para a Luz e Viver na Luz.
Naturalmente, conforme o local onde vocês se situarem, isso pode representar algo que é uma abnegação

difícil.
Para isso, é preciso aceitar que vocês nada podem conhecer da Verdade, da Luz.

Vocês apenas podem exprimir uma sede, uma sede de Luz, uma sede de Absoluto, uma sede de Verdade,
mas vocês não podem, por si mesmo, verificar a realidade de um fato, nem de uma observação.

Só o Coração pode fazer isso.

***

Então, excluir-se do efêmero é reconhecer que vocês nada são, é reconhecer que o que vocês creem, o que
vocês vivem, o que vocês aspiram, é, na realidade, apenas algo muito limitado, em relação à imensidão da Luz.
Foi dito que a Luz não é deste mundo, porque a Luz que subtende os Mundos, que subtende a vida, não pode

ser expressa ou vista aqui mesmo.
Então, é claro, existem vários Caminhos: quer seja a devoção, quer seja a oração.

Mas, hoje, mais do que nunca, com a aproximação dos prazos que talvez vocês percebam e sintam, ligados à
Liberação da Terra, talvez isso seja mais fácil porque a Luz está efetivamente muito mais perto, muito mais
presente, se eu puder dizer, em seus efeitos, em suas manifestações através deste corpo e através da sua

Consciência.

TERESA DE LISIEUX - 17 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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Excluir-se do efêmero é já aceitar que nada do que vocês conhecem, do que vocês vivem, pode durar e pode
existir assim que que vocês atravessarem as portas que chamamos de morte, mas que vocês podem chamar

de seu Re-nascimento.
Como foi dito, de vários modos, vocês não podem manter uma lagarta e se tornar uma borboleta.

Aí também, excluir-se do efêmero é se excluir da lagarta.
Não é pôr fim à lagarta, porque isso seria contrário à Luz, mas é simplesmente deixar a sua vida ser vivida,

deixar a Luz agir.

***

Viver na Luz é não mais interferir, justamente, por si mesmo, na Luz.
É dar para a Luz todo o lugar, a fim de que a sua Inteligência possa agir na sua vida.

É não mais desejar por si mesmo, mas deixar a vontade da Luz trabalhar através de vocês.  
Este desprendimento é o que vai estabelecer (através da Humildade, da Simplicidade) esta famosa

Transparência, que vai fazer com que nada do que é efêmero (e, em particular, a sua própria história, seja qual
for a sua idade), nada do que pertence ao que é do seu habitual, do seu conhecido, possa frear ou retardar a

ação da Luz.
Viver na Luz é efetivamente (e principalmente hoje, neste mundo dito moderno) não mais experimentar uma

vontade pessoal, mas, sim, deixar expressar a vontade da Luz.
Mas, quem pode dizer que conhece a vontade da Luz, enquanto isso não for vivenciado, na totalidade?

***

Tornar-se de novo uma Criança é se tornar novamente esta espontaneidade, é reconhecer que o que vocês
vivem, na sua vida comum, não pode, de forma alguma, dar-lhes acesso à Luz.

Mas, no entanto, não é para renunciar a tudo o que vocês têm que fazer.
É para fazê-lo, de algum modo, como diriam nossos Irmãos e Irmãs orientais, e não ser implicado na Ilusão.

Mas é também, a cada minuto da sua vida, ser preenchido deste pensamento da Luz.
Ser preenchido desta Luz e Viver na Luz é não ter mais do que isso, em si.

É bem mais além do que um simples objetivo.
Isso se aproxima bastante desta famosa tensão para o Abandono à Luz.

É não mais deixar se expressar em si o mínimo rancor, o mínimo julgamento.
É deixar realmente agir esta Inteligência total da Luz, porque a Inteligência da Luz sempre irá agir para vocês,

muito melhor do que vocês mesmos.
Isso é muito além da confiança e da Fé, porque vocês podem verificar e vocês podem ter a prova desta ação

da Luz nos tempos que vocês vivem.
E para isso, é preciso se excluir, excluir toda vontade pessoal, excluir todo desejo, não para desaparecer, de
qualquer forma, dos seus próprios desejos, mas, simplesmente, para deixá-los trabalhar não pela sua própria

vontade, mas a própria Luz irá agir no seu lugar.
Quando isso ocorre, quer seja por intervalos ou de maneira mais duradoura, vocês o sabem instantaneamente.
E vocês sabem disso por uma razão que é muito simples: por que, naquele momento, a Luz vai preencher tudo

o que vocês acreditaram ser anteriormente.

***

E aí vai se manifestar este estado de Beatitude, este estado que é chamado de Morada da Paz Suprema, que
está além do Êxtase, que é simplesmente uma satisfação total, não uma satisfação do ego que realizou um

trabalho, mas sim, realmente, a Beatitude adquirida pela Luz.
E esta beatitude é ela mesma (e nela mesma) o motor mais eficaz para excluir-se do efêmero, enquanto

deixando o efêmero existir, sem querer pôr fim seja ao que for, voltando a dizer, de alguma forma, e cabe a
vocês perguntar: quem dirige o que vocês São?

Será que são vocês?
O que vocês vivenciaram?
O que vocês querem viver?

Ou então será que é a Vida da Luz, em vocês, que vive em vocês e por vocês?
Naquele momento, vocês estão Transparentes à Luz e cada minuto da sua vida é preenchido por esta Luz,

cada minuto da sua vida faz com que o que seja mais importante, para vocês, é a Luz, até tornar-se não
somente uma obsessão, mas algo que se torna cada vez mais amplo e que vai assumir, de algum modo, o
cargo, em relação às suas dúvidas, às suas apreensões, ao que vocês foram capazes de fazer por vocês



mesmos.
Dessa maneira, por exemplo, cozinhar pode ser feito pelo conhecimento de uma receita ou de outra, mas

vocês podem também deixar a Luz agir, através de vocês, na sua Transparência, e ali colocar todo o Amor do
mundo, sem nada conhecer de uma receita e, naquele momento, vocês irão perceber o que Luz realiza em

vocês, ou seja, uma forma de perfeição que não depende de vocês.
Isso está muito além da intuição ou da espontaneidade.

Isso funciona tanto para uma receita como para todos os eventos da sua vida.
Aceitar isso é muito além de ter Fé na Luz.

É viver realmente na Luz.
É Viver realmente a ação da Inteligência da Luz, muito além das simples coisas agradáveis, muito além da

simples sincronia ou facilidade que pode ser conferida pela Luz.
É ver, a cada minuto da sua vida, a ação da Luz e isso os preenche de Alegria, isso os preenche de Beatitude

e, sobretudo, como dizia MARIA, isso os preenche de Paz.
Seja o que for que se manifeste a vocês, a Paz permanece.

Nenhum elemento pode contrariá-los, porque vocês realmente se excluíram do efêmero.
Vocês, de algum modo, Transcenderam a Ilusão, como diriam nossos Irmãos e Irmãs orientais, mas, acima de

tudo, vocês vivem realmente a Luz.

***

Então, viver a Luz, isso não é fazer trabalhos extraordinários.
Viver a Luz não é falar da Luz.

Viver a Luz não é ter uma vida diferente e comum dos nossos Irmãos e Irmãs que não vivem isso, mas é
simplesmente viver as mesmas coisas, em uma outra qualidade, em uma outra quantidade.

É o momento em que mais nenhuma dúvida pode se manifestar em vocês.
É o momento em que vocês não procuram mais nada senão o que é vivenciado na Luz.

Na realidade, quando vocês deixam a Luz agir através da sua Transparência, da sua Simplicidade, quanto mais
a Luz os fecundar, quanto mais a Luz estiver aí, mais vocês têm consciência e mais as dúvidas não podem

mais se manifestar.
Os pensamentos não podem mais ser outra coisa senão pensamentos da Luz.

Além, é claro, dos preceitos de não julgar, de não condenar, o que vocês vivem é a Graça, o que vocês vivem
é, de fato, estar preenchidos, não pela satisfação de um desejo, mas preenchidos, realmente, pela Luz.

Estando preenchidos pela Luz, então, naquele momento, tudo o que é proposto na sua vida não pode alterar o
fato de estarem preenchidos, mesmo se vocês vierem a ser privados de alguma coisa ou lhes faltar seja o que

for.
Na realidade, vocês permanecem e ficam preenchidos pela Luz.

Nenhuma circunstância, mesmo desagradável, pode fazê-los desviar desta Luz que está em vocês e que vive
em vocês.

Seja qual for a tarefa, seja qual for a ocupação, seja qual for o prazer ou o desprazer do que a vida oferecer a
vocês, vocês sabem que não são vocês que agem, que não são vocês que reagem, porque o elemento mais
importante não é o acontecimento agradável ou desagradável que chega à sua vida, mas, sim, a Luz que está

aí, durante o que está chegando.
Então, chamar isso de “mudar o olhar” é uma coisa importante, mas isso não é um objetivo nem um ideal, por

que isso não pode ser colocado em um tempo futuro.
Isso depende unicamente da sua capacidade e da sua vontade de não mais fazer uso da vontade.

***

O Caminho da Infância.
O Pequeno Caminho.

Excluir-se do efêmero é aceitar que tudo o que se deixa viver, perceber, sentir e experimentar, mesmo em sua
vida, é apenas uma passagem, de alegria como de tristeza.

E todos nós sabemos que uma alegria ou uma tristeza jamais são eternas.
Nós estamos felizes quando nós temos alguma coisa, nós estamos infelizes quando alguma coisa nos deixa,

quer seja um objeto, uma pessoa, uma relação.
Mas todos nós sabemos que, tanto os nossos pais, como os nossos filhos, como nós mesmos, somos mortais

e efêmeros.
Então, nada do que é mortal e efêmero pode satisfazer realmente.

Isso permanece apenas limitado em um tempo, ele também, efêmero.



Isso permanece apenas como algo que passa rente e que jamais pode durar.
Somente a Luz é duradoura.

Só o desprendimento deste efêmero, sem negá-lo e sem rejeitá-lo, permite essa vivência da Luz que é a única
fonte de contentamento que jamais se extingue.

Se vocês aceitarem isso (e principalmente nesse momento) vocês irão constatar, muito rapidamente, esta ação
da Luz, pela Paz, pelo contentamento e pela Beatitude, quer vocês estejam prestes a fazer algo que lhes dê
prazer ou quer vocês sejam obrigados a fazer algo que não lhes dê prazer, isso estritamente nada irá mudar

para a Paz da Luz.
Enquanto vocês forem dependentes de uma circunstância, nomeada exterior, para estar em Paz, isso não pode

ser a Paz, isso apenas pode ser temporário.
Quer seja uma segurança material, uma segurança afetiva, ou qualquer outra forma de segurança, isso fica

submetido, evidentemente, à presença desta segurança exterior.
O que não é o caso na Vida na Luz.

***

Na Vida da Luz, é a Luz que satisfaz vocês, não são as circunstâncias da sua vida, as facilidades ou as
inconveniências do que vocês têm que viver.

Essas facilidades ou essas inconveniências nada mudam, estritamente nada, tanto no seu humor, na sua
Consciência, como na Alegria que está em vocês.
Vocês não dependem mais de nada do efêmero.

Vocês sabem que vocês são efêmeros e, no entanto, vocês transcenderam este efêmero.
E, entretanto, mesmo se um evento nefasto ou funesto chegar, vocês não podem ser, de forma alguma,

alterados por este evento.
Aí está a potência e a força da Luz.

Aí está a Verdade da Vontade da Luz.
Mas não podem coexistir, em vocês, uma vontade pessoal e a Vontade da Luz.

Isso será sempre um ou outro que estará na frente.
Isso será sempre um ou outro se manifestando.

Pela potência da Luz, atualmente, tornar-se-á para vocês (e esse já é o caso) cada vez mais fácil constatar o
que se exprime de vocês porque, obviamente, se vocês flutuarem de um estado de humor a outro, estejam

certos de que isso não é a Luz.

***

Se a Luz estiver aí, se vocês viverem na Luz, e se vocês tiverem se excluído do efêmero, vocês serão
preenchidos a cada minuto, seja o que for que chegar a vocês, seja o que for que chegar à sua vida, seja o que

for que chegar às pessoas próximas de vocês.
A única força verdadeira está aqui por que, justamente, esta força não depende de qualquer circunstância

exterior, de qualquer afeição, de qualquer relação.
Ela se autorregenera sozinha e é a Luz que faz isso.

Vocês, vocês não podem fazê-lo, vocês não podem realizá-lo, ou, se vocês realizarem isso, isso permanece
efêmero e submetido, justamente, às condições exteriores.

Ao passo que quando vocês vivem na Luz, nenhuma circunstância exterior pode afetar o Interior.
E como foi dito ontem, naquele momento, mesmo os limites entre o Interior e o exterior desaparecem.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que, seja qual for o olhar que vocês levarem, seja o que for que lhes for deixado viver, a mesma

Graça está presente.
Mesmo se isso puder a princípio chocar, vocês sabem que é a Luz que está trabalhando.

Vocês não têm mais qualquer dúvida sobre o que vocês vivem.
Vocês não têm mais qualquer dúvida sobre a Luz, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida.

E, aliás, essas irão se adaptar bem depressa à vontade da Luz e a sua Consciência jamais poderá mais
manifestar qualquer alteração.

Isso é realmente a estrita Verdade do Caminho da Infância na condição, é claro, de excluir-se do efêmero.
A Luz está além do poder, mesmo ela sendo onipotente.

Ela é o vetor e o motor do Amor, do Absoluto.
Ela é o que preenche tudo.

E o seu olhar jamais poderá mais ser o mesmo, jamais poderá mais julgar nem condenar, mesmo se tiverem
por vezes que viver elementos que podem parecer-lhes, em um primeiro momento, totalmente oposto à Luz.



Vocês sabem, bem no seu interior, na sua Beatitude e na sua Paz, que isso não é verdadeiro.
E isso não é verdadeiro.

***

É o que lhes propõe a Luz, hoje, e ela vai propor-lhes de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez
mais importante.

É aí que será preciso dar provas da sua capacidade para não resistir, para não querer dirigir, não querer
controlar, mas, sim, para deixar fazer, em vocês, a Luz.

Então, nos primeiros momentos, para aqueles que não estiverem instalados neste Caminho de Luz, isso pode
parecer por vezes incompreensível ou difícil, mas desde os primeiros passos a serem dados, vocês ali

ganham, porque, vocês ali ganham em que nível?
Bem, naturalmente, na Paz.

Vocês ali ganham na Verdade.
Vocês ali ganham na Tranquilidade.

Vocês ali ganham no próprio desenrolar da sua vida, porque tudo o que podia ser chamado, anteriormente, de
obstáculo, vai desaparecer, realmente, como por encantamento.

Vocês não estão mais preocupados com outra coisa senão com a Luz.
Viver a Luz é isso.

É, a cada minuto, Estar na Luz.
É, a cada minuto, colocar a Luz na frente e não atrás.

Sem encontrar pretexto para justificar a ação da sua personalidade, ou a reação, seja ela qual for.
É manifestar esta confiança total na Luz, por que a Luz é realmente a única coisa digna de confiança, na

totalidade, e, sejam quais forem as aparências, jamais poderão fazer mal a vocês.
Mesmo se houver resistências, mesmo se houver o que, à primeira vista, pode parecer-lhes como detestável.
Se vocês forem além, vocês irão constatar, bem depressa, que a Luz sabe muito melhor do que vocês o que

ela tem que fazer, através de vocês, muito mais facilmente do que todas as suas reflexões, muito mais
facilmente do que todas as ações que vocês poderiam realizar.

***

Viver na Luz é aceitá-la totalmente.
Viver na Luz é não colocar condição ou suposição à sua Presença.

E aí, empregado com outras palavras (quer vocês nomeiem isso Absoluto, ou quer vocês não o nomeiem),
isso não tem mais qualquer importância por que vocês se excluíram do efêmero.

O efêmero, naturalmente, continua a viver, mas vocês não são mais isso.
Vocês se tornaram a Luz.

Não como uma procura seja do que for, mas porque, desaparecendo de vocês mesmos, apagando-se de
vocês mesmos, vocês se tornam esta Eternidade e esta Felicidade.

É somente a Luz que traz um contentamento permanente.
É somente a Luz que traz esta Felicidade permanente.

Nenhuma relação, nenhuma satisfação, nenhum prazer, pode rivalizar com a Luz, porque tudo o que é
satisfação é efêmero.

A única coisa que jamais é efêmero é a Luz que independe, até mesmo, da sua presença sobre este mundo.

***

Mas Acolher e Viver a Luz, neste corpo, tendo a oportunidade de estar encarnado, durante este período, é um
privilégio enorme, porque esse privilégio dá a vocês a oportunidade (como isso foi dito) de transmutar este

corpo, de transmutar esta matéria, de fazer Ascensionar o que era sombra, pela transcendência da Luz.
O contentamento da Luz jamais cessa, porque ele é permanente.

É o que nós propomos a vocês, durante as nossas Comunhões, durante os nossos contatos.
É isso que é capaz de superar os sofrimentos, as resistências, as hesitações, o uso de subterfúgios.

Deixar trabalhar a Luz em vocês, desprender-se de si mesmos, é Viver na Luz.
E Viver na Luz permite a vocês, sem renunciar a esta situação ou a esta condição humana, transcendê-la,

amplamente.
Isso dá um sopro novo.

Isso dá uma Alegria, muito além de qualquer alegria usual.



Isso dá, efetivamente, uma permanência e o sentimento de que, nesta permanência, existe algo indestrutível,
que não depende nem da sua idade, nem de nada do exterior, nem mesmo do interior, no nível do seu estado.

É ao que, cada vez mais, a Luz vai chamá-los.
É ao que, cada vez mais, vocês estarão submetidos ou resistentes a isso.

Esta submissão não é a perda seja do que for, mas, muito pelo contrário, a redescoberta do que vocês São,
além deste efêmero.

Então, é claro, se vocês preferirem permanecer no efêmero, é a sua Liberdade.
Porque a Luz não pode convencer vocês.

Ela está simplesmente aí e cabe a vocês reconhecê-la.
Cabe a vocês aceitar que o efêmero é efêmero e que a Luz é Eterna.

***

Eu já falei sobre este Caminho da Infância, através da Humildade e da Simplicidade.
Mais do que nunca, hoje, isso é cada vez mais verdadeiro.

Não somente cada vez mais verdadeiro, mas cada vez mais evidente.
Se vocês aceitarem não mais ver, simplesmente, o seu interesse pessoal, mesmo se este interesse pessoal

for aquele que vocês chamam de espiritual, mas, sim, remetendo-se completamente à Graça.
Se vocês fizerem isso, vocês irão constatar que os medos, podendo estar ainda presentes, se afastam de

vocês bem depressa.
Vocês irão constatar também que vocês não têm que compreendê-los, nem que combater, mas que eles se

afastam de vocês, assim como todas as sombras se afastam de vocês pela própria ação da Luz.
A Vida na Luz põe fim às sombras.

A Vida na Luz põe fim às faltas, às interrogações.
A Vida na Luz põe fim ao efêmero, enquanto permanecendo neste efêmero, por enquanto.

Cabe a vocês decidir.

***

Como nós repetimos (umas e outras, assim como os Anciãos), ninguém pode atravessar esta Porta no lugar de
vocês.

Lembrem-se, também, de que nesse momento, trata-se de uma Porta coletiva, para o conjunto da Humanidade
que está encarnada, que se aproxima de vocês a grandes passos.

Então, é claro, para o conjunto dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão encarnados e que não estão,
eu diria, nas mesmas condições, ver isso é por vezes (e será para muitos) uma renúncia impossível, por que
eles estão tão confiantes de ter a condução das rédeas, de conduzir a sua vida, de dirigir a sua vida, de pagar

os frutos de suas ações passadas ou futuras, ao passo que nada disso é real.
Tudo isso apenas representam crenças e ilusões.

Cabe a vocês se extraírem e cabe a vocês também (através do que vocês São, estando Transparente à Luz e
vivendo na Luz e em Luz) mostrarem que essa é a Verdade, o Caminho e a Vida e que, de forma alguma e

jamais, a vontade da pessoa poderá se igualar, nem mesmo se aproximar da Verdade da Luz.
Ser Humilde, reconhecer isso, é pôr fim ao pesadelo, é pôr fim ao sofrimento, é pôr fim a todas as ilusões.

Não por qualquer vontade pessoal, mas, sim, pela ação direta da Graça na Luz.

***

Então, é claro, como vocês sabem, existem resistências.
Essas resistências que nem sempre são pelo fato da sua vivência, das suas experiências, mas que estão

inscritas até mesmo pelo próprio fato da sua presença no efêmero desta vida.
Mas vocês sabem que este efêmero não persiste, já que ele é efêmero.

Então, por que vocês não se voltam imediatamente para a Luz, deixando-a trabalhar em vocês?
Lembrem-se de que vocês não podem se apropriar da Luz.

Lembrem-se de que vocês se tornam Luz deixando-a simplesmente atravessar vocês, ou seja, vivendo na Luz
e não acreditando dominar, controlar ou dirigir a mínima parte da Luz.

Porque, enquanto vocês fizerem isso, vocês se afastam da Liberdade, vocês se afastam da autonomia e vocês
se afastam, sobretudo, da Humildade.

A Humildade é Transparência.
Deixar a Luz trabalhar, e Viver na Luz, é certamente a maior prova de inteligência quando se está encarnado.



Deixar a Luz trabalhar, e Viver na Luz, é certamente a maior prova de inteligência quando se está encarnado.
Mas, obviamente, os medos são os elementos que podem por vezes impedir de ver isso.

Mas isso será cada vez menos verdadeiro, pois é muito simples, em última análise: ou vocês se tornam Luz e
vocês vivem na Luz, ou vocês resistem à Luz.

E os marcadores são muito evidentes: por que, se vocês resistirem à Luz, vocês não estão na Paz.
Se vocês viverem na Luz, vocês estão na Paz.

Não há alternativa.
E é muito simples saber se estamos na Paz ou não.
Não há que se colocar questão, que se interrogar.

Não há necessidade de tomar a sua temperatura ou de se olhar em um espelho.
A Paz está aí ou ela não está aí.

E se a Paz estiver aí, vocês estão vivendo na Luz.
E se a Paz não estiver aí, então, vocês estão resistindo.

Isso vai se tornar muito fácil de ver, cada vez mais evidente, para vocês como para todos os Irmãos e Irmãs
que vocês cruzarem sobre este mundo.

***

As circunstâncias exteriores (da Dissolução final deste mundo) jamais poderão afetá-los.
Os Elementos, quando eles trabalham através dos Cavaleiros, como isso foi nomeado, não poderão tocar

nenhum fio do cabelo de vocês.
Vocês podem estar ao lado de um raio, vocês podem estar ao lado de um vulcão e vocês não serão afetados

de forma alguma.
Aí está a Paz e o Poder da Luz, que necessitam do desaparecimento de todo o poder da pessoa.
E de fato, em última análise, excluir-se do efêmero e viver na Luz, significa renunciar ao seu poder.

A Verdadeira Mestria está aí.
Ela não está na expressão de um poder sobre vocês ou sobre outra pessoa.

Vocês estão, efetivamente, no que foi chamado de Abandono do Si.
Então, o que podia, talvez, parecer-lhes difícil para apreender ou para viver, durante esses poucos meses que
acabam de transcorrer, vai se apresentar a vocês com tal evidência e com tal clareza que, em breve, mais do

que nunca vocês não poderão dizer que vocês não sabiam e isso, muito antes do Anúncio de MARIA.
Isso acontece nesse momento.

A ação dos Cavaleiros é isso: ela permite justamente se ver, ver-se claramente e, de algum modo, avaliar-se
sem se julgar.

E esta medida, ela está ligada à qualidade e à quantidade de Paz que vocês têm, que vocês são (ou que vocês
não têm ou que vocês não são).

Na realidade, isso é extremamente simples, mas extremamente complicado para aquele que permanece
confinado em suas crenças, confinado na sua personalidade, confinado nos seus medos.

Os Anciãos (e, em particular, na sua filosofia oriental) lhes disseram que vocês não eram esses medos, que
nada do que pode se manifestar à sua Consciência, com relação ao medo, a um sofrimento, ou a uma doença,

diz respeito a vocês.
Isso se refere apenas ao efêmero, o efêmero deste corpo, o efêmero da sua história.

Mas nem a sua história, nem o seu corpo, são Eternos.
Somente a Luz é Eterna.

***

Então, viver na Luz é não mais ser afetado, de maneira alguma, pela vontade pessoal, pelos sofrimentos
pessoais, pelos sofrimentos do ambiente.

Viver isso é estar Liberado.
Viver isso tem por testemunha a Paz.

Cabe a vocês fazer a Paz, em vocês, mas também cabe a vocês deixar a Paz se instalar e se manifestar.
Vocês não podem controlar a Paz.

Vocês não podem controlar, do mesmo modo, algumas das suas funções deste corpo.
Se vocês aceitarem e compreenderem isso, então tudo irá se tornar cada vez mais fácil.

Assim é o Caminho da Humildade, o Caminho da Simplicidade.
Então, vocês irão ousar Ser o que vocês São?

Então, vocês irão ousar renunciar a todo o poder, renunciar a toda a vontade?



Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que isso é impossível.
Naturalmente, o que é ordinário e efêmero vai dizer-lhes que vocês têm que fazer isso ou aquilo, que vocês
têm obrigações, que vocês têm necessidade de controlar tal coisa ou tal pessoa, e vocês irão se guiar por

esses palpites.
Mas a Verdadeira Vida não está aí.

Isso não irá impedi-los depois, efetivamente, de exercer o que a Luz diz a vocês.
É simplesmente, como lhes disse BIDI, uma questão de olhar e de ponto de vista, mas o ponto de vista

superficial: ou o ponto de vista da pessoa, ou o ponto de vista da Luz.
E a Luz será sempre muito mais Inteligente do que o mais inteligente dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs.

***

Excluir-se para viver na Luz é renunciar ao efêmero.
Essa renúncia, ainda uma vez, não é morrer para a sua vida ou seja para o que for.

É simplesmente ter a Lucidez de aceitar a ação da Luz.
Então, como vocês sabem, esta Luz, ela chegou de cima, do Céu, ela chegou da Terra, ela chegou da ação da
Graça, ela chegou também do que vocês são, justamente, além deste efêmero e do que, durante muito tempo,

nós tínhamos perdido a consciência.
Restava apenas a esperança de um futuro melhor ou de um caminho que tivesse nos devolvido à nossa

Verdade.
E isso está aí, agora, isso está totalmente aí.

Basta desviarem-se de vocês mesmos, desviarem-se das suas dúvidas, do que foi denominado seus medos,
suas crenças, suas adesões seja ao que for ou a quem for.

Aí está a Autonomia e a Liberdade, como dizia o Ancião, o IRMÃO K.
Cabe a vocês ver.

Cabe a vocês decidir.
Cabe a vocês se colocarem na Luz ou no efêmero.

A consequência não é a mesma.
Vocês estão na Paz?

Se vocês estiverem na Luz, vocês apenas podem estar na Paz.
Sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem os acontecimentos, sejam quais forem as dores,

sejam quais forem os sofrimentos, isso não se refere mais a vocês.
Há na Luz e na vida na Luz, muito mais do que uma esperança: há uma plenitude.

Esta plenitude não pode ser comparada a nada do ser humano e, no entanto, ela é bem real.
Então, cabe a vocês ver.

***

Mas o Apelo da Luz, o Apelo de MARIA, vai se tornar cada vez mais premente e, também, cada vez mais
evidente.

E, aí também, são vocês que atravessam a Porta, são vocês que permanecem na resistência, no medo e no
sofrimento, ou são vocês que se colocam diretamente, na vida, na Luz.

Para isso, é preciso renunciar a vocês mesmos, à sua história, a qualquer posse.
Vocês são capazes disso?

Sim, todos vocês são.
E isso vai se tornar cada vez mais evidente.

Então, quando isso for cada vez mais evidente, isso deverá se tornar, para vocês, cada vez mais fácil, em
todos os níveis.

Se isso se tornar cada vez mais difícil, então olhem, olhem o que está operando em vocês, sem julgamento,
mas sem complacência, sem condenar.

Simplesmente, estar lúcido do que atua, em vocês, neste efêmero: a manutenção do efêmero, a resistência, o
medo e o sofrimento ou então a Paz, a Plenitude e a Alegria da Luz.

Vocês estão apegados a vocês mesmos?
Vocês estão apegados seja ao que for?

Ou então, vocês aceitam desprender-se, pela vontade da Luz, completamente?
Não haverá mais meias-medidas.

Isso será cada vez mais um ou outro.
Como isso foi dito pelos Anciãos, por outras Estrelas: vocês não podem permanecer lagarta e borboleta, e isso



vai se tornar cada vez mais evidente, cada vez mais percuciente, porque o Amor os quer por inteiro.
O Amor os quer inteiramente por que é o que todos nós somos.

Mas este Amor não é o amor tal como vocês vivenciaram.
Este Amor não é o que vocês pensam do amor.

Este Amor não é semitom.
Ele não é um apego.

Ele não é sequer uma relação.
Ele é uma Doação total, do Si.

Vocês estão prontos a renunciar a tudo?
Vocês estão prontos a responder ao CRISTO, como ele dizia: “Deixe os mortos enterrar os mortos. Venha e

siga-me.”.
Não há alternativa.

***

Vocês não poderão (e cada vez mais), vocês não poderão mais usar de subterfúgios, temporizar, vocês não
poderão mais negociar, vocês não podem mais e vocês não poderão mais adiar, pois a Luz está cada vez mais

premente.
Ela os quer na totalidade, ela os quer não no sentido de uma posse, mas para restituí-los ao que vocês São.  

E para isso é preciso ser Humilde, para isso é preciso excluir-se do efêmero.
É preciso aceitar desaparecer.

Aí está a grandeza.
Aí está a mestria.

Ela não está mais seja no que for, e isso vocês vão ver realmente, face a face.
Vocês não poderão mais ignorar.

Vocês serão obrigados a ali encarar, mesmo se vocês tiverem rejeitado isso.
Aí está o que poderíamos chamar, nos tempos antigos e do meu tempo, de ‘julgamento final’.

Mas não há qualquer julgamento.
Ou vocês vivem na Luz, ou vocês resistem.

Ou a Paz está aí.
Ou o medo está aí.

E isso será decidido cada vez mais de maneira categórica: é um ou outro, mas isso será cada vez menos os
dois ou a alternância dos dois.

Cabe a vocês, portanto, posicionar-se.
Cabe a vocês decidir.

Ninguém, como nós dissemos a vocês, pode fazê-lo no seu lugar.

***

Estar na Luz é aceitar perder tudo o que pertence ao efêmero, não no sentido de um luto, mas é, sobretudo, a
perda de todas as ilusões.

Pela vivência direta de que tudo o que vocês vivem (quer sejam as suas atividades, os seus pais, os seus
filhos, os seus próximos, o mundo) é apenas efêmero, enquanto que no que todos nós somos, nada há de

efêmero.
Certo dia, um dos Anciãos lhes disse: “não é para vocês desaparecerem, mas o mundo.”.

Vocês devem desaparecer de vocês mesmos, nesta parte limitada que se refere ao mundo e às suas
interações.

Vocês irão ver, tudo isso, cada vez mais claramente, e lembrem-se de que além dos Sons nos seus ouvidos,
nas diferentes comunicações, de que além do que foi denominado suas Vibrações, nas diferentes partes do

seu corpo, a principal testemunha não é nada mais senão a Paz ou a ausência de Paz.
 Isso será o seu guia para ver se vocês estão instalados na Luz, ou se vocês ali ainda não estão.

Deste ponto de vista, não julguem, não condenem.
Aceitem simplesmente que as coisas sejam assim, no momento preciso em que vocês tomam consciência e,

simplesmente, adaptem-se ao que deve sê-lo.
Excluir-se do efêmero.

Manter o efêmero.
Viver na Luz ou viver sem Luz.

Isso faz parte desses tempos de Dissolução Final.



Isso faz parte desses tempos de Dissolução Final.

***

Lembrem-se do que lhes disse MARIA: “quanto mais esse tempo durar, mais vocês devem agradecer.”.
Não tenham pressa, porque quanto mais esse tempo durar, mais vocês têm a oportunidade, vocês como o

conjunto dos Irmãos e Irmãs que estão encarnados, de realizar a Luz.
Então, rendam Graças por esse tempo que se instala.

Rendam Graças pelo local em que vocês estão, aí onde vocês estão neste mundo.
Rendam Graças pelo que acontece em sua vida, mesmo se isso lhes parecer terrível.

Isso é apenas o olhar do momento, mas não da Eternidade.
Por que, o que pode parecer terrível, no momento, contribui, de maneira total, para a sua Liberdade.

Mesmo se isso não lhes parecer assim em um primeiro momento.
Lembrem-se de que vocês não podem ver tudo no efêmero.

Quer vocês sejam afetados pelo efêmero, pelos medos, pelas perdas, pelos apegos e pelos desapegos.
Mas, como nós lhes dissemos, o que chega é realmente a Luz.

O que chega não é um julgamento, ainda menos um castigo, mas, sim, o retorno total da Vida, na Luz.
Se vocês aceitarem esse princípio (não como uma crença, mas começando a Vivê-lo), tudo irá se tornar cada
vez mais fácil e vocês irão constatar, por vocês mesmos, que somente o medo cria a resistência, que somente

o medo pode arrastá-los, de novo, no efêmero.
Lembrem-se: o medo ou a Paz.

Todo o resto é inútil, todo o resto não é importante.
Será que a sua vida, será que o seu pensamento, será que o desenrolar da sua vida, está na Luz?

Não conforme o que vocês pensariam que deve ser a Luz.
Mas será que a sua Consciência está preenchida de Luz?

Será que os seus pensamentos estão preenchidos de Luz?
Se sim, então a Paz está aí.

Se a Paz não estiver aí, significa que o medo está aí, mesmo se vocês não quiserem admiti-lo ou reconhecê-
lo.

É preciso admitir, é preciso reconhecer, sem julgar, porque assim que vocês aceitam ver, já é uma colocação
na Luz.

Assim que vocês aceitam reconhecer, a Luz está aí.

***

Eis alguns elementos que eu tinha para transmitir a vocês.
Permitam oferecer-lhes a minha Presença, ao lado de vocês, neste ato de Comunhão e de Abandono à Luz.

Façamos isso agora, se vocês quiserem, e eu lhes digo até um outro dia.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA e eu abraço vocês.

**************
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Eu sou TERESA de LISIEUX e eu amo vocês.
Antes de entregar-lhes a minha mensagem de hoje, todos juntos, vivamos um momento de Amor e de Fusão.

***

Irmãs e Irmãos amados, eu venho falar-lhes da Vida Eterna que está chegando e, para isso, eu gostaria (para
aqueles que não conhecem o que foi a minha encarnação) de exprimir uma série de elementos que, durante
esses tempos, podem ajudá-los a se interessar, de maneira importante, pelo Amor, pela Luz e pelo que nós

lhes dizemos sem parar: o que vocês São, na Verdade.

***

Desde minha mais tenra idade, eu pensava no Céu.
Naturalmente, enquanto criança, eu imaginava o Céu de uma maneira especial.

Mas este pensamento do Céu, esse desejo do Céu, jamais se acompanhou de uma rejeição da minha vida.
Eu acompanhava todas as tarefas que eram necessárias, em qualquer ambiente que fosse, que isso fosse no

Carmelo ou antes, na minha família.
Pensar no Céu, pensar depois desta curta existência terrestre, enchia-me de alegria, mas me enchia também, é

claro, como todos vocês, de interrogações.
Eu tive a oportunidade, muito jovem, de ter uma revelação.

E esta revelação foi aquela, inquestionável, da Realeza de MARIA.
O único sinal que eu tive (e que, no entanto, hoje, para muitos de vocês, é quase rotineiro no seu Canal Mariano

e através das suas experiências vivenciadas), eu o vivenciei apenas uma vez e uma única vez, e isso bastou
para satisfazer-me e me dar certeza de que o Céu era vivo já que MARIA tinha aparecido para mim.

Ô, isso foi muito simples: isso não foi igual ao que vocês vivem hoje (esta Presença no Canal Mariano e todas
essas experiências que vocês têm talvez vivenciado).
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***

Então, é claro, vocês (para alguns de vocês, desde muito tempo) buscaram manifestar o Amor e a Luz, que
isso seja na sua vida, na personalidade, ou também através do Amor que era denominado Vibral ou Crístico.

Hoje, é tempo de se dirigir para esta Vida Eterna.
Não a querendo, não a desejando, em um momento específico, mas de pensar sobre isso.

Porque pensar sobre isso, não é se projetar somente no futuro, longe disso, mas é estar, paradoxalmente,
ainda presente no que vocês fazem, em todas as suas relações, em todas as suas tarefas (as mais nobres,

como as mais elevadas, como as mais simples).
Pensar na Eternidade, na Vida Eterna que está chegando, é, naturalmente, não pensar na morte, na Passagem,
mesmo se, todas e todos, nós lhes dissemos que essa Passagem não é realmente uma passagem e que não

há morte.
São, justamente, os Reencontros com o que todos nós somos, além desta Terra e além do Céu limitado desta

Terra.
Isso não é se projetar em um futuro, isso não é imaginar simplesmente o que poderia ser.

Mas, hoje, é, realmente, em qualquer parte, conectar-se e fazer ressoar, em si, a Vida Eterna.
Isso acontece, é claro, no Coração.

Isso acontece durante as nossas Comunhões e as nossas Fusões.

***

Isso não é um conhecimento ou uma curiosidade, mas, sim, o estabelecimento de um estado que lhes permite,
em certos momentos, de estar aqui e, ao mesmo tempo, de estar em outro lugar, se o pudermos dizer, que
está preenchido de Amor, onde a Sombra não pode existir, onde somente a Luz está presente: não existem

sombras projetadas, não existe sofrimento.  
Então, é claro, há, quando estamos sobre a Terra, esta espécie de avidez de conhecer o que pode ser esta

Vida Eterna.
Ou, então, um medo que faz com que muitos Irmãos e Irmãs direcionem e concentrem a vida deles no que é
comum a todo mundo, quando nós estamos sobre a Terra, desde as ações as mais simples e repetitivas de

cada dia, como as aspirações as mais profundas.

***

Deste encontro que eu havia vivenciado, ainda criança, resultou toda a certeza que eu exprimi então (é claro, do
que eu chamava, à época, de Céu ou depois da vida), mas muito mais do que isso.

O meu coração era leve, o que quer que eu tivesse que viver e o que quer que eu pudesse sofrer nesta carne.
E mesmo este sofrimento não era um sofrimento, mas me propiciava reviver o meu primeiro e único Encontro

com MARIA, como a certeza de um Amor infinito, porque eu o vivia e o revivia, naquele momento.
Então, é claro, a nossa Presença, ao lado de vocês (de uma das Estrelas), faz-se por intermitência, segundo os

seus Apelos e também segundo os momentos em que nós podemos nos aproximar de vocês.
Mas nutram-se disso.

Porque é uma janela que está entreaberta com a Verdade, com o Amor.
E é aí que nós somos, todos, realmente o que nós Somos.

***

Então, a Vida Eterna que está chegando não deve ser nem uma simples curiosidade, nem uma apreensão,
mas, muito mais, encontrar o que ali se encontra: e o que ali se encontra é apenas o Amor.

E os nossos contatos, quando vocês nos chamam ou quando nós chegamos por nós mesmos, traduz para
vocês a realidade disso.

Isso deve ser um bálsamo e isso não está inscrito em uma experiência ou em um passado, mas se atualiza de
novo, de algum modo, a cada minuto da sua vida, se vocês o quiserem, se vocês o desejarem.

Não para satisfazer, ainda uma vez, uma pequena curiosidade, mas, muito mais, para estar em ressonância e
contatar realmente os Planos de onde nós viemos, onde não existe mais Sombra, nem sofrimento, nem perda:

onde tudo é Alegria e Plenitude.
É isso que nós testemunhamos quando nós estamos ao lado de vocês.

Não esperem grandes discursos, não esperem longas explicações.
Nós viemos simplesmente para provar o seu Amor e para vocês provarem o nosso Amor.



A fim de que, do nosso Amor comum, revelem-se, a vocês, a Verdade e a Beleza do Amor e da Luz, dando-
lhes a força, a coragem para fazer o que vocês têm que fazer.

***

O Apelo da Luz é, antes de tudo, isso.
É perceber que a Luz desce até vocês, que as Presenças dos mundos Unificados estão, doravante e a cada

dia, cada vez mais próximas de vocês, nas suas noites como nos seus dias.
Inclinar-se para o Céu, para a Vida Eterna, é reviver, em permanência, esta Eternidade.

Não porque isso corresponde à Passagem ou à morte, mas porque isso já está presente, agora.
A partir do momento em que o seu Canal Mariano está ativo, a partir do momento em que uma primeira

Presença tenha se manifestado, vocês já têm uma parte do que vocês São, na Vida Eterna, dando-lhes a sentir
o gosto das primícias desta Vida que não conhece nem início nem fim.

Então, é claro, o mundo moderno de hoje incita-os a aproveitar a sua vida.
E, depois, as circunstâncias deste mundo, onde o conhecimento é acessível (deste mundo) por toda parte, é
claro, no nível do que vocês nomeiam a espiritualidade, vocês têm notado que muitas pessoas (que estejam
Despertas, realmente, ou em fase de Despertar) procuram, sobretudo, compreender os mecanismos da vida

delas.
Mas quem procura, realmente, não compreender, mas viver os mecanismos do Céu?

***

Existe uma forma de subitaneidade da consciência dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs, com um frenesi
que se exprime nas vertentes materiais da vida, e isso existe, é claro, também, nas vertentes mais espirituais.

Como um consumismo desenfreado de conhecimento de si.
Mas quem se inclina realmente, em intenção, quem se inclina com Amor, para a Vida Eterna?

Façam a experiência, durante o seu primeiro contato.
Lembrem-se desse momento, não como uma lembrança, não como algo que aconteceu ontem ou há alguns

meses.
Mas o simples fato de pensar ali faz reviver este instante, dando-lhes a prova de que o tempo não existe.

E, no entanto, esse tempo que passa, quando nós estamos nesta carne, e que nos parece tão palpável, às
vezes tão leve ou às vezes tão desagradável.

Mas existem contatos (nossas Comunhões pelo Canal Mariano, ou pela Onda da Vida que se revela em vocês)
que lhes propiciam viver esta escapada do tempo: não como uma fuga, mas mais como uma Transcendência

do tempo, fazendo-os aceder à Eternidade.

***

E a Eternidade passa da descrição.
Porque, quando vocês se instalam na Paz Suprema, quando nós estamos ao lado de vocês, quando vocês nos
chamam, quando a Onda da Vida sobe e atravessa esta carne, nunca mais vocês podem se colocar a questão

de qualquer futuro, de qualquer evolução ou de qualquer data.
Então, é claro, os Arcanjos, as Estrelas e os Anciãos, nós todos lhes dizemos que há uma iminência.

Esta iminência, ela está inscrita em vocês, assim como ela está inscrita na Terra, porque há, efetivamente,
prazos.

Mas esses prazos não são um fim.
É simplesmente o fim de todas as ilusões, o fim de tudo o que foi alterado, de tudo que foi cortado do Amor e

da Luz.
Então, é claro, isso não deve colocar nem na espera, nem em uma projeção do que quer que seja, sobre um

futuro qualquer.
Porque isso que vocês vivem, nos seus momentos de contato, é muito exatamente a Paz Suprema.

E quando há a Paz Suprema, o Amor e a Luz, não há mais nem limite ao Amor, nem limite à Vida, nem limite a
qualquer forma que seja.

***

Dessa maneira, então, os seus momentos privilegiados de contato e de ressonância estão aí para fortificá-los
nesta Vida Eterna.



Lembrem-se também de que quanto mais vocês viverem nossos contatos, ou quanto mais vocês viverem a
Onda da Vida, mais vocês chegam a fazer o que a vida lhes pede, mesmo se houver momentos em que vocês

estão ausentes.
Lembrem-se da Paz que isso lhes proporciona.
Lembrem-se do equilíbrio que isso dá a vocês.

Isso os alimenta pelo dia inteiro.
Isso os preenche de algo que era dificilmente visível e perceptível na vida habitual.

Havia apenas a espera, a fé, a esperança.
Havia a certeza, a crença.

***

Até agora (exceto alguns grandes místicos, que isso seja no ocidente, em casa, ou nos nossos Irmãos e Irmãs
orientais, ou mesmo no extremo-oriente, ou em outros lugares no mundo), eles eram extremamente raros, mas

quem pode dizer, hoje, quantos vocês são, sobre esta Terra.
Vocês são extremamente numerosos.

E o que lhes é dado a viver, mesmo se isso não for, por vezes, tão espetacular como o que puderam
manifestar alguns Santos no ocidente.

Lembrem-se da minha vida: eu nada manifestei.
Jamais houve milagre.

Para mim, o milagre era a Vida e o milagre era o Céu, e nada mais.
O resto não tinha qualquer importância, liberando-me para o Amor, e me permitindo Ser o Amor, com todos e

com todas, sem colocar questões de um retorno de Amor.
Porque, quando vocês descobrem o Amor, realmente, vocês não se colocam a questão de saber se vocês são

amados ou rejeitados.
Vocês Amam, e isso é tudo.

Então, nossos contatos (que, hoje, se tornam cada vez mais tangíveis) devem transformá-los e ajudá-los a
atravessar as Portas da Ressurreição.

Sem qualquer dúvida.
Façam a experiência, não somente no momento em que vocês vivem o Canal Mariano ou ainda a Onda da

Vida, e vejam quais são os efeitos no desenrolar da sua vida.
Vejam a Paz que emerge de vocês e constatem que o Céu já está aí, para vocês.

Haverá apenas sempre o que é efêmero tendo medo do seu próprio desaparecimento.
A carne pertence à carne.

Vocês não são esta carne, mesmo estando dentro dela.
Vocês não são essas vidas que vocês vivenciaram.

Vocês não são este corpo que espera e que está satisfeito.
Vocês não são a vida das suas emoções.

Vocês não são sequer a vida desta aspiração a algo Luminoso.
Vocês o São, realmente.

E, isso, vocês podem vivê-lo agora.
Não é questão para amanhã.

***

E a Eternidade que está chegando, vocês a vivem nesta carne que é efêmera.
A Eternidade (que está aí e que se instala) é, para vocês, a oportunidade real de alcançar, de Coração e a

fundo, a Verdade de nossos mundos e a Verdade do que vocês São.
Através desses contatos, através dessas Comunhões com vocês mesmos, com o conjunto dos seus Irmãos e
das suas Irmãs sobre esta Terra, com todos nós, aí onde nós estamos, com os Duplos, quaisquer que sejam,

dá a vocês a possibilidade, realmente, de reforçar-se na Paz e de viver a Morada da Paz Suprema.
A partir do momento em que vocês dizem: “sim”, a partir do momento em que vocês aceitam não mais ser

joguete dos apegos deste mundo, vocês não são mais enganados pelo que atua ao redor de vocês.
Quando vocês têm esta certeza, a Luz vem reforçá-los na sua certeza e propicia-lhes viver o Amor, a Beatitude,

e a Paz.
Façam a experiência.

Lembrem-se de um momento em que vocês vivenciaram, para fazê-lo reviver.
No momento em que vocês se lembrarem, isso não será uma lembrança agradável, isso não será algo que já



aconteceu, mas algo que irá acontecer instantaneamente, de novo, fazendo-os saborear, já, que o tempo não
existe.

E o que quer que se desenrole, como tempo, em relação a este corpo, em relação às suas obrigações, em
relação ao dia que amanhece e à noite que chega, e que se repete todo dia, há algo que está aí, que sempre

esteve aí e que sempre estará aí.
E isso é Vocês.

***

Eis o que nós vimos fazer, que não é um fazer, mas que é, apenas, testemunho da Realidade, testemunho da
Verdade.

E isso deve preenchê-los, preenchê-los da certeza Interior do que vocês São, envolvendo-os.
Como nós o dissemos, nós nos temos ao lado de vocês para olhá-los atravessar a Porta Estreita, a fim de que

o CRISTO se instale, definitivamente.

***

Então, a Vida Eterna que está chegando, vocês têm as primícias.
Vocês vivem a Alegria, vocês vivem o Amor, a Luz, as Vibrações.

O que se instala não é destinado a transformar somente este corpo em Luz, mas é, realmente, a sua
Eternidade.

Que isso seja no nível de tudo o que lhes foi descrito, que isso seja nesse novo Corpo Etéreo que se revela: é
aí que vocês São Eternos.

E lhes é dado a provar isso, enquanto estando presentes no efêmero.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos em vocês e nesse Canal Mariano, vocês irão se aperceber

bem depressa de que não há mundo no exterior e de que, se vocês estiverem imersos, cada vez mais
profundamente, na Morada da Paz Suprema, não apenas, efetivamente, o que deve continuar neste mundo

continua, mas o que deve terminar estritamente nada irá mudar no que vocês vivem.
Como o Comandante lhes disse há algum tempo (ndr: O.M. AÏVANHOV), não são vocês que desaparecem: é a

ilusão e o mundo, mas não a Vida.
Quando vocês nos percebem, quando vocês nos sentem, quando vocês nos chamam, quando vocês vivem a
Onda da Vida, o Manto da Graça, quando vocês vivem momentos em que vocês parecem desaparecer, tanto

deste corpo como desta identidade da pessoa que vocês representam, que vocês são, então, sim, vocês
tocam a Eternidade e vocês vivem a Vida Eterna.

É isso que vocês irão viver e é nisso que vocês serão instalados.

***

E quando vocês vivem isso, haveria alguma razão para se preocupar?
Porque, como foi dito por muitos intervenientes sábios, tudo no que vocês creem, sobre este mundo, um dia,

desaparece: fica apenas uma memória.
Mas o que fica de vocês?

O que fica do que vocês construíram, em qualquer nível que seja?
Exceto a lembrança e a memória.

Para vocês, estritamente nada permanece.
Permanece simplesmente o Amor que vocês tocaram, o Amor que vocês vivenciaram e o Amor que vocês se

tornam, ou não, na Vida na Eternidade.
Então, a Vida Eterna está aí.

O que vocês vivem, para a maior parte de vocês, através do que se desenrola desde o início deste ano, é
muito exatamente isso.

A reconstituição do seu Corpo Etéreo multidimensional é bem real.
Algumas das minhas Irmãs falaram disso para vocês.

É isso que vocês vivem, e a Eternidade está aí.
Porque isso não será nem afetado por qualquer acidente deste corpo, por qualquer fim deste corpo, ou por

qualquer fim deste mundo.
Porque, aí, vocês alcançaram a Eternidade, vocês lembraram-no a vocês e vocês estão nesse Corpo de

Eternidade, que foi denominado Corpo sem costura, Corpo imortal, Corpo de Glória, Corpo de Ressurreição
(aquele que lhes foi prometido no Apocalipse de São João).

É muito exatamente isso que vocês vivem, e isso vai se instalar, de maneira cada vez mais permanente,



mesmo em meio a esta carne.

***

E vocês irão se lembrar, aliás, de que vocês não têm mais, quando vocês vivem isso, o desejo de ir
experimentar uma outra Dimensão, nem de viajar no Estado de Ser, mas, simplesmente, de se fundir no que
está aí, e vocês têm razão: e se vocês fizerem fora disso, tentem simplesmente deixar o que vocês são se

fundir na sua Eternidade e vocês irão constatar os frutos muito rapidamente.
Sairá de vocês não somente uma certeza, mas uma Verdade total do que é a Eternidade.

***

E isso se desenrola nesta carne.
Não há necessidade, para aqueles que não puderem isso, de ir até o Sol.

Há, simplesmente, na Humildade e na Simplicidade, que viver o que vocês têm a viver e que se manifesta na
sua própria Dimensão, já agora.

A porta de saída, a porta da Eternidade, ela está aí, ela não está em nenhuma parte em outros lugares.

***

Então, é claro, existem consciências que são suscetíveis de intervir, de maneira mais densa e mais física.
Vocês os conhecem: eles são nomeados os Anjos do Senhor.

Mas isso não deve, tampouco, fazê-los esquecer de que, mesmo para eles, o essencial é que vocês
encontrem a sua Eternidade.

E ela está aí, vocês não têm mais que procurá-la.
Vocês têm simplesmente que acolher e permanecer nesta Humildade, nesta Simplicidade, nesta tranquilidade:

e a Eternidade, vocês a vivem instantaneamente.
E é esta Eternidade que vai, ela, mudar e se tornar permanente.

E todo o resto (que era apenas efêmero, que eram apenas construções que não persistiam) irá desaparecer,
tão simplesmente.

Então, é claro, há o Fogo do Céu que é o batismo do Espírito.
Há a Água do Céu que é esta qualidade da Vibração e da consciência que é Criadora, e que é esta polaridade,

que podemos dizer feminina, d’A FONTE.
É isso que lhes confere o retorno à imortalidade e à consciência da Eternidade.

E isso é para viver agora.
E isso não é somente uma experiência.

Cabe apenas a vocês que isso seja permanente, desde agora.
Independentemente da vivência deste corpo de carne, independentemente do que vocês tiverem que fazer, ou

não mais fazer, isso é completamente independente.
É justamente assim que vocês irão se tornar Liberados de todos os resquícios de apegos que possam ainda

existir em vocês: não se ocupem deles.
Ocupem-se da sua vida, é claro: façam o que a vida lhes pede para fazer.

Mas não se esqueçam de que vocês são a Eternidade, de que o que está chegando é a Vida Eterna, e de que
vocês já têm uma pegada nesta Eternidade: uma parte da sua consciência ali está.

E é aí que se encontra a Fonte: a fonte da felicidade, a fonte da Alegria, a própria fonte da vida, aqui, sobre
esta Terra.

Se vocês fizerem isso, vocês irão constatar, bem depressa, o que vai acontecer.
Vocês irão constatar que vocês verão cada vez mais coisas.

Muitos Anciãos lhes falaram disso.
Que isso seja as linhas de predação, que isso seja a malha das Partículas Adamantinas, que isso seja a

descida da Luz (em seus diferentes componentes) ou ainda tudo o que lhes foi escondido no nível visual,
serão vistos em meio ao seu olhar da Eternidade, aqui mesmo, sobre esta Terra.

***

Viver isso, pensar nisso, é ser, realmente, um Libertador.
Porque sendo assim, vocês estão, efetivamente, Transparentes, na totalidade, para a Eternidade.



Vocês estão totalmente Transparentes: vocês não interferem mais com a Luz, vocês não resistem mais à Luz,
vocês não se opõem a nada do que seja da Eternidade.

Permitindo-lhes trabalhar, sintetizar de novo esse Corpo Etéreo e esse Corpo de Estado de Ser, novo, que é
batizado no Fogo do Céu e na Água do Céu.

É isso que se desenrola em vocês.
Isso corresponde aos diferentes sintomas que este corpo pode sentir e que lhes foram dados por um Ancião

(ndr: intervenção de SRI AUROBINDO, de 1º de setembro) (1).
Tudo isso é bem real.

Tudo isso não é simplesmente uma pequena transformação da sua vida, para mais harmonia.
É realmente a mudança do mundo, é realmente o que vocês chamam de Ascensão ou da Translação

dimensional que está em curso, nesse momento.
E da maneira de vivê-lo, da maneira que vocês aceitarem as nossas Comunhões, os nossos contatos, da

maneira que vocês tiverem a possibilidade de reviver isso, durante alguns instantes que seja, vocês se
reforçam no que vocês São, vocês se reforçam na Paz, na Morada da Paz Suprema.

É isso, a Eternidade.
Apenas o que é efêmero, que apenas existe por intermitência, é que desaparece e que irá desaparecer,

totalmente, em breve.

***

Quando vocês estiverem também nesta Comunhão, notem que não há pensamentos.
Não há mais pensamentos referentes ao amanhã, não há mais pensamentos usuais.

Vocês se instalam, cada vez mais, no que os nossos Irmãos e Irmãs orientais poderiam denominar esta
vacuidade e, nesta vacuidade, vocês se apercebem de que isso está pleno de Amor.

De que tudo o que está aí é Amor, e unicamente Amor.
Bem diferente, é claro, do mundo da carne que vocês conheceram, e que vocês ainda conhecem.

Isso irá reforçá-los também na Simplicidade.
Isso irá mantê-los na Humildade.

E pouco a pouco, se esse não for o caso, a Transparência irá se tornar cada vez mais flagrante, cada vez mais
evidente.

Muitos de vocês (nós o sabemos, porque nós o vemos) começam realmente a viver isso.
E a cada dia, durante este período, até o equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul), vocês serão

cada vez mais numerosos para poder vivê-lo e para vivê-lo.
Aí está o Amor.

Aí está a Vida Eterna.
Aí está a Eternidade.

Todo o resto irá lhes parecer como devendo ser levado ao seu término, mas irá lhes parecer, cada vez mais,
sem graça, sem, no entanto, rejeitá-lo, sem, no entanto, renegá-lo, mas o fazendo simplesmente porque vocês

sabem que a Vida Eterna está aí e que ela estende os braços para vocês.
E que nesta Eternidade, não há mais, nem sofrimento, nem medo, nem questão, porque todas as respostas ali

estão.
Isso é viver, viver de um outro modo.

Isso não é mais viver no questionamento, e no que é limitado.
É realmente estar estabelecido neste Absoluto, no que é este Amor indizível.

Cabe a vocês escolher, e as experiências que vocês tiverem a oportunidade de fazer, de viver, devem conduzi-
los, sem qualquer dificuldade, a isso.

Porque, quando vocês compreenderem que vocês são Eternos, porque vocês vivem isso, do que teriam
medo?

O que teriam medo de perder?
O que teriam medo de deixar-se em algum lugar, já que vocês encontraram o que vocês São?

***

É isso que vocês são levados, realmente, a viver, durante este período, firmando-os nesta Vida Eterna.
Portanto, quando vocês tiverem tido a oportunidade de viver uma Comunhão (com quem quer que seja,

conosco, como entre vocês), revivam esse momento, não como uma lembrança, mas se instalem na
consciência desse momento, que é atemporal, que não é linear, mesmo se, para vocês, esta experiência

estiver inscrita em um momento específico.
Ela é vivente e ela sempre está aí: basta simplesmente ali pensar para vivê-lo.



E, gradualmente e à medida dos seus pensamentos, isso irá se estabelecer como a única Verdade possível, a
única resposta possível.

Vocês não poderão mais duvidar.
Vocês não poderão mais colocar em dúvida o que quer que seja sobre o que vocês São.

Vocês não irão mais acreditar ali, vocês não irão mais supô-lo, porque vocês o serão, cada vez mais.
As minhas palavras são breves, era simplesmente isso que eu tinha para dizer-lhes e, sobretudo, a felicidade

de estar com vocês, aqui.

***

Se, em relação ao que eu disse, e somente em relação a isso, se vocês bem o quiserem, então eu respondo a
vocês se houver perguntas.

Lembrem-se também de que, embora não sendo uma das Estrelas que participaram de maneira mais
privilegiada, do Manto Azul da Graça, eu estou também em ressonância, enquanto Estrela, com o Caminho da

Infância, e de que o Caminho da Infância será sempre o mais direto.
É aquele onde se instala, mais facilmente, a evidência da Luz e do Amor.

É Abandonar-se, totalmente, ao Amor e à Luz.
É tornar-se este Amor e esta Luz e é já viver na Eternidade e na Vida Eterna.

Mas eu os escuto, agora.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que você chamou de linhas de predação?

Meu Irmão, isso foi desenvolvido de maneira extremamente precisa pelo IRMÃO K.
Eu o convido, portanto, a ler e reler o que ele disse.

Isso está muito longe do meu vocabulário.
Ele explica certamente muito melhor do que eu o que isso significa (ndr: em particular, sua intervenção de 20

de agosto de 2012) (2).
São simplesmente as ligações que vocês criaram uns com os outros.

E, nessas ligações, qualquer que seja o amor humano, sempre há um medo: o medo da perda, um que é
superior e o outro que é inferior, há o julgamento, há o olhar levado.

E tudo isso criou essas famosas linhas de predação.

***

Pergunta: qual é a relação entre o Corpo de Estado de Ser e o novo Corpo Etéreo?

O novo Corpo Etéreo é o seu Corpo de Estado de Ser que vocês percebem enquanto Duplo.
Esse Corpo de Estado de Ser se reveste, cada vez mais, das partículas d’A FONTE, além das Partículas

Adamantinas, além do Espírito Santo, além do Ultravioleta.  
Isso dá este componente do Fogo que vem, efetivamente, criar um Corpo Etéreo novo: Corpo de Luz, Corpo

imortal, Corpo sem costura.
O Corpo de Estado de Ser, que estava no Sol, participa da mesma essência.

Como os Arcanjos lhes explicaram longamente, quando vocês são multidimensionais, vocês não são afetados
de forma precisa.

Vocês não têm um corpo, mas vocês têm todos os corpos.
Vocês são todos os corpos.

Existe, entretanto, um veículo, e esse veículo é o Corpo de Estado de Ser, mas ele não é um corpo tal como
vocês podem vivê-lo na carne.

Vocês não são dependentes desse corpo, vocês não estão presos ali.
Ele não está, ele, tampouco, fixo em uma forma e ele é totalmente mutável e transformável.

Não vejam este Corpo como sobreposto, mesmo de muito longe, ao corpo de carne.
Mas, simplesmente, vocês o vivem: é ele que vocês sentem.

***



Pergunta: o que você entende pelo fato de ver os Anjos do Senhor de maneira mais densa?

Para alguns de vocês, os Anjos do Senhor estarão aí, com vocês, na sua Dimensão, no seu mundo.
Os Anjos do Senhor não são Anjos.

Eles são assim nomeados, mas eles são os Vegalianos.
Agora, eu não disse que isso se referia a todo mundo.

Eu o convido, para isso, se você quiser mais informações sobre o que são os Anjos do Senhor, a olhar o que
um deles expressou no contexto das nossas intervenções (ndr: VELGAN) (3).

Entre cada uma das suas perguntas, nós comungamos.
Entre cada uma das suas interrogações, nós nos aproximamos uns dos outros.

***

Pergunta: o novo Corpo Etéreo estará finalizado em 22 de setembro?

Aqueles que deverão ser finalizados o serão.
Mas, efetivamente, esta data que lhes foi comunicada pelo Arcanjo MIGUEL é importante, para este trabalho

(que não é um, eu lembro vocês).

***

Pergunta: qual é a relação entre a constituição desse novo Corpo Etéreo e o Absoluto?

Não há relação.
Simplesmente, quando vocês são multidimensionais, vocês são também o Absoluto.

Vocês navegam de uma forma a outra, vocês podem decidir ser todas as consciências ao mesmo tempo e
vocês podem, também, ser Absoluto.

Não há barreira, não há separação.
Só o seu funcionamento no mundo da carne os faz considerar tudo como separado, tudo como dividido, como

tudo tendo barreiras e limites, que isso seja nos pensamentos, nas emoções, no que vocês nomeiam sua
família, em relação a outras famílias que não são as de vocês.

Assim é a vida na divisão e na falta do Amor.
Mas no Amor, tudo é pleno.

Não há limite à consciência, assim como à não-consciência.
Não há sombra, não há sofrimento.

Portanto, a relação, a ligação que pode existir é simplesmente que o Corpo de Estado de Ser, assim como o
novo Corpo Etéreo que irá sobrevir ao antigo, coloca-os em ressonância, reconecta-os com o Fogo do Céu e

com a Água do Céu.
E a partir deste instante, vocês são Livres.

BIDI os nomeou (para alguns de vocês que vivem isso): os Liberados Viventes.
Porque vocês estão, realmente, Livres, e esta Liberdade não se concilia com qualquer limite que seja.

Na Liberdade, não há separação, desde A FONTE, desde mesmo o Absoluto, até a forma a mais densa que
vocês poderiam, por exemplo, recriar nos mundos Livres, qualquer que seja a Dimensão desses mundos.

Mas vocês estão prestes a viver em uma forma, sobre este mundo, mas vocês estão, no mesmo tempo, no
mesmo espaço (além de todo tempo e de todo espaço, portanto), inscritos, em consciência, em toda forma e

além de toda forma.
Nada está separado, nada pode estar confinado: não há limite.

Isso não é para imaginar, isso é para viver, porque vocês não têm qualquer meio de representá-lo ou de
imaginá-lo.

É para isso, aliás, que, quando nós vimos, aqueles de vocês que percebem o seu Canal Mariano, sentem a
nossa Presença.

E, no entanto, eu me expresso aqui, mas eu estou também ao lado de vocês e eu posso estar, ao mesmo
tempo em que eu me expresso, aí onde eu quero, sem que isso cause qualquer problema (o que não é o caso

para vocês).
Como vocês acham que MARIA pode entregar o seu Apelo ao conjunto da humanidade?

Vocês acham que ela passa por meios técnicos?
Não.

Ela passa por vocês, e em vocês.



***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, estabeleçamo-nos, juntos, na Unidade, na Comunhão, aí onde não existe
qualquer separação e onde o Amor é a única Verdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA de LISIEUX.
Eu amo vocês.

Eu lhes digo até breve e eu permaneço, em vocês, se vocês o desejarem.
Até logo.

************

1 – SRI AUROBINDO (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html

*

2 – IRMÃO K (20.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – Mensagens de VELGAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/velgan.html

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1594

03 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2010/12/velgan.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1594
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html


- Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ - 

“Vocês São a Eternidade inserida no Efêmero, e não o contrário.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-10-15.mp3

 ~ O EFÊMERO E A ETERNIDADE ~

Eu sou TERESA.
Irmãs e Irmãos em encarnação, aqui e em outros lugares, permitam-me, inicialmente, estabelecer a minha

Presença, no seu canal, a fim de viver um momento de Comunhão previamente ao que eu tenho para dizer a
vocês, enquanto Estrela, esta noite.

Eu os convido então para vivermos, juntos, este Espaço.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que eu vou exprimir, entre vocês (além da minha Presença e pelas minhas palavras), inscreve-se em uma
sequência lógica do que eu já pude lhes dizer, e também nas palavras que eu tive quando que eu percorria esta

Terra, enquanto criança e garota.
Isso se refere, é claro, à Humildade, à Simplicidade e à Profundez.

TERESA de LISIEUX - 15 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-10-15.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-QWNdvxRB-DQ/UvHRdfOijGI/AAAAAAAAEG4/4zTzRAKhEBA/s1600/000+Teresa+-+15.10.2012.jpg


Isso se refere, sobretudo, a essa passagem do Efêmero da vida (aqui, sobre esta Terra) à Vida Eterna: o que é
possível de realizar, enquanto sendo Efêmero neste corpo.

Eu vou, falando da minha experiência, colocar de novo isso, no final das minhas palavras, no contexto
específico que vocês vivem hoje sobre a Terra.

Passar do Efêmero ao Eterno é, certamente, o seu objetivo, se vocês aí estiverem, o seu objetivo, se vocês
me lerem e se vocês me ouvirem.

Todos nós sabemos, quando nós nascemos sobre esta Terra (sejam quais forem as nossas crenças, sejam
quais forem as nossas experiências, seja qual for o nosso meio, o nosso país, a nossa cultura), que esta vida

onde nós nascemos termina um dia.
Todos nós sabemos que nós nascemos neste Efêmero.

Naturalmente, algumas Irmãs, alguns Irmãos se contentam e vivem a sua vida sem se perguntarem sobre
qualquer Luz.

E esta vida, aliás, pode ser tão harmoniosa, se não mais plena, até mesmo, do que aquela que alguns Seres
tendendo ao Eterno.

***

Mas todos, sem exceção, independentemente das nossas crenças e das nossas experiências, nós
levantamos, em nós, esta pergunta, um dia ou outro.

Esta pergunta, eu levantei e eu a vivenciei muito jovem.
Alguns vivenciam este questionamento, por vezes com ansiedade, perguntando-se o que pode existir do outro

lado do véu.
Evidentemente, muitos Irmãos e Irmãs, por muitos anos, sobre esta Terra, transmitiram a vocês a experiência

deles deste ‘além do véu’.
Eles saíram do corpo e eles acederam a algo que parecia infinitamente mais vivo, infinitamente mais Vibrante e,

sobretudo, preenchido de um Amor que nenhum corpo pode conhecer.
 É claro que ler esses testemunhos, assim como escutar as minhas palavras, jamais irá substituir a sua própria

experiência, a sua própria vivência.
As minhas palavras destinam-se simplesmente a chamar sua atenção para a Profundez, para a Humildade e

para a Simplicidade, onde vocês estiverem.
Foi dito que existem muitas Moradas na Casa do Pai.

 Que existem várias Dimensões e vários Universos, muitas formas de vida.
Que a consciência é complexa e que nós, sobre esta Terra, quando nós nascemos, nós não sabemos o que

nós fomos antes e nós não sabemos, tampouco, o que nós seremos depois.
Nós não podemos nos fiar, até o momento em que nós fizermos a experiência, em escritos, em histórias, em

experiências, e ali aderir, acreditando ou não.
Além da crença, o que eu tive a oportunidade de viver, muito jovem, é que a partir do momento em que esta

pergunta foi suscitada em mim, eu me inclinei (de forma espontânea, pelo meu meio ambiente) para a vida de
CRISTO, para a vida de MARIA, tal como nos contam os Evangelhos, sem me perguntar sobre a sua

veracidade.

***

Nesses questionamentos de menina e de garota, a um dado momento, o que eu chamo de Fé e de
Simplicidade da Humildade, fez com que eu descobrisse a realidade desta Eternidade.

Não como um objetivo, mesmo se efetivamente eu pude dizer, muito cedo, que “eu passaria o meu Céu
fazendo o Bem sobre a Terra”.

Além disso, o que eu vivenciei desencadeou em mim, muito jovem (além de todos os encontros como vocês
vivem hoje), o sentimento extremamente profundo de que havia apenas uma única solução para esta vida na
qual nós aparecemos um dia e para a qual, um dia, nós iremos dizer adeus, de maneira definitiva: isso era,

efetivamente, de eu pender para o Amor.
Pender para o que nós nomeamos um Salvador, não tanto como alguém que ia me salvar, mas, bem mais,

como um modelo de um caminho a seguir, de uma imitação, a fim de se aproximar do que foi prometido como
o Reino dos Céus.

Foi um clique que ocorreu em mim, e esse clique alegrou a minha alma.
Eu expressei isso com palavras de criança, mas este regozijo prosseguiu ao longo da minha vida.

Sejam quais forem os sofrimentos da minha doença, seja qual for, até mesmo, a dureza do que eu pude viver
no Carmelo, jamais se afastou de mim esta certeza, que não era uma crença, mas que era o resultado da Fé e

da Humildade.
Confiante no meu Amor e crente do que eu Era neste Efêmero de corpo que eu vivia, eu encontrei ali um júbilo,

eu encontrei ali uma facilidade, independentemente do que chegava ao meu corpo (que talvez vocês saibam
disso), independentemente desta doença e desta languidez que me enfraqueciam.

Em nenhum momento, com o sofrimento deste corpo, com as vexações vivenciadas, o sentimento de faltar
alguma coisa apareceu na minha vida.



***

O que eu realizei, cada um pode realizar, além dos títulos e funções que me foram conferidos pelas
autoridades temporais.

Cada um de vocês tem a mesma capacidade, eu já expliquei isso.
Para isso, é preciso tornar-se de novo com uma Criança, tornar-se de novo Humilde e Simples, considerar-se
ignorante e considerar, como uma verdade essencial, que todo o conhecimento que vocês poderiam ter deste
mundo onde nós somos encarnados, não poderia lhes dar qualquer representação ou qualquer imagem do que

é chamado de Além ou de esferas eternas.
E daí nascem as crenças, daí nascem as faltas, o sentimento de ser incompleto.

Daí nascem todas as buscas e todas as procuras que vão levar a maioria dos Irmãos e das Irmãs a
experimentar adesões, sejam elas quais forem, a fim de procurar, no mundo, causas, sentidos, significados e

explicações.
O Caminho da Infância e da Humildade é exatamente o contrário.

É não procurar qualquer sentido, qualquer significado, qualquer justificativa.
É instalar-se bem além do Efêmero, enquanto estando em um corpo Efêmero.

Instalar-se na sua própria Eternidade.
E todos nós temos a mesma Eternidade.

E todos nós temos a sensação de que nós precisamos procurar e encontrar alguma coisa.
Isso me parecia extremamente difícil.

Mesmo os ensinamentos da Igreja (além dos Evangelhos), pareciam-me árduos, pareciam-me complicados.
Então, eu decidi, muito jovem, fazer o mais Simples.

E foi justamente esta decisão de fazer o mais Simples, na Humildade mais total, no fato de não ser Nada, que
me apareceu a Verdade indizível.

Isso ocorreu muito jovem, antes mesmo que se manifestassem os primeiros sinais de MARIA ou o meu
primeiro (o que, agora, eu posso assim denominar) Êxtase, mesmo se, naquela idade, eu não podia

compreendê-lo (em frente de um elemento religioso, entretanto, em uma catedral).

***

Mas, além disso, hoje vocês têm uma oportunidade incrível: é que nós estamos ao lado de vocês, nós estamos
muito mais próximos de vocês do que eu mesma pude viver com CRISTO ou com MARIA.

É este clique que muda tudo, e, este clique, há apenas vocês para obtê-lo.
Mas, para isso, é preciso realmente se tornar Humilde.

 Tornar-se Humilde e Simples é, sobretudo, ter confiança no que eu denominei a Divina Providência, ter
confiança na Graça, para instalar-se na Graça.

Vocês não podem reivindicar a Graça, estar instalados na Graça e na Paz e, ao mesmo tempo, combater seja o
que for ou quem for.

Há apenas a Humildade e a Simplicidade que permitem superar, eu diria, este antagonismo permanente, este
sofrimento presente na vida encarnada, que todos nós conhecemos, a um dado momento ou outro.

Enquanto vocês acreditarem que vocês podem, vocês mesmos, sair das dificuldades da vida (o que é muito
louvável para o Efêmero), vocês irão fracassar, um dia ou outro, pelo encontro do seu próprio fim e pelo

encontro de obstáculos inerentes a qualquer luta, a tudo o que vocês podem construir pelo seu próprio esforço,
ou mesmo pelo seu coração.

Ao passo que, quando vocês optarem, realmente, por deixar a Graça se expressar, em vocês, vocês nada
mais decidem: o que significa que vocês nada mais façam, mas, definitivamente, vocês aceitam não ser Nada,

entrar nesta famosa Pequenez de que eu falei.
E é justamente nesta Pequenez que se descobre o Todo e o Amor de CRISTO, o Amor do Príncipe Solar e,

sobretudo, a Eternidade.
A Eternidade não se encontra fugindo do Efêmero.

A Eternidade não pode ser encontrada negando a vida, mesmo nas condições de sofrimento ou de dificuldade
que todos vocês podem conhecer, que todos nós conhecemos.

É o momento, justamente, em que vocês cessam de resistir, o momento em que vocês compreendem que há
coisas muito mais amplas do que este corpo que vocês habitam, do que esta vida que os percorrem, que

revelam, a vocês, a Luz e o Amor.
CRISTO foi o meu modelo.

Ele representa um arquétipo, uma meta, um objetivo, não como aquele que virá tomar a minha alma e evitar
qualquer sofrimento, mas, bem mais, esse princípio de Luz, esse princípio que vocês nomeariam, hoje, a

Fonte ou o Absoluto, e que permite desaparecer para tornar-se isso.
Então, é claro, naquela época, nós falávamos de Desposar CRISTO.

Hoje, vocês têm os Duplos, os Encontros que vocês realizam conosco.
Deem-se conta (eu tive a chance de dizer isso a vocês, eu repito esta noite): eu vivenciei um único Encontro



com MARIA.
Vocês vivem isso todos os dias, nas suas noites, nas suas Comunhões, nos seus Alinhamentos.

Vocês têm a oportunidade de perceber e de sentir o que os rodeia, o que está ao redor de vocês, ou seja,
Nós, do Além, que estamos aí.

***

Então, é claro, no nível do Efêmero, sempre existe, neste corpo e nesta vida que nós levamos sobre a Terra,
uma necessidade de saber, e esta necessidade de saber irá permanecer sempre infinita, pois, esta

necessidade de saber, é sem fim: é uma busca que jamais cessa.
Ao passo que, na Pequenez, na Humildade, na Simplicidade, no Caminho da Infância, tudo se torna Luminoso,

tudo se torna Transparente.
Vocês permanecem neste corpo e, no entanto, vocês já estão no Céu, no Paraíso, e isso é suficiente para

fazer desaparecer todas as angústias.
Isso é suficiente para fazer desaparecer todos os sofrimentos, aqueles que estão, justamente, ligados ao que

é Efêmero.
O sofrimento apenas vem do Efêmero, apenas vem do desaparecimento, apenas vem da falta e da perda, que
todos nós conhecemos, quer seja de um dos nossos pais, de um dos nossos filhos, de uma pessoa próxima

ou de uma situação.
Pois a falta nos põe frente à nossa própria fragilidade, ao nosso próprio estado de incompleto e de insuficiente.

 Então, se agora vocês aceitarem, não se submeter seja ao que for, mas aceitarem que as leis deste mundo,
onde colocamos os nossos passos, nada têm a ver com as leis da Eternidade (pois se as leis fossem as

mesmas, não haveria Efêmero), o Efêmero irá se tornar Eternidade, imediatamente.
É evidente que as leis deste mundo não são as leis da Verdadeira Vida, do mundo do Além, como eu dizia.
“Fazer o Céu na Terra” não é unicamente trabalhar no sentido do que foi prescrito por uma religião, ou ditado

pelo princípio de Amor: é, muito mais, aceitar a evidência.
É esta aceitação que é mais difícil, pois a Humildade, a Simplicidade, o Caminho da Infância, parecem privá-
los, em um primeiro momento, dos seus meios de ação e das suas possibilidades de vida, justamente, sobre

este mundo.

***

Mas, ainda uma vez, como muitas Irmãs lhes disseram: qual é a sua prioridade?
Será que a sua prioridade é fazer persistir o Efêmero, nas condições mais apropriadas, mais fáceis, evitando

ou fugindo das tristezas e das alegrias deste mundo?
Ou será que é, em meio ainda a este corpo e a esta vida, neste corpo que vocês habitam, ver que há algo na

Profundez que está aí e que sempre esteve aí?
É a revelação desta Presença Eterna que confere a Alegria, a Paz, e que principalmente lhes permite viver a

vida que vocês têm que viver, sem se questionar.
Porque vocês sabem, justamente, naquele momento, que vocês são Eternos, e que o que afeta o Efêmero não

pode de maneira alguma afetar o que vocês São, na Eternidade, no Reino dos Céus.
Isso os tira de um grande peso porque, até o momento em que nós lutarmos para levarmos a nossa vida a bom
termo, até o momento em que nós considerarmos que a vida é uma luta e um sofrimento (o que é, na verdade,

muitas vezes o caso), bem, não há lugar para a felicidade.
A felicidade não é deste mundo, mas, certamente, ela existe na Profundez de vocês.

***

Todos nós somos Eternos, e a Eternidade nada tem a ver com o Efêmero.
Eu compreendi (embora naquela época eu não tenha podido expressar em palavras, como eu estou fazendo
hoje) que a partir do momento em que nós nos entregamos à Luz, a partir do momento em que nós aceitamos

que nós estritamente Nada somos, neste corpo, então se revela a Verdade.
A Verdade não é a crença em um deus, a crença em uma igreja ou em outra coisa.

A Verdade é, justamente, a sua Eternidade, e ela pode transparecer pela Transparência, pela Humildade, pela
Simplicidade, pelo Caminho da Infância, nesta vida, e de maneira instantânea.

Ainda mais que, nesses tempos que vocês vivem, vocês realmente têm a possibilidade (através das nossas
Comunhões, dos nossos Contatos) de perceberem que existe algo muito mais leve, muito mais alegre e

profundamente diferente do que vocês talvez conheceram nas alegrias e nos sofrimentos de qualquer Irmão e
Irmã que está em encarnação.

A Liberação, ela está aí.
Isso não significa escapar deste mundo, mesmo ele vivendo uma transformação importante.

Isso não significa fugir de qualquer responsabilidade.
Mas é, sim, aceitar que a Graça ou a Divina Providência possa guiar os nossos passos de maneira muito mais

segura, muito mais eficaz.



E assim que isso for realizado, então, como por milagre (e isso é um), o sofrimento desaparece
instantaneamente.

Vocês não reagem mais às emoções.
Vocês não reagem mais ao que lhes parece injusto, mas vocês colocam a sua confiança total no que vocês

São, além da aparência.

***

Então, é claro, hoje as palavras são um pouco diferentes: vocês falam da Maya, vocês falam da ilusão, vocês
falam de chakras, mas sabendo que existe, em cada um de nós, quando estamos sobre a Terra, um lugar que
está no centro do Coração, onde se encontram todas as respostas, onde se encontram todas as evidências.

Mas, para isso, é preciso aceitar esta Humildade e esta Simplicidade.
Ou seja, aceitar que, seja o que for que vocês compreendem deste mundo onde vocês estão (mesmo não

conhecendo as engrenagens mais sutis, mesmo na mecânica da alma), com os conhecimentos que
efetivamente lhes são dados, de maneira muito mais intensa, muito mais importante do que na minha época,

quando eu estive encarnada sobre esta Terra, será que isso os satisfaz?
Será que o fato de conhecer tudo o que vocês conhecem leva-os a encontrar a Liberdade e a Liberação?

De modo algum.
Pelo contrário, isso acentua, eu diria, a sensação de buscar algo, de procurar alguma coisa e, até mesmo, a

sensação de falta.
Em um primeiro momento, efetivamente, qualquer procura de sentido vai levá-los a explorar os conhecimentos

que lhes são acessíveis.
Mas todos os conhecimentos que vocês puderem empregar, na vida de vocês, não irão lhes dar qualquer

elemento sobre o que é a pós-vida, sobre o que é o além.
Reflitam dois segundos: será que o fato de conhecer tal meio de conhecimento, será que o fato de conhecer a

astrologia, será que o fato de conhecer tal arte divinatória, deixa vocês feliz?
Isso lhes garante, isso lhes dá, durante algum tempo, a sensação de comandar a sua vida, de comandar o seu

destino.
Mas será que isso lhes dá informação sobre o além?

Será que isso lhes dá informação sobre a Eternidade?
Não.

Todos esses conhecimentos apenas estão relacionados com este mundo.
Então, é claro, existe, através do simbolismo, uma capacidade da mente humana para tentar se conectar com

as coisas e para crer que, porque foi dito que “o que está em cima é como o que está embaixo”, se vocês
conhecerem o que está embaixo, vocês irão conhecer o que está em cima.

Isso é totalmente falso.
É, justamente, apenas abandonando qualquer pretensão de conhecimento, é, justamente, tornando-se como
uma criança (ou seja, instalando-se no Aqui e Agora, nesse famoso ‘instante presente’ que não depende de

qualquer circunstância, de qualquer conhecimento e, sobretudo, de qualquer anterioridade) que vocês
encontram a Paz e a Liberdade.

***

Como lhes disseram as minhas Irmãs Estrelas: a Morada da Paz Suprema não depende de qualquer
circunstância, de qualquer conhecimento.

Não existe qualquer elemento favorecedor, exceto, justamente, tornar-se de novo como uma criança,
“permanecer Tranquilo”, admitir que nós Nada somos quando nós estamos neste Efêmero, e que, no entanto,

nós somos Eternos.
Então, se esta Eternidade não está inscrita no Efêmero, onde ela está?

Ela está no Amor.
Mas não no amor como nós gostaríamos.

Ela não está em um amor ideal que nós buscamos, mesmo em CRISTO.
Mas ela está, realmente, neste Abandono total de tudo o que faz, justamente, a vida da nossa personalidade, da

nossa encarnação.
Mas é preciso não confundir uma renúncia com uma deserção.

Renunciar à pessoa não significa desertar a pessoa, isso não significa suicidar-se, ou recusar a vida.
Mesmo se as circunstâncias da minha época me levaram a querer entrar, muito jovem, no Carmelo, isso foi
para me aproximar de CRISTO: não foi para fugir da vida, mas, sim, para me aproximar do que eu poderia

nomear, hoje, o meu ideal.
Hoje, vocês têm uma oportunidade inesperada: é que os seus contatos e os seus estados de consciência

levam-nos a viver coisas diferentes e lhes dão, em algum lugar, uma maior clareza.
Mas esta clareza nada fará se vocês não aceitarem tornar-se de novo humilde, ou seja, renunciar, real e

concretamente, a tudo o que vocês acreditam manter.



Pois, quando nós somos Efêmeros, nós nada mantemos, ou, então, nós o mantemos apenas durante o tempo
da nossa vida.

Tudo o que nós mantemos desaparece na nossa morte e, disso, vocês sabem.
Vocês nada levam.

Nós nada levamos, quando nós morremos.
Nós levamos somente o que nós Somos, e o que nós Somos nada tem a ver com o Efêmero que nós vivemos,

mesmo se nós ali estivermos inscritos.

***

As circunstâncias deste mundo atual (vocês sabem, MARIA disse a vocês) atingem uma marca terminal.
Mas esse terminal é apenas um Renascimento, esse terminal é apenas a Promessa, a Promessa do Amor

Eterno de encontrar a nossa Natureza Eterna.
Então, se em vocês o medo se manifestar, quem é que tem medo?

É o Efêmero que sempre terá medo.
O Eterno não pode ter medo, já que ele se encontra em si mesmo.

Na Humildade, não pode existir medo.
O medo é a representação e a manifestação do apego, a si mesmo, em meio à pessoa, do apego às nossas

próprias ilusões Efêmeras.
Então, nós construímos coisas que vão nos permitir sermos confrontados com os nossos próprios medos.

Mas os nossos medos não são próprios de nós.
Eles apenas reproduzem, justamente, a perda deste saber do que nós Somos, antes, e do que nós Somos,

depois desta vida.
Então, é claro, eu sei que há meios de encontrar, hoje, o que nós chamamos de vidas passadas,

eventualmente, de se projetar no futuro.
Mas conhecer tudo isso não vai ser de qualquer ajuda.

Seja quem for que vocês tenham sido, seja o que for que vocês esperem no futuro, a Eternidade não está
inscrita no futuro desta Terra, tal como acontece atualmente.

É, efetivamente, sedutor crer que há uma continuidade em algum lugar.
O Efêmero sempre irá acreditar nisso.

Ele sempre vai acreditar que este Efêmero poderá prosseguir sozinho e se manter sozinho.
E, no entanto, todos nós sabemos que isso é estritamente impossível, já que o nosso Efêmero está limitado

pelo nascimento e a morte.
Ser liberado de todo o peso e de todo o medo é uma prova de grande Humildade, e não de coragem.

***

A Humildade significa simplesmente aceitar este Efêmero, em todos os seus componentes: os seres que nós
amamos, eles vão desaparecer um dia, ou nós iremos desaparecer, e, então, haverá sofrimento porque nós

desaparecemos ou eles desapareceram.
Este sofrimento afeta apenas o Efêmero.

Ele não está inscrito na Eternidade.
A Eternidade, vocês sabem, é uma Paz, uma Alegria, um Êxtase, onde não pode existir o mínimo medo.

O medo é apenas a secreção, como lhes disse um interveniente, uma química, do seu cérebro (ndr: BIDI).
O Coração não conhece o medo, pois o Coração é Eterno.

Somente o Efêmero conhece o medo.
E o Efêmero tem necessidade de segurança.

Então, ele procura se conhecer, ele procura conhecer as leis deste mundo.
Mas nenhuma lei deste mundo vai lhes dar acesso às leis da Verdadeira Vida, além deste mundo.

A Humildade, por outro lado, coloca-os, de imediato, neste estado de satisfação total.
Eu sei que alguns Anciãos lhes falaram disso, através do Tudo e do Nada.

Eu digo a mesma coisa, em outras palavras, mas isso exprime a mesma Verdade.
É preciso não ser Nada, para ser Tudo.
E ser Nada, não é a negação da vida.

Ser Nada significa realmente tomar consciência de tudo o que é Efêmero, no mundo onde vocês estão.
Quer seja, ainda uma vez, até mesmo, um amor perfeito, ele irá acabar, necessariamente, um dia ou outro, pela

morte de um ou do outro.
E então, naquele momento, aparece a privação e o sofrimento.

***



O Coração jamais irá fazê-los conhecer a privação e o sofrimento, pois o Coração é suficiente em si mesmo.
É aí onde se encontra a Eternidade.

E o que cinge o Coração, o que ali guia, eu diria, é a Humildade e a Simplicidade.
Ou seja, a capacidade, de algum modo, para ver-se pelo que se é, neste corpo Efêmero: ou seja, algo que

apenas passa.
Enquanto que o Amor, ele, jamais passa.

Esta aceitação não é simplesmente um ato de fé ou um ato de crença.
É bem o que permite, realmente, a Liberação.

É bem, realmente, o que permite, hoje, o que vocês nomeiam, não somente o Pai ou A FONTE, mas este
estado de Felicidade total.

O simples fato de vivê-lo uma vez é suficiente para quebrar todos os muros e todas as barreiras, todos os
medos que foram colocados pela própria pessoa, pelo próprio Efêmero deste mundo.

Então, se vocês quiserem estar na Alegria, se vocês quiserem estar na Paz permanente, se vocês quiserem
realmente Comungar conosco, instalem-se nesta Paz, instalem-se na Humildade, instalem-se no que muitas

Irmãs e Irmãos orientais chamaram de Desapego, chamaram de fim da Ilusão, de Liberação.
Mais uma vez, não é uma prática que vai levá-los a isso.

Simplesmente, é apenas a convicção profunda de que só a Humildade e a Simplicidade vão levá-los ao que
vocês São, realmente.

Aceitar isso (pelas circunstâncias específicas que vocês vivem) irá fazê-los encontrar, instantaneamente, o
Duplo, irá fazê-los encontrar, instantaneamente, MARIA e MIGUEL (se isso já não tiver ocorrido), e, sobretudo,

irá instalá-los, de maneira definitiva, fora de todo o medo.
Porque, naquele momento, vocês alcançam a Eternidade, e o Efêmero não pode mais lutar, não pode mais

resistir, esperando, ele, aproximar-se desta Eternidade.

***

Vocês São a Eternidade inserida no Efêmero, e não o contrário.
A Humildade os leva a isso.

É desfazer-se de todos os conhecimentos supérfluos.
É manter apenas o essencial.

E o essencial é o Amor.
Mas não o amor como vocês concebem, como vocês vivem, mesmo sendo preciso vivê-lo com os seus pais,

com os seus filhos, com os seres que lhes são caros.
Mas, muito mais, este Amor além de qualquer ideal, este Amor Vibral (como dizem alguns Anciãos).

A Humildade é a maior das chaves porque esta chave lhes permite, instantaneamente (e principalmente nas
circunstâncias específicas que vocês vivem), instalar-se na sua Eternidade (seja o que for que se torne este
Efêmero), e de não mais serem afetados pelo que se refere ao Efêmero, ou seja, os medos, as dúvidas, as

resistências.
Como lhes diria um dos intervenientes (ndr: BIDI), isso é um ponto de vista, mas não um ponto de vista da
cabeça, é um ponto de vista daí onde vocês se colocam, que se deixa ver as coisas, e viver as coisas, de

maneira totalmente diferente: ou no medo, ou no Amor.
Outras Irmãs Estrelas lhes disseram que, em última análise, tudo se resumia no medo e no Amor: isso é

efetivamente verdadeiro.
É ou o medo, ou o Amor.
E não pode ser os dois.

Então, quando o Amor está aí (não aquele que vocês creem, não aquele que vocês projetam), mas quando ele
está aí, realmente, vocês sabem disso no seu Coração, não como uma crença.

Mesmo não tendo as palavras para exprimir todos esses sentimentos que hoje vocês têm mais chance de
expressar, a partir do momento em que eu vivenciei isso, nunca mais a mínima dúvida pôde se apresentar a

mim, apesar do sofrimento, apesar da doença, apesar de alguns aborrecimentos vivenciados.
Isso não tinha mais qualquer espécie de importância porque eu tinha o essencial e, para ter o essencial, foi

preciso deixar todo o supérfluo, foi preciso renunciar a todo esse supérfluo.
Não para não vê-lo, mas para compreender o alcance do que significa esta palavra - Efêmero -, e esta palavra -

Eternidade.
Quando vocês compreenderem o alcance dessas duas palavras, vocês já deram um grande passo para a sua

própria Humildade.

***

Quando vocês aceitarem que vocês são mortais neste corpo, que nada do que existe de vocês, hoje, poderá
subsistir (exceto o que vocês criaram, no Espírito e na Verdade), então isso irá liberá-los instantaneamente de

todos os pesos.



Isso não é uma visão da mente ou uma consideração filosófica, mas é realmente a Verdade do que é para
viver.

E nos tempos específicos nos quais vocês estão instalados, desde a Liberação da Terra, isso está aberto para
cada um.

Mas, para isso, é preciso que reconheçam a estreiteza do Efêmero.
Para isso, é preciso que reconheçam o supérfluo de todos os conhecimentos que vocês poderiam ter, sobre

vocês ou sobre o mundo.
Isso não significa que eles vão desaparecer.

O que vocês adquiriram, no Efêmero, permanece adquirido, mas é um outro ponto de vista.
É aceitar que, seja o que for que vocês conhecerem, seja o que for que vocês fizerem, quer vocês tenham

casado ou procriado, isso pertence ao Efêmero e nada de Eterno pode estar inscrito nisso, exceto,
efetivamente, o Amor.

Mas não o amor que vai se apropriar, mas este Amor de CRISTO, este Amor Vibral, este Amor da Luz, este
Amor do Amor, que vai colocá-los em um contexto onde a Humildade e a Simplicidade tornar-se-ão o único

caminho possível para ali se manter.
E ali se manter é, efetivamente, soltar todo o resto.

É ver, realmente, que tudo o que vocês creem ter, como isso foi dito, de fato, vocês têm.
E enquanto vocês não tiverem soltado tudo, então, vocês não podem descobrir o que vocês São, na

Eternidade, porque o que vocês mantêm de um lado, não pode ser mantido do outro lado.
É assim.

É quando vocês compreendem isso (que tudo o que escapa a vocês é, justamente, a Verdadeira Vida, quando
vocês estão encarnados) que, naquele momento, vocês entram, não em uma recusa da vida, não em uma fuga,

mas, sim, em uma aceitação deste Efêmero pelo que ele é.
E aí, todos os medos desaparecem.

***

Vocês não têm que se opor.
Vocês não têm que lutar.

Vocês não têm que compreender.
Vocês não têm que dissertar.

Vocês têm, simplesmente, que deixar trabalhar a Graça.
E ela age, e ela irá agir, cada vez mais, gradualmente e à medida que vocês mudarem este famoso ponto de
vista, que vocês se desidentificarem, gradualmente e à medida que vocês tiverem vivenciado, talvez, todos

esses episódios de Comunhão, de Fusão, de Dissolução.
Tudo o que lhes foi proposto, desde alguns anos, aproximou-os deste momento da Humildade que

corresponde à passagem da Porta Estreita: é o Caminho da Infância.
E, aliás, CRISTO disse: “ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não tiver se tornado como uma

criança.”.
Ou seja, ter a instantaneidade da criança, ter a despreocupação da criança.

Pois aquele que está instalado na Humildade não se preocupa nem com o amanhã, nem com nada relacionado
a este mundo.

E, no entanto, ele ali está, ele ali não renuncia.
Ele renuncia, simplesmente, em manter qualquer coisa em meio a este mundo.

Se vocês compreenderem isso, vocês irão vivê-lo instantaneamente, cada vez mais.
O que explica também porque Ele tinha dito que “os primeiros seriam os últimos, os últimos seriam os

primeiros”.
Pois a Graça, como isso foi apresentado por MARIA, o Manto Azul da Graça também, tem esta virtude.

É que a qualquer momento, em meio a este Efêmero, em meio a este corpo e a esta vida que vocês levam, a
partir do momento em que vocês se voltarem, real e completamente, para a Humildade e a Simplicidade, bem,
a Porta Estreita é atravessada por si só e o Coração que vocês chamam de Ascensional é constituído por si

só.
Se vocês aceitarem isso, vocês irão descobrir, por vocês mesmos, a Verdade do que eu digo esta noite.

As minhas palavras não irão se estender e, enfim, eu lhes proponho, de novo, com toda Humildade, na
Simplicidade, para viver um momento de Fusão entre nós.

***

Permitam-me, novamente, apresentar-me a cada um de vocês e viver, sem nada esperar, isso.
Vocês nada têm que fazer, nem que pedir a minha Presença, já que Ela está aí, a partir do momento em que

vocês se abrirem para mim.
Eu já estou aí aberta para vocês.



E, nesta Simplicidade, nós poderemos viver, juntos, este momento.
Então, eu lhes peço para fechar os olhos, para descruzar os seus braços e as suas pernas.

E simplesmente assim, sem nada esperar, sem nada aguardar, deixar trabalhar a Graça da nossa Fusão.
Desde já, eu rendo Graças pela sua escuta.

E nós iremos viver isso, agora.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Esses mecanismos de Fusão estão diretamente em ressonância com a Humildade.
Eles são levados a generalizar-se, em vocês, durante os nossos contatos, e durante os seus contatos entre

vocês.
Assim se instalam a Beatitude e a Certeza.

Assim se instala a Eternidade.

***

Eu vou terminar por essas palavras: abusem da Humildade e abusem da Simplicidade.
Não é por nada que esses são os dois Pilares mais importante do Coração.

Irmãs e Irmãos na humanidade, na encarnação, todo o Amor do meu Coração e de CRISTO os acompanhe,
pois Ele É o que vocês São.

Aceitem a minha Bênção.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************
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Eu sou TERESA DE LISIEUX e eu lhes envio todo o Amor e a Luz que nós somos.
O que eu teria a dizer-lhes inscreve-se na sequência das minhas duas últimas intervenções e, é claro, na

sequência do que lhes disse a minha Irmã Estrela GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI).
As minhas palavras serão muito mais breves do que as dela, porque elas serão levadas, a vocês e em vocês,

desde já, pela nossa Comunhão de Amor.
Vivamos então, juntos, esse momento de Amor e de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou então lhes falar, neste estado de Comunhão, com vocês, do que representa doar-se ao Amor.
Doar-se ao Amor é viver a Alegria e este Deleite Interior permanente que faz com que tudo o que é ocupação
do nosso cotidiano, sobre a Terra, quando nós ali estamos, seja vivida no mesmo estado, no mesmo humor.

Doar-se ao Amor é, em qualquer parte, doar-se a si mesmo para, finalmente, se Abandonar.
É tornar-se insignificante para ser Tudo.

É desaparecer da pessoa, enquanto sendo uma pessoa, para aparecer na sua própria Eternidade.
O que nós somos é Amor, como dizia a minha Irmã GEMMA, e se doar ao Amor é uma forma de reciprocidade.

É reconhecer o Amor por toda parte, mesmo além das aparências mais funestas.
Eu os remeto, para isso, ao que eu pude escrever, muito jovem, quando eu resolvia orar (eram as minhas

palavras) e cuidar de alguns prisioneiros que tinham cometido delito, porque eu pensava sinceramente que
esses seres talvez precisassem mais de Amor.

Não de uma ajuda, no sentido em que poderia ser entendido, no nível humano, mas, sim, do meu estado de
Amor, em oração, para eles.

***
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Doar-se ao Amor é isso.
É aceitar e reconhecer que cada Irmão e Irmã que, aparentemente, não está no Amor, perdido nele mesmo,

não se reconhece no Amor e ali coloca tal oposição que a única solução é, justamente, o Amor.
 Quando vocês aceitam ver as coisas dessa maneira (porque elas são assim), então, o que vocês São se

revela a vocês e, naquele momento, vocês se doam, ao mesmo tempo, a vocês mesmos, ao Amor e ao outro,
qualquer que seja, mesmo e, sobretudo, se lhes for desconhecido.

Porque, orar para os seus amigos e para as pessoas próximas de vocês é muito fácil, e estar no Amor com
aquele que lhes parece estar em oposição ao Amor e a vocês mesmos, é, talvez, mais digno de Amor.

Porque, lembrem-se de que, mesmo ainda hoje, antes do movimento coletivo da Luz, todos nós estamos
cegos e removidos do que nós Somos realmente, e de que Amar além das aparências é também Amar além

dos conflitos ou dos ressentimentos.
E é Amar cada vida.

É amar até mesmo o Irmão cujas crenças e comportamento são opostos ao Amor, na aparência, porque, se for
assim, significa que ele não se encontrou, simplesmente.

Quando vocês aceitam isso e quando vocês fazem a experiência, então, toda a sua vida muda.
O movimento coletivo do Amor que está chegando, irá fazê-los perceber isso.

Ele lhes mostrará além das aparências, além de tudo o que vocês podem divisar em função da inteligência
humana limitada, como das circunstâncias e do que mostra os sentidos ou as ideias.

***

Doar-se ao Amor permite-lhes evitar todas as armadilhas do julgamento, todas as armadilhas da condenação, e
lhes permite evitar, sobretudo, em pensar apenas no seu próprio interesse.

Em resumo, doar-se ao Amor é dar o Amor para um ilustre desconhecido, sem qualquer vontade,
simplesmente porque nós sabemos que isso é a sua natureza (tanto da Terra como deste desconhecido), isso

nos coloca no Amor e, então, nos faz Vibrar o Amor.
Porque esse é um Amor que, justamente, é gratuito: ele não visa compensar o que quer que seja, ele não visa

reparar e, sobretudo, é um Amor que não está inscrito em qualquer condição.
É um Amor totalmente gratuito.

É a verdadeira Doação ao Amor.
Dessa maneira, Amar o que podemos considerar como o pior inimigo faz-nos apreender e viver que, em última

análise, não há melhor amigo, para o Amor, senão o melhor inimigo.
Porque, independentemente do que nós vivemos com ele (e eu pude testemunhar, no meu diário, quando eu
estava no Carmelo, algumas situações que eu vivia como muito difíceis e que, se eu tivesse me mantido na

minha condição humana apenas, eu teria reagido ou detestado tal pessoa), isso não podia ser porque eu havia
decidido que o CRISTO e o Amor estavam presentes, do mesmo modo, em cada Irmão, em cada Irmã,

independentemente do que fizesse ou do que eu dissesse.
Isso me permitiu, efetivamente, verificar essa Doação de Amor e ver que todas as forças estavam aí e que a

Única Verdade e a Única Potência, reais, situavam-se apenas nesse nível.
E nas circunstâncias coletivas agora, daí onde vocês estão, é isso que será preciso encontrar.

Porque, se vocês forem Transparentes, se vocês aceitarem desaparecer para serem, na totalidade, vocês
mesmos, vocês nada têm a eliminar, vocês nada têm a limitar, em vocês como em alguém.

E se vocês Amarem, naquele momento, vocês verão bem, por vocês mesmos, que se torna então mais fácil
extrair-se do julgamento, extrair-se da categorização, ou da imposição de um limite a quem quer que seja ou ao

que quer que seja.

***

Doar-se ao Amor é assim.
É não enviar amor a alguém esperando melhorá-lo.

É simplesmente doar-se a ele, porque vocês reconhecem, nele, o que vocês São, além da idade, além das
ações, além de qualquer aparência.

E durante este período, é a melhor maneira, a única, de encontrar-se vocês mesmo, totalmente, e de passar de
um estado, de uma experiência (mesmo as mais importantes), para tornar-se esta experiência, não mais como

uma experiência, mas como um estado permanente que é permitido por esse momento coletivo de Luz.
Se vocês realizarem essa Doação de Amor, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, irão lhes parecer

cada vez mais claramente como o único Caminho válido e, sobretudo, como a única Verdade.
Vocês irão sair de toda projeção de Amor e irão se tornar, realmente, o que vocês São e que nós Somos,

todos nós, porque o Amor não pode ser senão uma Doação: ele não pode ser guardado para si.
É nesse sentido que os Anciãos, os Arcanjos, lhes falaram do Abandono do Si, não como uma rejeição, não

como algo a estigmatizar ou a condenar, mas, sim, como a realização da nossa natureza profunda.



Porque, enquanto vocês se atribuírem a este corpo, a esta vida, a este efêmero, o Amor não pode tocá-los, na
totalidade.

Ele poderá se expressar, através de vocês, no que vocês constroem, na afeição que vocês demonstram ou
que lhes demonstra uma pessoa próxima, mas isso são compensações mais módicas do que acontece

quando vocês doam o Amor.
E essa Doação de Amor não é nem circunstancial, nem a expressão de uma vontade de Amor (que nada queria

dizer), mas é, sim, reconhecer a natureza do Ser que nós Somos.
É aceitar que nós estamos, quando estamos encarnados, em alguma coisa que, por muitos lados, afastam-nos

desta Luz e deste Amor e que, no entanto, nós estamos nisso.
Então, doar o Amor é eliminar todos os limites.

Doar-se ao Amor é pôr fim a todas as limitações, a todos os contextos.
É entrar, sem dificuldade, na Eternidade, mesmo na superfície deste mundo ainda presente.

É a melhor maneira de se render à evidência, de aceitar, como eu dizia, “não ser mais nada, para ser Tudo”,
“ser o menor”, como lhes disse Um dos Anciãos, o Mestre PHILIPPE.
Há, de fato (isso é uma imagem), um princípio de vasos comunicantes.

Esse princípio de vasos comunicantes faz com que, real e concretamente, enquanto vocês acreditarem ser
alguma coisa, enquanto vocês acreditarem ser alguém e somente alguém, o Reino dos Céus fica fechado para
vocês e a Verdade do Amor que vocês São não aparece para vocês, porque a Consciência está ocupada com

outra coisa do que com o Amor.
Tudo foi feito, neste mundo, vocês sabem disso, para ocupar a consciência com outra coisa do que o Amor.

Doar-se ao Amor é nada mais projetar.
É instalar-se, totalmente, no Instante Presente do que vocês fazem, neste ato de Doação ao Amor.

Vocês reconhecem e isso é reconhecendo, real e totalmente, que o peso do efêmero, do sofrimento, e o peso
da sua vida, desaparecem completamente.

E as condições deste mundo são exatamente essas, com uma forma de evidência cada vez mais clara para
todo mundo.

Nós, seguidamente, lhes dissemos que são nos momentos difíceis que o ser humano encontra os recursos
para se orientar.

***

Doar-se ao Amor é o meio de orientar-se rapidamente a fim de não mais ser afetado pelo que se opõe ao
Amor, pelo medo, em vocês, como por toda parte.

Tudo isso já está inscrito, em cada um de nós, no mais profundo de nós.
Há este Amor que está aí e que nós não o vemos necessariamente porque o medo o mascarou, porque os

sofrimentos ocultaram-nos isso.
Mas se nos esquecermos de nós mesmos (enquanto corpo ou pessoa que sofre, enquanto corpo ou pessoa
que é magoada ou que foi magoada), se aceitarmos, de algum modo, transpor esses limites, então o Amor
torna-se claro, e a melhor maneira de realizar isso é doar-se ao Amor sem se perguntar, sem procurar uma

explicação ou uma lógica.
Porque a lógica obedece à razão e às regras deste mundo.

Mas a lógica do Amor não é a mesma lógica.
Doar-se ao Amor é penetrar a Unidade, de maneira intensa.
É, sobretudo, ser aliviado de todo peso, de todo sofrimento.

É ver a Verdade na cara, não mais estar submisso às aparências, enquanto aceitando essas aparências.
O Retorno da Luz, nesta fase, é um processo que eu posso nomear místico, porque é o puro misticismo que
não tem o que fazer da sua vida, nessas circunstâncias, que não tem o que fazer do que foi desenvolvido pelo

homem, como contexto, como limite, devido à sua inadequação para reconhecer o Amor.

***

Doar-se ao Amor está muito além da Confiança, ou da Esperança, ou de qualquer crença.
É um ato, real e sincero, que se torna perceptível e que irá se tornar cada vez mais perceptível na consciência,

porque, ao se doar ao Amor, há Leveza e há, sobretudo, Clareza e Profundez.
Resistir ao Amor, isso é o sofrimento e a falta.

É questionar-se, é buscar-se, sem jamais se encontrar.
Se vocês tivessem que guardar uma frase de tudo o que eu lhes disse, desde algum tempo, isso seria

simplesmente de não se esquecer e de não esquecer de se doar ao Amor.
Essa é a única maneira de realizar o que Somos, todos nós.

E de fazer isso nesses momentos que antecedem o momento coletivo porque é mais fácil, porque é mais



evidente, e o Encontro, então, irá se desenrolar como um face a face totalmente feliz e leve, onde vocês irão
perceber a ausência total de separação entre o que vocês se tornam, nesta vida, e o que vocês São, na

Eternidade.
Lembrem-se de que a distância é o que é responsável pelo sofrimento.

E aquele que se construiu nas resistências e nos medos, quando o Amor se apresentar para ele, ele percebe
este sofrimento com acuidade.

Mesmo se o Amor puser fim a todo sofrimento, é preciso, no entanto, reconhecer este Amor como a
quintessência do que nós somos, e como a quintessência da Vida, por toda parte.

Naturalmente, as atividades ordinárias que prosseguem (de todas as vidas dos nossos Irmãos e Irmãs, sobre a
Terra), são por vezes muito envolventes, muito açambarcantes.

É bem por isso que as circunstâncias e as condições do retorno da Luz vão aliviar o fardo dos hábitos e das
obrigações.

Não são vocês que decidem isso: é a ação da Luz e da sua Inteligência, nesta fase.
Vocês, vocês têm apenas que se doar a ela.

***

E doando-se ao Amor, vocês percebem que vocês são o Amor, porque vocês nada retêm para vocês e porque
vocês se doam inteiramente.

Não há outro modo de atingir a sua própria Profundez, o seu próprio Coração, e a sua Eternidade.
Tenham em mente também que todos os elementos que ocorrem na sua vida (isso foi dito e repetido, mas isso
vai se tornar extremamente mais importante nas manifestações que é preciso dizer de novo a vocês), que tudo

o que chega à vida de vocês, sem qualquer exceção (mesmo o que lhes parece difícil, mesmo o que lhes
parece, em princípio, contrário à Luz e ao Amor), estão aí apenas para isso.

Não há nem punição, nem castigo, nem karma, nem culpa.
É sempre a pessoa e a personalidade que creem nisso, não o Amor.

Ora, todas as circunstâncias da vida de vocês, sem qualquer exceção (mesmo se este corpo for levado a partir,
nesse momento), são um convite ao Amor e nada mais.

Ainda uma vez, tomem cuidado, de algum modo, com a maneira com que vocês olham as coisas e os
acontecimentos, nas pessoas próximas de vocês, como nos seres distantes.  

E lembrem-se de que a Sombra apenas se serve de uma única coisa, que ela esteja em vocês ou em outros
lugares: é do medo.

E de que se vocês estiverem nessa Doação do Amor, não pode existir o menor lugar para o medo.
E de que se o medo estiver presente, isso é apenas o reflexo da atividade do que resta da sua pessoa.

E lembrem-se de que a pessoa jamais irá conhecer a Luz, de que a pessoa jamais irá saber disso, jamais
poderá se tornar a Luz.

A lagarta dá lugar à borboleta: não há qualquer comparação entre a lagarta e a borboleta, que isso seja na
forma, que isso seja na manifestação, e, no entanto, no interior, há a mesma coisa.

Tudo isso é algo que vai lhes aparecer, se isso não estiver evidente, pelo menos, como mais fácil de integrar.
Eu bem disse de integrar, não de compreender, porque isso desafia toda lógica, no sentido humano, e porque,
quanto mais vocês permanecerem nos seus limites, quanto mais vocês permanecerem nos seus apegos, mais

há resistência ao Amor, e menos vocês podem doar-se ao Amor.

***

Doar-se ao Amor é fazer romper todos os limites e, sobretudo, descobrir a Leveza e a Alegria.
Eu nada posso desejar-lhes de melhor.

Então, é claro, durante todos esses anos, as Vibrações, os centros de consciência, as experiências e os
estados que vocês vivenciaram, têm sido, de algum modo, os marcadores e as referências para trazê-los até

aqui.
Vocês tiveram a chance de poder preparar e viver (por antecipação, de algum modo) esse momento coletivo.

Como lhes acenaram os Anciãos: nada façam, contentem-se em acolher e em se doar ao Amor, em
desaparecer para aparecer à Verdade Eterna.

E isso é muito simples, mesmo se isso, hoje, lhes parecer sem solução, amanhã, isso será profundamente
diferente.

E a partir de amanhã, pouco a pouco, ou de maneira mais abrupta, vocês irão se apreender disso sem poder
sequer explicá-lo a vocês, nem mesmo compreendê-lo, mas é isso que vocês irão viver.

O que mais eu posso desejar a vocês neste período que se abre?
Se houver, em vocês, interrogações sobre o que eu disse, hoje ou nos outros dias, sobre se doar ao Amor, e

se eu puder ali trazer outras palavras, eu o faço.



***

Pergunta: como Amar personalidades já que nos é solicitado para desapegar-se?

Isso será sempre difícil, meu Irmão, para a personalidade que você é, porque é a sua consciência egotista que
diz isso, mas se você se colocar no Amor, isso não representa qualquer problema.

Não é questão de enviar o amor.
Enviar o amor é um ato da pessoa, é um ato egotista que se crê superior.

Torne-se nada e tudo irá se tornar evidente.
A personalidade apenas verá sempre a personalidade, assim como você o exprimiu.

E se você vê então uma personalidade, significa que você mesmo está inscrito na personalidade e não no
Amor.

A personalidade sempre terá bons motivos para não amar, para detestar ou para amar, porque isso é em
função do seu ponto de vista.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, presentes, aqui, permitam-me dar a vocês, doar-me a vocês, nessa Doação de Amor que eu
expressei.

Essa é a minha maneira de lhes render Graças e de Amá-los.
Eu lhes digo, quanto a mim, até uma próxima vez.

Até logo.

************

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1669

31 de outubro de 2012
(Publicado em 1º de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-11-24.mp3

~ O CAMINHO DA INFÂNCIA ~

Eu sou TERESA DE LISIEUX, Irmãs e Irmãos na humanidade, permitam-me instalar a minha Presença em
vocês, ao seu lado.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que eu vou lhes dizer vem completar o que eu chamo de Pequeno Caminho ou Caminho da Infância.
Eu não vou falar de novo da Humildade, mas, bem mais, do que há para encontrar, para ganhar, neste Caminho

da Infância.
Pois, em muitos aspectos, o que lhes disseram os Anciãos que intervieram antes de mim (ndr: as intervenções

de UM AMIGO (1) e do IRMÃO K (2) de 24 de novembro de 2012), pode também ser expresso à minha
maneira.

O Caminho da Infância (aquele da Humildade, da Simplicidade) pode aparecer para vocês, cada vez mais,
como uma escolha indispensável, frente justamente ao que os Anciãos chamaram de “movimentos ao redor do

centro do Centro” e frente à incapacidade do mental, dos pensamentos, para ali responderem de maneira
adequada.

Talvez colocar-se a questão de desaparecer, de ir para a Profundez mais íntima, ali onde não há movimento, ali
onde não há desejos, ali onde há, para a personalidade, o que eu chamaria de submissão.

Há, para a Eternidade, uma exultação, uma Paz, a nenhuma outra comparável.
A Luz não faz mais senão somente chamá-los.

Ela não faz mais senão somente bater à sua porta ou a uma das Portas: ela os investiu, ela despertou e se
revelou a vocês.

TERESA DE LISIEUX - 24 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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Para lembrar a minha última intervenção (ndr: de 21 de outubro de 2012 (3)), eu lhes disse que as minhas
experiências (que hoje vocês chamam de místicas) foram muito limitadas e, no entanto, isso jamais alterou o
que eu denominei, e que eu sempre denomino (mesmo se hoje o sentido for um pouco diferente): a fé mais

total.
Não a fé daquele que vai acreditar, mas daquele que “fazia de conta que acreditava” a fim de que esse “como
se acreditasse” se torne a Verdade. Como se houvesse realmente um Céu ao longe e que este Céu nos era
prometido e que esta Luz nos era prometida. A grande diferença em relação ao que eu pude viver, na minha

época, é que era preciso esperar partir da Terra para realizar o meu Céu.
E, no entanto, eu tinha a impressão de viver o Céu sobre a Terra, pois, na minha pequenez, eu descobri a maior

das forças que não era a minha força, mas a força do meu modelo, do meu ideal: de CRISTO.
Não, obviamente, o CRISTO histórico tal como foi apresentado, mas, sim, como eu O vivia realmente no meu

Coração, como uma fonte benevolente de Amor, como uma Paz, que nada deste mundo podia satisfazer.
Ao experimentar a Humildade, ao experimentar o que eu tinha percorrido como Caminho, eu pude encontrar
uma Paz, uma Paz que jamais, desde a minha mais tenra idade, pôde apresentar a mínima variação do meu

objetivo.
Então, é claro, os Anciãos lhes dizem hoje que não há objetivo, que o objetivo já está aí, que é somente uma

questão de olhar.
Eu acrescentaria, quanto a mim, que é somente uma questão de Humildade.

Ou seja, de ser Humilde e de reconhecer que vocês não têm qualquer meio de modificar outra coisa senão a
vida que vocês vivem (que, eu os lembro, é efêmera e que apenas passa).

O Caminho da Infância os convida a deixar a sua vida se desenrolar.
Tudo o que foi proposto, sejam quais fossem o teor, a textura, eu permanecia fixa no Céu, no Céu que eu vivia,

mesmo sendo preciso esperar a confirmação.
Vocês têm, hoje, a oportunidade de ter esta confirmação presente, até mesmo, sobre este mundo.

 Vocês veem, todos os dias, a ação da Luz, mesmo nem sempre compreendendo o objetivo, mesmo nem
sempre apreendendo o alcance.

Se vocês aceitarem esse princípio, vocês relaxam todas as tensões podendo existir nesta vida efêmera, seja
qual for a sua idade, seja qual for a sua saúde e eu diria, até mesmo, hoje, seja o que for que vocês viveram, ou

não, das Vibrações da consciência, dos seus diferentes estados.
Aceitar não se envolver, mas fazer o que deve ser feito, afasta-os do efêmero.

Isso não basta, certamente, para estabelecê-los além de qualquer estado, mas contribui para isso, uma vez
que, nos momentos em que vocês têm a impressão de controlar e de dirigir a sua vida, vocês sempre a

dirigem para um objetivo (mesmo se ele for de Luz) que os faz percorrer um caminho, mais ou menos fácil,
mais ou menos árduo.

Ao passo que se vocês deixarem a sua vida se desenrolar, se vocês fizerem o que lhes for pedido, se for feito
exatamente o que a vida propuser, tornando-se cada vez mais pequeno, cada vez mais insignificante, naquele

momento, esta fé absoluta faz aparecer (aos seus olhos, à sua alma) a Beleza do Amor.
Esta Beleza, da qual vocês não podem se apreender, da qual vocês não podem se apropriar, é, exatamente, o

que nós Somos.
E, para vê-la, é preciso aceitar, efetivamente, não ver mais nada, não como uma recusa ou uma ocultação, mas,

sim, colocar-se, não acima, não abaixo, mas colocar-se em um lugar diferente.
Um lugar diferente do que nós chamamos de vida sobre a Terra, com os seus objetivos, com as suas tristezas

e suas alegrias.
Isso não impede nem as tristezas, nem as alegrias.

Isso simplesmente muda as necessidades e a expressão, tanto dos desejos como das necessidades, como
do que está sempre aí.

Há, em cada um de nós, uma potência de Amor, infinita.
Esta potência de Amor, pelo peso dos hábitos, pelo peso dos sofrimentos também, nos afastou, pouco a

pouco, uns e outros, da Infância.
Assim que houver esta palavra “criança”, há a inocência.

Há, também, em relação a este mundo, talvez, uma fragilidade onde, muito rápido, todos nós somos educados
para estarmos adaptados a este mundo.

E nenhuma adaptação a este mundo permite estar adaptado ao Infinito.
Reconhecer isso é já um grande passo para a Infância e para a sabedoria, pois não pode haver sabedoria sem
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Infância.
A sabedoria não é o resultado de um conjunto de experiências.

A sabedoria não é o resultado de conhecimentos que foram adquiridos.
A sabedoria não está relacionada à idade.

E, quanto mais vocês estiverem na Infância, mais vocês são sábios.
Mas vocês percebem claramente, em vocês, que o mais importante não é o efêmero, não é o que passa, mas

o que justamente sempre está aí.
Mas o que pode estar sempre aí senão este Amor que é o próprio fundamento de todos os mundos?

Mesmo se houve alterações, mesmo se houve ocultações, isso nada é comparado com a Paz.
Pois a Paz Suprema (de que falam os nossos Irmãos orientais) foi o que eu vivi.

O que eu vivi, independentemente do sofrimento do meu corpo.
Mesmo eu não tendo as palavras (pela minha tenra idade e pela minha experiência), eu sabia que a experiência

da Luz era muito mais importante do que a realização de qualquer objetivo humano.
Desde então, eu me coloquei na Eternidade.

Desde a minha mais tenra idade, este era o meu universo.
Mesmo participando do jogo da vida (que eu escolhi, inicialmente), eu percebia, cada vez mais claramente,

gradualmente e à medida que a minha doença de languidez se espalhava, uma espécie de afastamento, mas
que jamais tinha sido um refugo, mas, sim, uma escolha deliberada, da minha parte, da Eternidade.

Então, hoje, quando a Luz está cada vez mais invadindo a personalidade, vocês também, façam a verdadeira
pergunta.

E a verdadeira pergunta sempre será: o que é que eu escolhi?
O efêmero ou a Eternidade?

Então, todos nós sabemos que tudo o que está sobre a Terra é efêmero: quer sejam os nossos pais que
desaparecem um dia, quer sejam nós mesmos que desaparecemos, quer seja um amor de infância ou um

amor de adulto.
Todos nós sabemos, pertinentemente, que tudo o que acontece sobre este mundo apenas tem um tempo.

Mas vocês devem se apaixonar, no sentido mais nobre do termo, pela verdadeira Vida, pelo que é Eterno, pelo
que os preenche de Amor e que, necessariamente, não preenche a personalidade e a vida que vocês vivem.

Isso é, de algum modo, uma escolha.
Mas esta escolha não é mais uma escolha da Vibração e da Consciência.

É o que vocês optam por colocar aí, ou ali.
E as consequências, é claro, não são as mesmas.

O Caminho da Infância irá fazê-los descobrir, bem depressa, esse centro do Centro e a Paz que se segue.
Ao passo que qualquer resistência (tudo o que os leva a lutar por algo que não parece ser fácil), bem, isso é o

que, em alguma parte, os afastam desse centro do Centro.
Pois, quanto mais esse tempo se desenrolar (levando-os a esses famosos encontros, a esses prazos

astronômicos, a esses prazos humanos e aos Prazos terrestres), mais vocês se aproximam disso, mais vocês
têm a capacidade e a oportunidade, reais, de descobrir este Caminho da Infância.

E este é o Caminho mais direto para a Eternidade.

Ter um Coração de criança é ter um Coração que se instala totalmente no presente.
Mesmo se houver, não esta projeção, mas o que a minha Irmã HILDEGARDA havia chamado de “tensão para o

Abandono” (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de outubro de 2010 (4)).
Eu diria que a tensão para o Abandono do Si e a tensão para a Abandono à Luz são a mais bela prova que

vocês podiam dar a si mesmo, a descoberta desta Eternidade.
É um atalho e é um atalho imediato.

Isso encurta tanto, que viver realmente a Humildade e a Infância é descobrir a Eternidade.
E vivê-la, ali se estabelecer e ali permanecer firmemente ancorado (contra ventos e marés, seja qual foi o olhar

de um Irmão ou de uma Irmã que não vive isso).
 Irradiar o Amor é ser Amor.
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Se não, vocês não irradiam o Amor: vocês projetam o amor que vocês pensam.
Ser Amor não tem necessidade de qualquer projeção, há apenas a necessidade de irradiar.

E esta irradiação acontece sozinha.
Não há necessidade de vocês.

Não há necessidade da sua abdicação.

Tornar-se de novo uma Criança, é isso.
É encontrar a espontaneidade.

É estar cada vez mais inscrito no que o Arcanjo ANAEL denominou o “Aqui e Agora”, o famoso “tempo
presente” (ver a intervenção de ANAEL de 1º de abril de 2011 (5)).

Mas lembrem-se de que, mesmo nesse tempo presente e mesmo quando vocês viverem a Paz, quando vocês
viverem a Alegria, quando vocês descobrirem a ação da Luz, em vocês e na sua vida, isso não é suficiente.
Pois, naquele momento, a personalidade vai procurar (e esse é o seu papel) monopolizar esta Luz para ir no

sentido em que a personalidade quer.
Então (e isso foi facilitado pela minha tenra idade, mas, hoje, isso está ainda mais facilitado pelas suas

condições de vida sobre a Terra), é preciso redescobrir esta espontaneidade e esta Infância: a criança não
pergunta sobre o amanhã, nem sobre ontem, e é livre para viver cada instante presente.

Pois cada instante presente que é vivenciado não pode estar condicionado nem pela sua história, nem pelo seu
futuro, exceto por esta tensão para a Luz.

Mas tender para a Luz é também deixá-la investi-lo.
É também deixá-la comandar.

É apenas assim que vocês se tornam o que vocês São, realmente.
Não tanto como o que vocês acreditam controlar.

E, aliás, as circunstâncias da Terra não vão demorar para mostrar que a natureza e os Elementos estão cada
vez mais potentes.

E que o efêmero do homem absolutamente nada é em relação à potência dos Elementos, quer seja aquela do
Sol, quer seja aquela dos ventos, ou ainda da terra ou da água.

Tudo isso vai colocá-los frente a si mesmo, em diferentes níveis, em diferentes lugares: ou em um lugar que é
efêmero e que passa, ou em um lugar onde tudo é imutável, onde tudo é eterno, onde qualquer movimento não

é um movimento.

Da sua capacidade, hoje, para manifestar esta Tranquilidade, da sua capacidade para se beneficiar do que a
vida lhes oferece (quer seja na natureza, quer seja nas suas relações, ou nas suas dificuldades), isso sempre é

um presente.
Pois, este presente, mesmo se isso puder lhes parecer, em um primeiro momento, tedioso, se vocês

permanecerem firmes na sua Infância, se vocês permanecerem na sua espontaneidade, deixando a Luz existir,
então nenhuma preocupação poderá exercer qualquer ação ou implicar em qualquer reação.

Eu diria então que esses tempos específicos são tempos que os convidam a ir, ainda mais, para a Profundez,
ainda mais profundamente para a Inocência e para a Simplicidade.

Então, é claro, a sua personalidade sempre vai lhes dizer que há algo para fazer, que há tal restrição, que há tal
coisa para ser feita, opondo-se à Luz.

Mas vocês, será que vocês são obrigados a aderir a isso ou àquilo?
Será que vocês são obrigados a acreditar nisso ou naquilo?

Não.
Desenvolvam esta fé excepcional, esta fé que está além de qualquer crença em um paraíso, de qualquer
crença seja no que for, mas, simplesmente, a crença na Infância e no seu estado de espontaneidade do

instante presente.

Se vocês se engajarem neste Caminho da Infância, não se esqueçam do que eu disse, antes de partir: que eu
passarei o meu Céu fazendo o bem sobre a Terra.

E fazer o bem, isso não é fornecer o que vocês têm necessidade sobre esta Terra, mas é Encontrá-los, Fundir-
me com vocês, a fim de permitir-lhes aproximarem-se desta Infância e de ali serem vocês mesmos.

Pois, se eu me aproximar de vocês (por terem me chamado), então, nós iremos nos Fundir.
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Então, vocês vão ver que não há distância entre mim e vocês e que vocês podem, totalmente, encarnar esta
Infância e esta Profundez.

Façam o teste.
Façam a experiência.

Porque (eu repito mais uma vez), nas circunstâncias da Terra que se ampliam, e em vocês, não há caminho
mais simples, mais evidente, do que o Caminho da Infância.

Naturalmente, as circunstâncias da vida pode levá-los (através da ação dos Elementos) a alguns ajustes,
dependendo do lugar em que vocês viverem sobre esta Terra.

A ação dos Cavaleiros é favorecida em alguns locais, e diminuída em certos locais.
Em outros locais da Terra, como em vocês, são outros Elementos que se põem em operação.

Mas vocês não podem competir com os Elementos.
Eu os lembro de que vocês são constituídos (assim como todos nós quando estamos sobre a Terra) dos

mesmos Elementos.
Este corpo de carne pertence à Terra e ele retorna à Terra.

É o mesmo para os pensamentos, as ideias, as crenças, as emoções, nada disso vai existir, exceto, talvez,
para a Terra, como memória.

Mas as circunstâncias da Terra visam, justamente, acabar com todo o peso de todas as memórias.
A Liberdade é justamente não mais depender de uma memória, não mais depender de uma história com as

suas alegrias e as suas tristezas.
É, precisamente, ser Liberado desta alternância de alegrias e de tristezas, e desta alternância que acarreta o
que acontece na sua vida, quer seja na vida de um assassino (como eu pude rezar por eles) ou de um santo

(como eles eram caros ao meu Coração).
Vocês irão se aperceber de que, em última análise, há, nesses dois seres aparentemente opostos (o santo e o
assassino), fundamentalmente e em Profundez, a mesma Luz: simplesmente, um aceitou esta Luz e o outro se

desviou de maneira temporária.
Mas, fundamentalmente e em Profundez, não há qualquer diferença.

A única diferença é vista apenas pela personalidade.

É por isso que CRISTO nos disse para amarmos uns aos outros, como Ele nos amou.
E não como queremos amar: isso é profundamente diferente.

Pois nós concebemos, muitas vezes, o ato de amor sobre a Terra como uma atenção, uma intenção e como o
fato de manifestar este amor, de uma maneira ou de outra.

Quer seja um amor adulto, quer seja um amor fraternal, quer seja o amor de um pai ou de um filho, é
exatamente a mesma coisa: há necessidade de manifestar este amor através das atenções, através dos

olhares, através do que nós exercemos como papel junto a esta pessoa amada.
Mas viver o Amor não é amar uma pessoa.

Viver o Amor é amar todas as pessoas do mesmo modo, com a mesma igualdade.
É ver CRISTO tanto no assassino como no santo.

É ver além de todas as aparências e ver além de tudo o que é efêmero.
É, agora, inscrever-se si mesmo na sua própria Eternidade.

E vocês não podem julgar ninguém sem julgar a si mesmo, pois CRISTO disse: “a medida com a qual vocês
julgarem, vocês próprios irão se julgar”.

Não há ninguém mais senão vocês julgando vocês mesmos.
Mas o julgamento não vem da personalidade: o julgamento vem da alma.

E vocês sabem que acima da alma há ainda outra coisa: há o Espírito, há CRISTO, há este infinito Amor, este
Absoluto.

E que, para este Infinito Amor, a experiência da encarnação não tem sentido nem direção.
Então, é claro (e os ensinamentos modernos lhes dizem isso de várias maneiras), o pensamento é criador:

vocês podem criar tanto condições agradáveis como desagradáveis, conforme o seu mecanismo de
pensamento.

E a Luz alterada deste mundo sempre vai seguir o seu pensamento e vai criar, mais ou menos rapidamente, as
circunstâncias do que vocês acreditaram e ao que vocês aderiram.

Mas lembrem-se de que nenhuma dessas circunstâncias que vocês criaram (ou à qual vocês aderiram), em
última análise, pode representar o Céu e a Eternidade.
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E, aí também, cabe a vocês saberem.
O que vocês querem?

Vocês querem o Céu ou vocês querem a Terra?
Pois, a Terra, ela decidiu juntar-se ao Céu.

Então, o que vocês decidem também?
Mas, para isso, para decidir, eu vou responder a vocês que a melhor maneira não é escolher, nem decidir, de

agora em diante: é deixar trabalhar a Eternidade, em vocês.
Pois, se vocês deixarem a Eternidade trabalhar (seja qual for a recompensa ou o preço a pagar), vocês nunca

mais vão ver as coisas do mesmo modo.
E o que lhes parecia antes como uma recompensa ou um desagrado, não terá mais o mesmo valor, já que

vocês não serão mais dependentes de nada pertencente à Terra.

Como CRISTO lhes disse: “vocês estão sobre esta Terra, mas vocês não são desta Terra”.
O que é desta Terra é o efêmero, é o seu corpo, são as estruturas que chamamos de auras do corpo sutil, os

casulos de luz e os envelopes.
Mas vocês não são nenhum dos seus envelopes.

Tampouco vocês são este corpo que irá morrer um dia.
Tampouco vocês são os seus pensamentos.

Então, eu não vou pedir para acreditar nisso, mas simplesmente para vivê-lo.
E cada dia que aproximá-los de 1º de dezembro (e desse último mês deste ano especial que vocês vivem), a
cada dia, vocês irão constatar que se vocês forem para a evidência, e para a Simplicidade, e para a Infância,

melhor vocês serão preenchidos.
Mas não preenchidos de uma satisfação de alguém que tem um desejo e que deve reproduzi-lo, mas, bem

mais, simplesmente de uma evidência do que vocês São.
E é isso que pode preenchê-los de maneira Eterna.

Nada deste mundo pode preenchê-los, até mesmo a coisa mais perfeitamente realizada.
Somente a quantidade de Amor que está no seu Coração, somente o Amor que vocês São (não como um

desejo, não como um ideal, mas, sim, realmente o que emana de vocês) os coloca, de imediato, na Infância ou
na dificuldade.

Lembrem-se das minhas palavras, pois é realmente através disso que vocês podem estar em Paz consigo
mesmo ou, então, ficar com raiva de vocês próprios ou do mundo.

Enquanto vocês não tiverem alcançado esta Graça indizível do Absoluto, de CRISTO, vocês apenas podem
viver compensações, oscilações de alegria, oscilações de tristeza.

Tudo isso é efêmero e vai passar, mas, vocês, vocês jamais irão Passar.
Então, a fim de realmente descobrir isso (não para tornar uma adesão ou uma crença), vocês são convidados,

cada vez mais, a esta Profundez e a esta Simplicidade.
Vocês são convidados a se desvencilhar, de algum modo, cada vez mais, de tudo o que é supérfluo.

Tudo o que lhes parecia vital, a um dado momento, vocês vão se aperceber (se vocês estiverem atentos) de
que isso acaba desaparecendo.

Então, é claro, as modificações fisiológicas os levam ali, à sua maneira: quer seja através do sono, dos
alimentos e da própria consciência que vocês manifestam nos seus relacionamentos humanos e nas suas

relações conosco.
Quanto mais vocês forem Simples, quanto mais vocês forem espontâneos, mais vocês vão estar na Infância e

mais isso vai ser fácil.
Quanto mais vocês quiserem segurar as rédeas, quanto mais vocês quiserem ser mestres de vocês mesmos e

da sua vida, mais vocês vão se afastar e mais isso vai ser difícil.
Isso vai lhes aparecer de maneira cada vez mais flagrante.

O que, durante a minha época, necessitava, eu diria, de uma força excepcional da alma para uma missão
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especial que eu cumpria naquele momento (e a minha missão foi muito curta), simplesmente era para deixar a
marca da minha Vibração e da minha Presença, a fim de permitir, com o impulso desta Profundez, tornar atual o

Caminho da Infância, o Caminho da Inocência.
E é hoje, nesses tempos particulares, que este Caminho da Infância deve lhes parecer e aparecer como

evidência.
Lembrem-se: a Criança está totalmente imersa no que ela faz, no que ela é, no instante.

Os desejos os afastam do instante.
As projeções, sejam elas quais forem (em uma data, em um evento), também os afastam do instante.

E a solução está apenas no instante.

Então, tornar-se Simples, tornar-se de novo uma Criança, tornar-se de novo Humilde, é certamente, talvez, a
coisa mais difícil de aceitar para a personalidade.

Mas é, também, a coisa mais simples de realizar, hoje.
Pois isso nada requer de vocês.

Isso não requer qualquer esforço.
Isso não requer qualquer hábito.

Isso não requer qualquer meditação.
Seja qual for a sua atividade (quer estejam em via de colher uma flor ou de amar um ente querido), tudo isso

deve ser feito, simplesmente, com a maior espontaneidade.
Pois a Criança também é esta espontaneidade.

Então, vocês não podem cogitar sobre um futuro, sobre o seu devir, de saber agora se vocês Vibram ou se
vocês não Vibram, de saber de vocês sentem as energias, de saber se vocês vivem o Estado de Ser.

Pois, o que é importante é a Paz ou a ausência de Paz.
E cada dia que aproximá-los dos diversos encontros com a Luz, leva-os a ver isso cada vez mais claramente.
Se vocês forem Simples, se vocês aceitarem tudo o que se apresenta (ou um ato aparente de submissão da

personalidade), isso será um ato de grande coragem.
É justamente isso que dá a força da alma, de uma alma que se voltou para o Espírito e não mais para a matéria.

Não por considerar que a matéria deste mundo esteja suja ou corrompida, mas, bem mais, por saber que
qualquer matéria deste mundo é efêmera e que jamais algo efêmero poderá preenchê-los pela Eternidade:

somente a Eternidade pode fazê-lo.

Então, eu os convido para olharem bem o que acontece em todos os atos da sua vida, em tudo o que ocorre na
sua vida.

Mas para reconsiderar isso se perguntando como agiria uma criança, como agiria a espontaneidade, seja qual
for a circunstância.

E se vocês disserem (como fez CRISTO), mas durante a sua vida, sem ser torturado, sem sofrer na cruz: “Pai,
que a tua vontade seja feita”, quem é este Pai?

Ele não é um deus.
Ele é simplesmente o que vocês São, na Eternidade.

De fato, vocês são o Pai de si mesmo.
Todos nós somos os nossos próprios genitores, em algum lugar.

Então, estar na Humildade e na Infância significa aceitar não compreender tudo, aceitar nada comandar, aceitar
nada controlar, deixar a vida trabalhar e não interferir nesta vida.
É tornar-se também, é claro, Transparente à Luz, na totalidade.

É deixar-se guiar pela Luz.
É não mais se deixar levar pelo seu interesse próprio e pessoal, pelo seu medo e pela sua proteção do dia

seguinte, seja ele qual for, pois mesmo o dia seguinte não terá um tempo.
E esse dia seguinte será apagado por um outro dia, ou pelo fim dos dias, o que dá no mesmo.

Então, mais do que nunca vocês estão convidados a chamar por mim.
Eu não falo, é claro, dos seus Alinhamentos, mas dos momentos em que isso lhes parecer, justamente, não

elementar, não fácil, em que isso lhes parecer escapar à sua compreensão ou quando ficarem com raiva.
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Pois é precisamente, naquele momento, que eu posso estar mais próxima de vocês.
Chamem por mim e eu irei responder, como eu sempre fiz.

Simplesmente, isso irá se tornar, para vocês, mais compreensivo, mais fácil, mais evidente.

Tudo isso é a contribuição da Humildade, da Simplicidade.
Mas lembrem-se de que, enquanto vocês não tiverem esquecido de si mesmo (e que existe, em vocês, o

sentido de uma importância deste corpo, desta pessoa, desta vida, deste papel que vocês mantêm hoje, desta
função que lhes foi atribuída, ou que a vida lhes atribuiu), vocês ficam dependentes das circunstâncias da vida

e vocês certamente são afastados da Luz.
O que era dificilmente perceptível há alguns anos deste tempo terrestre, vai lhes aparecer, cada vez mais, de

maneira, eu diria, estrondosa para a Consciência.
É o momento em que vocês aceitam que, finalmente, não existe, em meio a este corpo e a esta vida, outra

possibilidade senão ser o que vocês São.
O que eu acho que o IRMÃO K chamou de maturidade, de maturidade espiritual (ndr: intervenção do IRMÃO K

de 16 de outubro de 2012 (6)).
Descobrir isso - a maturidade espiritual e a sabedoria - é a Infância.

Isso não é o resultado de ascese.
Isso não é o resultado de jejum.

Isso não é o resultado de oração, mas, bem mais, de um estado de alma.

Assim, quando eu possuía o meu diário (que se tornou o que vocês conhecem, talvez, hoje, como “história de
uma alma”) eu dei, exatamente, todos os elementos que constituem o Caminho da Infância.

Então, o que ainda podia parecer tão distante de suas vidas, até há pouco tempo, eu lhes garanto que hoje
vocês têm mais facilidade de percorrer o Caminho da Infância.

É, eu diria, um ascensor direto para o que vocês São e eu posso, de maneira privilegiada, ajudá-los ali, se
vocês forem sinceros.

Eu não estou aí para lhes dar uma vantagem terrestre.
Eu não estou aí para responder a uma necessidade terrestre, mas, sim, a uma necessidade da alma: aquela da

Eternidade.
E, mais do que nunca, nisso eu estou no meu posto.

Recorrer à minha Ressonância, recorrer ao meu Elemento, recorrer à minha Presença, irá ajudá-los, realmente,
a viver a Infância e, então, a Simplicidade.

Não haverá mais zona de resistência à Luz, em vocês.
A Transparência irá se tornar total.

Vocês não serão mais afetados por todas essas mudanças que estão ocorrendo em suas fisiologias.
Vocês irão vivê-las sem serem afetados e vocês irão aceitar, por exemplo, a modificação das suas

necessidades, sejam elas quais forem, não como uma punição, não como uma restrição, mas, sim, como a
evidência da Luz.

Aí estão as poucas palavras que eu tinha que dar a vocês, e a Vibração da minha Presença.
Então, Irmãos e Irmãs, vivamos de novo um momento de Paz, um momento de Amor, na Simplicidade da

Infância.
Eu lhes digo, quanto a mim, até uma próxima vez.

E não se esqueçam: eu estou à disposição de vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA.
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Eu vou terminar por esta frase que não é minha e que, no entanto, ressoa com o que eu sou.

Eu lhes diria: “deixem a sua vida ser como uma rosa que exala o seu perfume, sem levantar questão acerca do
perfume”.

E vocês irão descobrir, se isso já não ocorreu, a Eternidade.
Eu lhes digo, até logo.

************

1 - UM AMIGO (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-24-de-novembro-de-2012-autres.html

*

2 - IRMÃO K (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-24-de-novembro-de-2012-autres.html

*

3 - TERESA DE LISIEUX (31.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-31-de-outubro-de-2012.html

*

4 - HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

*

5 - ARCANJO ANAEL (01.04.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/anael-1-de-abril-de-2011.html

*

6 - IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

*

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef8c0.html

http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-24_novembre_2012-articlef8c0.pdf
24 de novembro de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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