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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -
Primeira mensagem de URIEL no site Autres Dimensions

Eu sou URIEL, Arcanjo.
Bem amadas almas humanas, o meu papel é pouco conhecido de vocês.

Eu intervenho em meio aos Multiversos e às Multidimensões cada vez que há uma mudança em meio à ronda
dos Arcanjos, em meio à sua densidade, e eu intervenho no final e no início.

Eu sou a Radiância que permite e favorece a Reversão.
Eu sou a Pomba.

Eu sou o Arcanjo que anuncia, prepara e realiza a Reversão.
A reversão em meio à sua densidade é um fenômeno importante.

Alguns elementos, se vocês quiserem, em relação a este mecanismo inicial e terminal: a partir do momento em
que vocês passarem de um ponto ao outro, em meio a esta própria Dimensão, da vida à morte e da morte à

vida, existe um fenômeno de reversão ligado a esta própria passagem.
Esta passagem, vocês vivenciaram muitas vezes.
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Esta reversão é acompanhada, em meio à sua Dimensão dissociada, de uma reversão da Consciência, de uma
reversão biológica, fisiológica, espacial e temporal.

Passar do não manifestado ao manifestado, em meio a esta Dimensão, assim como o retorno do manifestado
ao não manifestado, em meio a esta limitação: o meu papel é o de assisti-los Vibratoriamente, nisso.

Eu intervenho de maneira muito mais ampla durante o início de um grande ciclo e no final do dito ciclo.

***

Como vocês sabem, vocês entraram na época da Revelação que irá terminar por uma Reversão.
Esta Reversão diz respeito às Consciências, sejam elas quais forem: a Consciência deste planeta, a

Consciência deste Sistema Solar e também, evidentemente, a Consciência humana.
Eu sou o Arcanjo que dá o impulso à Reversão.

Neste final, a Reversão é muito mais ampla do que aquela que vocês conhecem ao passarem da vida para a
morte e da morte para a vida, em meio à ronda das suas encarnações.

Esta passagem é acompanhada de um processo muito mais importante, tendo sido chamado de Ressurreição.
A Ressurreição total e final da sua Divindade em meio à Unidade, se tal for o seu desejo e o seu caminho.

Eu promovo, em cada ser humano que desejá-lo, as modificações necessárias para esta Reversão.
Reversão que é acompanhada de uma mudança radical do sentido dos valores, do próprio sentido do que é

chamado de vida.
Esta Reversão final será anunciada e preparada.

O meu tempo, o meu momento, em meio à sua densidade, ainda não chegou.
Entretanto, intervindo em meio ao Conclave Arcangélico, é possível preparar, pressentir e viver esta passagem

particular da dualidade, que governou as suas vidas desde tempos imemoriais, para a Unidade.
A dualidade é a sucessão da Sombra e da Luz, a sucessão do que vocês experimentaram, em cima como
embaixo, na intensidade e na escala das emoções, dos pensamentos, das suas vidas e das suas mortes.

A transformação que vai ser iniciada em breve está ligada a uma passagem muito mais importante, já que isso
deve conferir, pelo princípio de Ressurreição do seu corpo de Eternidade, o acesso ao Ilimitado.

***

Assim que vocês tomam densidade e forma em meio a este mundo, vocês ficam limitados.
Limitados pelo seu corpo, limitados por isso a que vocês acederam, limitados ainda pelos relacionamentos

condicionados através das manifestações exteriores, como um olhar, um gesto, uma palavra.
A relação, nas outras Dimensões, não é mais limitada, ela se torna Ilimitada.

Não existem mais, em meio à Ressurreição, limitações, barreiras e, sobretudo, dualidade.
Hoje, eu venho propor-lhes para provar, para sentir e Vibrar na energia da Pomba ou no Evangelho da Pomba,

o retorno à Paz e à Alegria, além das manifestações habituais das dualidades deste mundo limitado.
Vocês imprimiram, em vocês, o Selo.

Vocês se prepararam, hoje, especialmente pelas Chaves Metatrônicas que vocês Vibraram em vocês (1).
Será preciso, agora, abrir essas Chaves Metatrônicas no nível da cabeça, no seu Coração e no conjunto das

estruturas físicas e sutis em meio a esta personalidade.
Em seguida, será preciso experimentar e sentir a Vibração pelo mundo cristalino e, enfim, experimentar e sentir

os gestos e as palavras que finalizam em vocês a preparação.
Assim, eu vou voltar, nesta noite, em meio à minha Radiância e depois da sua preparação, para colocá-los em

ressonância com a Ressurreição, em ressonância com o Estado de Ser (2).
O Conclave Arcangélico, a FONTE e as diversas Assembleias irão permitir, e permitem desde já, a um número

cada vez maior de Consciências humanas, experimentar, provar e sentir o que será a Ressurreição.
A Ressurreição, a passagem da limitação ao Ilimitado, ocorre, vocês entenderam, pelo Coração e pelo

Abandono.
Não há outras Chaves.

Não há outras possibilidades.

***

Passar dos mundos do sofrimento e de alternância da Alegria e do sofrimento, para esses mundos Unificados
da Alegria eterna e da Paz eterna, é o meu papel e a minha função.

Este papel e esta função assumem o sentido mais importante porque, em meio a esta Dimensão dissociada, a
passagem do limitado ao Ilimitado é crucial, ao passo que a passagem de uma Dimensão dissociada para

outra Dimensão dissociada acontece também pela minha Radiância e pela a minha Presença, mas de forma
menos perturbadora, já que não se trata de uma Ressurreição, mas de uma continuação, em uma oitava

diferente, certamente, mas com muito mais facilidade.



Vocês vão passar, à medida do impulso da minha Presença e do impulso Metatrônico, da ignorância para a
lucidez, dos domínios fechados para os domínios abertos.

Ao penetrarem as camadas profundas da sua interioridade, vocês irão descobrir ao mesmo tempo a Dimensão
da sua Semente de estrelas, o estabelecimento das Filiações e as suas Revelações e, também, o acesso à

Alegria, à Eternidade.
Vocês irão enfim descobrir a Verdade, aquela que vocês procuram há tanto e tanto tempo em meio a estes

mundos de Ilusão e de mentira.
Vocês irão descobrir a Luz que vocês São.

Isto pode parecer, para alguns de vocês, ainda distante.
E, no entanto, isto está muito próximo.

Há apenas um passo para dar, do exterior para o interior.
Eu espero poder, com o seu consentimento, propiciar este passo para todos vocês.

 Então, resta-lhes viver o protocolo informal de abertura ao Supramental, à Luz branca Metatrônica e, também,
viver a Radiância cristalina, através dos cristais que irão fazê-los Vibrar, que vocês próprios irão escolher,

depois da recepção do Supramental e antes da Bênção.
Quanto a mim, eu vou voltar no encerramento, a fim de fazer Vibrar, em vocês, para vocês e com o nosso

trabalho pessoal, o interior e a Verdade do Ilimitado.

***

A passagem do limitado ao ilimitado é certamente a passagem mais deslumbrante que uma Consciência pode
viver, pois isso firma o retorno às moradas eternas, às moradas da FONTE do Pai/Mãe Uno, além da Ilusão,

além do efêmero.
Vocês irão redescobrir o que vocês São.

A ressonância e o relacionamento do seu Estado de Ser com a sua personalidade irão ocorrer e começar,
cada um ao seu modo, cada um à sua maneira.

Assim como vocês estabeleceram o contato durante as Núpcias Celestes com as novas Lâmpadas, assim
como vocês Vibraram, em vocês, as Chaves Metatrônicas e já perceberam alguns efeitos na sua Consciência,

do mesmo modo, a minha Radiância em meio à sua Presença irá lhes permitir levantar o véu e ajudá-los no
sentido da sua busca, no sentido da busca da Eternidade e da sua Verdade.

A minha Radiância está mais próxima de vocês do que estava há alguns meses.
A adição das Chaves Metatrônicas em meio à sua Consciência permite-me fazê-los Vibrar na minha Presença e

revelar, em vocês, a sua Presença.
De Presença a Presença, a personalidade e as suas estruturas descobrem o Estado de Ser e as suas

estruturas.
Um outro mundo, uma outra Vida, uma outra Verdade e, no entanto, a Verdade do que vocês São, a Verdade

Absoluta da Vida, em meio à Alegria, em meio aos domínios não separados e não divididos.
Neste encontro de Presença a Presença, a Alegria se manifesta em meio ao Coração, em meio à Consciência

e vocês descobrem a sua Verdade, além de tudo o que acreditaram pensar e esperar.
Não há palavras suficientemente sugestivas.

Não há palavras suficientemente luminosas relacionadas a este acontecimento.
Este encontro, ou esta primeira ressonância, de Presença a Presença, não pode ser expresso em palavras.

Isto atinge o indizível.
Falar é já se afastar.

Então, nós iremos Comungar, nesta noite, assim que a sua preparação tiver sido concluída.
Em meio às suas peregrinações, em meio à limitação, vocês terão tempo e possibilidade de pensar em mim.

Durante os tempos que restam nesta Ilusão, vocês poderão recorrer à minha Presença em meio à sua
Presença.

Vocês poderão reviver o significado e a excelência.
Eu sou o Arcanjo URIEL e eu os abençoo.

Eu os deixo agora trabalhar em meio à Vibração e ao apelo à sua Revelação.
Sejam abençoados.

************
ACESSO À SEGUNDA PARTE
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Eu sou URIEL, Arcanjo.
Almas humanas na encarnação, eu volto para ressoar, pela minha Presença em meio à sua Presença, pela

energia e pela Consciência da Reversão e da Pomba, eu venho despertar e ressoar em vocês, com vocês, a
lembrança, a memória e o despertar do Ilimitado.

Uma porta se abre, invertendo e restabelecendo em vocês o sentido e a Verdade do valor da Luz Vibral, a fim
de marcar em vocês o Selo da Liberdade e o Selo da Esperança e, sobretudo, da Alegria.

O meu papel e a minha função, que eu defini um pouco antes, irá consistir, assim que o Arcanjo METATRON
tiver estabelecido, em meio à sua Consciência, as sete últimas Chaves, em impulsionar a fase final da

Revelação.
Mas, no entanto, antes desta época e de maneira pontual, pela Radiância da ressonância que vocês

estabeleceram comigo e com a minha Consciência, será possível aproximá-los de mim e, então, de vocês,
prepará-los para viver uma expansão ilimitada em meio ao seu Corpo Eterno e à sua Consciência despertada

para a sua Eternidade.
Porém, desde já, eu venho trazer e imprimir, em meio ao seu Coração, a marca da minha Radiância, a marca da

Pomba, se vocês aceitarem e se vocês desejarem.
Isso me permitiu, apoiado pela Radiância dos Arcanjos, fazê-lo.

Então, no silêncio das palavras e no silêncio interior, nós iremos ressoar, juntos, as nossas Presenças, a fim de
conectarmo-nos uns com os outros e, principalmente, de conectarem com a sua Vibração primordial de

Semente de estrelas.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Em meio mesmo à sua densidade, a matéria torna-se Vibração e se torna Luz.
Agora.

... Efusão de energia ...

Em meio mesmo a esta densidade, eu imprimo o Selo da Liberdade, da Liberação e da Unidade, a fim de
elevarem esta densidade para as Moradas Eternas do Espírito e da Verdade.

Agora.

... Efusão de energia ...
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De agora em diante, é possível, pela sua liberdade e pela sua escolha, por ressonância e simpatia, chamando
a minha Radiância e a minha Presença no seu Templo interior, aliviar a Vibração e o peso, penetrar nas
Moradas do Estado de Ser e viver de novo em meio à Eternidade, à Verdade e à sua Verdade, além da

densidade.
Agora.

... Efusão de energia ...

Este pedido, que agora é possível a vocês, acontece em meio à sua própria Presença pelo apelo à minha
Presença.

Eu sou o Arcanjo que permite isso.

... Efusão de energia ...

Eu os deixo banharem-se nesta Luz e nesta Vibração, Unificadas, na Unidade.

... Efusão de energia ...

Recebam e aceitem o que eu lhes trago agora, como prova da Unidade e da Verdade.
Que a Paz da Pomba possa abrasá-los no Fogo do Amor e da Verdade, agora e para sempre, se tal for o seu

desejo.
Filhos da Lei do UM, nós os amamos, nós, os Arcanjos, pelo que vocês São e que, por enquanto, vocês ainda

não reconhecem na totalidade.
Eu os deixo, no silêncio e na Vibração.

Nós os abençoamos, nós, o Conclave Arcangélico.

************
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Eu sou Uriel, Arcanjo.

Recebam, amadas Sementes de Estrelas a caminho da sua Eternidade, a Paz e a Graça da minha Presença.

Recebam e comunguemos juntos, se vocês desejarem, na Presença e no Estado de Ser.

Eu venho ao seu mundo trazer a Paz e a Reversão definitiva para o seu Retorno à sua Dimensão estelar.

Eu sou a Pomba.

Eu sou o Evangelho da Paz que vem a vocês, não no ruído das palavras, mas na calma do Silêncio.

À medida que o seu tempo passar, eu me aproximo da sua consciência e da sua Dimensão para preparar em
vocês a atualização do Fogo do Amor em meio à sua Verdade, à sua Eternidade e à sua personalidade.

Juntos, unidos e unificados e em comunhão, eu venho propor-lhes, se vocês aceitarem, viver o retorno à
Alegria eterna, o retorno à felicidade.

Eu venho lhes facilitar o Despertar e a sua entrega.

As minhas palavras, por meio deste canal, são apenas a Dança da Paz em meio ao seu Estado de Ser.

Eu venho ressoar, em vocês, a Dimensão da Liberdade, as dimensões da Alegria e do Amor indizíveis.

Este é o meu papel.

Este papel assume, no Universo, uma dimensão especial devido ao desaparecimento das suas condições
dissociadas de vida.

Então, sim, eu trago a vocês, muito em breve, o Evangelho da Paz Eterna.

Este Evangelho não é em palavras, este Evangelho não é uma revelação, mas ele é o estabelecimento,
definitivo e total, da sua Soberania.

Ele é o estabelecimento, em vocês, de uma Alegria perpétua em que nenhuma sombra pode vir macular a
consciência.

Bem amadas Sementes de Estrelas, o momento do Ser e da Presença se aproxima de vocês e me é possível,
após algum tempo, comunicar-me, pela Paz da Presença e pela Paz do Ser, com a sua Dimensão Interior, com

o seu Templo Interior.

Eu preparo o toque final para a acolhida, em vocês, do Mestre da Luz.

Eu venho desbloquear, em vocês, se aceitarem, o acesso à sua Presença total em meio mesmo a esta
densidade.

É dessa forma que se realiza a preparação para estar no seu Ser, para estar na sua Presença, para estar na
sua Eternidade.

As cortinas se erguem.

O vento da Liberdade sopra.

O Fogo do Amor vai iluminar e transformar a sua visão e a sua realidade em meio mesmo a esta densidade
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para que, ao acabarem com esta ilusão, permaneça em vocês a lembrança desta experiência difícil para
que, nunca mais, isto ocorra em qualquer lugar dos múltiplos universos, independentemente das evoluções.

A reunificação da Criação, e não unicamente em meio ao seu sistema Solar, está a caminho.

Vocês estão convidados a viver, muito em breve, uma vez as sete Etapas realizadas, as Núpcias Unitárias.

Isto que vocês percebem e captam, em meio mesmo à minha Radiância entre vocês, são as primícias das
Núpcias Unitárias.

Vocês têm que retornar a vocês mesmos, à sua Dimensão mais Luminosa.

É da sua responsabilidade preparar-se, preparar o seu Templo Interior para essas Núpcias.

O que é para compreender e para integrar, na sua Dimensão, e que irá levá-los a esta Paz, a este Estar na
Presença, é a humildade, a simplicidade, a verdade e a integridade.

A Paz se estabelece em vocês quando vocês renunciarem à ilusão, ao jogo do outro, à dominação do outro.

Ao acolher, e ao se abandonar à Luz, vocês realizam a Unidade.

***

Vocês todos vieram, sem exceção, para viver isto agora e aqui.

Todos vocês estão, mesmo sem admitir conscientemente agora, esperando por este instante e por este
momento privilegiado do retorno ao Estado de Ser.

Estas Núpcias Unitárias poderão acontecer plenamente após receberem a totalidade das Chaves Metatrônicas,
quando então tiverem realizado a alquimia da Lemniscata pela fusão das duas Coroas, quando tiverem

desvendado a solução da equação da dualidade na Unidade pela ação da alquimia e pela transmutação do
Coração e da cabeça.

Agora, há algum tempo do seu tempo, alguns seres humanos têm vivido, por antecipação, o retorno do Fogo
do Amor.

Aqueles que chegaram a esta vivência não são de modo algum os seus Mestres, mas sim o seu 'espelho' para
que se tornem como eles, vocês também, seres soberanos, seres sem qualquer subordinação, seres

Unificados inteiros e completos.

A Coroa Radiante do Coração, unificada à Coroa Radiante da cabeça, provoca o Fogo do Amor, aquele que
lhes permite estabelecerem-se na Paz e no novo Evangelho.

A sua vida, aquela que vivem nesta densidade, está mudando e irá mudar cada vez mais depressa para levá-los
às Portas da Unidade.

Vocês devem, se desejarem, caminhar no sentido da mudança, não lutar, não resistir, mas acompanhar,
na humildade e na simplicidade.

Deixem-se levar pela Dança da Luz, pelo Fogo do Amor porque vocês são assim.

Mesmo se isto lhes parecer distante, isto é apenas uma aparência e uma ilusão produzida pela sua cabeça.

Não há distância.

Vocês devem voltar na coincidência do Estado de Ser e da personalidade.

Busquem a natureza.

Ela é simples e humilde.

Fiquem longe das construções deste mundo que se desconstrói e que irá se desconstruir.

Fiquem afastados dos conflitos, fiquem longe dos problemas, pois vocês não são nem esses conflitos, nem
esses problemas.

Acolher a Luz é simples.

O que complica e o que abala, distanciam-nos do acolhimento da Luz.

Deem o primeiro passo e vocês vão descobrir que, sem esforço e sem luta, a sua vida vai se simplificar e se
iluminar.



Voltem a ser como as crianças: simples, alegres.

Isto é possível, hoje, pela Presença do Conclave e pela Tripla Radiação.

Aqueles que quiserem envolvê-los em meio à trama social, em meio às pessoas próximas de vocês, dizendo
que isto é ilusão, irão provar, por si só, que ainda não estão prontos para aceitar essa simplicidade.

Não julguem, não condenem.

Contentem-se em unificar e em amar.

Nesta Vibração, nesta Unidade da Luz, não pode ter conflito, não pode haver problema, portanto, não
deixem que a desordem e o conflito retomem lugar em suas vidas.

***

Vão para a bondade, vão para o sorriso, vão para a Vibração.

Percebam, em vocês, através da Vibração, o que os alivia e os eleva e os aproxima do novo Evangelho e
elimine, sem luta e sem resistência, o que abala e torna densa a Vibração.

Vocês devem se tornar ainda mais simples pela majestade da Luz Vibral e pela intensidade do Fogo do Amor
atuando em vocês.

Isto se chama a Presença, isto se denomina ‘estar presente’, desvinculado de todo afeto e de todo
pensamento.

Basta estar no momento.

Basta ser humilde e simples.

O restante irá se estabelecer por ressonância e atração, de maneira extremamente simples, para engrandecer,
em vocês e através de vocês, a intensidade e a qualidade do Fogo do Amor, a intensidade e a qualidade da

Vibração do seu Coração.

Estas são algumas palavras emprestadas da sua linguagem.

***

Além das palavras, vamos penetrar, agora, no Silêncio e na Vibração, conjuntamente.

Agora. Eu os abençoo.

... Efusão de energia ...

Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh

... Efusão de energia ...

Elohim - Elohim - Elohim

... Efusão de energia ...

Amadas Sementes de Estrelas, para integrar, para absorver a Vibração do Amor, vocês podem ir em meio ao
húmus, em meio à natureza, ao pé das árvores, Comungar no Silêncio, na sua Presença, na nossa Comunhão,
no Silêncio das palavras, no Silêncio do olhar, durante alguns instantes, face a face com o Todo, para permitir

ao seu corpo físico absorver e integrar.

Quanto a mim, a minha Presença e a minha Radiância estarão presentes neste canal, para vocês, a cada
oportunidade que me for dada, no Silêncio e na mesma qualidade Vibratória.

Vão em Paz, porque vocês são a Paz.

Vão no Amor, porque vocês são o Amor.



Vão no Amor, porque vocês são o Amor.

Vão na simplicidade.

Eu os amo.

Até logo.

************
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Meu nome é Uriel. Eu sou o Arcanjo Uriel.

Caras almas humanas nesta encarnação, recebam minhas saudações e minha Radiação.

Eu frequentemente fui chamado, em seu mundo, o Anjo da Presença, a Pomba.

Eu sou, de fato, o Arcanjo, além de seu papel em sua Criação, que intervém nos universos, Unificados como
dissociados, quando da transição, não a passagem, como o faz o Arcanjo Rafael, mas no momento final,

denominado reversão.

Esse fenômeno de reversão observa-se e manifesta-se a cada mudança Dimensional.

Essa reversão refere-se ao conjunto de manifestações da Consciência.
Passar de um plano Dimensional a um outro acompanha-se, efetivamente, desta noção de reversão, do Interior para

o exterior, do alto para baixo, da esquerda para a direita, em todos os sentidos.

Essa reversão, no momento da Translação Dimensional, é indispensável.
Ela permite o salto Vibratório.

Intervenho nesse preciso momento e também na nova Dimensão, como aquele que lhes dá o Evangelho da Pomba.

O Evangelho da Pomba faz parte dos ensinamentos da nova Dimensão.

Intervenho, com o Arcanjo Metatron, nesse processo final e no processo inicial da nova Dimensão.

Sou também aquele que lhes permite manifestar, depois de um certo número de passagens ligadas à sua depuração,
o processo final chamado, pelo bem amado Sri Aurobindo, o ‘Switch’ da Consciência.

Eu lhes permito portanto, por minha Presença e minha Radiação, facilitar a passagem da Dualidade para a
Unidade, a passagem dos mundos dissociados aos mundos Unificados.

Eu sou também aquele que permite a ativação de uma de suas cinco novas lâmpadas, chamada o 11º corpo [situado
sobre o lábio superior, no sulco sob o nariz], em relação direta com o Verbo Criador, a Presença e o Silêncio.

Eu sou o Arcanjo que trabalha nos mundos, para permitir estabelecer os novos fundamentos, as novas bases de
acesso da Consciência em sua nova Dimensão de Vida.
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acesso da Consciência em sua nova Dimensão de Vida.

Aí está, definido em algumas palavras, meu papel na coletividade como em sua individualidade.

Eu sou aquele que mobiliza os elementos que devem ser mobilizados, em vocês como no planeta, como o fato de
redesenhar e redistribuir as funções novas elementares na nova Dimensão.

Minha Presença permite essa reversão e lhes permite ajustarem-se mais facilmente na Lareira do Coração, ali
estabelecer sua Consciência Unificada.

*

Como Arcanjo da reversão, intervenho na reversão da Energia e da Consciência, em suas estruturas.

Essa reversão final leva-se a efeito ao nível de sua 11ª lâmpada mas, antes, e portanto agora, como isso foi
anunciado por Miguel, Arcanjo, em ressonância com a recepção das Triplas Radiações do Espírito Santo, do

Ultravioleta e da Fonte, dentro de seu canal mediano e de suas estruturas, em 17 de abril, o Fogo da Terra tocou o
Fogo do Céu.

O Fogo do Céu veio fecundar o Fogo da Terra e despertá-lo.

Assim, portanto, em seu Triângulo Sagrado, em sua Lareira Inferior, a Consciência começou a se voltar e a subir ao
longo desse canal mediano, ativando por aí mesmo, dentro de suas estruturas sutis novas, a 11ª lâmpada, permitindo

também, na Terra, despertar as Dimensões novas da Terra, por intermédio do despertar e da revelação desses
vulcões, como foi anunciado desde vários anos.

Assim, por conseguinte, eu dizia, meu papel é específico, a partir de agora.

Ele evolui de maneira silenciosa, unicamente por minha Presença, durante este período que vocês vivem.

Vocês estão, durante este período e até a data que lhes foi anunciada pelo Arcanjo Miguel, em gestação, em
gestação da conexão, da ressonância que vai lhes permitir, para aqueles de vocês que ainda não o viveram, colocar
em adequação suas estruturas limitadas, aqui embaixo, em sua encarnação, com suas estruturas ilimitadas ao nível

do Estado de Ser.

A Ponte de Luz assim, que une literalmente o Céu à Terra, está agora ativada.

A Terra vai se ajustar, ela também, a esta nova frequência, aquela de sua liberação.
Do mesmo modo que vocês mesmos, se ajustam à sua própria liberação.

Lembrem-se que além do chamado à Consciência Micaélica, eu estarei, a partir de 17 de maio, também, com vocês e
em vocês, simplesmente por esta frase: «eu chamo o Anjo da Presença».

Nesta Vibração pronunciada, vocês ativarão em vocês a recepção da Presença para vocês mesmos numa de suas
lareiras, se possível, no Coração.

Vocês vão constatar, para alguns de vocês, vocês o constatam já, que vai se tornar cada vez mais fácil entrar na
interioridade, no Samadhi, e tocar mesmo a Vibração da Existência mesmo em suas estruturas limitadas.

Lembrem-se também que é nesta Consciência e nesse contato, que vocês extrairão a energia, a força, necessárias
para levar a efeito e a seu termo sua vida nesta Dimensão.

Absolutamente tudo o que lhes será necessário encontrar-se-á nesta Consciência Interior.

Vocês se aperceberão por vocês mesmos que tornar-se-á cada vez mais difícil encontrar fontes de contentamento nos
mundos exteriores.

Progressivamente e à medida do avançar dos dias e das semanas, vocês extrairão no interior de vocês o que tinham
o hábito de encontrar no exterior.

A Vibração Interior tornar-se-á seu refúgio e seu salvo-conduto mas tudo isso o viverão e o compreenderão
facilmente vivendo-o.

Eu diria que na fase final, não haverá outra satisfação senão esta e é a mais bela das satisfações.

*

Se houver em vocês perguntas concernentes especificamente a esta noção de reversão e de Presença, em vocês
mesmos ou em relação com minha própria Presença, gostaria de tentar trazer ali um novo esclarecimento, ainda

que, o mais frequente, minha ação e meu efeito se resumem à Presença, as palavras me são quase tão difíceis como
ao Arcanjo Metatron.

Entretanto, me é possível extrair, desse canal e de seu cérebro, as palavras presentes, a fim de trabalhar também
através das palavras e do Verbo.

Durante a minha intervenção e, desde agora, reforçarei minha Radiância para estabelecer-lhes, em mais palavras,
dentro do que chamaria e que vocês chamariam a Presença a vocês mesmos, porque a denominação «Anjo da

Presença» corresponde inteiramente ao que é útil, para vocês, hoje, realizar: a sua própria Presença a vocês mesmos
e eu sou o elemento que ressoa em vocês com relação a isso.



Dentro desta Vibração, aguardo agora as suas perguntas.

***

Questão: a Presença e a recentralização em Si estão ligadas?

Cara humana, eu diria que a partir do momento em que há alinhamento, daí resulta, com mais facilidade, a
capacidade para manifestar a Presença.

Manifestar a Presença é manifestar o Samadhi, manifestar a Alegria interior, ligada à Reconexão, à reversão da
Consciência, em relação com a passagem de sua consciência dissociada para a Consciência Unificada, mesmo em seu

corpo de personalidade.

É por meio desta Vibração que o contato com o Estado de Ser se torna possível.

Isso age como um processo de sintonia e de sincronia.

***

Questão: ao que chama de Evangelho da Pomba?

Essa é uma expressão, cara humana, correspondente aos ensinamentos que dou, quando do estabelecimento da
Consciência nas novas Dimensões.

Já transmiti este Evangelho da Pomba há algumas dezenas de anos, que foi retranscrito por um médium, que dá os
fundamentos da nova Vida, ali preparando-os, de algum modo.

A construção desta ressonância sob forma de escrita é, hoje, mais do que nunca, atualidade.

É um modo de se preparar para a passagem e para a reversão.

Sabendo que, hoje, pela minha Presença no Conclave, é talvez mais fácil vivê-lo na Verdade, na Vibração, mais que
nas palavras, mas as palavras redigidas então, por esse médium, permitem também aproximar-se da Essência de

minha Vibração.

***

Questão: você tem ajustes a trazer com relação a este ensinamento original?

Os únicos ajustes são diretamente procedentes da capacidade de minha Presença no coletivo.

É hoje, para vocês, infinitamente mais fácil entrar na ressonância da Presença e no Estado de ser do que
anteriormente.

As palavras de então, remontando ao que vocês chamam uma geração, eram uma preparação.

Para alguns de vocês, isso permanece como uma preparação atual: aqueles de vocês que têm dificuldade para
pacificar a atividade da personalidade, do mental ou das emoções.

As palavras transcritas então, naquela época, são hoje muito mais portadoras de sentido, aliás, que à época.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, almas humanas, eu me proponho permanecer com vocês para que minha Presença desperte em vocês sua
Presença a vocês mesmos.

... Efusão de energia ...

Eu digo que cada um de vocês pode, também, recorrer a mim como ressonância de Presença e Anjo da Presença.
Acolhamos agora, juntos.

... Efusão de energia ...
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Eu sou Uriel, Arcanjo.

Anjo da Presença e Arcanjo oficiante da reversão.

Bem amadas Sementes de Estrelas, nesta Dimensão dissociada, o sopro da Luz chega a vocês.

O momento de passar à sua Dimensão original nasce em breve.

Os instantes e os momentos que vive esta Terra, como todo este sistema solar e doravante parto, preparação e

entrega.

O retorno é uma inversão total do sentido, da função, do movimento.

O que era contração e densidade tornar-se-á expansão e leveza.

O que era peso tornar-se-á ausência de peso.

O que era falso dará lugar ao verdadeiro.

Eu intervenho neste espaço preciso de reversão.

O que vocês vivem é preparação.

O que vocês vivem é preparativo.

Essa fase necessita silêncio e apaziguamento.

Silêncio e apaziguamento apenas podem ser alcançados através da ausência de ativação do que contribui para a

ilusão.
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Assim, a passagem da vibração da Luz vibrante, em meio às suas estruturas, em meio à sua Consciência, deve

agora, neste espaço como em outros locais, passar pela Cruz, pelo centro.

O que estava à esquerda deve ir para a direita.

O que estava embaixo deve ir para cima.

O que era interior deve se tornar exterior a fim de que não haja mais distância e separação entre o que estava

separado, dividido.

Isso necessita silêncio.

***

A reversão é Silêncio: silêncio de palavras, silêncio de pensamentos, silêncio de emoções, permitindo manter o

Templo Interior do Coração pronto e limpo para deixar vir o Fogo ardente do Sol, para renascer como filho

ardente do Sol, preparando a vinda, o retorno, de Ki-Ris-Ti.

O momento em que tudo para a fim de que nasça o novo sopro: parada da Terra, parada da vida que não é

fim, mas reversão.

A vibração da Luz, nesta estrita Unidade, permite, se a acolhem em seu Templo, viver, através do Silêncio, a

preparação da libertação.

A porta é o Coração.

A chave é você mesmo.

Essa porta deve se abrir, ela apenas abre na pacificação de vocês próprios com vocês mesmos, de vocês próprios

com o mundo.

Vocês devem integrar o fato de estar neste Mundo, mas de não ser deste Mundo.

Isso também necessita aquiescer à intensidade da Vibração, realizável pelo Silêncio de palavras, pelo Silêncio de

pensamentos e pelo Silêncio de emoções.

Pacificação de vocês com vocês mesmos e de vocês com cada outro; isso apenas se realiza em meio à Vibração

Infinita do Silêncio Interior e em nenhum outro lugar.

***

Vocês estão na época em que o mundo, em sua inteireza, retém seu sopro porque um novo sopro vai soprar.

Há, nessa espera bem real, necessidade de se estabelecerem em sua Presença que é Silêncio de palavras, de

emoções.

A visão exterior deve se tornar visão Interior.

A emoção deve secar para se tornarem viventes em seu Coração.

O pensamento deve secar para que o Sopro do Espírito fale a vocês.

É para isso que minha Presença, em meio à sua Presença, irá procurar-lhes os estados e a graça necessários para se

viver.

Ninguém poderá dizer, neste Mundo, qualquer que seja seu olhar, que o sopro do Espírito veio de forma



inesperada, porque mesmo aqueles que se escondem deles mesmos não podem ignorar e não poderão ignorar o

que se vive, nesta Terra, como em seus corpos.

Mas a Consciência se tornará livre, livre de permanecer isolada e aprisionada.

A Luz não pode violar, de nenhuma maneira, essa liberdade absoluta.

Vocês se preparam para passar e para viver essa passagem.

Isso é inversão, isso se tornará fácil, no melhor que vocês ficarem, no melhor que vocês forem identificados pela

Vibração / Consciência do Coração.

***

O Fogo da Terra se eleva.

Os sismos da Terra são os abalos da Verdade, em meio à personalidade.

Acolher, do mesmo modo, esse estremecer, irá permitir acolher, sem dificuldade, a passagem.

Essa passagem não é a morte, mas, muito mais, a passagem da morte para a vida, da Sombra para a Luz,

permitindo-lhes se estabelecerem como Sementes de estrelas, Filhos ardentes do Sol em meio ao Infinito.

Confiança na Vibração, abandono à sua Presença, aquela que cresce e floresce em meio a suas Coroas e seu

Triângulo sagrado.

Aceitem e aquiesçam ao que o que é peso desaparece.

Aceitem e aquiesçam à Potência do seu Fogo, do seu Espírito.

Esse nascimento passa pelo Silêncio precedente ao nascimento do Verbo a fim de não mais viver pelas palavras

mas pelo Verbo, a fim de não mais viver pela voz mas pelo Ser, a fim de encarnar, totalmente, a Luz.

Eis ao que vocês são convidados e incentivados.

Bem amadas Sementes de estrelas, se há, agora, resistências em meio ao que vocês são, que estas possam se

expressar para que minha Presença e as palavras de minha presença trabalhem em vocês e seja um bálsamo

para ajudá-los a ir ao que vocês São.

***

Bem amadas Sementes de estrelas, que a sua Presença e a minha Presença se tornem Presença em meio ao Único.

Que a Graça esteja em vocês.

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100701_-_URIEL.mp3 

Eu sou URIEL, Arcanjo, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes de Estrelas, após ter chegado, pela minha Presença, em meio à sua Presença, eu vou
acrescentar algumas palavras e, sobretudo, de novas Luzes, pela Vibração, pelo Silêncio.

O Silêncio ao seu Mundo, o Silêncio ao seu Mental, o Silêncio às suas emoções, permite manifestar a
Presença e viver, pela Graça da FONTE, o alinhamento em meio ao Templo, permitindo-lhes revelar e

despertar a sua Dimensão de Eternidade, ali onde tudo é Uni e não uni-forme, ali onde tudo é Um.
Pela Vibração do Fogo do Amor, do Fogo do Coração despertando em vocês a imensidão e o ilimitado, o

contato e a emergência da Verdade.
Tudo o que é falso, em meio ao Silêncio, se extingue, quando se acende o Fogo da Verdade, da Eternidade,

em vocês e por vocês.
Eu intervenho, enquanto Arcanjo, no momento preciso em que algo de novo emerge e se revela em meio a

uma Consciência.

***

Hoje, o mundo está mudando.
Nessa mudança, manifesta-se e irá se manifestar a Verdade e a explosão da Luz, pondo fim ao reino da Ilusão,

ao reino da pessoa, a fim de eclodir a sua Dimensão eterna, encontrada e aspirada, por vocês.
As portas que estavam até agora fechadas, pelo seu trabalho, pelo trabalho das forças da Confederação

Intergaláctica da Luz Vibral e Autêntica, permitem a instalação da Luz, o retorno da Unidade e da Verdade, da
sua Presença, em meio aos espaços onde não existe tensão, nem oposição, onde tudo é beleza, onde tudo é

Unidade, onde tudo é Verdade.

***

Retirar-se e se extrair, por vocês mesmos, da matriz, deve torná-los ao que vocês São.
Desejar se extrair pela Graça da Vibração e do Fogo do Coração é uma aventura única que apenas ocorre uma

vez na história da sua Dimensão de Eternidade, de Sementes de Estrelas.
Cabe a vocês e a vocês somente o encargo de se libertar, de queimar o que não pertence à Eternidade e à

Unidade, de queimar as suas próprias ilusões, de aceitar se olhar cara a cara, Coração a Coração.
É apenas em vocês, no centro de vocês mesmos, que pode acontecer essa alquimia.

A visão exterior, as palavras exteriores devem parar no momento em que se realizar essa alquimia, permitindo-
lhes então, por uma visão regenerada e reunificada, lançar um olhar lúcido e verdadeiro sobre a matriz em que

se encontram.
Olhar sem complacência, mas com Amor.

Olhar sem subterfúgio, mas lúcido.

***

A Luz ilumina.
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A Luz transcende.
A Luz é Inteligência.

Trabalhem nela e vocês irão encontrar, naquele momento, a Felicidade, a Verdade e a Eternidade.
As Vibrações do Supramental, as Vibrações Tri-Unitárias penetram nas suas estruturas, na sua parte mais

íntima, no momento em que a minha Presença despertar em vocês a sua Presença a si mesmo, no momento
em que alguns seres guiarem vocês (por que eles foram humanos antes de encontrar a Eternidade), sendo a

garantia da sua identificação com si mesmo, em meio ao Sopro, em meio ao Fogo, em meio à Vibração do seu
Estado de Ser, percorrida até o seu Coração, despertando-os à doçura, à firmeza e à Verdade.

***

Como o Arcanjo MIGUEL lhes disse e repetiu, o período da dissolução é agora.
O que deve ser dissolvido no exterior deve também se dissolver nas partes de vocês que não pertencem à

Unidade.
O que foi denominado dúvida, medo, mágoa, crença, ego, personalidade, devem desaparecer, não através de

luta, não através de combate, mas pela Graça que lhes permite, por vocês mesmos, despertarem-se e se
revelarem em meio à Eternidade.

No momento em que se aproxima o confronto das forças de resistências, a única forma real e autêntica de se
estabelecer na Verdade é não se expor às forças que irão se opor, a esse Mundo, como a vocês.

Não pode sair Unidade, da Dualidade.
Jamais.

Apenas pode ser restabelecida a Verdade da Unidade, por si só, pela Presença e pelo Fogo do Coração.
As forças de resistência vão ser iluminadas pela Luz, propiciando então, em meio àqueles que não estão

estabelecidos, e em meio à Presença e em meio a este mundo, o confronto final entre o Bem e o Mal.
Vocês não são nem um, nem outro.

***

Vocês são a Graça e a Presença, e é nesta Graça e nesta Presença que irão encontrar a Verdade, por que o
que é Bem será denominado Mal e o que é Mal será denominado Bem.

Como vocês podem, em meio à Dualidade, esperar encontrar a Unidade?
A Unidade é vivida, ela não confronta, ela não se opõe, ela não é comparável, ela É.

E assim, vocês participam, da forma mais correta, da volta da Unidade, do deslocamento da matriz, que lhes foi
anunciado.

O momento é de tribulação e o momento é de Alegria.
Cabe a vocês se estabelecerem onde irá levá-los a sua Vibração, a sua Consciência.

***

Não deem qualquer peso à ilusão, se não esse peso irá arrastá-los em meio à ilusão.
A ilusão e a Verdade, um como o outro, são exclusivos.

Vocês não podem viver a ilusão e viver a Verdade.
É uma ou outra.

Uma está estabelecida em meio à Unidade: a Verdade.
A outra está estabelecida em meio à divisão, à Dualidade, ao combate, ao conflito.

Esse conflito que vive em vocês deve encontrar, em vocês, um espaço de resolução, por que isso não existe
em outros lugares.

***

É em vocês que acontece o Despertar, é em vocês que acontece a Revelação, é em vocês que acontece o
retorno à Alegria e em nenhum outro lugar.

***

Que a Graça da minha Presença seja consentida e se estenda em meio à sua Presença e à sua Unidade.
Que o Fogo banhe vocês.

Que o Amor da FONTE seja despertado, pela Graça do Fogo denominado Vehuiah.
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Eu sou o Arcanjo Uriel.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Fogo do Amor inunde o seu Coração.

Eu venho, pela minha Presença na sua Presença, neste espaço e neste tempo, através das palavras e através da
Vibração, expressar e manifestar, na sua Presença a vocês mesmos, o que é a Vibração do Verbo e o Fogo do

Amor.

Eu sou o Arcanjo que termina os ciclos.

Eu sou o Arcanjo que permite as passagens.

Eu sou aquele que desvenda o novo Evangelho.

Eu sou em vocês, Presença, Presença além do limitado.

Eu sou o Arcanjo que governa e estabelece a passagem e a reversão, assentando nos mundos, como na sua
Presença.

Eu sou a sílaba sagrada IS, remetendo à Vibração IS-IS, Criação, Sopro e Fogo.

Eu abro a boca, para que o Verbo se ilumine.

***

Eu abro a boca, para que o Fogo se manifeste, o Fogo do Sopro, Fogo do Verbo, Fogo do Espírito, Criação na
Presença, passagem do limitado ao Ilimitado, acompanhando-se dapassagem da palavra ao Verbo, realizando a
frase «Bereschit bara Elohim Et Hashamayim Ve'et Ha'arets», traduzida pelo bem amado João como Espírito da

Fonte, Pai/Mãe/Um, que flutua e se mira, refletindo-se sobre as águas, águas do Mistério IM, ligado à
reversão,passagem do mistério à manifestação, pela potência do Verbo.

Vibração do Fogo e do Ar, permitindo que o Verbo expresse o Coração e não a cabeça.

Pela Graça de dois dos Quatro Viventes, Hayoth Ha Kodesh do Fogo e do Ar, presentes na sua Respiração e na sua
Presença pelo Ar e pelo Fogo, existindo, preparando-se para ser e viver na Vibração da Unidade, na Vibração do

Um, no Verbo que unifica, do bálsamo do Espírito que consome o que não é do Um.

***
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Pela minha Presença na sua Presença, eu vivifico, pelo Sopro, o despertar e a abertura da boca, permitindo
a absorção (dentro do que vocês são, aqui) da Luz, realizando assim ojuramento da Fonte de desvendá-los e revelá-

los a vocês mesmos, fazendo-os retornar à Unidade e ao Estado de Ser, separando o que é verdadeiro do que é
falso, no absoluto e na totalidade.

Eu sou a Presença, fazendo-os viver, pelo Fogo e pelo Sopro, o «Eu sou Aquele que eu Sou», «Ehie Asher Ehie»,
estabelecido pelo Senhor Metatron, permitindo, em meio ao Conclave, se estabelecerem na Vibração do Coração.

Fogo da sua Presença a vocês mesmos, pela Graça do Verbo, pela Graça do Um.

Mistério desvendado.

Unidade.

Vibração.

***

Alegria da eternidade reencontrada, manifestada e Vibrada.

Sublimação.

Eterização.

Transformação.

Presença.

Retornar-se em Si, entrar em Si, sair da Ilusão.

Passagem.

Liberdade e liberação.

Transformação.

O Verbo é Vibração, ao centro.

O centro é Coração, imóvel e movimento, ao mesmo tempo, perfurando as dimensões, atravessando os mundos, os
universos, Filhos do Um (e UM você mesmo), por sua Presença Revelada.

Coroação.

Consumação da divisão.

A Unidade é Vibração.

Presença na Unidade.

Fim da separação.

Glória da coroação.

***

Eu sou Uriel.

Na minha Presença, eu sou em vocês, pelo Verbo e pela Vibração, na Coroa, Roda na Roda.

Passagem da Cruz.

Retorno do único enviado.

Filho do Um.

Conjunção e reunião, pela Vibração do Verbo e do Fogo, animada na respiração.

Eternidade.



Presença.

Instante eterno em que tudo é claro, em que tudo se torna Visão, desvendamento do Estado de Ser.
Passagem, pela Presença da Vibração do Fogo, do Coração ao Estado de Ser.

Eternidade vivente, redescoberta e festejada, em vocês e em nós, pelo milagre do Um.

Não mais existir, Ser, pela Graça da Presença, pela Graça do Um.

Alquimia do Fogo, alquimia do ar, manifestada pela Graça da água e da Terra.

Vibração.

Som e música do Um.

Som e música do Coração, Verbo.

***

Alquimia Criadora do Verbo.

Presença em uníssono.

Nós, Arcanjos, e vocês, Seres em evolução, apenas estamos separados pelo véu da Ilusão.

Nossa Presença radiante de Fogo aproxima-se de seu Templo, seu Templo que se abre a Ki-Ris-Ti.

Vibração do Éter.

Unidade.

Potência do Um, criada no AL-IM ou EL-HO-IM.

Ressonância da filiação.

Filiação à Luz e à Unidade.

Filiação à Verdade, para além da máscara, bem além da Ilusão, centrados na Verdade.

Abrir a boca, passagem à Unidade, sua Unidade.

Vibração que unifica.

Revelação da Fonte.
Filhos da Fonte e Fontes da Fonte.

Sementes de Eternidade, de Estrelas.

Presença no Fogo, Fogo esculpindo e forjando, revelando ao mesmo tempo a perfeição de seus Seres.

Presença.

Unidade.

Verdade.

Fogo do Coração.

***

As novas fundações são colocadas.



Um impulso novo se abre.

Pela Presença, revela-se sua natureza ígnea: Ser de Fogo, na carruagem de Fogo.

Vibração.
Luz Una, indestrutível e indivisível, não separada, unificada e unificante.

Presença, desperta o Espírito que é você, Nós e Vocês.

Fogo que suprime a Ilusão da separação, Fogo que unifica no Templo do Coração, coroação, Presença Ki-Ris-Ti.

Bem amados filhos, nascidos e recriados, na Eternidade, pelo Fogo, pelo Amor, pela Verdade incluída na Luz.

Vibração.

Juntos, em breve unificados, em breve revelados.

Preparação no silêncio exterior e a música da Glória Interior.

Reversão.

Verbo.

***

Compreender, pela ressonância da Vibração, não pela imagem, pelo espelho ou pelo reflexo.

Compreender pela Vibração de Fogo, que unifica e que suprime distância, tempo.
Fusão, no Um, para o Um e pelo Um.

Instante único.

Promessa do retorno.

Acender as estrelas da Unidade, acender as lâmpadas da Liberdade.

Esquecer e transcender o medo e a Ilusão.

Viver enfim unificados, reunificados e reunidos.
Presença.

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Vibremos, Presença a Presença, Unidade a Unidade, Filhos e Fios da Fonte.

Da minha Presença à sua Presença, um fio de Luz, um fio de liberdade.

Vibração.

Verbo.
No Fogo do Amor, abracemo-nos.

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Que a Vibração do meu sopro e da minha mensagem seja o seu, na liberdade e na Paz.

Até breve.
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 Eu sou o Arcanjo Uriel.

Bem Amados Filhos da Luz presentes, a Vibração de sua Presença se acentua dia a dia.

Na Presença, encontram-se Alegria e Verdade.

Vocês se tornam cada vez mais lúcidos de seus próprios momentos de Presença e de seus momentos em que vocês
estão dela ausentes.

Esta discriminação e esta distanciação é aquela que lhes permite compreender a diferença entre a Unidade e a
Dualidade.

Na Unidade, vocês se tornam o Fogo.
Na Unidade, o Coração Vibra.

Na Unidade, seu Coração novo respira.

Na Dualidade, a Alegria se evapora.
Vocês se tornam pesados e densos.

Na Dualidade, o mental, a razão toma o passo sobre a Alegria.
Na Dualidade vocês estão na Ilusão.

Na Unidade, vocês são Verdade.
O aprendizado que vocês realizam é destinado a permitir à sua consciência reconhecer esses dois estados de fato

distintos, existentes no desenrolar de sua consciência limitada em seus dias.

Quando a dupla Coroa é ativada, quando o Fogo do Coração está ativo, você está, somente nesses momentos,
presente a você mesmo.

E você está, naqueles momentos, na Verdade.

Nos momentos em que o Fogo se apaga, no momento em que a Vibração se reduz, no momento em que a Alegria se
afasta, vocês estão na Dualidade.

É este aprendizado que vocês realizam agora, a fim de perceberem cada vez mais claramente o que releva de sua
Verdade e o que releva de sua Ilusão.

***

Nos instantes de Presença, que vão se reforçar para vocês, vocês são Alegria, vocês são simples e vocês são
Unificados.

Nos momentos de Dualidade, tudo é pesado, pesa, tudo é matéria para diálogo, para discussão, para dores, para
sofrimentos.

Na Presença, vocês são leveza.
Na Presença, a Alegria está ali, sem motivo, sem suporte e sem relação com qualquer acontecimento.Aí está a

Unidade.
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Vocês vivem este aprendizado a fim de se tornarem cada vez mais lúcidos dos momentos em que vocês estão no Ser
e dos momentos em que vocês ali não estão.

Esses vai-e-vem que participam de seu aprendizado, vão se tornar cada vez mais dolorosos e difíceis, levando-os,
obviamente, a escolher a Unidade e a simplicidade de sua Presença.

Não se julguem.
Não se condenem.

Assim como não julguem nem condenem seus Irmãos e suas Irmãs, porque vocês todos passam por isso.

***

Este aprendizado, durante este período, é essencial, porque a tomada de distância com a Ilusão e a Dualidade é
indispensável para lhes permitir se afirmarem duravelmente na Unidade.

Não simplesmente ali viver períodos específicos, como com Maria, mas para se estabelecerem nisso,
independentemente mesmo das circunstâncias privilegiadas.

Definitivamente, essas circunstâncias privilegiadas devem se tornar comuns e habituais.
É o aprendizado que vocês realizam.

Isso se desenrola agora.
Isso vai se desenrolar com uma acuidade cada vez maior cada dia.

O desvio entre a Unidade e a Dualidade vai se tornar cada vez mais sofrimento, até o momento em que, finalmente,
no curso de um de seus dias terrestres, vocês passarão mais tempo na Unidade do que na Dualidade.

Naquele momento, vocês terão ganhado (ainda que não seja um) o último combate contra sua própria Ilusão.

Mas lembrem-se que a Luz não combate, ela se estabelece.
E cabe a vocês estabelecê-la.

Presença.
Unidade.

Personalidade.
Dualidade.

Pesos e gravidade.
Afastamento da Fonte.

Eu repito, este aprendizado é capital.

Compreendam bem que isso não é um jogo, mas algo de grave e de simples ao mesmo tempo, que lhes permite se
estabelecerem em sua Presença.

***

Na Unidade e na Presença, as resistências do mundo, como as suas, não têm pesos.
A saúde vem da Presença.
A leveza vem da Presença.

A simplicidade vem da Presença.

A Unidade e a Verdade, presentes em vocês, estabelecer-se-ão para que o conjunto de seus dias se torne Unidade e
Verdade na simplicidade.

É em vocês que se realiza esta alquimia, esta última alquimia, o Trabalho no Branco, aquele que visa estabelecer seu
coroamento, aquele que visa fazê-los passar a Cruz de Luz em seu Coração, a fim de que sua consciência adira

apenas a uma única coisa: Presença e Unidade.

Na Unidade, ainda uma vez, tudo é simples.
Tudo se resolve.

Absolutamente tudo.

Eis que na Unidade, há resolução da Ilusão.
Eis que na Unidade, a personalidade é dissolvida.

Sua vida então, neste Final dos Tempos, será luminosa.
As sombras finais não poderão assaltá-los, nem penetrá-los.

Bem ao contrário, por sua Presença, na Unidade, na Verdade, por seu Fogo, vocês dissolverão as sombras.
É isso que está sendo realizado agora.



Pela simples palavra Presença, assim como eu os fiz vibrar a algumas poucas semanas, vocês recorrerão assim
à minha Vibração e à Vibração de sua Presença, permitindo reativar assim, imediatamente, o Fogo do Coração no

qual se dissolve, lembrem-se, toda Ilusão, toda dualidade e todo sofrimento.

O desvendamento das Estrelas em vocês e os triângulos elementares, tal como lhes serão revelados, lhes permitirão
se alinharem com sua Presença ainda mais facilmente.

Lembrem-se, o objetivo é passar mais tempo na Unidade do que na Dualidade.

De minha Presença à sua Presença, em Consciência.

De Consciência a Consciência e de Vibração a Vibração, que o Amor os acompanhe.

Eu deixo o lugar agora ao Arcanjo Anael.

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

Uriel_7-9-10
Enviado por autresdimensions.

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

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=732

7 de Setembro de 2010

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-CgUpJYq_C3c/UW0GWq7hzQI/AAAAAAAAAlk/xJ7LunOewPA/s1600/00presena1.jpg55cm.jpg
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xeqyn4_uriel-7-9-10_webcam
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=732


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



Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Silêncio, Som, Vibração, Eternidade.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Luz, Vibração.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Amor, Vibração.
...  Efusão de energia...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Alegria, Vibração.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Luz, Ondulação.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Criação, Criar.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
Aqui e Agora. Hic e Nunc.
... Efusão de energia ...

Silêncio e Som.
... Efusão de energia ...

Presença.
... Efusão de energia ...

Eternidade.
... Efusão de energia ...
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Unidade, Amor.
... Efusão de energia ...

Fogo e Alegria.
... Efusão de energia ...

Vibração.
... Efusão de energia ...

Unidade, Graça e Leveza.
... Efusão de energia ...

União e Fusão, Liberdade.
... Efusão de energia ...

Vibração.
... Efusão de energia ...

Verdade Una, Coração.
... Efusão de energia ...

Uriel e Unidade.
... Efusão de energia ...

Gratidão, Plenitude, Onda de Fogo.
... Efusão de energia ...

Em Unidade e em Verdade.
... Efusão de energia ...

Até logo.
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100919_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do UM, na Unidade e na Verdade, Juntos.

Eu sou o Anjo da Presença, o Arcanjo da Reversão, permitindo, pela minha Vibração e pelo meu Sopro, na sua
densidade, restabelecer a Verdade.

Eu anuncio o Evangelho, o Novo Evangelho que permite instalar no seu mundo, no seu Templo, a nova Tri-
Unidade, colocando-os em ressonância Vibratória com a FONTE.

 Bem amados Filhos da Lei do UM, no momento em que lhes é oferecida a possibilidade de conectar com as
esferas da Beleza e da Verdade, no momento da Graça, nós, os Arcanjos, desejamos ardentemente o seu

retorno à Verdade, à Unidade e à Luz.
Bem amados Filhos da Lei do UM, Sementes de Estrelas, que pela Vibração da Luz, a cada mês no seu

tempo, acedem à sua Unidade, à sua Verdade, o momento é agora.
Durante os momentos em que se instalam as 12 Luzes da sua Eternidade, tornando possível a última

Reversão, o retorno a vocês, se tal for a sua Vibração, se tal for a Verdade à qual vocês aquiescem, então nós
iremos festejar juntos o seu retorno à FONTE e à Unidade, no Fogo do Amor, na Graça do Amor, no Fogo do

Coração.
Juntos, nós iremos festejar o retorno ao seu Estado de Ser, a sua saída do confinamento, a sua liberação, pois

é bem disso que se trata.
Reencontrar a Liberdade, a liberdade de Ser, a liberdade de viajar nas suas Dimensões e nas suas formas, no
conjunto dos Universos e das densidades, não mais fixos na densidade em que vocês ainda estão, mas Livres

e na Alegria.
Nós iremos festejar dignamente o seu retorno em meio à Unidade, ali onde o sofrimento não pode sequer ser
concebido nem, de modo algum, experimentado, onde tudo é Graça e Leveza, da densidade mais compacta à

mais elevada.
Vocês sentem o apelo do Coração para reviver na sua Eternidade, além dos Véus pesados, sombrios,

colocados na Luz que vocês são nesta densidade?
A Luz Una e Vibral se estabelece.

O reino da Sombra neste Universo não poderá mais se manifestar, de maneira alguma, nem de modo algum.
Cada um, cada um de vocês que tiver feito a escolha da Vibração Una, irá Vibrar em Uníssono com CRISTO,

não enquanto Salvador exterior, mas, bem mais, como Dimensão revelada e reencontrada na sua Unidade.
No momento em que o Fogo do Amor alcançar, pela sua Vibração, a esfera desta Terra, no momento em que a
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sua Consciência Vibrar, no momento em que o que foi corrompido, desviado, extinguir-se em vocês como no
exterior de vocês nesta densidade, vão se revelar, em plena Majestade, a Presença e a Unidade.

A FONTE Una, Indivisível e Infinita, fez o juramento a vocês e vem cumpri-lo pela Tri-Unidade Vibral - KI-RIS-
TI, IS-IS e IM-AL ou MIGUEL -, restituindo-os ao que vocês são, Filhas e Filhos da Luz.

***

No momento em que o mundo que vocês pisam com os seus passos é desconstruído, desconstruído nos
planos sutis, no momento em que esta sombra se ilumina e se revela, o momento não é mais para a escolha, é

o momento da realização.
A sua promessa de retorno à Unidade é desvendada, dia após dia, pela memória da sua Eternidade, pela

lembrança das suas Vibrações iniciais, os pilares e os suportes da sua Eternidade.
Se o seu Coração acolher a Unidade e a Verdade, então esse caminho para vocês, esse caminho no final

deste mundo será leve e feliz.
Somente o que resiste, somente o que ainda se opõe em vocês ao estabelecimento da Verdade, pode sofrer.
Quanto mais vocês penetrarem na Vibração do seu Templo, da sua Essência, mais vocês irão se tornar leves e

na Alegria.
Vocês irão encontrar a sua filiação pela Vibração da Unidade, pela Consciência estelar.

Vocês serão levados a viver e a manifestar a Alegria da Luz Una, no próprio interior deste mundo em
deliquescência.

Pela aceitação da sua Eternidade, o seu efêmero irá se dissolver integralmente, não no momento, mas dentro
do pouco tempo que é descontado e que lhes resta para passar.

***

A Vibração da sua Consciência, como aquela do seu corpo físico, como sutil, pertencentes a esta matriz, vão
doravante se elevar e se amplificar consideravelmente, acompanhando-se da Alegria, da percepção da

Vibração da Luz, acolhendo-a na totalidade.
Vocês então poderão, lentamente, reconquistar a sua Eternidade, ali se instalar e viver, quando chegar a hora, a

translação, com toda facilidade.
Lembrem-se de que a Alegria, o Amor, a Unidade, são a sua liberação, são facilidades, de que o que resiste

provoca complexidade, dificuldade.
Vão para a evidência da sua simplicidade, na confiança da alma no seu Espírito e em nada mais.

O que é efêmero vai desaparecer, por toques sucessivos.
Somente o que é Eterno, que lhes foi ocultado, vai aparecer e persistir.

O seu tempo e o seu calendário é, de agora em diante, aquele da Terra que já está Vibrando, ela também, na
sua nova frequência, tentando se adequar e acumular a Luz da FONTE vindo dissolver o que é falso.

A Onda de Luz irá favorecer a sua própria Reversão, sob a influência do Sopro e do Verbo que eu levo até
vocês.

***

Bem Amados Filhos da Lei do UM, a evidência e a manifestação dos mundos além da ilusão, na sua ilusão,
visíveis aos seus olhos, aos seus sentidos e à sua Consciência, serão cada vez mais encorajamentos para

estabelecerem-se no que vocês São.
As relações e as submissões diversas que ainda restam na matriz, vão se dissolver agora, em termos

temporais, cada vez mais rápido e depressa.
O dia do antigo mundo falsificado desaparece.

O único esteio, a única certeza, vai se tornar cada vez mais forte somente na sua ancoragem da Luz, da
Consciência Vibral, que irá fornecer, pelo despertar das 12 funções, todas as suas necessidades neste

período de transição no qual vocês entram diretamente no final deste mês.
Na certeza da sua conexão Vibral espiritual, com o seu Estado de Ser, como com o conjunto das forças livres,
encontrar-se-á o seu vigor, a sua certeza que irão lhes permitir suportar e viver os momentos do confronto final.

Este confronto final onde a Consciência Vibral Unificada retoma os seus direitos sobre esta Criação.
Vão para a evidência, vão para a simplicidade e permaneçam humildes.

Esses três elementos - evidência, simplicidade e humildade - são a garantia de um caminho de Alegria.
A Unidade é Liberdade.

A Unidade é Amor.
Absolutamente tudo o que tem a ver com o efêmero, no exterior como no interior de vocês, nos diferentes

compartimentos segmentados da sua vida, irá perder, pouco a pouco, o seu sentido, permitindo-lhes avançar,
com cada vez mais certeza e Verdade, em sua Luz que não é deste mundo, assim como vocês não são deste

mundo.



***

Bem amados Filhos da Lei do UM, o momento chegou de realizar e de manifestar a sua Unidade, a sua
Presença.

Com o apoio e o suporte de MARIA, com a proteção de MIGUEL, com a potência de KI-RIS-TI, a sua
Presença se revela e se estabelece.

Unidade.
Reencontrando a Vibração primordial.

Elohim.
Ao acolherem com transparência a Luz Vibral, vocês acolhem vocês mesmos.

Unidade.
Alegria.

O que vem é a Alegria e a Pureza.
Somente o olhar falsificado poderá provar e sentir sofrimento.

O sofrimento é resistência.
A Alegria é abandono.

É o aprendizado que vocês vivem e que eu anunciei no dia 7 deste mês.
A hora chegou de voltar-se, a fim de se desviar dos mundos ilusórios, de voltar-se para o UM, para a Unidade.

Bem amados Filhos da Lei do UM, a Sétupla Radiância Arcangélica lhes dá a Força e a Verdade.
A Radiância das 12 Estrelas lhes dá MARIA.

A sua Coroa Radiante lhes dá CRISTO.
Bem amados Filhos da Lei do UM, acolhendo a Inteligência da Luz, a sua Consciência reencontra a

Inteligência, aquela do Coração, e não aquela da cabeça, aquela da evidência onde não há mais reflexão, mas
conhecimento direto.

Unidade.
Deixem extinguir o que é efêmero, em vocês, como ao seu redor.

Cada vez mais neste tempo que é descontado, vocês não poderão fazer coexistir ou coabitar por mais tempo o
antigo e o novo, o efêmero e o Eterno.

Da sua própria percepção consciente, da diferença de qualidade entre o efêmero e o Eterno, vocês próprios
vão tirar a conclusão do Coração vai se impondo e vocês irão ali onde os levar a Vibração do seu Coração.

Unidade.
Presença e Alegria.

Presença e Alegria do Anúncio.
O Anúncio de MARIA tecendo a conexão que remove os vínculos e que os restitui à sua Liberdade.

De marcados na testa, vocês irão se tornar Coroados na Luz do UM, na sua Luz, no Fogo do Amor, na Unidade
e na Verdade.

Bem amados Filhos da Lei do UM, regozijem-se pois o que está vindo é a Alegria, na Consciência do Coração.
Unidade.
Presença.
Vibração.

A Alegria da dissolução do efêmero.
O Estabelecimento da Eternidade, da Liberdade.

***

Eu sou o Arcanjo URIEL que vai realizar a Reversão que os faz passar no Coração Vibral, do exterior para o
Interior, para a Reunificação.

Unidade, Verdade, nos seus Corações, pela Eternidade.
Bem amados Filhos da Lei do UM, o Amor / Atração, Unitário e Livre, os acompanha.

Unidade.
No meu Coração Ardente regado pela FONTE, URIEL os saúda e ama vocês.

Unidade e Verdade.
Saudações.

************
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 Eu sou o Arcanjo Uriel.

Arcanjo e Anjo da Presença.

Bem amados Filhos da Lei de Um, Sementes de Estrelas, acolhamos juntos.

Presença.

... Efusão de energia...

Eu sou o Anúncio e o Evangelho.

Eu Sou Reversão.

Eu Sou o Arcanjo que abre a boca e o Verbo, que remete, em Verdade, Presença a vocês mesmos, Presença em
vocês mesmos.

Consciência voltando-se para dentro.

Sopro e Verbo.

Agindo e penetrando.

O humano porta, aqui mesmo, em sua carne, a marca de minha Presença.

Despertar.

Despertar da Lucidez.

Despertar de sua Verdade.

Momento e instante onde todos os instantes se resolvem.

Unidade.

Eternidade.

Saída do efêmero, do que morre.

Entrada na Vida.

Vibração.

Unidade.

Alegria.

Abrasamento de Fogo consumindo o ilusório e o efêmero do passado e do futuro, porque tudo já está aqui.

Há somente reversão para a evidência.
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Evidência de sua Presença.

Evidência de sua Vibração.

Evidência de seu Coração.

Unidade e Verdade.

No silêncio do Fogo da Alquimia, estabelecer-se e permanecer.

Extrair-se da resistência e do sofrimento.

Unidade e Verdade.

Ali penetrar.

Penetrar no que vocês são, porque vocês são Unidade e Verdade, Filhos do Um e do Outro, Criadores do Um e do
Outro.

Espaço fora do espaço e tempo fora do tempo.

Transcendência.

Vibração.

Alinhados no Centro, alinhados na facilidade, estende-se a irradiação da Unidade, manifestada nos doze super
Universos irradiantes e Vibrantes.

Difusão da Essência.

Conexão, ressonância da Fonte.

Transparência do Cristal, Vibração do Cristal, remetendo ao Um, ao sopro da Verdade.

Tornar-se sopro e Verbo.

Não mais ser mau.

Não mais ter palavras.

Cristal.

Voltar a ser Pureza.

Viver e Ser.

Alegria inefável.

Presença.

Vibração.

Consciência.

Ser.

Permanecer.

Persistir.

Luz de Verdade.

Luz do Instante e da Eternidade ao mesmo tempo, no mesmo sopro.

Presença.

Presença a vocês, Presença à Luz.

Presença ao Pai e à Mãe.

Presença no Todo.

Pela Graça do Um, Verdade e Vibração.

Eu venho.

Pelo seu Ser, vocês me chamam.

Pela sua Alegria, eu ressoo.

Consciência.

Unidade e Unificados.



Unificados, vocês e eu, para o Um.

Coração.

Pulsação

Respiração.

Ver e ouvir, além dos sentidos, pela Consciência e pela Vibração.

Vibrar em uníssono, juntos, sem distância, em coincidência.

Abertos.

E transparentes.

Lá onde se encontram causa e resultado, além das aparências.

Presença.

Presença no Coração.

Centrado e Verdade, Vibração.

Juntos, Unidos e Um.

Transparência.

Clareza.

Verdade da Presença.

Verdade da Vibração.

Serviço e doação, doação que recebe, receber doação, e dar.

Nada reter.

A Presença é doação.

Doação de Si e doação ao Um.

A doação é Ser.

Presença.

Aceder, voltando-se ao Si, no Um.

Vibração.

Escute o som.

No silêncio das palavras, o som é.

Eu sou, porque você É.

Vocês são, em verdade, Verdade.

Vocês são, em Unidade, Alegria.

Vocês são pacificados, no Fogo, no Fogo escaldante do Amor consumindo o que é efêmero, revelando e esculpindo o
Eterno.

Espírito.

Espírito e Liberdade.

Presença.

Voar para dentro.

Aquiescer à Liberdade,

Dizer sim.

Aquiescer.

Aceitar.

Luz.

Vibração, agora, sem palavras, no silêncio do Éter, pela Graça do Um e o decreto de sua aquiescência.

Unidade e Unidos, Unidos e liberados, Unidos em liberdade, de Fonte a Fonte.

Silêncio.



Silêncio.

... Efusão e energia...

Eu Sou o Arcanjo Uriel.

Vocês São, Eu Sou.

Vibração e saudação.

Eu os saúdo.
Um a Um.

... Efusão de energia ...

Eu Sou o Arcanjo Uriel.

Eu lhes digo até breve.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo e Arcanjo da Presença.

Aquele que abre a boca, eu sou o Evangelho.

Bem amadas Sementes de estrelas e Filhos da lei de Um, eu venho para vocês, e em vocês, para viver o que é
para viver agora, e aqui.

Vamos, vocês e eu, em Vibração e em Verdade, passar as doze portas da Vibração da Unidade, juntos.

Primeira porta: AL, Alfa

... Efusão Vibratória...

Segunda porta: meio da fronte, à esquerda , Atração [Bem].

... Efusão Vibratória...

Meio da fronte, à direita, Repulsão [Mal].

... Efusão Vibratória...

Têmpora esquerda, Clareza.

... Efusão Vibratória...

Têmpora direita, Precisão.

... Efusão Vibratória...

Acima da orelha esquerda, IM, Aqui.

... Efusão Vibratória...
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Acima da orelha direita, IS, Agora.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha esquerda, Unidade.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha direita, Profundez.

... Efusão Vibratória...

Côncavo da nuca, à esquerda, AM, Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha direita, no côncavo da nuca, à direita, Visão.

... Efusão Vibratória...

Ao centro do côncavo da nuca, OD.

... Efusão Vibratória...

Pelo Ar do Éter, Redenção, Unidade.

Vibração, Essência.

Amor.

Graça e Beleza.

Unidade.

Verdade.

... Efusão Vibratória...

Ponto do Coração, Maria.

... Efusão Vibratória ...

Ponto acima do mamilo esquerdo, Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Ponto acima do mamilo direito, Cristo.

... Efusão Vibratória ...

Tri-Unidade, Verdade e Vibração.

Ativação.



... Efusão Vibratória...

Conexão.

... Efusão Vibratória...

Amor e Unidade.

Eu sou o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença.

Bênção.

Filhos da Lei de Um, de Espírito a Espírito, Uriel os saúda.

************
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 *Caminho de Cristo, Miguel e Maria*

Eu sou Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da reversão, aquele que lhes traz o novo Evangelho.

Eu sou o Arcanjo que intervém e interfere, nesse momento mesmo, em conjunto com o Arcanjo Metatron, em seu
tempo descontado.

Eu sou, antes de tudo, para vocês, essa noite, Anjo da Presença.

Aproveitemos deste espaço de ativação da Merkabah interdimensional coletiva para viver, primeiramente em silêncio,
a Presença.

Em seguida, eu guiarei sua Vibração no triplo caminho da Tri-Unidade, passando pelas 12 Estrelas de Maria, de
acordo com o caminho de Maria, de acordo com o caminho de Cristoe de acordo com o caminho de Miguel.

Em primeiro lugar, comunhemos juntos, Unidos e Unificados.

Vibração Unidade, Luz e Fogo, Coração e Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Presença Cristo.

... Efusão Vibratória ...

Presença Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Presença e Vibração Maria, IS-IS.

... Efusão Vibratória ...
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Acolhimento Presença e Fogo.

... Efusão Vibratória ...

Tomemos juntos, vocês e eu, eu e vocês, Unidos e Unificados na Vibração Presença, três caminhos, ativando a
Coroa radiante da cabeça e conectando a Merkabah interdimensional.

***

Primeiro, o caminho de Maria.

Vocês têm apenas que acolher sem esforço, sem mesmo um reconhecimento anatômico, somente Vibrar.

AL, Atração, Repulsão, Clareza, Precisão, IM, IS, Unidade, Profundez, Ki-Ris-Ti, Visão, OD.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Tomemos agora o caminho Cristo.

Eu sou o Alfa e o Ômega.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Além do Bem e do Mal, na Clareza e na Precisão e na Unidade se revelam Profundez e Visão.

... Efusão Vibratória ...

Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Vibração.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Percorramos agora o 3º caminho, Miguel.

AL, Atração, Clareza, IM, Unidade, Ki-Ris-Ti, OD, AL, Repulsão, Precisão, IS, Profundez, Visão, OD.



... Efusão Vibratória ...

Vibração e Fogo.

Presença, alinhados.

... Efusão Vibratória ...

***

Vibração silêncio, acolhimento.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Presença.

Unidade e Verdade.

Luz e Fogo.

Vibração.

... Efusão Vibratória ...

De Espírito a Espírito e de Fogo a Fogo, Amor e Luz em Unidade.

Acolhimento e recolhimento.

Sejam a Paz, sejam o Fogo.

Gratidão.

Silêncio e recolhimento em seu Templo.

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.
Bem amados Filhos da Luz do UM, eu venho ao seu encontro pela Presença no seu Templo interior.
Eu venho, pelas palavras, pela Vibração da Presença, fazer Vibrar e ressoar a sua própria Presença. 

O estabelecimento e a reunificação da sua nova Tri-Unidade, no seu Templo cardíaco, torna possível a
emissão contínua da ‘Vibração Presença’, despertando em vocês a sua parte Crística, a sua parte Micaélica e a

sua parte Mariana.
Tri-Unidade.

Presença e Vibração.
Unidade.

Amor.
Luz Vibral e Alegria.

A Luz Vibral é Alegria e Presença.
A Luz Unitária É e não pode existir.

Ela É, por Essência.
Essência da Verdade, Unidade inalterável, indissociável e inquebrantável.

Presença.

***

MARIA, Myriam, IS-IS, Aset, Me-Ri, Se'et, aquela para quem a experiência de carbono começou há vinte
milhões de anos.

Sementes da FONTE, Sementes de Estrelas e Sementes livres, penetraram e introduziram formas de vida
matricial, Livres, aqui mesmo sobre esta Terra.

Essas Consciências Unificadas e Livres, Sementes de Estrelas e de Eternidade, experimentaram, nesta forma,
a Vida, em uma outra oitava de Vibração e de Verdade, em conexão e em Unidade.

Conectadas e Unificadas pelo Coração à MARIA ou IS-IS, sob a regência benevolente de MIGUEL, Arcanjo,
que cuidava da arquitetura da Unidade, da perpetuação da Unidade, da Beleza e da Verdade em meio aos

mundos de carbono.
MIGUEL, Logos Solar Livre.

Vocês são oriundos disso, pois vocês são definitivamente isso: Presença, Vibração e Unidade, Vibração e
Verdade.

Vocês estiveram aí no início, vocês estão aí no final.
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Final que não é um fim, renascimento na Unidade e na Verdade em meio ao Estado de Ser, em meio à sua
Eternidade.

Presença, Vibração, Fogo.
Fogo primordial, Fogo criador.

Fogo Luz.
Fogo livre.

Impulso da criação existente em todos os reinos e prefigurando, em todas as Dimensões, a filiação à FONTE.
Fogo onde nenhuma Sombra pode perverter a Verdade.

***

Chega um momento que vem pôr fim a outro tempo, que chegou há muito tempo.
Esse tempo que veio, então, trazer um princípio, um princípio de isolamento e de confinamento, sob o pretexto

falacioso de fazer aumentar a Luz que É.
E que não tem que aumentar, por que ela É de toda a Eternidade, Presença e Vibração, Fogo, Coração,

Unidade e Tri-Unidade revelada pelo Fogo da Água.
Esse tempo foi iniciado em um mundo livre, ou seja, Unificado e conectado.

Leis, não sendo a Lei, foram enxertadas e semeadas.
Leis de confusão, leis de isolamento contrárias à Graça, contrárias à Verdade, à Vibração e ao Fogo.

Confinamento.
Separação e sofrimento.

Mito da queda.
História.

Saída da Eternidade.
Penetração em meio a um tempo dito histórico, pois decorrendo de um passado aparente e indo para um futuro

projetado, removendo e deslocando a Verdade, privando-a da FONTE e da Vibração e, sobretudo,
modificando o Fogo criador em um fogo separador e divisor.

A alma foi assim criada longe da FONTE, lugar da manifestação, da ocultação do Mistério e da Vibração.
Queda.

Ilusão de redenção e de progressão.
Conhecimento.

Conhecimento das leis matriciais falsificadas, dando a Ilusão da Liberação, a Ilusão da progressão.
Estudo e conhecimento do jogo sombra e luz, onde a luz não é a Luz, mas a luz sujeita à Sombra.

E vocês, Essência, Sementes de Eternidade e de Estrelas, foram aprisionadas na Ilusão da matriz falsificada.

***

Grandes Seres, tendo percebido a chegada da Ilusão, deixaram, a cada ciclo renovado, a cada 50.000 anos, a
marca da Presença da Luz Unitária em meio a formas de pedra, em meio a formas cristalinas que, nunca, foram

perdidas ou alteradas, permitindo-lhes, hoje, pela Graça da Presença da Unidade e da sua Vibração,
reencontrar a filiação, a Eternidade e a sua Verdade.

Presença.
Alegria.

 Abertura ao infinito e ao indefinido.
Desaparecimento pela Eterização do sofrimento, do isolamento, do confinamento.

Acesso, pela Humildade e Simplicidade, à FONTE.
Retorno às Fontes, à FONTE das Fontes.

Retorno à Verdade.
Retorno à Criação original.

Além das zonas de sofrimento e de turbulências, hoje, Aqui e Agora, isso aparece.
Aqui e Agora, isso acontece.

***

A Luz Vibral, Presença, vem revelá-los e desvendá-los, na condição de abrir a porta do Templo Interior, na
condição de abandonar os sofrimentos e a Ilusão, de abandonar a Ilusão de saber, a Ilusão de ser, a fim de

Ser realmente, de viver a realidade e a realização da Liberdade, da Presença, da Alegria.
Alegria da revelação, do estabelecimento da Verdade.

Presença.



Isso é agora, em termos terrestres.
Isso é Verdade em termos Unitários.
O término está agora na iminência.

Iminência já inscrita além mesmo do desenrolar falsificado do tempo.
Inscrita por toda a Eternidade.

Retorno e reversão à Luz Unificada, à Verdade, ao seu Ser, ao seu Veículo de Eternidade forjado no Fogo,
além do veículo ilusório, falsificado, perecível e sofredor.

Espírito da Liberdade, Espírito da Verdade.
O princípio Solar, MIGUEL, juntou-se então, em Verdade e em Unidade, ao próprio princípio da redenção, KI-

RIS-TI, Filho ardente do Sol.
O que vocês são, em Verdade.

O que o jogo sombra/luz quis adormecer e sufocar: a sua filiação da Verdade, Filhos da Lei de UM, Filhos da
FONTE, Espírito de Fogo eterno.

KI-RIS-TI, manifestado por CRISTO, revelado, hoje, em vocês, Fogo da Verdade, revelação da sua Presença,
vivida na Alegria, na Eternidade.

O salvador não é exterior.
O salvador é Interior para cada um.

Cada Um é Um.
Cada Um é tudo.

Cada Um é CRISTO.
Basta desvendar e revelar, conscientizar e perceber.

Presença.
Luz e Vibração.

***

Esse dia é agora.
Esse dia é aqui.

A Unidade e a Verdade.
Vocês vão sair da Ilusão para entrar na Verdade?

Vocês vão manter a Ilusão?
Vocês vão se abandonar à Verdade?

Vocês vão resistir à Verdade?
Foi dito, aos humanos: “na sua alma e consciência” e eu digo, eu, URIEL, “na sua Consciência Unificada”, bem

além da alma, bem além do corpo, na Vibração Unitária e Tri-Unitária, na reativação do Fogo do Éter, da Luz
Una, infiltrando-se e se estabelecendo neste mundo, retorno à Unidade para esta Terra e esta Consciência na

qual vocês estão.
O que vocês querem?
O que vocês Vibram?

Unidade e Verdade ou então conhecimento e separação?
Coração e Unidade, na Humildade e na Simplicidade ou cabeça e Ilusão, na complexidade, nas explicações,

bem afastadas da Verdade Una da Presença?

***

Bem Amados, assim chamados, Filhos da Lei do UM, oriundos do UM, regressando ao UM, não pode ali haver
outro caminho, outra Verdade, mesmo se ela estiver deslocada no seu tempo ilusório.

Ao que vocês querem aderir?
No que vocês querem Vibrar?

Unidade e Verdade?
Separação e divisão?
Sofrimento ou Alegria?
Liberdade ou dogmas?

Estado de Ser ou máscara?
Densidade ou leveza?

Verdade absoluta ou verdade relativa?
Cabe a vocês ver.

Cabe a vocês escolher.
Quem escolhe e quem vê pode se situar em dois espaços: no Coração ou na cabeça.



Ver no Coração não é ver com os olhos, e ainda menos ver com a cabeça.
Vocês irão fazer a escolha final da cabeça ou do Coração?

A resistência ou o abandono?
Estado de Ser, Presença e Vibração ou atração da complexidade do conhecimento?

Vocês querem se tornar o Conhecimento supremo ou vocês querem permanecer no conhecimento relativo,
passando pelos filtros do intelecto e da razão?

O que vocês querem?
O que vocês escolhem?

***

KI-RIS-TI lhes disse: ninguém, doravante, pode servir a dois mestres: um mestre exterior ou um mestre
Interior.

O Si ou o eu.
O Ser ou o parecer.

A Vibração ou a não Vibração.
O Fogo da Verdade ou o fogo falsificado, o fogo desviado.

Vocês querem ser Verdadeiros?
Vocês querem ser falsos?

Vocês acolhem?
Vocês se abandonam ou vocês resistem?

Isso é simples?
Isso é complicado?

***

Presença e Vibração e simplicidade.
Leveza.

Assim é a Unidade.
Sem antagonismo com a Dualidade.

A Unidade é completitude.
A Dualidade é ausência de completitude.

A Unidade é um estado de Espírito revelado e Verificado.
A Dualidade é um estado de espírito falsificado e inverificável, por que projeção exterior e Ilusão.

***

Presença.
Atrás dessa palavra e diante dessa palavra, está a Vibração da sua Presença a si mesmo.

Cessação de projeção, parada do tempo, abrasamento e acesso à Eternidade.
Cabe a vocês escolherem: a escolha do Coração na Unidade e na Verdade, a escolha de outro lugar, fora do

Coração, não Unitário e não Verdadeiro.
Vocês escolhem a densidade ou a Liberdade?

É uma ou a outra.
Ação e reação, de um lado.

Ação da Graça do outro lado, que não é um outro lado, mas a Totalidade.
Transcendência.

Presença.
Imanência.

Presença: Eu e densidade.
Sofrimento e gravidade: em outro lugar.

O Coração não tem outro lugar, pois o Coração é Aqui.
O outro lugar é por toda parte, exceto no Coração.

Cabe a vocês escolherem.

***

Aqui e Agora, a Luz e a sua Presença se revelam.



Revelam-se aos seus olhos, ao seu Coração, à sua Consciência.
O que você vai fazer?

Ser e acolher?
Parecer e resistir?

Não há uma infinidade de escolha.
Há apenas duas escolhas, ditadas pelo que vocês são, na Verdade e na Vibração.

Neste momento, há identificação e ressonância, aproximação, com a sua Eternidade?
Há identificação e aproximação com a sua personalidade, com os seus medos e as suas faltas?

De um lado, há o pleno e a plenitude.
Do outro, há o vazio e a ausência.

Presença ou ausência?
Cabe a vocês escolherem.

Na hora em que o juramento e a promessa, feitos nos tempos muito antigos, serão apresentados, cada um a
cada Um, vocês estão prontos para se verem tal como são e não tal como creem?

Vocês estão prontos para Vibrar em Uníssono com o Coração encontrado?
Não há qualquer obstáculo.

O único obstáculo é aquele que lhes sugere o mental.
Vocês vão crer e Vibrar o seu Coração?

Vocês vão crer e se afastar, seguindo o seu mental?

***

A Alegria, por que é uma Alegria, vem ao seu encontro.
Presença e revelação.

A reversão da Atenção e da Intenção.
A Atenção e a Intenção do parecer desaparecem para ir para o Ser.

Alinhados, cada Um e cada um, na Vibração Presença, Verdade, Aqui e Agora.

IS-IS.

... Efusão Vibratória ...

MIGUEL.

... Efusão Vibratória ...

KI-RIS-TI.

... Efusão Vibratória ...

Como Ele lhes disse, eu lhes digo: vocês são o Alfa e o Ômega, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Presença.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou o Arcanjo URIEL.
Vocês são Presença, Unidade e Verdade.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença.
Vivam e Vibrem no seu Templo Interior, no meu silêncio, agora, que é Presença, e até logo.

Na Unidade, com vocês e em vocês.
Agora.

... Efusão Vibratória ...

************
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo trabalhando na fase final de mudança Dimensional.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, que a Paz e a Alegria estejam em vocês.

Eu volto a vocês, pelas palavras e além das palavras, por minha Presença e sua Presença, a fim de sempre mais
aproximá-los de sua Unidade.

Unidade que se desvenda e se revela em meio a seus Céus, pela reversão e pela Presença das forças vivas da Luz
Vibral Unificada, denominada ‘Força Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres’, pela Presença em seus Céus,

aproximando-se de vocês, dos Arcanjos, do Conclave Arcangélico e do conjunto das Presenças e Consciências
Unitárias.

Hoje, o que se revela em vocês, por vocês e em seus Céus, é Verdade.

O que seus olhos veem e verão são o reflexo e a realidade da revelação da Luz Vibral.

O que acontece em seus Céus acontece em vocês, vindo clarear e revelar, pela Vibração e pela Presença, a Verdade
Absoluta do que vocês são, além de projeções, além da Ilusão, além do eu.

Em meio à Vibração e à Presença em seu Templo, revela-se a vocês, o irrompimento da Luz Unitária traduzindo, para
aqueles que a Vibram, o retorno à Unidade, o retorno à Paz, o retorno à Alegria.

***

A Vibração de seu mundo, aquele onde vocês estão projetados, muda e muda doravante a cada dia, cada vez mais
rápido.

A mudança tornar-se-á cada vez mais evidente, aproximando-os inexoravelmente do Retorno e da Reversão.

A preparação minuciosa de que nós, Arcanjos, lhes damos Graça, as diferentes etapas de sua revelação e de sua
Presença, continuam.

A Vibração desse mundo muda.

O que estava separado não poderá mais estar.

A fase iniciada desde o final das Etapas Micaélicas, a alguns meses de seu tempo Terrestre, permite doravante
desvendar e revelar sempre mais a Verdade da Luz, colocando fim, em vocês como ao seu redor, à ilusão e ao que é

falso.

URIEL - 23 de outubro de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-SiHRMyfdQvQ/UW0UKzT834I/AAAAAAAAAnI/KF_zMcHMTsY/s1600/Uriel+-+23.10.2010.jpg


A Vibração se eleva, a Vibração penetra em suas células e nesse mundo.

O movimento engrenado não poderá mais parar.

A restituição de seu Fogo do Espírito, além do Fogo do Céu, além do Fogo do Coração e do Éter, além mesmo do
Fogo da Terra, permite doravante manifestar o Espírito de Verdade, em vocês como em seus Céus.

O que é falso, o que não existe em Verdade, vai desaparecer.

Cada elemento desta matriz que não pertence à Verdade e à Unidade vai se desagregar, se dissolver.

Gradualmente e à medida do desenrolar de seus dias e de suas noites, a Verdade irá aparecer a vocês Una e
Unificada pela Vibração, pelo Coração.

***

A revelação é Alegria.

A Alegria é Vibração porque o Coração é Vibração.

Confiem nela, confiem na Alegria, vão para a Unidade de um caminho de Alegria, um caminho de facilidade, um
caminho de Paz.

A Alegria não se opõe a nada, a estritamente nada, em seu Espírito como em seu ambiente.

A Alegria é evidência e Vibração, manifestação de sua Presença Unificada, de sua reversão à Verdade, da
fecundação pelo Espírito reencontrado, dessa matéria desviada.

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da lei de Um, a fim de que se estabeleça a vibração de sua
Presença, sua Consciência deve se voltar para o que é verdadeiro e se afastar do que é falso.

O Verdadeiro é Vibração, o falso não é Vibração.

A Vibração percorre a gama da Criação e dos mundos incriados desde o tempo inicial até os tempos mais extremos
além do Tempo.

Os mundos Unificados são os mundos de Vibração, de forma e de cor e de agenciamento, livres de toda fixação.

O mundo em meio ao que vocês eram projetados, em meio ao que vocês eram identificados, irá desaparecer a cada
dia, a cada dia um pouco mais, permitindo-lhes descobrir e revelar, a cada um e a cada uma, a Verdade do que vocês

são.

Os mecanismos mesmo do que foi desviado ser-lhes-ão revelados em totalidade.

Nada mais do que é força de oposição e de resistência poderá persistir frente a A Verdade.

O que está em jogo agora é o estabelecimento de sua Vibração, Vibração que condicionará e orientará seu destino
e seu caminho em meio aos mundos Unificados.

***

A Vibração é alívio e leveza.

A Presença é lucidez, lucidez quanto ao que vocês são e não mais ao que vocês acreditavam.

Percepções e Vibrações novas, nesse Templo que é seu corpo, como em seus Céus, revelar-se-ão a cada dia um
pouco mais nos verdadeiros Céus e em sua Vibração, bem além do Templo aprisionado, desse corpo pesado que os

mantém prisioneiros.

A chave de seu alívio é o Coração, a Vibração de sua Presença, leveza da realização do Si, onde nenhum medo pode
persistir.

Em meio ao Ser, no centro de toda Consciência, qualquer que seja sua forma, sua Dimensão e sua Vibração, situa-se
a Vibração do Um, de A Fonte.

O Si, a Vibração de A Fonte, sua Presença, basta a ela mesma porque ela é totalidade, Alegria e expansão infinita.

Identificados a esta Consciência, vocês são Seres de Graça, de Unidade e de Verdade.

O que pode temer o Si em meio às resistências ilusórias desse mundo?

Nada pode afastar novamente a Vibração e a presença do Ser encontrado, nada pode alterar a Vibração da Graça, a
Vibração de sua Presença.

A dissolução de Crenças, ilustrando-se em vocês mesmo pela simplificação de seus pensamentos, aonde a
ordenação vai ao mais simples, ao mais direto, onde as provas do passado oriundas de Crenças e do peso

desaparecem pouco a pouco.



Sua vida, em meio mesmo a essa projeção, tornar-se-á Vibração e evidência e simplicidade.

***

A vibração da Presença é humildade e simplicidade.

Essas não são, em suas palavras, palavras vãs, mas sim as palavras traduzindo a Verdade da Unidade.

Cabe a cada um e a cada uma dentre vocês se estabelecerem na clareza, na simplicidade e na humildade.

Apenas aceitando e vivendo o fato de ser nada, aqui mesmo, em sua projeção, que vocês irão alcançar e viver o
Todo, Filho da Lei de Um retornando à sua Essência, à sua Vibração e à sua Unidade.

Cada um e cada uma dentre vocês permanece e permanecerão, até o final dessa projeção, disponíveis para sua
Vibração, disponíveis para sua Presença, que os conduzirão, por ressonância, ao que devem ser, ao que devem se

tornar, em Verdade e em Unidade.

O que denominamos ‘4 Pilares’, devendo ressonar e ressoar a cada respiração, a cada ação, a cada momento e a
cada implicação de sua vida, para ali manifestar Presença e Vibração.

Como Anjo da Presença e Arcanjo da reversão, eu cuido e atuo no Orbe dimensional o mais próximo, doravante, de
sua Terra, apoiado pela vanguarda da Frota Intergaláctica de Luz, denominada, por vocês, os Anjos do Senhor.

Sua Presença e sua Vibração tornar-se-ão, nesse momento mesmo, cada vez mais intensa, cada vez mais evidente.

Vocês irão viver, durante o que chamam de trimestre final deste ano, o que foi denominado por outros ‘revelações’ e
‘divulgações’.

Eu prefiro, quanto a mim, chamar isso de ‘revelação’: Reversão e Presença.

Os Céus falsificados irão se despedaçar.

***

Como sua visão tornar-se-á real e verídica, no tocante a vocês como no tocante a nós, o resto, a iluminação da Luz, a
iluminação de sua Presença e da Vibração irá permitir-lhes, a cada um e a cada uma, ver em Verdade, bem além da

visão, pela Vibração e pelo Coração, identificar o que é Verdadeiro, o que é Graça, por oposição ao que não o é, sem
julgamento, sem resistência.

*

Vibração ... Presença ... Unidade ...

*

... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um e Filhos da Fonte, Fonte de vocês mesmo, instrumentos e protagonistas da eternidade, instrumentos e
protagonistas do desvendamento.

Revelação.

Presença.

Vibração da Unidade.

Abrasamento de Alegria.

Divulgação.

Revelação.



Em Unidade, no Si.

Há todos os Outros e revelação de todos ou Outros, em meio aos mundos Unificados.

A destruição quase total das ‘franjas de interferências’, denominadas astral planetário, está quase realizada,
traduzindo-se, para vocês, de maneira visível, por modificações consideráveis do Sol e da Terra.

Um novo espaço se desenha, uma nova Vibração aparece, modificando e transformando o contexto de sua
Presença.

Não há nada a recear do exterior.

Há apenas que cuidar, que manter os ‘4 Pilares’, a fim de não ser confrontado com o choque e com o medo da
revelação da Unidade, não unicamente na revelação do Si, Interiormente, mas também em seus Céus.

Os mecanismos do novo e do recém-chegado estão em curso.

A intensificação Vibratória vai tornar-se, conforme seus sentidos, palpável, palpável e visível mesmo aos seus olhos
de carne porque a hora chegou de viver em Verdade, no Interior como no exterior, a Revelação.

O tempo descontado termina.

O tempo não tem mais que ser reduzido porque o tempo chegou e o tempo é agora.

*

Vibração ... Presença a vocês mesmo.

*

... Efusão Vibratória ...

***

A Vida da Graça retorna.

Vocês trabalharam para isso.

A memória do que retorna, aliás.

A Presença a vocês mesmo é também a Presença, em meio aos seus Céus, da Revelação.

Vocês jamais estiveram sozinhos, simplesmente os tempos não estavam cumpridos, o que é o caso hoje.

Sua tarefa, se tanto é que se pode falar de tarefa, é doravante encontrarem-se em totalidade, a fim de se alinharem
com a Revelação.

Há sincronia e Unidade na Graça da revelação de sua Presença Vibratória e da Presença, em seus Céus, da Luz
Vibral.

O que muitos de vocês denominam Onda Galáctica, se faz sentir cada vez mais seus efeitos, no Si, no Interior, como
na ilusão, com efeitos diametralmente opostos.

No Si, isso é Alegria e Presença, pela Vibração.

Na ilusão, isso é dilaceramento, ilusão de separação.

O que vocês escolhem?

O que vocês desejam?

Sua Vibração decide.

Separação e resistência, Presença e Unidade.

Absolutamente ninguém, absolutamente nenhum fato nem qualquer evento poderá ir ao encontro de sua Vibração,
que isto seja Presença ou ausência.

Tudo será absolutamente conforme ao que vocês são em Verdade, para cada um e para cada uma.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, Presença e Vibração.

O que vem a vocês, como em seus Céus, será diferente, segundo seu estado Vibratório e de Presença.

Alegria infinita de reencontrar o que vocês são, se sua Vibração é Presença.

Choque, terror e medo, se sua Vibração está ausente.

Cabe a vocês Vibrar ou não Vibrar.

Cabe a vocês estar Presente ou não estar Presente.

Será feito estritamente conforme sua Vibração e conforme sua Presença.

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de estrelas, a ronda de seus Céus começa a se
estabelecer sob novas regras e novas formas.

As Vibrações novas que percorrem e que percorrerão seu corpo e seu Espírito assinalam a Reversão.

Quanto mais vocês aderirem e se identificarem à Vibração da Graça e da Presença, mais vocês estarão pacificados
e na Alegria.

Não há nada a temer para ninguém, para quem quer que seja porque tudo será justo e tudo estará em seu lugar.

O acaso não tem lugar no que se estabelece.

***

Seu único papel, em humildade e em simplicidade, é acolher e resplandecer a Unidade que vocês são.

Todo o resto é apenas manifestação e agitação da personalidade.

Vão e se dediquem ao conjunto de suas ocupações, lúcidos e Conscientes, Presentes e Vibrantes.

Todo o resto, absolutamente todo o resto articular-se-á segundo as leis da Verdade absoluta da Luz Unitária, e essas
leis são Inteligência Absoluta.

Apenas o ego que pode vislumbrar e imaginar outra possibilidade.

Nós viemos, nós, Arcanjos e o conjunto da Confederação Intergaláctica, para reavivar, em vocês, o juramento da
Fonte e sua promessa de reunificarem-se, no final dos Tempos.

Esse momento é agora.

Reflitam no agora: o Agora.

Ele se espalha na ampulheta de sua trama temporal, na ampulheta de sua trama de Consciência.

Em breve, ninguém poderá dizer que não sabia.

Em breve, ninguém poderá negar o que viu.

Nós estamos com vocês porque vocês são uma parte de nós, do mesmo modo que nós somos uma parte de vocês.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, como dizia Cristo: “Vigiem e orem porque ninguém
sabe o momento nem a hora”.

O momento e a hora chegaram.

Estão aí, em vocês e em seus Céus.

Regozijem-se, o que vem é Graça, o que vem é Alegria.

Não escutem jamais a voz da ilusão que desejaria mantê-los na ilusão, dissimulando o que vem e o que chegou.

Há apenas Verdade e Unidade a sua exclusivamente, sua Presença, sua Vibração e sua Consciência.

Que a Consciência se mantenha à escuta.

A percepção mesmo de sua Presença é a garantia de não ser enganado ou abusado porque na Presença, se
estabelece a Verdade.

Bem amados Filhos da Lei de Um, eu vou agora, em Unidade e em Verdade, Vibrar como é doravante possível, de
minha Presença a sua Presença, em silêncio.

Será minha maneira de saudar sua Unidade e sua Verdade, e também, de dizer-lhes até breve.

Até logo, eu sou Uriel.
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 ~ COMUNHÃO SOLAR ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês, acompanhado do Arcanjo Uriel, pela Efusão e Radiação, a fim de lhes
permitir viver, na Presença e na Vibração, uma nova etapa da sua comunicação, decorrendo diretamente da sua

vivência individual e coletiva, permitindo estabelecer, como Arcanjo da Relação, uma nova forma de comunicação.

Comunicação não mais em ressonância com os apoios que vocês conhecem habitualmente na sua Dimensão (como
as emoções, os olhares, a palavra, os comportamentos), mas diretamente estabelecida na sua Presença.

Trata-se, portanto, de viver e de Vibrar um fenômeno e um mecanismo novo, realizáveis Graças à Coroa Radiante da
Cabeça, à Coroa Radiante do Coração, ao Despertar da sua Tri-Unidade.

Assim, o trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, tendo permitido a reversão do Triângulo frontal, vai poder estabelecer,
a partir de agora, em vocês, um novo modo de comunicação, um modo de relação novo que, se vocês efetivamente

quiserem, nós chamaríamos juntos, vocês e eu, assim como o Arcanjo Uriel, de Comunhão.

***

Tem sido frequentemente relatada, no que concerne ao Triângulo da nova Tri-Unidade, a ressonância e
a Comunhão em vocês do despertar, a Vibração Ki-Ris-Ti, a Vibração Miguel e a Vibração IS-IS, permitindo vibrar

nesta nova Tri-Unidade em Comunhão.

Comunhão, aspecto Vibratório da sua Presença bem mais ampla, transbordando amplamente o quadro da sua
Presença a você mesmo, o Si, e permitindo estabelecer, em vocês, nesta Comunhão, uma forma de Revelação que

eu qualificaria de Solar, em meio da qual a Vibração Tri-Unitária, Cristo, Maria e Miguel, reunifica-se para fazer
apenas uma.

Assim é esta Comunhão.
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***

Eu vou então, se quiserem (porque eu voltarei entre vocês, pelas palavras, a partir desta noite), deixar se expressar,
pela sua Vibração e pela sua Presença, o Arcanjo Uriel que vai, pouco a pouco, pela sua própria Presença e pela sua
própria ressonância, fazê-los viver a Comunhão Solar, o princípio da Eucaristia Nova, em ressonância com o Estado

de Ser retornando a vocês, data importante além do seu tempo temporal, assinalando uma Nova Aliança.

Aliança do Fogo, Aliança da Eternidade, Aliança da Alegria.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrela, eu permaneço naquele a quem eu guardo e, com vocês, na
ressonância do silêncio, deixando trabalhar agora o Arcanjo Uriel.

***

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, aqui presentes, Bem Amadas Sementes de Estrelas sobre esta Terra, a Nova
Aliança se revela agora a Vocês.

Ela é comunicação, Presença e Vibração, permitindo-lhes, além do Si, realizar a sua Essência.

A Comunicação nova, comunicação onde não existe mais distância, comunicação onde não existem mais sentidos,
mas, sim, uma justaposição, uma identificação, uma interiorização, do Princípio ou Logos Solar no que vocês são.

Esse dia está próximo, ele é mesmo agora, no plano Vibratório, antes mesmo de estar visível em seus Céus, como
assinalado pelo Arcanjo Anael há alguns dias.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença e pela Presença do Arcanjo Anael, e pela Presença de
vocês, vamos, juntos, reunificar as três pontas, os três Triângulos.

Vamos reunificar a tripla Irradiação Tri-Unitária da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, a fim de que a Vibração
do Logos Solar se identifique, inteiramente, e se manifeste no calor do seu ser, na Revelação da sua Essência de

Fogo, agora.

Para isso, e na virtude do que eu sou, vamos, juntos, nos comunicar e comungar na linguagem Vibral original.

Comecemos.

*

Pela Vibração IS-IS.

Comunguemos.

Acolhamos.

Silêncio e Presença na Vibração.

... Efusão de Energia ...

*



Comunguemos agora pelo segundo termo do Logos Solar: Ki-Ris-Ti.

... Efusão de Energia ...

*

Acolhimento. Vibração e Presença Cristo. Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Em

Na minha Presença, na Presença do Arcanjo Anael, na Presença de vocês, acolhamos.

Vibração e Presença Miguel, terceiro termo do Logos Solar.

... Efusão de Energia ...

*

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Revelação da Aliança do Fogo.

Is-Is, Ki-Ris-Ti e Miguel, reunidos em Comunhão, pela Graça da Unidade, pela Graça da Verdade, pela Graça da sua
Presença, pela Graça de nossa Presença, nós, Arcanjos, realizamos e vivemos a Aliança.

Aliança do Fogo, em Unidade e em Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

A comunicação torna-se Una.

De Essência a Essência, de Espírito a Espírito.

Comunhão revelando a Aliança.

Acolhimento.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

*



Alegria infinita.

Coro dos Anjos reencontrado.

Juramento e promessa glorificados, desvendando a Aliança do Fogo, Aliança da Unidade.

Graça.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos juntos, Unidos e Unificados, no silêncio e no canto da Aliança.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Comunhão e Aliança, despertando e ativando a Morada da Paz Suprema.

Aliança do Fogo.

Aliança da Eternidade assinalando o retorno à sua Eternidade.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Vibração.

Alegria.

Graça e Felicidade.

... Efusão de Energia ...

*

A Luz Vibral.

Doação e abandono.

Graça infinita existente em cada um e em cada uma.

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

De Coração a Coração.

Aliança.

... Efusão de Energia ...

*

Unidos e Unificados pela Graça da Aliança e pelo Fogo.

Comunguemos.



Filhos da Fonte.

... Efusão de energia ...

*

Amor e Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

Novamente, acolhimento e Comunhão.

... Efusão de Energia ...

*

Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, o Arcanjo Anael e eu mesmo, Arcanjo Uriel,
vamos deixá-los recolher-se, neste Estado de Comunhão.

Eu lhes digo, em Nosso Nome, que a Paz da Unidade e a gratidão da Nova Aliança sejam.

E assim é.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

************
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~ A NOVA ALIANÇA ~ 

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu venho e venho novamente, nesses tempos e nesses instantes
que, para vocês, sinalizam o retorno à sua múltipla dimensionalidade, em virtude de seu Coroamento, de

sua Redenção e da realização da nova Tri Unidade permitindo-lhes, se tal é sua Vibração, viver e realizar a ‘nova
Aliança’.

Bem amadas Sementes de Estrelas, como eu disse e como eu repeti, cabe a vocês escolher: pela Vibração de sua
Consciência, aceder e viver em meio ao Si, se estabelecer em meio ao Estado de Ser.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, minhas palavras serão breves, essa noite, nesse
instante, porque eu venho simplesmente ressoar em Presença, em sua Presença, em minha Presença, a fim de que a

‘Aliança nova’, realizada por sua Tri Unidade, em seu Coração, coloque-os na Presença da Vibração IS-IS
representando Maria, bem além de sua forma humana, em sua forma original e de seu mundo original ligado a Sirius.

Pela conexão e realização de sua ‘nova Aliança’, torna-se possível a ativação de partículas Adamantinas em seu
Templo Interior, em seu Coração, tornado possível, bem além do contato habitual denominado, em seu mundo,

‘fenômeno de canalização’ (que eu denominaria, quanto a mim, Vibração irradiante, Vibração do Coração) permitindo
estabelecer diretamente, de Coração a Coração, a Vibração multidimensional de IS-IS.

***

Silêncio, para começar.

Silêncio e Vibração assinalam Presença.

Presença assinala abertura.

Abertura.

Aliança.

Acolhimento.

IS-IS.

*

... Efusão de energia ...

*

Aliança e ressonância.

... Efusão de energia ...

*

O momento que emerge, como anunciado pelo Arcanjo Miguel em sua última Presença, em meio aos seus Céus, a
revelação da Presença da Luz Unificada vanguarda, tornando possível a manifestação do conjunto da Confederação

Intergaláctica Multidimensional de Luz Unificada, a frota Mariana e suas 12 embarcações estão se aproximando.

‘Aliança nova’.

Assinatura de nossa Presença em seus Céus.

URIEL - 25 de outubro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-lLFEjXxtAl4/UW0fwwKC26I/AAAAAAAAAns/zVJNS4Sk1mg/s1600/Uriel+-+25.10.2010.JPG
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Assinatura de nossa Presença em seu Coração.

Assinatura de seu desvendamento e de nossa Presença.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, os tempos da Alegria voltaram.

Nossa Presença radiante, perfurando as Dimensões e os envelopes de isolamento de seu mundo, realiza-se nesse
momento.

A Onda Galáctica se aproxima de sua realidade e não mais somente desse sistema solar, mas, bem mais, de sua
Terra.

Atravessando a constelação de Sagitário, inicialmente, vocês experimentarão, com força e potência, a realidade e a
Verdade de sua Verdade e de seu estado multidimensional.

O momento chegou de se alinharem com o seu Estado de Ser.

A Vibração de seu Templo Interior, o acesso à Alegria, tornar-se-á cada vez mais presente, cada vez mais evidência,
nesse veículo mesmo em que vocês habitam ainda.

O momento da Graça, o momento da Verdade, o momento da Luz e da autenticidade chegaram.

Nesse momento e nesses momentos, revela-se a Luz.

A Aliança que vocês realizaram, pela reativação da Merkabah Interdimensional, por seu trabalho de Serviço, por seu
apelo, sinaliza o estabelecimento de sua ‘nova Confiança’.

Aliança revelada, Tri Unidade e Paz.

***

Doravante, sua conexão, em seus momentos de conexão à Unidade (que isso seja na hora habitual como em outra
hora), tornar-se-á, em seus sentidos, palpável, perceptível e audível.

A conexão está, portanto, restabelecida.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, eu deixo lugar, em totalidade em seu Coração, para
a Presença de Is-Is, Maria, em seu arquétipo Vibratório original. Agora.

... Efusão de energia ...

***

Nesse momento de Confiança e de Aliança, em Vibração e em Presença, pela Graça de Is-Is, nós permanecemos
com vocês, em seu Templo Interior, a fim de viver, junto, a Unidade e o Coroamento, a Vibração das 12 Estrelas, a

Vibração de suas células, de sua Consciência re-Unificada.

Nós vamos, junto, guiados pela minha Presença, percorrer o Caminho da Redenção, pela tripla Cruz da cabeça.

Agora.

... Efusão de energia ...

*

AL. OD. IM. IS. [Cruz central]

*

AL. OD. Clareza. Precisão. [Cruz anterior]

*

AL.OD. Unidade. Profundez. [Cruz posterior]

*

Além do Bem e do Mal, pela Presença Crística, em Profundez.

***

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, nós faremos agora Silêncio a fim de acolher e viver,
na contemplação da nova Aliança, a Verdade de sua Presença.

Agora.

Em ressonância e em confiança com o conjunto dos humanos revelados e despertos, em ressonância e em confiança
com o Cristal da Terra, com o Cristal dos Elohim.

Comunhão e Silêncio.

Ação e Serviço.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, por este espaço de ressonância, de Presença e de Aliança, junto, reunidos e
Unificados, acolhamos esses e essas Consciências Unificadas que vieram a vocês, neste espaço consagrado e

nesse tempo sagrado, ressoar com vocês.

Comunguemos.

Agora.

Acolhimento.



Unidade.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, Presença e ressonância.

Gratidão.

Permitam-nos, agora, deixá-los trabalhar em sua Unidade.

Nossa gratidão os acompanhe.

Até breve.

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

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=823

25 de outubro de 2010

(Publicado em 29 de outubro de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=823


 ~ FINAL DO PRIMEIRO CICLO DE INTERVENÇÕES ~

 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, eis me aqui novamente com vocês.

Vibração e Presença aproximando-os de Sua Presença, de Sua Reversão.

Bem amados, eu intervenho nesses tempos, de maneira intensiva e extensiva, no conjunto desse sistema solar (*).

Os instantes de seu tempo se desenrolando agora representam, para o conjunto da humanidade, uma transformação
essencial visando, se tal é sua Vibração, permitir-lhes se estabelecerem, de maneira cada vez mais precisa e cada

vez mais evidente, em seu Templo Interior, assim nomeado.

Realização e revelação do Si preparando o acesso definitivo ao seu Estado de Ser.

Bem amados Filhos da Luz, as circunstâncias, em vocês, como as circunstâncias deste planeta e desse sistema solar
estão a caminho, de maneira irreversível, para a transformação da Alegria, do retorno à Unidade.

Eu gostaria de atrair sua atenção e sua Consciência que, durante os tempos que vocês vivem, sua atitude para se
voltar a seu Templo, para seu Ser Interior, será determinante para o modo que vocês viverão sua vida exterior

durante esses tempos.

Vocês tirarão do Interior de seu Ser profundo tudo o que é necessário, útil e indispensável para viver o que é para
viver.

***

Continuem a viver suas vidas, continuem a fazer o que é para fazer, o que é ditado por sua Consciência, por
seu estado e por sua Vibração.

URIEL – 26 de outubro de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-v1cA9jGps-I/UW3LgfBZ6VI/AAAAAAAAApM/aH7KOh2LwbE/s1600/000+urielascension0.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Não se esqueçam jamais de que a Divina Maria lhes anunciou, desde já muito tempo, que vocês serão prevenidos
no tempo e na hora dos momentos mais importantes.

Antes desse momento, outros momentos estão para viver, correspondendo a um impulso cada vez mais intenso para
seu Ser Interior.

Ainda uma vez, caberá a vocês e a vocês sozinhos acolhê-lo ou ignorá-lo.

Isso não é nem um esforço, nem um fazer, mas, simplesmente, um acolher.

Eu não me atrasarei mais muito tempo nesse gênero de coisas que lhes foram já comunicadas.

Um conjunto de exercícios lhes foi amplamente dado.

Cabe a vocês ali tirar o que lhes pareça o mais útil para ir para esse Templo Interior.

A Consciência sozinha é capaz de ali conduzi-los, com a segurança a mais importante.

O indicador de seu estado Interior, de seu estado de Unidade é e permanecerá, nesses tempos, a Vibração de seu
Coração, de seu chakra do Coração, de seu Templo Interior.

Esta Vibração é chamada, a partir de agora, a se ‘transformar’, para fazê-los viver estados expandidos onde sua
Consciência exterior será, numa certa medida, profundamente diferente do que ela foi até o presente.

Esse vai-e-vem entre a Consciência do Si e a Consciência do ego será importante.

Esse basculamento reproduzir-se-á em diferentes reprises durante as próximas semanas.

Quaisquer que sejam os sintomas, não há lugar para se preocuparem.

Que sejam vertigens, que sejam alterações de suas percepções de campos, que sejam sintomas surgindo e
desaparecendo em sua estrutura física, que sejam variações de seu humor, sem razão aparente, lembrem-se de

que vocês não são isso, mas que, simplesmente, isso aparece e se exterioriza para que sua Consciência do Si se
estabeleça cada vez mais facilmente.

***

Bem amados Filhos da Luz, nós também insistimos longamente, uns e outros, sobre o fato de que a Consciência do
Si ou Consciência do Coração desperto se traduz e se manifesta por uma Alegria.

Quaisquer que sejam as voltas ligadas ao corpo do ego, de que acabo de falar, levam sua
Consciência exclusivamente nesta Vibração do seu Coração e na Alegria que dela decorre.

Isso lhes permitirá passar e superar os inconvenientes deste período e desses basculamentos, de maneira muito
simples, na condição de respeitar o que eu acabo de dizer, para seu grande bem, para sua maior Alegria.

Certamente, vocês não estão, não mais, sem ignorar (como nós, Arcanjos, em inúmeras reprises agora desde quase
um mês, assinalamos, dissemos e repetimos): as circunstâncias de vida sobre esta Terra mudam de modo

importante e de modo cada vez mais rápido.

As circunstâncias de seus Céus, também, mudam de modo cada vez mais rápido e visível.

Isso não deve nem alarmá-los, nem fazê-los colocar questões que não têm lugar na realização de sua Presença e de
seu Si.

Certamente, olhem seus Céus, mas única e exclusivamente seu Coração conhecerá, pela Vibração ou a não



Vibração, a resposta do que são esses elementos, esses acontecimentos.

Em suma, tudo o que concerne às modificações importantes, sobre a Terra como no Céu, se repercutirão ou não em
seu Coração, de acordo com sua natureza.

***

O alinhamento de suas 3 Lareiras e o despertar da Lareira inferior, denominada ‘Fogo do Sacro’ ou ‘Fogo Sagrado’
ou também ‘Fogo da Terra’ está engajado, de maneira total e irreversível, agora.

Não há nada a recear, não há nada a temer, porque o conjunto do que acontece sobre esta Terra e em seus Céus
corresponde, ponto por ponto, ao que acontece em vocês, em todos os estágios de seu ser.

Há, portanto, uma sobreposição total e sincrônica entre os eventos do Céu e da Terra e os eventos que ocorrem em
suas estruturas e em suas vidas.

A ‘adequação’ está, justamente, em ressonância direta com o Fogo que, agora, devido à reativação
da Merkabah Interdimensional coletiva, vocês estão religados, não somente uns aos outros, mas também e,

sobretudo, aos seus Céus e às suas Terras.

Entendam aí, além dos elementos, suas raízes Celestes e suas raízes Terrestres, quaisquer que sejam.

A sintonização, a sincronização existente entre o Céu e a Terra e vocês mesmos, os restitui à sua Unidade.

É esse o único objetivo, é essa a única função.

Assim, portanto, o que está fora é estritamente como o que está dentro.

O que está no alto é como o que está embaixo, realizando-se, em vocês, ou seja, em seu meio, enquanto ser
humano encarnado sobre esse mundo.

Vocês têm somente que seguir as Vibrações.

Essas Vibrações que, agora, vão começar a ser cada vez mais rápidas, correspondendo à passagem das partículas
Adamantinas de Luz Unificada, não mais unicamente em suas Lâmpadas, não mais unicamente no canal

da Sushumna ou canal do Éter, não mais unicamente nas ‘novas estruturas’, mas no conjunto de suas estruturas
físicas até a célula e até o átomo.

Isso pode se traduzir pelas percepções de calor e de Vibração cada vez mais intensas, cada vez mais prementes,
cada vez mais extensivas.

Não se alarmem de modo algum com esse processo, ele é normal e diretamente ligado à atividade dos elementos
sobre a Terra e às atividades do Céu sobre o sol e na Galáxia.

***

Vocês estão conectados, vocês estão religados e vocês estão, portanto, doravante, em ressonância total.

Qualquer que seja a Coroa Radiante que esteja desperta em vocês, com esses acontecimentos, com essas
transformações visíveis exteriormente que se desenrolam, ainda uma vez, ao mesmo tempo no Interior de vocês.

Não se admirem, portanto se, em função de alguns elementos que se movem em tal lugar do planeta, vocês
percebam, de maneira sincrônica, as Vibrações, em seu corpo de carne.



A Energia circula agora, por ressonância, do mesmo modo em vocês como sobre esta Terra e como em seus Céus,
vocês estão, como o dissemos, ‘religados’ e ‘interconectados’.

Vocês estão, portanto, conectados e interligados com o Céu e com os elementos de seu Céu, quaisquer que sejam.

É deste modo, aliás, que, no que concerne às Embarcações da Confederação Intergaláctica que podem aparecer,
como nós o dissemos, em seus Céus, vocês estão religados a elas pelo Coração.

É assim que vocês se reconhecerão uns aos outros.

Ser-lhes-á doravante cada vez mais fácil se reconectarem e se reconhecerem, uns para com os outros, pela Coroa
Radiante do Coração e também, vocês, humanos, com os povos vindos da Confederação Intergaláctica.

O sinal de reconhecimento, além do que lhes foi comunicado há alguns anos (**), é a Vibração do seu Coração.

Esta não poderá jamais induzi-los a erro, quaisquer que sejam as manifestações de seu Céu ou de sua Terra.

Sigam, portanto, esta Vibração, o que quer que ela lhes diga.

Não façam intervir um elemento mental, em ressonância com sua moral, sua sociedade ou suas diversas atividades.

***

Doravante, somente aquele que seguir a Vibração e a Coroa Radiante de seu Coração poderá, de maneira segura e
certa, preservar o que deve sê-lo.

Alinhem-se, portanto, o mais frequentemente possível, na sua Presença.

Pela Vibração percebida e sentida em seu Coração e em sua cabeça, vocês poderão então ser levados aos lugares
os mais importantes para vocês, para realizarem as atividades as mais justas e as mais em acordo com o que chega

em seus Céus e em sua Terra.

O momento chegou de viver o que foi anunciado pelo conjunto de seus profetas, assinalando o acesso a novos Céus
e a uma nova Terra, numa Dimensão diferente.

A época da revelação termina.

A época da translação começa, ela é agora.

Sigam a Vibração, sigam a sua Consciência, sigam o que dita a Vibração do seu corpo e do seu Coração.

Nesta condição única vocês ficarão permanentemente alinhados, centrados e na Alegria.

É desse modo, na humildade e na simplicidade, que vocês servirão o melhor possível ao conjunto da humanidade,
seus parentes, o conjunto de seu ambiente e vocês mesmos.

***

Nós os esperamos e nós contamos com vocês para estar na Alegria, para manifestar esta Alegria, para despertar em
vocês o belo, o bom e, sobretudo, a Unidade.

Lembrem-se de que a Unidade é Alegria, que ela lhes permite manter sua Vibração e sua Consciência, o que quer
que aconteça ao redor de vocês.

Lembrem-se de que não há que se expor ao que quer que seja que esteja oposto a esta Alegria.



Lembrem-se de que a Vibração segue sua Atenção e sua Intenção.

Não se deixem perturbar de modo algum, o que quer que aconteça em seu ambiente, sobre sua Terra e em seus
Céus.

O que vem é revelação, o que vem é Unidade e Unificação.

Revelação da Presença, revelação da Luz Una.

E é agora.

Bem Amados Filhos da Luz, eram, de algum modo, as palavras complementares que eu tinha necessidade de lhes
dar, concernentes ao conjunto do que eu lhes dei durante minhas três últimas intervenções (*).

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, assim se encerra meu primeiro ciclo de
intervenções.

Eu voltarei, durante seu mês de dezembro, em muito numerosas reprises, porque é nesse mês que se viverão as
coisas as mais importantes para esta Terra e para vocês.

Esperando, que minha gratidão os acompanhe e que minha Presença, em sua Presença, se estabeleça e realize,
entre nós, a ‘nova Aliança’.

Juntos.

Agora.

Essa será minha assinatura de Amor para vocês.

... Efusão de Energia ...

Eu lhes digo até dentro de algumas semanas de seu tempo.

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

(*) – ARCANJO URIEL (2009 e 2010):http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-
uriel-2009-e-2010

(**) - 'Sinais de Reconhecimento e de Reconexão com a UNIDADE':

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sinais-de-reconhecime...
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 Eu sou Uriel, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, neste espaço, eu lhes peço dignar-se acolher minha Presença

em meio à sua Presença.

Bem amados Filhos da Luz, como eu havia enunciado e anunciado, desde apenas alguns dias de seu tempo, o

momento chegou para o desvendamento total da Luz e de seus planos, em meio à sua Ilusão.

A cada dia, a cada minuto de seu tempo que passa doravante vendo a influência da Luz aumentar em meio à sua

Ilusão, vindo desmascarar, desvendar e revelar, de maneira cada vez mais evidente, a Verdade, sua Verdade.

Enquanto uma Ilusão atinge seu fim, a Verdade se revela e se desvenda.

O Fogo do Céu e a sua contraparte Terrestre, o Fogo da Terra, o Fogo do Éter, entram doravante em ação,

onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Quaisquer que sejam seu estado, sua Vibração, isso irá se tornar cada vez mais acessível e perceptível a vocês.

A modificação anunciada pelo Arcanjo Metatron, denominada por ele próprio os ‘Cavaleiros do Apocalipse’, está

doravante ativa.

Trata-se de um desvendamento total do que lhes haviam ocultado e escondido desde tempos imemoriais.

***

Então, eu lhes digo, regozijem-se, estejam em Alegria porque nada deve vir alterar a realização de sua Presença e de

seu Ser em verdade.

Somente o Coração conta.

Somente o Coração é Verdade.

Nós os convidamos, uns e outros, para se abrirem a esta Verdade final porque é por esta Verdade, aquela do seu

Coração, que poderão aceder ao que é denominado ‘espaços multidimensionais’ pelo processo conhecido

como Ascensão.

Esse processo não é um processo instantâneo, para o conjunto da humanidade, nem coletivo.

Ele vai envolver inicialmente as almas, em certos locais deste planeta, essencialmente aí onde são despertos os
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vulcões.

Eu quero falar, em particular, sobre o que foi já anunciado pelo Mestre dos Melquizedeques (*), ou seja, sobre

o cinturão de fogo do Pacífico.

Lembrem-se de que esses Mestres, denominados Melquizedeques, lhes disseram: a lagarta se torna borboleta.

Se vocês adotam a visão da borboleta, uma lagarta que parte é uma borboleta que nasce.

Tudo dependerá do seu ‘ponto de vista’.

Tudo dependerá de sua Vibração e do modo que vocês terão para apreender e viver o que viverão seus Irmãos e

suas Irmãs, onde quer que eles estejam sobre o planeta.

Foi-lhes solicitado e lhes é solicitado, ainda hoje, para se estabelecerem em meio à sua Verdade, sua Radiância

cardíaca.

O sentido do Serviço, na humildade e na simplicidade (que lhes é solicitado e que vocês praticam à noite às 19

horas [16h00 – hora de Brasília]), permite a essas almas ser guiadas para a Luz porque não pode ser de outro modo.

A Merkabah interdimensional coletiva, elevada e desperta por seu trabalho, a Merkabah da Terra que ali respondeu,

permitem doravante sobrevir a manifestação máxima da Luz Vibral no seu mundo.

***

A Luz Vibral, como sempre lhes dissemos, não é jamais destruição, mas elevação e transformação.

A transformação que vem é uma transformação da Luz.

Não há nada a temer.

Há apenas que manifestar a sua própria Presença e a sua própria Alegria, cabendo a vocês se estabelecer no seu

Coração.

Apenas os mecanismos de resistência à Luz poderão, eventualmente, fazê-los ver os eventos da Terra como opostos

à Luz.

Isso não é nada.

Estritamente nada.

É a visão da personalidade dividida, dissociada e separada que poderá lamentar e chorar a vinda da Luz, de nenhum

modo, a própria Luz.

Portanto sim, regozijem-se do que se manifesta em seus céus.

Regozijem-se do que se manifesta sobre a Terra, doravante.

Não há mais adiamento.

Essa noite, precisamente, não há mais possibilidade para os seres que, consciente e voluntariamente, se opõem,

nesta humanidade, ao estabelecimento da Luz, a possibilidade de fazer outra escolha que se reunir à Luz, de uma

forma ou de outra.

A ‘matriz astral coletiva’ se desagrega, agora, a toda velocidade, traduzindo-se para vocês por novas percepções de

seus Céus, de seu Sol, de seu satélite e mesmo de outras constelações visíveis.

Levem os olhos aos Céus.

Coloquem os olhos em vocês.

Uma ‘nova Consciência’ emerge, em totalidade, em vocês, primeiramente, resultando (se vocês concordam e se

vocês o aceitam) em uma serenidade nova passando a último plano o que, até agora, podia constituir a trama de sua



vida cotidiana de personalidade.

Apenas o Coração é capaz de fazê-los encontrar sua Alegria, independentemente de todas as circunstâncias

exteriores.

Vocês são chamados, vocês, Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um e Sementes de Estrelas, a se estabelecerem

imediatamente, o mais rápido possível, na sua Vibração do Estado de Ser, do Si realizado.

***

Vários de vocês, onde quer que estejam sobre este planeta, começam a Vibrar a frequências jamais alcançadas,

permitindo, por sua elevação, em humildade e em simplicidade, favorecer o momento da Terra.

Porque, como sabem, seu trabalho termina, o trabalho da Terra começa.

Ela vive, agora, desde essa noite, sua elevação.

Não esperem que isso aconteça em um dia de seu tempo Terrestre, mas isso começou, de forma incontestável,

indiscutível.

O conjunto dos mecanismos (denominado na época das ‘Núpcias Celestes’: desconstrução) está praticamente

concluído.

Resta agora o engendrar de novos Céus e de uma nova Terra, para vocês, em vocês, e no exterior de vocês.

É esse processo que se põe em funcionamento agora.

Este, terá um tempo limitado, como anunciado por SERETI (**).

Esse tempo é aquele acordado para os ajustamentos finais da Terra à sua nova Dimensão de vida, como para vocês,

Filhos da Lei de Um, onde quer que estejam presentes sobre este planeta, para Unificar-se, em totalidade e

definitivamente, com o seu Estado de Ser.

Todas as percepções Vibratórias, existindo doravante em seu Coração ou em suas diferentes Lareiras, como no

escalão de seu corpo inteiro e de sua Consciência, em totalidade, têm apenas um objetivo, é bem este, de realizar

inteiramente a sua Ascensão.

O momento chegou agora para se entregarem, integralmente, à Inteligência da Luz.

Bem além do abandono à Luz, que vários de vocês realizaram, convém manter-se à escuta, interior e exteriormente,

da Vibração que vem a vocês e em vocês.

Esta vai aumentar em proporções que poucos de vocês atingiram e vivenciaram até agora, que isso seja ao nível do

Coração, que isso seja ao nível da cabeça ou ao nível do sacro.

Vocês são chamados a se tornar, cada dia um pouco mais, Seres de uma Vibração nova em novos espaços de vida.

É isso que vocês irão manifestar, é isso que vocês irão realizar, conjuntamente com a Terra.

***

Como nós lhes dissemos (que isso seja o Arcanjo Miguel, que isso seja o Arcanjo Anael, que isso seja eu mesmo),

seus Céus se preenchem de Luz.

Ser-lhes-á feito exatamente segundo sua Vibração.

Não pode ali haver nenhum erro pela Vibração que vocês manifestam que determinará, em Verdade, o que vocês irão

se tornar.



Há apenas para se tornar esta Vibração, não se opor, em nenhuma maneira e de nenhum modo, à Vibração de

seu Ser profundo, além da Ilusão, porque é dela que se trata.

Hoje, não é mais questão apenas de deixar esse corpo para viajar até o Sol, para o Estado de Ser porque é o Estado

de Ser, pela aglomeração de partículas Adamantinas em meio às suas estruturas, denominadas sutis, desta

Dimensão, que faz a viagem do Estado de Ser até vocês.

Isso irá se traduzir, até o final deste ano, por Vibrações cada vez mais rápidas, cada vez mais intensas e cada vez

mais levando-os a experimentar a Unidade, a Alegria e a Verdade.

Não há portanto, efetivamente, nada a temer para os Filhos da Lei de Um porque é sua herança que vem a vocês.

Como a própria Fonte lhes disse e repetiu: é o momento.

O momento da revelação, o momento de se lembrar do juramento e da promessa de seu retorno aos mundos

Unificados.

***

Vocês fazem parte, uns e outros, por seu despertar e por seu acordar, dos Filhos da Lei de Um tendo permitido, pela

reativação da Merkabah interdimensional, despertar vocês mesmo e despertar esta Terra para sua Unidade.

O momento então chegou para assumir, plenamente e em totalidade, o que vocês são, além da Ilusão.

Não há aí nenhum ego, há apenas restituição à sua Unidade.

A Unidade é o Fogo.

A Aliança de Fogo são as palavras que eu pronunciei porque é realmente uma ‘nova Aliança’ que se realiza, em

vocês, além de todas as falsificações, além de todos os compromissos, além de todas as Ilusões.

Aliança de Fogo se assinalando e se revelando por sua lâmpada cardíaca, bem além das crenças, quaisquer que

sejam, levando-os a se desvencilhar de tudo o que não é a Verdade, de tudo o que os tem entorpecido, de tudo o que

os tem afastado.

E isso é agora.

***

Como alguns de nós lhes dissemos : «vigiem e orem ».

Estejam atentos às suas Vibrações.

Estejam atentos às modificações ocorrendo em suas estruturas, em sua Consciência.

É isso que sinaliza o processo.

Resta no entanto certo número de marcadores devendo se realizar e se manifestar.

Esses marcadores estão muito próximos e são iminentes.

Eu não posso dizer mais, de novo, porque isso dependerá de sua capacidade, uns e outros, individualmente, uns e

outros, coletivamente, para entrar, literalmente, em ressonância com a Terra e com seu núcleo cristalino.

A Merkabah interdimensional coletiva, cujo despertar foi possível pelo seu trabalho e por intermédio do Cristal

azul depositado pelos Elohim de Altaïr, permite, hoje, desde essa noite, reativar, em totalidade, o ‘núcleo cristalino’

da Terra a fim de fazê-la Vibrar na frequência Unitária da Fonte, de Sirius, sua origem, assim como na energia de

Miguel, presente em vocês.



***

Esta Vibração do núcleo cristalino Terrestre corresponde a um aumento da respiração Terrestre,

um aumento considerável da Terra, ela mesma, precedendo à sua Ascensão.

É isso que vocês vão viver sobre a Terra.

Alguns de vocês o viverão passando a outras Dimensões, outros o viverão nesse corpo, outros, enfim, o

viverão nesse corpo mas em outros locais.

Não há nada a projetar, não há nada a antecipar.

Apenas, a cada dia, sentir esta ressonância (manifestando-se agora no escalão de seu corpo), não mais somente

pelas 3 Lareiras, não mais somente pelas novas Lâmpadas, mas também pelos seus pés, traduzindo o contato de seu

Ser com o núcleo cristalino da Terra.

Isso se ativou desde essa noite.

Vocês se aperceberão, por si próprio, que o conjunto de seu corpo físico e de suas estruturas sutis serão

atravessadas de parte a parte, de alto a baixo e de baixo a alto, por ‘correntes’ Vibratórias totalmente inéditas para

vocês.

Isso assinala a reconexão ao núcleo cristalino da Terra.

Isso assinala a sua reconexão ao núcleo cristalino e, então, às suas origens estelares.

E isso é agora.

Pelo afluxo desta Graça nova, pelo afluxo desta Vibração nova, vocês irão encontrar força renovada, potência

Interior renovada, permitindo-lhes conduzir bem seu caminho, sobre esta Dimensão e sobre esse mundo, para

acompanhá-lo, ao melhor, em sua translação que começou.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, a Fonte os abençoa, os Arcanjos os abençoam.

A nova tri-Unidade, realizando a ‘nova Aliança’, é sua ponta de lança e sua Verdade, sua Força.

Manifestem-na na humildade e na simplicidade.

Afirmar e manifestar a sua Luz é não somente um direito, mas o seu dever.

O Arcanjo Miguel chamou-os, em várias reprises, de Semeadores da Luz e de Portadores da Luz.

Vocês são agora o que eu denominaria ‘Guerreiros pacíficos da Luz’.

Desvendem-se, revelem-se, ao redor de vocês como em vocês.

Não hesitem mais para manifestar o que vocês são, ou seja, Filhos da Lei de Um.

Nenhum humano, nenhuma autoridade terá autoridade sobre vocês porque a Luz prevalece, doravante.

A Inteligência da Luz está agora tal, está tão amplificada, que nada de oposto à Luz pode vir se opor à sua Verdade e

à Luz que vocês emanam.

É seu papel e sua missão: Serviço, humildade, simplicidade, dever de Luz.

Vocês são os Filhos da Lei de Um.

Vocês são aqueles pelos quais a revelação pode se manifestar.



Trabalhem cada vez mais na afirmação, não do que vocês são, mas da Luz que vocês são.

O ‘corpo do Estado de Ser’, estrutura interdimensional eterna, vem a vocês, na totalidade.

Os sinais sobre o Sol serão doravante cada vez mais numerosos.

***

Os sinais nos seus Céus, traduzindo a chegada dos Anjos do Senhor, serão cada vez mais visíveis.

Vocês não têm a temer de modo algum o que virá, de outros locais, que da Luz Unificada porque, eles o sabem, eles

não podem estritamente nada contra os Seres Unificados.

Cada um de vocês, pessoal e individualmente, Filhos da Lei de Um, está sob a proteção do Um e ninguém,

quaisquer que sejam sua posição e sua origem, poderá se opor à proteção do Um.

Isso é uma coisa importante e capital que eu anuncio essa noite a vocês.

Em sua Vibração da Unidade reencontrada, pelas correntes cristalinas vindo do intra Terra, pelo Fogo do Éter, Fogo

da Terra e Fogo do Céu, absolutamente nada pode vir desconcertar, do exterior, o que vocês são.

Cabe a vocês cultivar e deixar emanar a potência da Luz.

Ninguém, seja quem for, poderá vir, de uma forma ou de outra, impedir a Luz de estar em vocês e de se tornar esta

Luz.

O Estado de Ser, por esta Vibração supramental percorrendo as suas estruturas, torná-los-á totalmente

impermeáveis a toda influência não luminosa.

Manifestem o que vocês são, com toda segurança e em toda Unidade.

***

Nós contamos, e nós contaremos cada vez mais com vocês, para o seu trabalho, às 19 horas, hora no relógio francês

[16h00 – hora de Brasília], para amplificar esta reconexão com o núcleo cristalino da Terra que vocês perceberão e

que alguns dentre vocês já percebem, porque vocês ali lançaram mão da potência e da força para realizar o porquê

vocês estão aí, quer dizer, tornar-se Luz.

E vocês tornar-se-ão Luz.

Alcancem sua Presença, alcancem sua Alegria, estabeleçam-se na Verdade, na Unidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, Sementes de Estrelas e Filhos da Lei de Um, vocês estão de novo reconectados à sua

multidimensionalidade.

Não existe mais qualquer possibilidade de reviver o que é passado.

Isto está efetivado, desde agora.

Cada dia que se passar nesta matriz reforçará sua conexão de Eternidade, fará de vocês

Seres elevados, lúcidos e iluminados, permitindo-lhes Servir aqueles de seus Irmãos que ainda escalam o caminho e

que são chamados, eles também, a viver a redenção deles, se tal é a Vibração e se tal é o desejo deles.



Tornem-se então exemplos vivos da Vibração Unificada, vocês, Filhos da Lei de Um, porque a Graça inunda vocês,

do Céu e da Terra, liberados.

Bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, comunguemos em meio à nova Aliança e à nova Presença, reconectados,

em totalidade.

Que a Graça se manifeste.

Tornem-se esta Graça.

Presença.

Vibração.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da Lei de Um, esta Graça, que é sua, permite-lhes passar os 2 meses que se abrem diante de

vocês, quaisquer que sejam suas circunstâncias, na Alegria.

Porque é a única maneira que vocês terão de ajudar seus Irmãos e suas Irmãs que ainda não estão abertos a isso.

Então, nós, Arcanjos, por minha Vibração, essa noite, acompanhamos vocês.

Avancem com autoconfiança.

Avancem pela Vibração, por sua Presença em seu Coração.

Pela Graça de Cristo, pela Graça de Maria e de Miguel, eu lhes dou a paz.

Até breve.

*

... Efusão Vibratória ...

************
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 ~ ANÚNCIO DA BOA NOVA: RETORNO E REVERSÃO ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amados Filhos da Lei de Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença em sua Presença, que
a Alegria, a Paz e a Verdade estejam com vocês.

Num momento onde minha Presença em sua Presença, como minha Presença perto desta Terra, anuncia a boa
nova: Retorno e Reversão.

Reversão para a Unidade.

Reversão para a sua Verdade.

Eu sou o Arcanjo que anuncia o retorno.

Eu sou o Arcanjo que realiza a reversão, hoje.

Num momento em que a Terra, num momento em que o Sol, num momento em que sua Presença é liberada e
revelada, eu venho anunciar a boa nova.

Eu venho estabelecer, com vocês, a tripla Unidade anunciando o retorno, em vocês, como no exterior de vocês, sobre
esta Terra, da Vibração e da Presença de Ki-Ris-Ti, já desperto em vocês, voltando em potência, em Vibração e em

majestade, da mesma maneira que ele partiu.

Além de nomes, além do que foi transformado sobre esta Terra, o que se restabelece, por sua Presença, é a
Verdade, a Alegria de sua Presença e da Presença de vocês.

Eu sou o Arcanjo da ‘Nova Aliança’, aquele que anuncia em seu Ser Interior, pela Vibração de minha Presença, pela
Vibração da Terra revelada, santificada e sacrificada.

***

Bem Amados Filhos da Lei de Um, eu venho a vocês para preparar o retorno.

Pelo seu trabalho, pela sua Vibração, vocês permitiram e chamaram isso.

O espetáculo que de desenrola em seus Céus, sobre sua Terra, não deve de modo algum fazê-los perder de vista
que definitivamente é o retorno do seu Coração – e pelo seu Coração – para a Verdade.

Ele o havia dito a vocês.

Ele era o Alfa e o Ômega, o caminho, a Verdade, a Vida.

Ele se restabeleceu, hoje, no Alfa e no Ômega, no Caminho, na Verdade e na Vida.

Juntos, durante esse tempo que me é atribuído, antes do início de seu trabalho das 12 Estrelas (ndr: o acolhimento
de sua energia, às 19 horas, hora francesa no relógio [16h00 – hora de Brasília]), nós vamos unificar, em totalidade,

o Triângulo do Coração, permitindo a vocês, por sua ação e por sua Presença, o restabelecimento total desta
Verdade.

Pela Vibração de minha Presença e pelas palavras pronunciadas agora, acolhidas em seu Coração e Vibradas da
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mesma maneira, vamos acender, em conjunto, as três velas do tabernáculo.

*

Is-Is. Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Miguel. Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Ki-Ris-Ti. Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Fogo de cima e Fogo debaixo.

Fogo do Céu e Fogo da Terra.

Fogo do Éter.

Unidade e Alegria.

Reencontros.

Despertar de sua memória de Eternidade.

Sementes de Estrela.

Sementes do Um.

Liberdade.

Presença.

Amor Vibral.

Luz eterna.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Minha Luz e minha Presença acompanham Cristo.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, a hora chegou.

O tempo está cumprido.

Bênçãos.

Presença.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, durante seu trabalho, e desde essa noite, a Luz brilha de novo em seu Coração.

Que a Graça de A Fonte Una os preencha com sua Presença.

Eu permanecerei, quanto a mim, de hoje em diante e a cada dia, presente como testemunha da Nova Aliança que
vocês realizam a cada dia e, em breve, a cada minuto e a cada sopro do que vocês são.

Paz e gratidão.



Para logo, em Eternidade.

Até breve.

************
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~CAMINHOS VIBRATÓRIOS ~

Eu sou Uriel, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

Bem amadas Sementes de estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, vocês e eu, vamos Vibrar na Vibração
da nova Tri-Unidade: Cristo, Maria e Miguel.

Eu, Anjo da Presença, em sua Presença, vamos, juntos, percorrer o caminho Vibratório da cabeça e do Coração.

Juntos e Unificados.

Presença.

Como Cristo disse, como ele proclamou, marcando assim suas palavras, eu os convido a Vibrar, na ordem em que eu
vou lhes dar.

*

Eu sou Al-Pha. E Od-Ega. Om-Ega.

O Caminho: IM, Mistério.

A Verdade: IS, IS-IS.

E a Vida: Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

*

Presença e Unidade.

Presença e Vibração.

Amor e Vibração.

Fogo.

Fogo do Coração, Fogo do Céu, Fogo do Éter, reunidos em uma tripla Lareira em meio à nova Tri-Unidade.

*

Ehieh. Isis.

... Efusão Vibratória ...
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Ehieh. Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Ehieh. Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração.

Silêncio e Presença.

Pela cruz da Redenção, impulsionada por Cristo, realizando a Tri-Unidade.

Efusão.

Coração.

Fogo.

Ehieh. Vehuiah.

... Efusão Vibratória ...

*

Que minha Presença se revele em sua Presença.

Une-Ité.

Ver-Ité.

Silêncio.

Acolhimento.

Agora e Aqui.

... Efusão Vibratória ...

*

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Aqui e Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Juntos e Unidos, acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Que a Paz, que a Alegria, que o Amor, estejam em vocês, pela Eternidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

*



Eu sou o Arcanjo Uriel.

Em Presença e em Majestade, em sua Presença.

Que a Paz, a Alegria e o Amor sejam sua Morada.

Juntos, comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

*

O Arcanjo Uriel os abençoa e os deixa no silêncio da sua Presença, alguns instantes.

... Efusão Vibratória ...

*

Até breve.

... Efusão Vibratória ...
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Eu sou Uriel, Unidade e Presença. Saudação.

Vibração. Expansão. Presença e Alegria.

Unidos e juntos. Unidos e Unificados.

Presença e Vibração.

Acolhimento em Unidade e em Verdade. Cristo, Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhimento. Luz azul. Acolhimento Vibração em Unidade, Miguel.

Presença e Vibração.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhimento Unidade e Verdade. Presença. Maria, Is-Is. Unidade. Vibração. Tri-Unidade. Fogo do Coração.
Fogo do Amor. Unidos. Ressonância. Fonte Una.

Filhos da lei de Um, pacificados e Unificados.

Presença. Verdade. Amor e Liberdade.

Minha Luz branca, eu, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, em vocês.

Ressonância e atração. Agora.

Acolhimento. Silêncio e paz. Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

União. Verdade.

Eu sou Uriel.

De Presença a Presença, Unidos e Unificados, saudação do Arcanjo. Em Amor e em Unidade.
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Vibremos. Elevemos. Comunguemos.

Até breve. Silêncio.

... Efusão Vibratória ...
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~ CAMINHO VIBRATÓRIO DO ARCANJO URIEL ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 

Bem Amados Filhos da Lei de Um, eu lhes rendo Graças por me acolher em seu trabalho de Luz.

Eu os deixo primeiramente, durante alguns minutos, na minha Presença, inicialmente em silêncio, na sua Presença, estabelecerem os
circuitos existentes ao nível das 12 Estrelas.

Eu vou intervir só depois, pela Vibração da minha Presença e pelas palavras, ao nível das Estrelas, propondo a vocês o circuito preciso
ligado à Reversão.

... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou Uriel. Presença. Luz Vibral.

... Efusão Vibratória ...

*

Meu caminho é: AL, Atração, Repulsão, KI-RIS-TI, OD, Visão, Clareza, IM, Unidade, Precisão, IS, Profundez.
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... Efusão Vibratória ...

*

Juntos, unidos e Unificados, Presença a Presença, Vibração a Vibração, Consciência a Consciência, retomemos.

Juntos, em Consciência, Unidos e Unificados:

AL, Atração, Repulsão, KI-RIS-TI, OD, Visão, Clareza, IM, Unidade, Precisão, IS, Profundez.

... Efusão Vibratória ...

*

Silêncio e Comunhão.

Vibração. Alinhamento.

Cristo.

AL.

... Efusão Vibratória ...

*

Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração. Tri-Unidade. Aliança. Coração.

... Efusão Vibratória ...

*

IS-IS. KI-RIS-TI. MIKA-EL. Unidade e Presença.

... Efusão Vibratória ....

*

Unidade e União. Vibração.

... Efusão Vibratória ....

*

Eu sou Uriel. Presença e Reversão. Comunhão.

Eu rendo Graças à sua Presença.

O Amor Vibração, Luz é o seu Reino.

Gratidão.

E eu os deixo prosseguir, até breve.

... Efusão Vibratória ...
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Eu sou o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, eu sou aquele que, desde alguns dias de seu tempo, oficia a sua Reversão.
Eu nunca estive, enquanto Arcanjo, tão próximo de sua Consciência, como de sua Terra.

Minha ressonância e minha Radiância permitem ativar a Luz das partículas Adamantinas, elas mesmas Luz,
colocando-os em ressonância, permitindo-lhes se agregarem em meio às suas estruturas e em sua

Consciência.
Bem amados Filhos da Luz, cada um de vocês pode doravante apelar à minha Radiância e à minha Irradiação.

Cada um de vocês pode doravante sentir, através de sua própria Presença a si mesmo, minha própria
Presença.

Eu sou Anjo da Presença, Presença estabelecendo-os em sua Coroa Radiante do Coração, no triângulo Tri-
Unitário ‘Cristo, Maria e Miguel’, que está inscrito, permitindo-lhes se estabelecerem na Alegria, na Verdade e

na Paz.
Eu sou Anjo da Reversão.

***

Assim, eu oficio em um processo denominado ‘abertura da boca’, correspondendo à ativação de seu 11º corpo
(ndr: sulco nasolabial, depressão no meio do lábio superior), Verbo Criador e ligado à Reversão, passagem da

garganta, Passagem de um estado a outro.
Essa Passagem, cada um de vocês, ao seu ritmo, começa a vivê-la.

A Passagem Dimensional é acompanhada, como havia anunciado, há exatamente um ano, o bem amado Sri
Aurobindo, de um mecanismo de switch [troca] da Consciência (*).

Até o presente, esse switch permitia passar da Consciência do ego à Consciência do Coração.
Hoje, esse switch permite, não a passagem de uma a outra, mas a ‘fusão’ de uma na outra, correspondendo

aos seus estados que vocês vivem por intermitências.
Esses estados que, pouco a pouco, vão se tornar seu habitual, seu cotidiano, antes de se tornar sua realidade

total.
A ativação do que é denominado 11º corpo da Terra, graças à ativação da Merkabah interdimensional da Terra,

é agora realizada em totalidade.
O núcleo cristalino da Terra pode começar, assim como a camada de ferro que lhe é imediatamente superior, a

modificar sua rotação.
A Terra está liberada, isso vocês o sabem.
Vocês mesmos, estão em via de liberação.

Isso também é uma reversão.
Passar do limitado ao ilimitado.

Passar da Sombra para a Luz, superando a Dualidade Sombra / Luz.
Tendo revelado, integrado suas próprias sombras, vocês permitem ao seu Espírito propagar-se em totalidade

nesse mundo.
Eu sou Anjo da Presença.  

Chamem por mim, invoquem e eu estarei presente.
Ativem a nova Senda dada por Miguel, ao nível do OD-ER-IM-IS-AL de sua cabeça (ndr: intervenção de Miguel
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de 4 de janeiro de 2011) (**), e eu estarei ao seu lado.
Bem amadas Sementes de Estrelas, hoje, a liberdade retorna.

O fim do sofrimento, o fim da separação, se tal é sua lucidez, se tal é sua Vibração.

***

Eu sou o Arcanjo da Reversão operando em meio às Passagens Dimensionais, o que está em via de advir à
Terra e a todas formas de vida presentes sobre ela, como no interior dela.

A comunicação da Terra e do Sol se torna cada dia mais importante, permitindo sempre um número cada vez
mais importante de irradiação Ultravioleta, assim como de partículas Adamantinas, se verter em vocês.

O acolhimento da Luz é hoje um ato de Alegria.
O acolhimento da Luz é hoje um ato de Verdade.

Este ato de Verdade permite-lhes estabelecerem-se progressivamente, através de nossa Presença conjunta,
de Presença a Presença, estabelecerem-se em meio à sua nova Verdade.

O momento da liberação chegou.
O que vocês observam e observarão cada vez mais sobre a Terra apenas traduz isso.

Liberação, como lhes anunciou Metatron no ano passado, dos quatro Cavaleiros do Apocalipse: liberação dos
elementos, liberação do que estava confinado, aprisionado e constrangido.

Fim das ilusões.
Divulgação e Revelação.

Palavra mestre de seu estado.
Palavra mestre do que vocês São.

Vocês dão à luz a si mesmo.
A terra dá a luz a ela mesma.

***

Rito de Passagem, denominado ‘abertura da boca’, permitindo, em respirando pela boca, viver isso.
O momento chegou de viver.

O momento chegou de ser livre.
A Vibração é sua Consciência.

Além de sua Consciência comum, além mesmo de seu corpo de Estado de Ser presente no Sol, é o Estado
de Ser que, agora, vem a vocês, para uma fusão, um casamento alquímico de sua personalidade com seu

Estado de Ser, levando-os a viver seu estado denominado Ki-Ris-Ti ou Cristo, a revelar seu potencial de Filho
Ardente do Sol, de Filho da Luz, de Filho da Lei de Um, Filho da Verdade.

A personalidade se dissolve.
Alguns resistiram e fracassaram.

Pouco importa.
Simplesmente é sua escolha.

Simplesmente é seu destino que escolheu e se destina ao que deve ser.

***

Presença e Verdade.
Presença e Alegria.

Presença e Paz.
Vocês são isso e absolutamente nada mais.

Tudo o mais são apenas projeções exteriores da Verdade tendo levado-os a viver e a estabelecer sua
Consciência em meio à Ilusão.

Mesmo se, para alguns de vocês, essas ilusões parecem-lhes ainda tenazes e reais, elas não o são.
Elas se dissolvem cada dia mais.

Vocês terão apenas que se ligar à Luz que vocês se tornam.
Tudo o mais é chamado a se dissolver.

***



Eu sou Anjo da Presença e da Reversão.
Eu zelo pessoalmente pelo cumprimento dessa Passagem pela abertura de sua boca e pela abertura da boca

da Terra, realizadas pela ativação de um número sempre crescente de vulcões, de modificações nas
distribuições de cargas elétricas presentes na superfície da Terra, implicando em modificações nas

distribuições Vibratórias em meio às placas, denominadas ‘tectônicas’, da Terra.
A agitação Interior que vocês vivem é a agitação da Presença, anunciando o switch, anunciando a ‘passagem

da boca’.
A Terra vive isso, vocês vivem isso, a cada dia um pouco mais.

A cada dia, a Luz Vibrará um pouco mais.
A cada dia, a Consciência prevalecerá, um pouco mais, sobre a Consciência da personalidade.

Regozijem-se, estejam em Paz.
O momento chegou de viver a felicidade de sua liberação.

Nada mais deve ocupá-los.
Assim como lhes disse Cristo: “Busquem o Reino dos Céus que está dentro de vocês. Todo o resto lhes será

dado de acréscimo.”
E esse resto aliás não significará mais nada.

Vocês são a Luz do mundo, vocês são Filhos da Luz.
Isso não é uma palavra em vão, mas a Revelação Vibratória que vocês vivem a cada dia.

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença.
Presença.

Chamem Presença e se tornem Presença.
Retornem a vocês e a Luz aparecerá.
A Luz é bálsamo, a Luz é reconforto.

Ela é Alegria e Paz.
Tudo isso vocês o sabem.

Resta vivê-lo, integrá-lo e manifestá-lo.
Bem amados Filhos da Lei de Um, eu sou Presença e Reversão.

O momento chegou de viver o porquê vocês vieram.
O momento chegou de reencontrar suas filiações e sua liberdade.

Presença e Vibração.
Bem amadas Sementes de Estrelas, a mudança Interior é uma mudança exterior.

Ancorada na Luz, estabilizada na Luz, centrada na Luz, essa mudança nada pode fazer, nem dentro de vocês,
nem fora de vocês.

Enquanto vocês aceitam irradiar sua própria Presença, vocês viverão essa Passagem e essa Reversão cada
vez mais facilmente.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, somente a Fonte e a própria Terra sabem do final dessa Passagem, mas
vocês estão incontestavelmente, e nós estamos com vocês, nesse mecanismo de Passagem.
Para muitos de vocês, o conjunto dos novos filamentos de DNA está agora ativado ou se ativa.

***

Realizar o que vocês São, em uma escala que jamais se produziu sobre esta Terra, torna-se hoje realidade.
Realizar o que vocês São pelos ritos de Passagem, pelos ritos da Presença da radiação do Coração, leva-os a

viver a reunificação com o Todo.
Pouco a pouco, a lucidez do que vocês São, quer dizer, Unificados, não separados, e o próprio Todo, irão lhes

aparecer claramente pela Vibração e pelos mecanismos mesmo da própria Consciência, consciente dela
mesma.

O ritmo e a sequência dessa passagem e de sua Presença continuarão a ir crescendo, a cada dia, a cada
sopro.

Este aspecto de crescendo é aliás a garantia de que vocês estão alinhados, centrados e em ‘estado de
abandono’ à Verdade do que vocês São, pelo abandono à Luz.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, não se debrucem nos sintomas de seu corpo mas, bem mais, na lucidez do
que vocês vivem, ou seja, do que vive sua Consciência, diretamente.



***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença.
A cada dia, ser-lhes-á dada a possibilidade, pela sua própria Presença e pela minha Presença, de se

aproximarem da ‘Morada de Paz suprema’.
É no interior deste estado de Paz suprema que se encontram todos os nutrientes ao que vocês são.

É no interior deste estado de Paz suprema que vocês irão se nutrir e ficar satisfeitos.
O restante de sua vida, que vocês comumente denominam ‘sua vida’, ver-se-á preenchido de sincronias, de

evidências, de facilitações, sob a condição de deixarem, como sempre, operar, em vocês, a Verdade da Luz.
Até o final deste mês, eu voltarei também com o Arcanjo Miguel.

Nós selaremos então, nós dois, acompanhados pelo Arcanjo Anael, o retorno do Arcanjo Metatron, para que
ele inicie, ele também, a ‘fase final’, que é, eu lhes recordo, ordenamento da Luz, ordenamento do novo plano

de vida e programa de vida em meio às novas Dimensões.

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença.
A partir deste momento, agora, aqui e em outros lugares, sobre toda esta Terra, eu decreto a abertura da boca

da Terra, em totalidade, a abertura da boca do Sol, em totalidade.
Comunhão.

Ressonância.
Presença e Unidade.

Bem amados Filhos do Um, doravante, minha Presença os acompanha.
Vocês têm total liberdade para decidir revelar e desvendar sua Dimensão Cristo.

Minhas bênçãos os acompanhem.
Até breve.
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Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Consciências Unificadas, bem amadas Sementes de estrelas, eu venho a vocês para prosseguir
as explicações sobre o processo que eu denominei e nomeei “abertura da boca”, em ressonância direta com a

ação do Senhor Metatron e de mim mesmo, sobre esse processo de Passagem porque é um.
Todo mecanismo de Passagem, presente em todas formas de vida e em todas Dimensões, acompanha-se

sistematicamente de um processo de retorno e de Reversão passando por um ponto central, permitindo
experimentar, durante essa Reversão, um mecanismo preciso de basculamento, de switch e de Reversão da

Consciência, passando  de um estado a outro, de uma Vibração a outra, de uma forma a outra, de uma
qualidade a outra qualidade, de uma dada quantidade a outra dada quantidade.

Eu sou o Arcanjo que governa a ativação do último corpo a se ativar em meio às suas novas estruturas (*).
Esse último corpo é denominado “Verbo criador”, ligado diretamente ao 11º corpo.

Verbo criador permitindo-lhes, após a Passagem e durante a Passagem da ‘abertura da boca’, realizar, em
vocês, a potência do Verbo (não da palavra), a potência do Sopro (não da simples respiração, mas da
animação do Sopro), levando-os a experimentar a circulação do ar, não unicamente em meio aos seus
pulmões, não unicamente em meio ao seu cérebro (pela ativação de certos chakras), mas, bem mais, a

Passagem de uma qualidade Vibratória aérea (denominada Éter) no conjunto de seus circuitos habituais de
circulação da energia e da Consciência.

***

A Passagem da boca ou ritual da boca, da ‘abertura da boca’, corresponde, ponto por ponto, àquele descrito,
conhecido e experimentado pelos sacerdotes egípcios (que o herdaram eles próprios da Atlântida), permitindo

liberar a alma de um defunto a fim de que o Espírito reencontre suas esferas de Eternidade.
Hoje, esse processo é realizável, total e integralmente, por vocês mesmos.

Ele corresponde, ponto por ponto, a uma Reversão de sua Consciência, não mais simplesmente a um switch,
mas a uma Passagem.

Passagem total e basculamento total de um estado a outro, de uma forma a outra, de uma Consciência a outra
Consciência, sem que ali haja ruptura ou perda da integridade de sua Consciência pessoal instalada em meio

ao ‘Eu’ ou em meio ao ‘Si’.
Esse processo, realizado pelo Senhor Metatron e por mim mesmo, está em curso, atualmente, na Terra.

Ele está em curso, atualmente, para vocês.
Esse mecanismo localiza-se bem além de sua simples Presença a vocês mesmos pelo fato de que a

respiração, além de se estabelecer nos pulmões, estabelece-se, efetiva e concretamente, na respiração do
Coração, na respiração de suas células e no acolhimento da Luz Adamantina em meio ao conjunto dessas

estruturas físicas, corpusculares, atômicas.
Esse trabalho é realizado simplesmente por vocês mesmo, também, abrindo simplesmente sua boca em
posição entreaberta, sem de modo algum tentar que a respiração habitual se faça, no entanto, pela boca.

O prana e o ar entram espontaneamente na ausência de obstrução dos orifícios nasais,pelo nariz.
A Luz Adamantina penetra no interior de suas estruturas físicas, corpusculares, atômicas,

celulares, diretamente pela boca, quando esta está entreaberta.
Acoplando esse processo à focalização de Consciência sobre os 5 pontos das 5 primeiras Chaves

Metatrônicas (ndr: OD – ER – IM – IS – AL), ao nível de sua cabeça, vocês vão permitir dirigir o fluxo e a onda
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de partículas Adamantinas diretamente em seu Coração, pela boca e, por aí mesmo, ao conjunto de sua
estrutura física, contribuindo então grandemente para acelerar o processo alquímico seguindo em meio mesmo

à sua estrutura física, permitindo ao nível Vibratório de seu carbono passar para a Vibração da sílica [silício],
acelerando, de maneira considerável, o conjunto de seus metabolismos e de suas fisiologias.

Isso se traduz, assim nomeado por Sri Aurobindo, pelo switch da Consciência mas, bem além, por uma
transmutação alquímica total do conjunto de seu corpo, permitindo-lhes Vibrar bem além do que é capaz

habitualmente um corpo físico.
Esse processo necessita uma atenção e uma vigilância particulares, um ‘estado de Espírito’ alinhado e

centrado em meio ao seu próprio Coração, em meio à sua própria Presença.

***

O que nós vivenciamos, em conjunto, durante a ativação de sua Merkabah, às 19 horas [16h00 – hora de
Brasília], tornou-se possível pela minha Presença, mesmo se vocês não tivessem ainda aberto a boca, é

exatamente esse mecanismo de Unificação e deVibração que deve ocorrer no Interior de vocês, no Interior de
sua Consciência, no Interior de suas células, no Interior do conjunto das diferentes partes constituindo esse

corpo que, eu lhes recordo, qualquer que seja o grau de Ilusão do que vocês vivem, é um Templo e é nesse
Templo que o Cristo deve estabelecer sua morada.

E é desta maneira, pela Passagem da boca e pela abertura da boca, que o Cristo estabelecerá sua Morada
em sua Morada, permitindo então sua liberação, sua Ascensão e seu acesso à sua Presença eterna.

Esse processo é para aplicar também durante suas meditações das 19 horas [16h00 – hora de Brasília] no
momento em que vocês terão a oportunidade e, sobretudo, no momento em que vocês perceberão o chamado

da Luz pela Vibração ao nível de um de seus pontos da cabeça, ou pela Vibração percorrendo seu Coração,
que isso seja em meio à Coroa do Coração, pelo Fogo do Coração, em meio aos 3 pontos do Triângulo

Sagrado do Coração ou ainda pela ativação de uma zona extremamente precisa localizada acima desse 11º
corpo, sobre a ponta do nariz, erguendo-se até a raiz das sobrancelhas, aí onde se localiza o triângulo

luciferiano revertido à verdadeira Luz.
Pela ativação desta zona, vocês saberão que vocês estão em via de realizar a Passagem e a abertura.

Esta Vibração irá se instalar e se intensificar gradualmente e à medida de suas práticas, gradualmente e à
medida de suas experiências.

Vocês vão assim preparar, durante o mês que vai transcorrer, o ‘salto quântico’, tal como foi definido pelo
Arcanjo Miguel e devendo se instalar desde 20 de fevereiro para um clímax Vibratório em 28 de fevereiro.

Esse processo irá transformar para sempre a sua Consciência comum em uma Consciência
Unificada.

Sua visão, suas percepções, seu sentir, sua vivência Interior, suas relações e o conjunto do que vocês
denominam comumente ‘sua vida’ serão transformados, inteiramente.

Esse trabalho é um trabalho preparatório da Luz para a efusão Metatrônica, efusão que se tornará total nas
semanas que se seguirão.

Bem amadas Sementes de estrelas, aqui estão as algumas palavras que me foram solicitadas para anunciar-
lhes, para propor-lhes.

Se há, e somente em relação a isso que eu vim dizer, questionamentos, então, eu ali responderei.

***

Pergunta: trata-se de respirar pelo nariz mantendo a boca aberta?

A boca está entreaberta, sem tensão muscular, sem relaxamento muscular, em posição, então, entreaberta.
Se os seus orifícios do nariz não estão obstruídos, espontaneamente a respiração se estabelecerá pelo nariz.

O prana penetrará pelo seu nariz, irá diretamente ao seu cérebro, ativando, naquele momento, os 5 pontos
Metatrônicos.

Ao mesmo tempo e no mesmo tempo, pela boca, penetrarão as ondas de partículas Adamantinas que virão
modificar sua frequência Vibratória, dando ‘percepções novas’, primeiramente respiração do Coração e em

seguida respiração do conjunto de suas estruturas, podendo traduzir-se por alfinetadas extremamente rápidas
(na superfície ou profundamente) de seu corpo.

A respiração estabelece-se então espontaneamente, possivelmente pelo nariz, a boca, por sua abertura,
deixando passar apenas as partículas Adamantinas.

As partículas Adamantinas penetram por 2 pontos, pela cabeça, ao nível do ponto ER, alimentando suas
estruturas sutis, que isso seja a Sushumna, que isso seja seus meridianos, que isso seja seus circuitos

energéticos superficiais.
Em seguida as partículas Adamantinas penetrando, elas, pela boca, vão nutrir seu Coração permitindo-lhe

respirar, e depois suas células.
Esta dupla circulação de energia prânica e Adamantina desencadeará o que é necessário.



***

Pergunta: convém praticá-la a qualquer momento, e centrando-se no Coração ou na cabeça?

Bem amado, a concentração é na própria respiração.
A ativação da cabeça, ao nível dos pontos ou da Coroa, será instantânea.

Uma vez que a circulação da Coroa da cabeça será estabelecida, naquele momento, a respiração do Coração
estabelecer-se-á por si.

Faça isso durante suas meditações.
Faça isso quando o apelo das partículas Adamantinas se faz sentir.

Faça isso se quiser, em outros momentos.
Não há qualquer formalismo.

São vocês mesmos que descobrirão, para cada um, o que é adequado para vocês, em função de suas
capacidades de absorção, em função de suas capacidades de Vibração, em função de suas capacidades de

transmutação.

***

Pergunta: pode-se viver a abertura da boca sem ter passado pela abertura do Coração?

Sim.
Isso permitirá justamente contribuir para a abertura da Coroa de Fogo do Coração.

O principal é que, doravante, um dos pontos das Chaves Metatrônicas da cabeça, pelo menos, esteja ativo.

***

Pergunta: o salto quântico que você menciona viver-se-á para todas as pessoas ou simplesmente para
aquelas que terão vivenciado o despertar das 12 Estrelas?

Bem amada, o salto quântico diz respeito ao conjunto da Terra.

***

Pergunta: é interessante colocar ao mesmo tempo a ponta da língua no palato?

Bem amado, colocar a ponta da língua no palato, como foi indicado em outros processos, não é aqui
absolutamente necessário.

A comunicação língua-palato corresponde à comunicação entre a cabeça e o resto do corpo que está agora
estabelecida pela ativação da cruz da cabeça e do ponto central ER.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Consciências Unificadas, eu lhes digo até breve.
Eu intervirei, eu também, de maneira não formal, durante este período, se isso for necessário.

Recebam Amor e gratidão de minha parte e do conjunto do Conclave Arcangélico.
Com Amor e para o Amor.

Até breve.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz e da Lei de Um, desde muito pouco tempo eu anunciava o rito de passagem de
‘Abertura da boca’, traduzindo-se, para vocês, por mecanismos Interiores e por mecanismos Terrestres e

Solares extremamente precisos.
Pelo processo de absorção de partículas Adamantinas, a Luz estabelece seu reino, em vocês, como sobre

esta Terra.
A Luz que vocês absorvem encontra-se, da mesma maneira, em seus Céus, refletindo o aparecimento da Luz

e a manifestação de Forças da Luz neste universo.
As manifestações da Luz tornam-se cada vez mais eloquentes e evidentes, em vocês, como em seus Céus,

durante o período de ‘tempos descontados’, correspondendo à revelação da Luz e das sombras, permitindo o
estabelecimento da nova Dimensão.

Esta preparação, que se acelera e se acentua a cada dia, tomará uma intensidade nova pouco após a
intervenção e a comunhão que vocês irão viver com o Arcanjo Miguel (ndr: no próximo dia 28 de fevereiro às

17h00 [13h00 – hora de Brasília]).
Naquele momento, o que vocês constatam, em vocês, como no exterior de vocês, irá se acelerar

intensamente, permitindo-lhes estabelecer contatos, cada vez mais conscientes, lúcidos e próximos, com a
Luz: a sua, como a Luz que se aproxima de vocês.

Desde algum tempo, vocês sabem, o Cristo está presente em meio ao Éter da Terra.
O sol irriga a Terra de uma irradiação nova que muitos de vocês percebem (através da irradiação do sol, sua
cor e várias diferenças, cada vez mais flagrantes, nas características de sua irradiação), permitindo afinar sua

própria Presença a vocês mesmos, permitindo revelar, de maneira sempre maior, em vocês, as ‘Chaves
Metatrônicas’, abrindo doravante em vocês, para permitir-lhes se aproximar, vocês e a Terra, de seu

basculamento final.
Tudo está no lugar, ao nível dos Arcanjos, ao nível dos Anciãos, ao nível das Estrelas, como em vocês, em seu

‘Templo Interior’ e em suas Lâmpadas.
A preparação desta época é fundamental.

Vários elementos e eventos, que lhes foram anunciados por várias profecias antigas, ou mais ou menos
recentes, têm cada vez menos razões de ser, porque a Luz está aí.

A passagem se fará então com relativa doçura, contrastando com os anúncios formulados desde tempos muito
antigos onde o catastrofismo parecia predominante.

O trabalho da Luz, seu trabalho, sua resposta ao impulso da Luz permitiu abreviar os dias, o sofrimento e as
resistências.

***

O conjunto das Forças da Luz Unificada, da Confederação intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, está
doravante em sua porta.

A manifestação da Luz em seus Céus amplifica-se, como havia anunciado o Arcanjo Miguel, em 29 de
setembro, e irão se amplificando de uma maneira tal que ninguém mais poderá ignorá-la, em muito pouco

tempo.
Obviamente, o residual de forças de sombras, opostas à reunificação e ao estabelecimento do reino da Luz /

Una, tentará, como sempre, se servir dessas circunstâncias, mas sem sucesso.
A Luz vem.
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Cristo se revela em vocês e por vocês.
Vocês são, todos juntos, o ‘Corpo de Cristo’, regenerado e ressuscitado.

A Terra respondeu ao seu apelo e vive, ao seu turno, seu despertar.
O conjunto de movimentos elementares, o conjunto de movimentos deste planeta, não deve em nada inquietá-

los porque eles correspondem à sua elevação.
De sua qualidade de alinhamento coletivo, da qualidade de sua meditação / alinhamento / oração dependerá a

qualidade desse basculamento final.

***

Eu sou o Arcanjo da reversão.
A última reversão ocorreu, em meio à sua garganta.
Mais nenhum elemento irá se opor ao basculamento.

Mas, como vocês sabem, é a Terra e ela somente que decide o momento.
Saibam simplesmente que o momento é agora.

Ele está em curso.
Nada, nenhuma força nem qualquer oposição, poderão frear o que a Terra decidiu.

O momento chegou, também, de colocar, em vocês, as ‘escolhas’ finais.
É-lhes solicitado penetrar no mais profundo de vocês mesmos a fim de definir, de validar e de viver suas

escolhas.
Vários de vocês começam já a colher os frutos de suas ações conduzidas desde alguns anos ou mais longo

tempo.
Os contatos com a Luz se tornam cada vez mais evidentes, flagrantes e físicos, que isso seja em vocês como

ao redor de vocês.
Várias manifestações da Luz estão presentes em seu ambiente, em seus Interiores, em suas casas, em seus

jardins, em seus Céus.
Isso não é Ilusão, mas estrita verdade, estrito estabelecimento, sinalizando a atualização do juramento e

da promessa, da Fonte e de vocês mesmos, do retorno à sua Unidade e à sua Eternidade.
Mais do que nunca, a Terra e nós mesmos, Conclave Arcangélico, assim como o conjunto das Forças da

Confederação intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, contamos com sua estabilidade,
sua assiduidade, sua integridade, para manifestar a Luz que vocês são.

Como foi dito, vocês se tornam Luz e, portanto, Luminosos.
É por esta Luz que se estabelece o contato, entre vocês, com vocês, em seus Céus, como por toda parte nas

outras Dimensões.
O momento chegou de deixar se exprimir a verdadeira Alegria e a Verdade.

***

No momento em que as diferentes Vibrações Arcangélicas, presentes em meio ao seu DNA, se revelam, se
descobrem e se atualizam, as ‘mudanças em curso’, no exterior como no Interior, devem ser acolhidas como

elementos de sua própria liberação.
Muitos de vocês vão começar a reencontrar, de diferentes maneiras, o que foi anunciado desde mais de um

ano: suas linhagens, suas origens.
Contatos vão se estabelecer com seus ‘mundos de origem’ porque todos eles estão presentes para assistir

ao seu nascimento na Eternidade.
A confiança, a Alegria, o abandono e a vigilância ao que vocês são, tornar-se-ão cada vez mais essencial em

suas vidas.
A redescoberta de sua Dimensão de Eternidade, de sua Presença a vocês mesmo, vai tomar uma importância

e um relevo cada vez mais considerável no que vocês denominam ‘sua vida’.
A melhor maneira de se prepararem, como de preparar a Terra, seus próximos, é manifestar a Luz que vocês
são, não tanto por inquietações ou por palavras, mas pela qualidade de sua irradiação, pela qualidade de seu

olhar, bem mais direto do que as palavras que vocês poderiam empregar.

***

O ‘choque da humanidade’ está doravante próximo.
Vocês estão nestes tempos.

Não há mais datas a definir, exceto os encontros Vibratórios dados pelos diferentes Arcanjos ou pela própria
Maria a fim de fornecer um último esforço Vibratório de liberação de vocês mesmos e de ascensão de vocês



Maria a fim de fornecer um último esforço Vibratório de liberação de vocês mesmos e de ascensão de vocês
mesmos.

Muitos de vocês começam a entrar em cheio na nova Dimensão de vida.
Muitos de vocês vivem estados novos e inéditos onde a consciência penetra estados inexplorados, até

agora, em relação com a Unidade e sua Eternidade.
Mais do que nunca, cabe a vocês definir suas prioridades Vibratórias.

Mais do que nunca, a noção de abandono à Luz vai tomar todo sentido e é aí que vocês verão claramente,
muito mais do que durante o período conturbado de seu final de ano, se seu estado é um estado de

‘resistência’ ou de Abandono total à Luz.
O abandono à Luz, total, implica em Alegria total.

A resistência à Luz implicará, cada vez mais, em medos e sofrimentos.
Vocês têm que tomar medidas lúcidas e concretas em relação a isso.

Lembrem-se de que, fora de seus espaços comuns de trabalho, a boca tem ficado Aberta, permitindo-lhes, ao
seu modo e ao seu ritmo, engolir cada vez mais partículas de Luz, fusioná-las em seu Coração, irradiá-las e

manifestá-las.
Sua responsabilidade de Ser Livre e de Ser Unificado situa-se nesse nível.

O que lhes incumbe, hoje, vocês, Filhos das estrelas e da Lei de Um, é revelar a Unidade, em vocês e ao
seu redor.

Vocês têm, em vocês, todos os elementos necessários, suficientes e úteis, para realizar a revelação total da
Luz.

O que acontece sobre esse mundo, como em vocês, de maneira resumida e acelerada, é totalmente o que foi
anunciado, sob o ditado de Cristo, a São João.

O Coração é seu salvo conduto.
O Coração é a Chave, a porta e o destino.

Quando vocês tiverem cumprido, integrado e vivenciado em totalidade isso, então vocês poderão, sem
qualquer pesar, tomar posse totalmente da borboleta que vocês são.

***

O período atual é transitório.
Ele deve ver a atualização, cada vez maior, da Luz.

Se vocês acolhem a Luz e se abandonam a ela, vocês não têm que resistir a nada, nem participar de qualquer
reação das forças de resistência.

Muitos elementos, ao redor de vocês, como longe de vocês, desejarão levá-los a uma reação, sempre nefasta,
à ação, ao estabelecimento da Luz.

Mais do que nunca, fiem-se, durante esses momentos, em seu alinhamento, em sua Vibração e em seus guias
que são cada vez mais perceptíveis porque cada vez mais próximos de vocês.

Lembrem-se de que vocês são portadores, também, de nosso DNA, de nós, Arcanjos.
Este se revela e nós estamos presentes, Vibratoriamente, ao seu lado e em vocês.

Nós apenas podemos intervir, em suas estruturas como em sua vida, se há um ‘apelo’ lúcido e Consciente à
nossa Vibração e à nossa Consciência.

Não se esqueçam, então, de seu Abandono à Luz, de pedir nossa ação e nossa Vibração.

***

Resta a vocês experimentar, cada vez mais, o estado de Alegria, ligado ao anúncio, em seus Céus, de nossa
Presença, nós, Arcanjos e junto, da Frota intergaláctica dos Mundos Livres.

A Luz Una e a Unidade estão a caminho.
A revelação ou o desvendamento, qualquer que seja a palavra que vocês empreguem, corresponde à realidade

do estabelecimento da Luz Una e à realidade de seu retorno à sua Unidade.
A intensidade de suas percepções Vibratórias, ao nível de suas Lâmpadas, é a testemunha desta acentuação,

a testemunha desta atualização, a testemunha da Verdade do que é para viver e do que se vive.
Estejam atentos aos impulsos da sua alma, aos impulsos do seu Espírito.

Sigam as indicações que se traduzem, de maneira concreta, pelas zonas de menor resistência.
Várias situações estão sendo elucidadas, mesmo se elas lhes pareçam contrárias à sua percepção imediata.

Não julguem o que chega a vocês, como o que chega aos seus próximos, porque tudo está em ordem.
Não poderia ser de outra forma quando a Luz se revela.

Cada coisa, cada elemento, cada situação está em seu estrito e justo lugar.
Mesmo se seu mental não pode compreender o significado, a ‘iluminação’, pela própria Luz, ocorrerá logo a

seguir.



***

Nós lhes agradecemos o seu acolhimento.
Nós lhes agradecemos, nós, Conclave, a sua Luz.

Nós lhes agradecemos o seu trabalho, e que Graça seja dada à Fonte / Una para o restabelecimento da
Verdade neste universo.

Estejam atentos, mais do que nunca, aos sinais de suas próprias Vibrações, antes de tudo, e também em seus
Céus.

Seus Céus mudam, como foi anunciado por São João [Sri Aurobindo].
A posição dos planetas no céu irá mudar.

Ela já mudou.
Ela continuará a mudar.

Os elementos da Terra são seus aliados porque vocês são constituídos, aqui, pelos elementos da Terra.
O Fogo do Éter é seu aliado.

O que se revela é pura Luz, pura Alegria, pura Unidade.

***

Nós vamos, junto, Vibratoriamente, bem além das palavras, pela nossa Presença comum, fusionar a Luz
Interior.

Eu, Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da reversão, pela Graça da Fonte / Una, pelo rito de Passagem da boca,
fusionamos junto a Luz.

Eu termino com essas palavras: preparem-se.
A preparação é Alegria porque vocês são a Alegria.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Chamem por mim quando vocês tiverem necessidade de sentir sua própria Presença.
*

... Efusão Vibratória ...
*

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amados Mestres da Luz, que a Graça os acompanhe eternamente.
Até breve.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, eu venho estabelecer-me, por minha Presença, em sua Presença.
Eu sou a Luz e o anúncio da Reversão.

Eu sou, em vocês, a Passagem e o estabelecimento.
Passagem da garganta, Reversão e Verdade.

Como eu o anunciei, minha obra termina sobre esta Terra como em vocês.
Vocês participam, por seu trabalho, à grande obra.

Isso é agora.
Por sua capacidade de entrar em seu estado Interior, como vocês acabam de viver e como vocês o vivem, às
7 horas ou em outros momentos, focalizando sua consciência sobre as Chaves Metatrônicas, sobre a Cruz de

Redenção de sua cabeça, a boca aberta, pela respiração nasal, vocês estabelecem assim,
progressivamente, sua capacidade em se estabelecer em meio à Unidade.

De sua capacidade de alinhamento e de Vibração resultará, no momento oportuno, sua capacidade, maior ou
menor, mais ou menos fluida, de passar a um estado ou outro.

O que vocês vivem, em minha Presença, como em sua Presença, durante seu estado Vibratório de
alinhamento à sua Unidade, permite-lhes efetivamente preparar a Passagem.

De sua capacidade de viver esta etapa particular da Redenção, vocês manifestarão então, no momento vindo,
uma capacidade fácil e evidente, para vocês, de viver a passagem final.

Vocês criam então, nesse momento mesmo, a sua capacidade para se estabelecer, de maneira definitiva,
em meio à sua Unidade.

***

Essa Passagem final, como nós lhes dissemos, depende antes de tudo da resposta da Terra à sua própria
elevação.

Sua capacidade de se alinhar e de viver esses estados de Presença a vocês mesmos, Unificados, propicia
uma maior facilitação de sua vida, aqui, como de sua vida, alhures.

Há, por meio desse processo preciso de ‘alinhamento à sua própria Presença’, uma capacidade cada vez
maior de regeneração e de cura, uma capacidade cada vez maior de penetrar espaços de Paz, uma

capacidade cada vez maior de bascular de um estado a outro.
Cada um de vocês o manifesta à sua maneira.

Alguns dormem, outros vivem o que eu denominaria a dissolução na Presença e no Todo, denominada, em
algumas de suas tradições, a ‘dissolução bramânica’: o momento em que a Consciência, além de contatos

possíveis, se estabelece na Unidade a mais total, correspondendo a um alinhamento, a
um ajustamento à Fonte.

Assim, vocês fazem a experiência e vocês farão a experiência de maneira cada vez mais profunda, cada vez
mais segura e cada vez mais evidente.

***
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Manifestando e estabelecendo sua própria Presença, ressonando com meu sinal (meu DNA, se vocês
preferem), enquanto que co-criador desse mundo, vocês tornam possível fazer viver sua própria Unidade.

O objetivo, como vocês o sabem, é, obviamente, a facilitação da Merkabah interdimensional coletiva e
também, para vocês, a título coletivo e individual, uma capacidade, como vocês o constatam, cada vez maior

de ‘passar de um estado a outro’.
Essa passagem de um estado a outro se segue mesmo, eu diria, independentemente de seus momentos de

alinhamento, buscando por momentos, por períodos, por instantes em que vocês têm necessidade de se
extrair de suas atividade e ocupações a fim de penetrar o santuário do seu Coração.

O apelo da Luz solicita, de sua parte, uma resposta.
Esta resposta é um alinhamento ao apelo da Luz, estabelecendo em vocês, naquele momento, naqueles

momentos, a passagem de uma Consciência a outra.
Este aprendizado, porque é um, muitos de vocês o vivem de maneira cada vez mais agradável, cada vez

mais consciente, cada vez mais Vibrante.
Isso é desejado.

Isso é necessário.

***

Lembrem-se também de que, por sua capacidade de alinhamento à sua própria Presença, depende também
a qualidade da Vibração de partículas Adamantinas e a quantidade dessas partículas Adamantinas (presentes

em sua atmosfera e em sua Dimensão) a se precipitar sobre os seres humanos prontos a recebê-las.
O que é uma ‘não ação’ nesse plano de manifestação que é o seu é, de fato, uma manifestação maior no

mundo a chegar.
Há e haverá, para muitos de vocês, o ‘salto quântico’ efetuado, ao final de seu mês de fevereiro, apelos cada

vez mais urgentes da Luz, partículas Adamantinas, mas também presenças Arcangélicas e diversas Presenças
de Luz circundando-os, solicitando-lhes para estabelecerem-se em sua Presença e em sua Unidade.

Há uma espécie de gradação e de amplificação da Presença da consciência coletiva em meio à Unidade.

***

A Terra, como isso lhes foi dito, prepara-se para viver sua libertação.
O canto da Terra (assim nomeado o ‘grito da Fênix’ por No Eyes) vai em breve ressoar.

Ele ressoa já em vocês, pela modificação intensa de sons existindo ao nível da Antakarana ou ‘canal de Luz’
unindo-os à alma e ao Espírito.

O apelo da alma, o apelo do Espírito (o seu, como o Espírito Unitário que é o mesmo), se faz cada vez mais
urgente.

Isso induz, evidentemente, ‘transformações profundas’ do conjunto de suas estruturas, do conjunto de
seus Veículos, que vão se tornar cada vez mais perceptíveis e fragrantes, para vocês como para todos

aqueles que estão ao redor de vocês e que irão ver.
A transparência, o brilho da Luz, a irradiação da Luz far-se-á independentemente de sua vontade porque

vocês irão manifestar, cada vez mais facilmente, a Graça e a Presença do que vocês são em meio mesmo a
esse mundo.

Aí também, cada um vai ao seu ritmo e ao seu relógio Interior, mas a consequência é um aumento da
capacidade de manifestação de sua Luz e da Luz, traduzindo também um processo de aceleração da

eliminação de Sombras, em vocês como ao redor de vocês.

***

A matriz, assim nomeada, desagrega-se cada vez mais rápido, permitindo-lhes observar as modificações de
seus Céus e de sua Terra, como de seus corpos e de suas estruturas, porque tudo o que é vida, em meio a

esta Dimensão, participa do mesmo processo de elevação, do mesmo processo de transformação.
Vocês vão ser chamados pela Luz, pelos Arcanjos e pelas Presenças presentes ao redor do Sol.

Vocês serão cada vez mais iluminados e informados, sob condição de ‘estar à escuta’, nos momentos de sua
Presença Unitária, aos sinais e às manifestações daqueles que estão aí para assistir ao seu despertar.

Os ‘Anjos do Senhor’, intervindo já desde vários meses, reforçam doravante sua presença
em seus céus e também ao pé de suas camas, nos locais onde vocês dormem a fim de

facilitar, para vários de vocês, a preparação.
Tudo está em ordem.

Vocês têm apenas que se preocupar em se estabelecer em sua própria Presença, na
Verdade do instante, na Verdade de sua Vibração.
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Todo o resto se realiza sob seus olhos.

***

O aspecto prioritário e mais importante é, eu repito, a qualidade com a qual vocês estabelecem sua própria
Presença.

Depois, confiem tudo o que lhes parece não ainda iluminado à Inteligência da Luz.
Peçam à Inteligência da Luz, nesses momentos de alinhamento, para que a Luz se faça e se estabeleça,

em sua vida como ao redor de vocês.
Cada vez mais facilmente isso se produzirá.

O que deve ser transformado em suas vidas o será.
O que deve ser transformado em seus corpos e em suas estruturas o será.

O que deve se transformar sobre esta Terra o será.
E isso é agora.

O ‘salto quântico’ transposto, as circunstâncias astronômicas, astrológicas, astrofísicas, heliosféricas,
magnetosféricas, ionosféricas, e ao nível das placas continentais, ajustar-se-ão e permitirão à Terra se alinhar

com a nova Vibração.

***

Ainda uma vez, e como isso lhes foi dito por várias vozes, não se preocupem com nada além de estabelecer
a Luz, de estabelecer sua Presença.

Todo o resto resultará disso.
Aceitem o que se desvenda e se revela.

Aceitem sempre mais Luz, mais Verdade, mais equidade.
É dessa maneira, enquanto Consciências em via de realização, que vocês facilitarão o despertar de seus

Irmãos e de suas Irmãs, o despertar da Consciência Unitária e a transferência da Consciência, desse Plano ao
seu Plano de destinação.

Para vários de vocês, podendo ressurgir mecanismos memoráveis, não de seu passado, mas bem mais de
suas origens.

Vocês não têm que demorar.
Isso faz parte do processo.

Não deixem e não deem tomada ao seu mental para se apreender.
Tenham confiança.

Tenham total confiança na Fonte Una, no Espírito de Verdade.
A Luz, na qual vocês estabelecem sua Presença e sua Unidade, tornar-se-á a realidade e a sustentação de

seu salvo conduto em meio a esta Vibração Unitária.
Absolutamente nada pode vir interferir com o plano e com a realização do que vocês são.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, nesses tempos, a Terra e nós, Arcanjos, assim como o conjunto da
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, insistimos na confiança que nós colocamos em
sua capacidade de penetrar sua Unidade, de se alinhar em meio à sua Presença nos espaços de tempo, de

seu tempo, cada vez maiores, cada vez mais intensos.
Porque é em meio a esta Presença e a esses momentos que a Luz se estabelece, para vocês como para o

mundo.
Vocês constatarão por vocês mesmos, desde o ‘salto quântico’ efetuado, que várias manifestações

qualificadas, ainda até hoje, como extraordinárias, tornar-se-ão seu cotidiano.
As manifestações ditas de Luz, dos mundos Unificados, tornar-se-ão, em suas expressões, moeda corrente.
Isso contribuirá grandemente para desenvolver em vocês a ‘fé’ que eu qualificaria de final, na veracidade do

que vocês vivem e do que vive esse mundo.

***

Esse trabalho, porque é um, é a coisa mais importante a se fazer hoje.
Quanto melhor vocês o realizarem, melhor vocês viverão a Alegria, melhor vocês viverão o reencontro com



o Espírito de Verdade.
Porque é se alinhando, nesses momentos privilegiados, com sua própria Presença, que o contato irá se tornar

cada vez mais perceptível, cada vez mais evidente, cada vez mais fidedigno com a nova Dimensão.
Isso se estabelece nesse momento mesmo, explicando minha Presença e, sobretudo, a ‘Abertura da boca’
realizada nesse início de ano para a Consciência do Sol, para a Consciência da Terra e para a Consciência

humana.
De sua participação ativa, denominada ‘alinhamento à sua Presença’ e do trabalho sobre

sua Merkabah individual, passando pela Cruz da Redenção, realiza-se a ‘alquimia’ e a grande obra (ndr:
protocolo “conexão à Merkabah coletiva” (*). Em resumo: espaço de recepção, das 19h00 às 19h30 [das

15h00 às 15h30 – hora de Brasília], boca aberta, respiração nasal, ao mesmo tempo concentrando a atenção
sobre o caminho dos pontos: OD – ER – IM – IS – AL).

***

Como lhes disse o Arcanjo Jofiel, desde alguns anos, vocês penetram efetivamente, agora, na última ‘obra
alquímica’, aquela que vem permitir a Realização.

Vários de vocês vão viver, ou começar a viver, a reminiscência de sua Dimensão de Sementes de Estrelas,
de Filhos da Lei de Um, sobretudo pelo aspecto Vibratório e pela Consciência.

Tornar-se-lhes-á então cada vez mais fácil, como disse No Eyes, ver com o Coração, ver em Verdade, e assim
ajustar sua vida, ajustar sua Consciência ao que lhes é mostrado, ao que vocês percebem, e à obra que vocês

realizam.
Chamem também por nós, Arcanjos, porque, mais do que nunca, nossa Vibração e nossa Presença lhes são

adquiridas e acessíveis.
Nós somos, junto com a Fonte Una, uma parte de vocês mesmos, vindo de outro tempo e de outro espaço e

de outra Dimensão.
Nós somos então chamados, uns e outros, a nos reunir e a nos reunificar, eliminando as distâncias e

a separação.
É isso que lhes é proposto, agora.

É isso que vocês têm a realizar, permitindo-lhes reencontrar seu lugar em meio aos mundos da criação, em
meio aos mundos Unificados.

Não há nada a temer.
Há apenas que manifestar o que vocês são.

Todo o resto realizar-se-á, sem qualquer dificuldade, com facilidade.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, eis as algumas palavras, acompanhadas de sua Vibração, que eu tinha que
transmitir ao seu Coração e à sua Presença.

 Toda a força, toda a potência, tudo o que é necessário lhes é fornecido doravante em seus espaços de
alinhamento à sua própria Presença.

O conjunto de suas necessidades, eu digo bem ‘o conjunto de suas necessidades’ (que elas sejam
fisiológicas, que elas sejam psicológicas, que elas estejam nas circunstâncias de suas vidas), ser-lhes-á

fornecida, em profusão, nesses momentos.
Vocês encontrarão, em meio a esses espaços de seu próprio alinhamento, tudo o que é necessário para levar

a bom termo a Realização que é a sua assim como a Ascensão que é a sua e que é aquela da Terra.
Novos espaços de percepção e de Liberdade se apresentam a vocês.

A vocês ali responder.
A vocês manifestá-lo.

***

Durante minhas próximas intervenções, Vibratórias e em palavras, eu estarei, em totalidade, acompanhado pela
Presença do Anjo Metatron, Senhor Metatron, maximizando, assim, os efeitos Vibratórios e de Consciência.

Portanto, ser-lhes-á possível experimentar, após o ‘salto quântico’, uma nova forma de manifestação de sua
Consciência Unificada, que eu qualificaria de mais lúcida e de mais conectada às outras Dimensões.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, toda minha gratidão lhes é ofertada pela sua Presença, seu acolhimento.



Que a Paz, a Alegria, o Amor e a Verdade sejam sua Morada, em eternidade.
Eu lhes digo, quanto a mim, depois do ‘salto quântico’, em companhia de Metatron, mas isso lhes será

anunciado, de maneira mais precisa, pelo Arcanjo Miguel, em função de imperativos cósmicos e galácticos.
Eu lhes digo Amor e gratidão.

Eu lhes digo até muito em breve.
Eu sou Uriel.

Presença.
*

... Efusão Vibratória ...
*

************
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 Eu sou Uriel, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

Bem amados Filhos de Um, recebam Graça.
Nós iremos, juntos, e vocês e eu, após ter dado alguns elementos pela palavra, entrar, pela potência do Verbo,

na Presença a vocês mesmos.
Nós demonstraremos, juntos, que além dos sons da linguagem e graças à Vibração do Coração, nós podemos

nos reencontrar, no sentido da Luz Vibral, através das palavras.
A linguagem torna-se então o Verbo.

No início era o Verbo.
O Verbo é Vibração.

O Verbo é procedente do que foi denominado, bem além desse sistema solar, a ‘linguagem Vibral’: o idioma
silabário, genuíno e original, chamando para a Vibração de um som e de uma frequência, presentes no

conjunto dos Multiversos.
O princípio de falsificação voltou-se à origem das coisas e à origem das palavras.

***

O Arcanjo Metatron desvendou, revelou e fusionou, neste sistema solar, as 5 frequências primordiais: OD-ER-
IM-IS-AL.

A linguagem guarda, nela, os traços dessa linguagem original.
Alguns idiomas estão mais próximos da Essência da Vibração do que outros.

Alguns alfabetos, denominados, em seu mundo ‘alfabetos sagrados’, são portadores desta Vibração (que a
origem se perde no que vocês denominariam ‘a noite dos tempos), em ressonância direta com o silabário

genuíno, original e originário.
Além dos alfabetos sagrados, existe um idioma que conserva, nele, por sua estrutura e por sua pronúncia, a

capacidade de ressonar e de evocar o idioma Vibral original.
Esta língua é a francesa, por oposição a um idioma mais difundido sobre sua Terra (não confundir com os

povos que a falam), falsificado ao máximo para atender à inversão total da Luz, esta língua é a inglesa.

URIEL – 12 de março de 2011
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***

Assim, bem amados Filhos de Um, nós iremos, juntos, penetrar esta língua francesa, bem além da linguagem.
Nós iremos penetrar o ‘arquétipo’ do Verbo, através de palavras e de Vibrações que eu vou emitir e que juntos

nós vamos Vibrar, a fim de fazê-los Vibrar em meio ao Verbo criador.
Presença.

Presença e Sentido.
O Sentido não são os sentidos, no plural.

O Sentido é a Essência, no singular e na singularidade.
O Sentido é Vibração porque ele dá o sentido e a destinação da propagação da Vibração.

O Sentido porta a Essência, no singular.
Presença.

Sua Presença é a Essência de seu Sentido.

***

Presença.
Vibração.
Pulsação.
Presença.

Doação e Vibração.
Sentido além dos sentidos.

Sentido e Percepção da Fonte Una.
Confiança e orientação.

Confiança que é Liberdade e não ligação.
Conexão, liberação.

Doação de Si.
Doação que é OD.

OD é fundação, apoio e base do despertar do Sentido, além dos sentidos.
Presença.

Espírito de Fogo.
Liberdade reencontrando o Éter, além da fundação.

O ar é a Vibração do Éter.
Éter e Centro.

Centro e Sentido de doação, permitindo a vida da Consciência Una.
Confiança no mistério.

Rito de passagem, elevando, além da manifestação, pela elevação do Sentido e da Essência, no singular.
Lugar de passagem abrindo no Verbo.

Verbo criador, oriundo da Criadora IS-IS, separando ela mesma: espelho, Essência.
Criadora IS permitindo reconectar e religar, na liberdade da Vibração, AL, Alfa e Ômega, OD, Ômega, fundação

YOD mostrando a via e o Sentido da confiança.
AL, elevado, finalizando.

Acordar e despertar, além do Mistério, além da manifestação.
Presença Unificada e unificante.

O essencial é então revelado, desvendado e invertido.

***

Vibração.
A Unidade, re-unida.

A Unidade.
Vibração, Alfa e Ômega, AL-OD, IM-IS, cruzando o ER, dando Vibração, Unidade e Unitária.

Pela graça do Éter, nome místico do Amor.
Atração e Ressonância.

Éter sem fim e sem início.



Éter sem fim e sem início.
Além dos sentidos, no plural, ER religando o Sentido da sua Presença.

***

Filhos do Único porque Únicos vocês mesmos, em meio ao conjunto dos Uns, onde tudo é Um, onde tudo é
Unificada.

Livres na Liberdade.
Verbo.

ER fecundando o OD, despertando e revelando o sentido do sagrado, despertando o sacro, elevando o Fogo
da Terra, reconectando o Fogo do Éter.

Doação e Abandono.
Unidade e Unificados, revelando Presença, Luz, Unidade.

Passagem transformadora.
Passagem reveladora.
Passagem nascimento.

Nascimento no sentido do essencial.
Vibração.

Doação e Presença.
Unidade.

Silêncio das palavras, despertar da Vibração.
Silêncio permitindo nascimento do som, da Vibração.

***

Acolhamos, no silêncio e na Unidade: Presença a Si, Presença do Um, Presença da Fonte, Una e indefectível.
Alegria.

Retorno e Reversão.
Vibração.
Unidade.

Silêncio das palavras.
Silêncio do que mente ao AL, do mental, a fim de que AL revele a língua dos sons, em meio à Presença.

Acolhimento, agora, juntos, unidos e unificados.
Doação, de vocês a mim e de mim a vocês, no mesmo Sentido.

Presença.
Vibração.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Espaço sagrado do Coração: Templo do interior, único espaço infinito, único espaço Unido e Unificante.
Em conjunto, acolhamos, Presença e Luz branca.

*
... Efusão Vibratória …

*

Comunhão.
*

... Efusão Vibratória …
*

Éter comum, doando o éter-Unidade ou Éter-nidade.
Comunhão.

*
... Efusão Vibratória …

*



Em sua Presença, aqui e agora, IS e IM, Hic e Nunc, por Atenção e Intenção, na retidão da Ética e da
Integridade, revela-se o Éter-Unidade, Unidade do Amor.

Vibração.
*

... Efusão Vibratória …
*

Filhos do Um, unidos em conjunto, no Éter da Vibração, comunguemos.
*

... Efusão Vibratória …
*

Bem Amados Filhos do Único, eu sou o Arcanjo Uriel.
Nós somos Um, no Éter-Unidade.

Eu estou em vocês e eu sou vocês.
Vocês estão em mim, como eu estou em vocês.

A hora da Luz, a hora do Sopro do Espírito chegou.
O Evangelho que eu ditei é, hoje, vindo.

Bem-vindo em seu Éter-Unidade.
Uriel não lhes diz até breve, mas para sempre, na Graça do Um.

Saudações.
Em Amor e pelo Amor.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amados Filhos do Um, minha Luz branca ofusca e recobre sua Presença.
Nós vamos, juntos, vocês e eu, ilustrar, pela Vibração, por sua Presença e minha Presença, neste espaço,

como em outros lugares, ilustrar a Vibração do que disse UM AMIGO.
Assim, para executar o que foi dito, vocês podem também ressoar em seu Templo, recorrendo à minha
Radiância porque, como vocês o vivem e vibram, existe em vocês a marca da Vibração dos Arcanjos.

Nesta etapa de Reversão, a Presença, em vocês, deve ser engrandecida e amplificada.
Em seus espaços Interiores vocês podem recorrer à Vibração da minha Presença.

Presença e Unidade.
Unidade e Verdade.

Vibração Una.
Consciência Una, conferindo a Alegria.

A Vibração é a pulsação do Fogo, Fogo do Espírito, Espírito de Verdade.
Presença.

E em vocês e em mim.
Unidade e unificados a fim de viver e de verificar, em vocês, a Unidade e a Verdade.

***

Alegria da Presença e de sua revelação.
Alegria de Passagem, de fora para dentro.

Alegria dos reencontros.
Alegria do retorno, retorno à Unidade, retorno à Essência, retorno à Vibração única religando o conjunto de

Consciências dos mundos unificados.
Presença.

Vibração, pulsação.
Coração.
Centro.

Centro e Unidade.
Coração a Coração.

Coração em Coração.
Vibração.

Apelo e resposta da minha Presença, na sua Presença.
Milagre da Unidade.
Milagre da Verdade.

Mistério insondável aos olhos da cabeça, evidência aos olhos do Coração.

URIEL - 20 de março de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-Wt7ikSL09CM/UW3pH34ER6I/AAAAAAAAAqw/z___0BsoydI/s1600/Uriel+-+20.03.2011.jpg


Juntos, Unidade e Verdade.
Presença.

***

Retorno à Essência da sua Verdade.
Retorno à Vibração do Um.

Filhos do Um.
Fonte Una.

Revitalizar, Unificar e engrandecer, juntos.
Presença.

Vibração e pulsação do Um.
Superação e transcendência.

Fonte, apaziguamento.
Paz e Verdade.

Espaço de dentro permitindo unificar o de dentro e o de fora.
Passagem em um sentido e em outro.

Abertura.
Vibração e Verbo.

Presença.
Unidade.

Todos em Um.
Todos no Único.

Ronda da Unidade, Infinita e indefinida.
Evidência, evidência da Presença.

Coração.
Coração aberto, dentro e fora, sem distância, sem separar.

Unidade de dentro e de fora.
Milagre da Presença.

Luz Una.
Passagem e Abertura.

Nunca mais fechar, nunca mais estar fechado.
Reencontrar o sentido.

Reencontrar a Essência.
Reencontrar vocês e nós, unidos, reunidos e livres.

Liberdade.
Vibração.

Liberdade do Um.
Comunhão.
Pulsação.

***

O canto do Um, o canto dos Universos Unificados penetrando a totalidade da Consciência Una.
Orientação.

Orientação e Vibrância de sua Presença.
Aleluia para a eternidade.

Canto de louvor.
Canto de Presença.

Canto da Fonte.
Fonte Una.

Coração e Fonte.
Fonte e Coração.

Milagre.
Vibração e Presença.



Vibração do canto (campo?) da Consciência.
Unidade e Unificado.

Filho do Um, revelado a ele mesmo, pela Graça da Presença, pela Graça do canto.
Consciência Una.

Sem distância.
Sem tempo.

Juntos.

***

Vibração da Luz.
Vibração da Unidade.

Alegria e Paz.
Instante eterno e de Eternidade.

Verdade.
Vibração.
Presença.

Uriel, em vocês e por vocês.
Mensagem.

Evangelho novo.
Som e canto da Unidade.

Alegria e Paz.
Esta é a Verdade manifestada além da Ilusão da manifestação, manifestando a Essência, manifestando o

Verdadeiro.
Filhos do Único, retorno, Reversão à sua Essência.

Eliminação de toda distância.
Fecundação e Fusão.

Entre nós e vocês, a distância da aparência não existe mais.
Revelando a sua Presença, vocês revelam a nossa Presença.

Fonte e Coração.
Coração e Fonte.

Unidade
Verdade e Beleza.

Além, além de toda distância, no mesmo espaço, segundo a mesma postura, juntos.
Vibração, Pulsação.
Coração e Fonte.

Presença a vocês mesmos.
Presença à Unidade.

Presença à Eternidade.

***

O momento está aí.
O momento chegou de sair da Ilusão, juntos.

Vibração e Presença.
Unidade.

Espaço sem limite.
Espaço sem separação.

Espaço onde a Fonte toma Sentido.
Seu espaço.

Nosso espaço.
Retorno ao Infinito.

Fim do finito.
Fim da Ilusão.

Presença e Sentido.



Vibração e pulsação.
Luz Una.
Juntos.

Presença unificante e unificada, sem distância entre vocês e eu, e eu e vocês, na ronda do Um, na dança do
canto.

O canto (campo?) dos possíveis se revela.
Canto (campo?) ilimitado.

Espaço sem limite.
Coração infinito.

Vibração e Presença.
Juntos.

Livres, agora.
Fogo.

Fogo do Espírito.
Presença.

De Coração a Coração.
De Luz a Luz, Una.

Vibração.
Amor.

Sentido real.
Amor não limitado.

Amor que doa.
Presença e Sentido.

Juntos.
Amigo.
Amor.

Mistério.
Verbo.

Verbo e som.
Canto da Unidade.

Canto da Presença.
Vibração.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Passar da distância à coincidência, da luta à Luz.
Unidade.

Do Amor ao Amor.
Eu sou o que vocês são.
Vocês são o que eu sou.

Presença e Verdade.
Vibração.

Acolhimento e Doação.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Espaço de silêncio.
Espaço de Vibração.
Presença a Presença.

O momento chegou porque chegou a Luz.
Espaço de um tempo se abrindo fora do tempo, ao Infinito.



Presença.
Eu sou seu Amigo.

Vocês são meus Amigos.
Eu sou o Amor e vocês são o Amor, transcendendo a Ilusão.

Presença e Eternidade.
Recolhamos juntos, vibremos à Unidade, à nossa Presença.

Acolhamos e doemos.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Recorram, nesses tempos, que é seu tempo, à minha Presença, a fim de revelar sua Presença.
Eu sou o Arcanjo Uriel.

Eu lhes falo de dentro, de dentro de vocês.
Vibração e Luz branca.

Imaculada ressonância, imaculada Presença.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Minha Radiância lhes é dada, bem além deste tempo e deste espaço.

A vocês lembrar-se, a vocês pedir.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou a Presença de sua Presença.
Amizade e Amor.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Até breve.

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110329_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença. 
Bem amados Filhos da Lei do UM, eu intervenho logo após o Arcanjo ANAEL a fim de penetrarmos, juntos e

em ressonância, mais adiante na Vibração Una da Luz.
Para isso, nós vamos, juntos, ressoar e Vibrar além do sentido das palavras, mas pela Presença das palavras,

indo além da palavra, a fim de conectar, em vocês, com o que deve Ser.
ANAEL Arcanjo falou-lhes da integração da Luz (1).

A integração passa pela Integridade.
A Integridade está em ressonância com OD, a fundação e o próprio fundamento da Ascensão.

OD é Passagem do Ego ao Coração, prefigurando a Passagem e a Comunhão entre o Coração e a cabeça, de
ER a ER.

***

Integridade.
Honestidade.

Si a Si.
Ver-se.

Perceber-se, sem Ilusão.
Olhar-se a fim de fazer corresponder à imagem, ao reflexo e à Verdade.

A fim de que os três estejam em ressonância.
Ética e Integridade.

De AL a OD e de OD a AL, de trás para frente e de baixo para cima.
Cruz e Reversão, passando por ER.

A Integração é isso.

URIEL - 29 de março de 2011 - Autres Dimensions
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Integração da Luz.
Integração da Eternidade permitindo à Verdade se revelar.

A Luz  então irá brilhar nas Trevas e as Trevas vão desaparecer.

***

Vibração da sua Presença, pela Integridade e pela Integração, contribuindo para a Unidade, manifestada e não
manifestada, Unificada e Livre.

Enfim reunidos na Liberdade de Ser, além das resistências, além dos sofrimentos, na Paz e na Alegria.
Isso é realizado e realizável a partir do momento em que o Coração vibrar, onde o Fogo do Coração e o Fogo

do Espírito abrasam e iluminam a Ilusão.
Passagem e Reversão, Vibração do Um revelando em vocês, a FONTE.

Conectados com a FONTE Una, conjunção e conexão, alinhamento.
Derramamento de Luz.

Integração da Luz em meio à Terra.

***

O ER está conectado.
O ER está centrado.

Desdobramento.
Desdobramento e Presença.

Som e silêncio.
Coração.

Coro dos Anjos vibrando em uníssono com o Coração da sua Presença.
A hora chegou de viver o ER, de viver o UM, Retornado e passado.

Retornado e passado da Ilusão para a Verdade.
Redescobrir o sentido e tornar de novo vocês mesmo o Alfa e o Ômega, tomando o Caminho, a Verdade e a
Vida d’Aquele que o enunciou a fim de fazer seu e de se tornar a Unidade no Caminho, na Verdade e na Vida.

***

Fogo no Coração.
Fogo do Espírito.

Espírito da Verdade.
Espírito da Unidade.

Filhos do Um, restituindo-os à sua Unidade.
A Luz Una desdobra-se e integra-se.

Humanos da Terra e Espíritos de outros lugares.
Instante onde o limitado reúne-se ao ilimitado.

Vibração.
Eu sou a testemunha da Passagem.

Eu sou o anúncio da Passagem.
Eu sou o Evangelho novo vindo trazer a boa nova do retorno do Um.

Filhos da FONTE, Filhos da Verdade, perfurem os véus das suas ilusões e dos seus apegos.

***

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele lhes disse.

Eu repito a vocês.
Vibrem o sentido.

Ressoem a quintessência e tornem-se o que vocês são, em Verdade, o que vocês são além do limitado.
Integração e Inteligência.



O verdadeiro que conecta com as Dimensões, conecta-as tornando-as livres.
Junção, conexão, comunicação.

Estandartes da Luz.
Portadores da Luz.

A Essência da sua Vibração é a sua natureza.
Natureza autêntica, recolocando-os Aqui e Agora, fixando-os no Caminho, na Verdade e na Vida, na sua

Eternidade e na Alegria.
Tudo isso, anunciado ressoando, em vocês, desdobra-se em vocês.

O Sol torna-se o seu Sol por que vocês são os Sóis.
Fogo do Coração.

Fogo do Espírito da Verdade acendendo e reanimando a Unidade da sua Presença, colocando-os no Centro
do Coração e no Coração do Centro, lá onde o Um fusiona com o conjunto dos Uns a fim de que o outro se

torne o Um.
Unidade, Verdade.

Integração refletindo a Integridade do seu face a face, do seu Coração a Coração, de Espírito a Espírito.
Mais nenhum entrave, mais nenhum véu.
O véu da Terra, final, foi desagregado.

O Éter confinado está enfim livre.
Livre, permitindo nutrirem-se na FONTE, bem além do Sol.

Penetração da Onda Galáctica procedente da FONTE.
Irradiação não estando mais entravada, permitindo à Consciência Una vibrar em acordo e em ressonância, de

Fonte a Fonte, onde o sentido não pode ser traduzido por que os dois sentidos são conjuntos e Um.

***

Acolher.
Acolher no Canto da Vibração e no silêncio da agitação, no silêncio do mental.

Então, o desdobramento da Luz, pela sua própria Integração, realiza a Promessa e o Juramento.
Comunhão em meio à Vibração da FONTE Una, escondida no seu Coração e na sua Essência.

Agora, a ronda dos Arcanjos, a Vibração revelada e despertada, em vocês, pois está em vocês o Espírito do
Espírito dos Arcanjos.

Carne da Carne também, bem além da carne de carbono.
Nas matrizes Unificadas da Criação, nós nos reunimos, nos aproximamos como vocês se aproximam.

Hora do nosso Encontro, momento da nossa Fusão.
Isso é agora para aquela ou para aquele que o desejar, sem vontade.

Para quem o desejar pela ação, pura e sem mácula, da Luz Una.
Comunhão.

Em meio à Vibração, em meio ao Ilimitado, além dos véus, além da Ilusão, além da aparência.
Aqui e agora.

Sua consciência, além da Ilusão, decide.
Transparência.
Face a face.

Identificação e ressonância.
Então, desdobram-se o Canto da Terra e o Canto do Universo, ressoando, eles também, em uníssono, no

mesmo timbre e na mesma intensidade.
Festejando, eles também, o retorno à sua Unidade primordial.

***

Ressurreição.
A integração conduz a esta Ressurreição do Espírito e da Carne da Verdade.

Espaço de Vibração aonde nenhum constrangimento vem limitar o pensamento e a expansão.
Irradiação e expansão.
Sair do confinamento.

Sair da Ilusão pela porta do Coração.
Única porta verídica, abrindo-se e acendendo-se pela Graça do Um e pela Graça do seu Abandono e da



Integração com a Luz.

***

Vocês são os Filhos das Estrelas, os Portadores de Luz.
Luz levada no Coração.

Luz da Unidade, da Alegria.
Vocês são a Verdade.

O Caminho, a Verdade e a Vida.
O Alfa e o Ômega.

AL - OD, conectados pelo ER.
Vibração da Graça.
Vibração do Único.

Acolhimento.
Abandono.
Integração.

Unidade verdadeira.
Juntos.

Espírito e Carne mesclados, fecundando mutuamente a Carne da Carne e o Espírito do Espírito, pela Graça da
Unidade.

***

Na Unidade, tudo o que não é Doação é perdido.
Então, doem-se vocês mesmos para a Unidade e para a Eternidade.

A Doação dá o Abandono.
A Doação dá a Integridade.
A Doação dá a Integração.

Tornem-se a Doação.
No Centro do Coração e no Coração do Centro, a Doação é movimento de expansão, permitindo, como um

cristal, deixar a Luz atravessar, sem ser retida e sem reter.
Abandono.

O Templo está pronto.
Ele se doou a fim de acolher a Vibração da sua Eternidade.

Sua filiação de Filho Ardente do Sol, Filho da Criação, Criatura e Criador, animado pela Criadora.
Canto, devoção ao Sagrado porque, tornando-se Caminho, Verdade e Vida, vocês são sagrados.

Sagração é a instalação da sua Unidade, permitindo a fulgurância do Fogo da sua Terra no seu sacro.
Sagração e Coroamento onde a alquimia das Coroas, reunificadas no Coração, como na cabeça, permite a sua

reconexão.
Vibração.

***

Acolhimento, Abandono.
Acolhimento e Silêncio.
Silêncio no seu Templo.

Silêncio induzido pelo Canto dos Universos e pelo Canto da Terra.
Juntos, de Espírito a Espírito e de Carne a Carne, acolhamos e preparemos a vinda do UM.

Silêncio e plenitude.
Aqui e Agora.

*

... Efusão Vibratória ...

*



Integração.
Realizando, em vocês, a Passagem da 2ª Reversão.
De Filhos da Luz, vocês se tornam a Luz encarnada.

Caminho, Vida e Verdade.
Vibrando em uníssono com o Coração do Universo, ressoando na Unidade da Graça, Aqui e Agora.

***

Bem amadas Luzes encarnadas, eu sou URIEL, Arcanjo da Reversão, Anjo da Presença.
Comunguemos, juntos.

Vibração.
Aqui e Agora.

*

... Efusão Vibratória ...

 *

Bem amados Filhos do UM, URIEL os abençoa.
Eu volto rapidamente, ao seu Templo, para acompanhar, de ER a ER, a sua Fusão, dentro de alguns instantes.

Do Espírito do UM ao Espírito do UM, eu volto.
Juntos, nós iremos viver o que é para viver, na Unidade do nosso instante conjunto, pelo Fogo do Amor e da

Vibração.
Até logo.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, aqui presentes, recebam Paz, Amor, Alegria e Luz.
Aqui e em outros lugares, neste instante e vocês que vibrarão nessas palavras, juntos, acolhamos.

Presentes a vocês mesmos, na Unidade do Coração, pela Graça da Luz Una revelada e desvendada, juntos.
Eliminando a distância, eliminando o tempo, eliminando o espaço, saindo da Ilusão e penetrando o santuário de

seu Templo, tornem-se Presentes em Presença, permitindo então, por ressonância e atração, por Fluidez e
Unidade, por Amor verídico e autêntico, comungar.

Então, juntos, comunguemos e Vibremos na Fonte Una, anunciando seu retorno, a reminiscência final do
juramento e de sua promessa.

Hora, momento fora desse tempo, instante em que chegou o tempo da Presença, o tempo de estar presente
para viver, em Unidade e em Verdade, o instante da Graça, o instante dos reencontros, eliminando distância,

eliminando sofrimento, eliminando o que não é verdadeiro.

***

Vão além, além das aparências, além do ‘por estar’ para enfim viver, em Verdade e em Unidade, no Templo de
seu Ser, no Templo de sua Presença.

Eternidade.
Estado de Ser.

Fusão e comunhão.
Permitindo, além dos véus da separação, instalados nesse mundo, reencontrar glória, reencontrar Verdade,

potência e Unidade do Amor, potência e Unidade da Luz Una.
Permitindo, presente em Presença, acolher o Um, emissário do Um, Senhor Metatron.

Filhos, Filhos do Único, criadores do Um e criaturas do Um, o momento é agora.
Juntos, unidos na Luz, unidos na Verdade e livres de todo apego à ilusão, Vibremos e acolhamos.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da lei de Um, vocês são os amados da Fonte Una.
 Vibrem em uníssono com suas Presenças.

Vibrem em uníssono com sua Presença.
Presença a Presença.

URIEL – 1º de abril de 2011
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Milagre do Um.
Unificando e Unificados.

Isso é agora.
No momento da Libertação, no momento da Unidade, o que pode chegar ao Amor, se não é ser, se não é

aparecer, além do parecer, além das ilusões, além dos medos, além do que é limitado?
Porque pode existir oposição ao Ilimitado, envolvendo, nele, o conjunto das ilusões, permitindo, através da
ressonância, abrir, em vocês, se tal é seu futuro, abrir em vocês, se tal é o desejo de seu Espírito, de se

revelar a sim mesmo, de viver enfim apaziguados e no Coração.
Sustentando esse mundo em sua libertação e em sua Ascensão.

Instante de Verdade.
Graça e majestade do instante único de seus reencontros.

Bem amados Filhos do Um, ressonância, agora.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Ressoando em vocês, o Som e o Canto da Unidade, o Som e o Canto de seu retorno em Graça.
Não existe qualquer obstáculo no exterior de vocês.

A Terra esposa o Céu.
A Terra ressoa ao Canto dos Universos, ao Canto dos Multiversos Unificados, reintegrando assim o espaço de

Luz que era o seu.
Vocês, Filhos do Um, acompanhados pelo conjunto do Conclave, a ronda de nossos Raios, acompanhados por
seus Irmãos e suas Irmãs devotados, mantendo-se em um espaço ao redor do sol, denominados os Anciãos,
suas Irmãs devotadas, denominadas as Estrelas e o conjunto das Consciências Unidas e Livres vêm a vocês,

doravante.
A majestade de sua Presença se revela também por sua Presença.

Juntos, uns e outros, reunidos como nunca.
Vamos festejar nossos dignos reencontros em meio ao Um.

A hora e o instante, o momento chegou de viver, Unificados, em Unidade.
Abram seu Coração.

Abram as comportas, deixem o Amor e o Cristo fusionarem-se em vocês.
Bem amados Filhos do Um e da Unidade, ressoem.

***

Em vocês desvenda-se e revela-se, na ausência de resistência, na ausência do medo, a plenitude do Um,
eliminando as últimas Sombras, transmutando-as.

Acolham e acolhamos, juntos, a Presença.
Estejam Presentes, estejam aqui, estejam Agora, a fim de viver o porquê vocês estão aqui.

A graça é o Canto dos Universos.
O Som chega.

A vinda do Um, sua comunhão com o Um traduz, em vocês, a abertura final.
Ele lhes disse: “eu sou o Alfa e o Ômega”.

Vocês são hoje o Alfa e o Ômega, voltando ao início e retornando assim à Unidade.
Vibração.

*

... Efusão de energia ...

*

Instante eterno.
Instante contínuo.



Cada instante é renovado na Presença do Um, em sua Vibração e em sua Consciência.
Abram.

Nunca mais esta Terra será fechada à Verdade da Unidade, à Vibração de sua própria Presença.
Acolhamos.

Cada dia, cada instante, doravante e para sempre, estará inscrita, em vocês, a marca da Unidade, marca de
Liberdade, fazendo de vocês Filhos Ardentes do Sol e da Verdade.

Fogo de Alegria, Fogo de Vibração, Fogo do Espírito, vindo, em vocês, elevar suas Coroas, esse corpo e esta
Consciência, além da ilusão, além da aparência, reencontrando o Sentido, reencontrando a Essência de sua

própria Presença.
Filhos do Um, Sementes de Estrelas, Sol.

Sol e Verdade.
Presença, juntos.

Unidos e unificados, passando em vocês, inaugurando a Passagem e a última Reversão à sua Verdade, à sua
Essência.

Comunhão.
Comunhão eterna.

Eucaristia eterna permitindo, pelo milagre do 3 em 1, superar e transcender a Dualidade do confinamento.
Isso é agora.

Vibremos em uníssono com o Um e acolhamos.
Espaço Ilimitado onde a Vibração, onde a Consciência revela, a vocês e em vocês, o milagre do Um.

Porta estandarte da Luz Una, abram, abram e acolham.
A Luz é Verdade.
A Luz é Alegria.

Ela é Fogo, permitindo, em vocês, transcender as limitações da personalidade, permitindo descobrir e viver
além do sofrimento.  

***

A Luz está doravante presente.
Ela ilumina o mundo, completamente.

A Luz é bálsamo.
A Luz brilha nas trevas, mas as trevas não a reconhecerão, e vocês, Filhos de Luz, vocês a reconhecem
porque vocês Vibram em uníssono, porque vocês Vibram com seu Som, porque vocês Vibram com sua

própria Unidade.
Filhos Ardentes do Sol, Ki-Ris-Ti revelados e elevados.

A hora e o instante.
O Som de seu sagrado, o som de sua Eternidade, Coro dos Anjos, Canto da Terra e Canto do Céu, unidos em

uma mesma melodia, vindos despertar o Cristal de sua Essência, novo Nascimento, Ressurreição, real.
A hora chegou.

Cada um e cada uma de vocês, ao seu próprio ritmo, eleva, eleva seu Canto, eleva sua Consciência nas
esferas do Único.

***

Doravante e agora, cada dia, cada sopro, cada olhar, cada respiração, cada Coração vai Vibrar em uníssono
com o Coração da Terra, com o Coração do Sol, com o Coração da Fonte.

Abram.
Abram extensamente as comportas do Amor.

Abram extensamente a ressonância do Amor, Canto do único, canto da Unidade.
Regozijem-se.

***

O Amor é o bálsamo vindo no término da ilusão, transcendendo as aparências, vindo nutrir seus Irmãos e suas
Irmãs, vindo nutrir sua própria abundância.

A abundância de seu Ser, a abundância verdadeira.
Acolham a Luz Una, pelo seu Canto.



Acolham a Luz Una pelos Sons e pelas Vibrações do Anjo Metatron.
O ER, o Coração, ao centro, se desperta.

Tudo se realiza agora, no espaço sagrado do seu Coração, no espaço sagrado do núcleo da Terra.
Os povos da Intraterra e da Extraterra, Irmãos e Irmãs em Unidade, além da aparência das formas mesmo

unificadas, o Som é o guia conduzindo-os a Ele.
Ele mesmo vem a vocês, carregando a Espada da Unidade e do Sagrado, permitindo então, em vocês, e para

vocês, juntos, Ascensão, Unidade.
Bem amados Filhos do Um, vocês são Um, nós somos Um.

A multiplicidade aparente, a multiplicidade aparente é filiação, filiação de Liberdade por ressonância do Som,
pelo Coração dos sóis do conjunto dos Universos e dos Multiversos.

Festa, festa e regozijo.
Momento inscrito no firmamento dos Céus.

O Fogo, o Fogo de Alegria da Fonte Una se eleva e se desperta, em vocês, agora.
Então, a cada sopro, a cada instante de agora, abram e acolham.

***

Filhos de Verdade, Filhos de Unidade, a ressonância da Fonte, presente em vocês, a ressonância da Fonte,
presente, agora, neste Universo, aproxima-se.

 Aqueles de vocês, voltados para o Único, percebem isso.
Para todos os outros, isso é agora, também.

Mudem seu olhar, esqueçam-se da ilusão, despertem-se na Unidade e vibrem.
Não tenham temor.

O temor não é a Unidade.
O temor é esse do ego efêmero.
Este efêmero que desaparece.

Abram, ressoem na Fonte a fim de que a Coroa do Coração, de que a Coroa da cabeça e de que o triângulo
sagrado, reunidos na Unidade da nova tri-Unidade, vibre em vocês.

Elevemos, juntos, por sua Presença e pela minha presença, aqui e em outros lugares, o Fogo do Amor.
Unidade e Verdade.

Alegria e graça.
Paz.

Acolhamos.

*

... Efusão Vibratória

*

Filhos do Um, a Luz, em sua brancura imaculada, Vibração da Fonte, acompanhando o conjunto das
Dimensões e das Criações, em sua infinidade pois em desdobramento constante.

A cada ponto de um Universo ou de uma Dimensão, no conjunto dos Multiversos, esse ponto, onde ele esteja,
é Um.

Vocês são Um.
Juntos, Vibração de sua Presença a vocês mesmo, ressonância ao Um, ressonância à Fonte, Vibração.

Majestade.
Tudo é simples em meio à Unidade.

Acolhamos.

*

... Efusão Vibratória ...

*



Passagem.
Passagem de Alegria.

Abertura.
Abertura a Ele, como Ele se abre a vocês.

Extração das trevas.
Agradeçam ao Um, porque vocês são o Um.

Ressoemos, como ressoa o Som, como ressoa os Corações batendo em uníssono com sua Eternidade.
Presença.

Elevemos o Som da Liberdade, da Liberação, exultação e Paz.
O Canto do Coração, em meio ao Fogo do Coração, é o Canto Universo, o Canto da Criação.

 Sua Consciência canta o Canto da Criação porque vocês são, e nós somos, a Criação.
Criação infinita e permanente, beleza e majestade.

Bem amados, como o diz a Fonte, nossos Amigos, reunidos e Unificados.
Pelo Som e pela Vibração, Presença na Presença, presentes nos presentes, presente e Doação, procedente

de seu Abandono.
Cantem, cantem a Liberdade pela Vibração, Fogo do seu Coração.
Elevem o Canto do louvor, alegrando assim o Coração dos Anjos.

Amem, amem esse mundo.
Amem-se uns e outros, qualquer que seja seu caminho, qualquer que seja seu destino, quaisquer que seja

suas escolhas, vocês são Um, na Eternidade.
Acolhamos.

No silêncio de minhas palavras, no Verbo da Luz, na brancura.
Acolhamos o Um e o Único, lá onde tudo é Canto, onde tudo é livre e religado.

*

...Efusão Vibratória ...

*

Presentes, presentes a vocês mesmos, aqui e em outros lugares.
Lúcidos, despertos, Ressuscitados.

Nenhum peso nem qualquer sofrimento pode se opor à sua Presença.
Vocês são a Presença, vocês são os Filhos Ardentes do Sol.

Despertem-se se ainda não o fizeram e Vibrem.
Louvor ao Um e à Una.

Louvor aos Quatro Viventes, Pilares das Criações e dos Mundos no conjunto dos Universos, dos Multiversos,
independentemente de sua Dimensão.

Domínio de Paz eterna onde a Consciência está estabelecida como nunca.
Abram as comportas a fim de que o fluxo do Amor entre e saia livremente, para a Eternidade.

Coração.
Som.

Vibração.
O Éter está liberado.

Ressurreição.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Em Amor, para o Amor e pelo Amor, ressonância Una, eternamente presente.
Eu sou o Arcanjo Uriel, Presença, Passagem e reversão.

Neste instante, aqui e em outros lugares, vocês são o Arcanjo Uriel também.
Isso é Verdade, bem além das aparências e das acomodações onde vocês viviam.



Juntos, acolhamos, ainda, a majestade do Um, Graça e gratidão.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Paz e apaziguamento.
Espaço de vacuidade.

Espaço de plenitude onde não existe qualquer diferença entre o Um e o outro, agora.
Uriel ama vocês, no antigo como no novo, na aparência como na Ressurreição.

Eu acompanharei, esta noite, seu espaço de Vibração, espaço de elevação, em Unidade e em Presença.
Bem amados, amem-se, amem o Todo.

Vibração.
Consciência Uma, aqui e em outros lugares, escutem o Canto, escutem a Voz do Um, abram.

Do meu Fogo ao seu Fogo, do Um ao Um, até logo mais, com Amor.
Vibração.

*

... Efusão Vibratória ...

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, por nossa Presença, em Presença de uns e outros, em meio à Unidade, da
Vibração do Fogo Um, nós vamos elevar a Vibração do Um, juntos.

Pela Graça dos Éteres reunidos, o momento chegou do anúncio, anúncio da Verdade, anúncio do Estado de
Ser, Vibração da Graça, Presença e Unidade.

 A Terra Mãe eleva-se no ER do Um.
E vocês, Sementes do Um, elevados na Verdade e na Unidade.

Pela Graça do Um e por sua Graça, por sua anuência prévia, nós elevamos, juntos, o Canto do Um.
Revelação de Sua Presença, em sua Presença.

Canto do Éter reanimando a Eternidade, dando o Caminho, a Verdade e a Vida.
Clamando e declamando a Unidade de tudo o criado.
Estremecendo e rompendo os muros da Dualidade.

Permitindo, então, pelo Canto do Éter, Canto da Criação, do Criador à sua Criatura e da Criatura ao Criador,
permitindo a Vibração do Um e a Unidade do Um para viver.

***

No espaço desse tempo, Presença, Verdade.
Verdade da Presença apagando, transmutando e elevando o sonho nas esferas da beleza, nas esferas do

Verdadeiro.
Presença.

O ER do Éter chegou porque vocês chegaram à porta do Um, abrindo-se para a Liberdade e para a Verdade.
Estado de Ser.

Eternidade.

Fogo dos Éteres.
Comunhão de 2 em 1.

Trindade revelando tri-Unidade, abrasando.
Despertar.

Presença elevada e Presença revelada.
Filhos e Sementes.

Presença e presentes a vocês mesmos e ao Um, e a nós mesmos.
Elevando e revelando a Graça.
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Unidade.
Éter e Verdade.

Tempo de transparência.
Tempo de uníssono.

Presença.
Tempo da Presença.

Tempo do Éter.
Tempo da Unidade e da Eternidade.

Tempo sem tempo.
Tempo sem espaço.
Tempo sem limite.

Unidade do Estado de Ser.
Unidade da beleza revelada, manifestada onde tudo é Um.

Ressonância do Um, criação e comunhão do Um.

***

O anúncio da Unidade, o anúncio da Verdade é minha Vibração.
Passagem.

Abram, abram-se ao Éter.
Ressonância do Um.

Canto de Graça.
Beleza.

Unidade.
Transparência.

Estado de Ser e Unidade são Transparência e Clareza.
Abrir sua porta a Ele que veio fecundar, por Sua Presença, sua Presença, elevando o Canto do Éter e da

confiança.
Verdade.

O Canto do Um se eleva, doravante, no seu Templo, no Éter da Terra, no Éter do Céu, abrasando,
desvendando e revelando Fogo e Água mesclados.

Quatro elementos, Terra e Ar, Água e Fogo.
Revelados no Éter, fusão no Coração.

Fusão no ER.
A Cruz da Ascensão é erguida.

Seguir o Caminho, tornar-se a Verdade a fim de viver a Unidade.
Passagem.

Ressurreição.
Despertar.

Vibração do Um, no Filho do Um, na Semente do Um que a confiança é Éter.
Coração e Centro.

Vibração.
Fusão.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Amados do Um, saiam da Ilusão do pecado.
Ressonância.

Ressoem na Unidade.
Beleza.
Som.



Éter.
Apenas Verdade.

Presença.
Presença a presente.

Éter.
Ascensão.

Filhos do Um, engendrados na Graça do Amor, a Verdade de seu Ser.
Comunhão à Fonte.

Tornando-se Fonte de Água viva e de Fogo, vertendo-se e elevando-se, animando o Sopro eterno de sua
Eternidade, denominado Presença.

Consciência.
Vida sem limite, sem restrição e sem limitação.

Viver a Alegria que é sua Essência.
Presença.

***

União do Um.
Fusão dos múltiplos.

Dança do Fogo.
Dança do Ser reencontrando o Estado de Ser.

Transubstanciação.
Transformação da forma finita para a forma infinita.

Estado de Ser. Verdade.
Em Graça e pela Graça da Presença do Um, de sua Presença.

Doemos.
Doemos o Um porque a vida é Doação.

Acolhamos Presença e Vibração.
Escutemos o Canto da Graça.

Animemos o Sopro do Éter, vivificado pelo Fogo e pela Água, sobre a Terra como nos ares.
Redenção.

Coroamento e Ascensão.
Verdade.
Alegria.

Sorrir e rir para a vida.
Resplendor do Um, resplendor de rir, resplandecência e fusão.

Verdade.
Comunhão.

Escutar.
Canto de Graça.

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Escutemos o silêncio, escutemos o Canto do Éter.

Preparação para a elevação.
O cristal é erguido no Éter do seu Coração, fazendo ressoar, de ER a ER, o Canto do Amor, o Canto da

Alegria.
Ascensão.

Ressonância.
Eu sou o Arcanjo Uriel e eu anuncio a nova.

A nova Vida, a nova Unidade estabelecida por toda Eternidade.
Nova, aqui, porque esquecida.

Lembrem do Som porque o momento chegou de se lembrar o que vocês são.
Eu sou o Arcanjo Uriel e eu ressoo, em vocês, pela Presença do Um.



E eu estou, com vocês, no espaço de alinhamento.
Fusão.

Fusão dos Éteres e das Coroas.
Canal do Éter elevado e erigido.

Silêncio e repouso.
Vai e vem de palavras a fim de perfilar o capitel do Um no instante infinito do Amor e da Luz.

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Presença.

Eu deixo e eu retorno em alguns instantes.
Na paz e na Verdade da Unidade.

Até logo mais.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, o momento é para sua expansão.
O momento é aquele de seu retorno em meio ao Um.

O momento chegou.
O instante, temido e esperado, pela Graça do Um, por seu Si reencontrado, em curso de se tornar, em curso

de instalação, pela Graça de Sua Presença e de sua Presença, reunindo, no Um, na Alegria do Um e da
Unidade.
Presença.

Presença e expansão.
Presença e Unidade.
Presença e plenitude.

Espaço onde nenhum vazio pode existir.
Espaço onde tudo é pleno do Um, tudo é pleno de seu Canto.

Expansão contínua onde nenhum local é previsto para o jogo a dois.
O jogo da Dualidade, no Um, não pode subsistir.

O Um é Graça, o Si é Graça.
Realizando isso, fazendo sua esta Verdade, vocês percorrerão então o espaço do Silêncio e do Som, o

espaço de sua Presença, o tempo de sua Unidade.
Bem amadas Sementes de Estrelas, o momento chegou de elevarem-se.

Elevar a vocês mesmos, elevados no Um, revelando o Um.

***

Alegria.
Alegria da Eternidade onde nenhum vazio pode subsistir.

O momento, o instante e o espaço fazendo apenas Um, assegurando a Reversão à sua Presença Unidade.
Filhos do Um, Criaturas e Criadores de sua Verdade, Verdade do Um, Verdade final, Verdade e expansão.

Vão para vocês.
Vão para Ele.

O mesmo movimento.
O mesmo sentido.

Expansão.
Revelação da Essência.

Verdade.
Verdade e Vibração.

Som da Vibração.
Som da Essência.
Canto de Graça.

Louvor aos Anjos.
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***

Na Luz do Um, é sua Luz.
No Fogo do Um, é seu Fogo.

No Fogo, é o Um.
No Fogo, é Graça.

O Fogo é a Essência animando e animada.
Filhos.

Filhos porque eternos.
Filhos porque inocentes.
Filhos porque Vibrantes.

Momento.
Momento além do tempo.
Instante além do tempo.
Espaço além do lugar.

O Tudo é o Um.
Vocês são o Tudo.

Vibração de sua Presença.
Instante de Graça inscrita na Eternidade da sua Unidade.

Vibração.
Expansão infinita porque no Um que é infinito, tudo é infinito.

***

Vocês, Aqui, Agora, Vibrando no Som e no Canto do Um, tornam-se o Um porque vocês o são.
Vocês que estão no seu Ser, vocês que estão Presentes no Éter-nidado, abram ao Éter, abram ao ER.

Bem amados Filhos do Um e da Lei de Um, que é Liberdade absoluta, só Lei inscrita em cada Sopro e em
cada Fogo, em cada partícula, cantando o Canto dos Louvores, o Canto dos Anjos, escutem.

Escutem o que diz o Um, em seu apelo a vocês.
Resposta.

Resposta e expansão.
Louvor.

Canto e ressonância.
Unidade.
Elevem.

Elevem-se para Ele porque ele se abaixa para vocês no mesmo movimento.
Expansão.
Vibração.

***

Canto.
Vocês são o Canto.
Vocês são o Som.

Vocês são o ouvido que escuta.
Vocês são a Vibração que emite e que ressoa.

Retorno ao Um, assinalando a expansão da Lei de Um.
Liberdade e Graça.

Verdade e retorno à Eternidade.
Cantem.

Cantem o Canto da Graça.
Aquele da Liberdade.
Aquele da Liberação.



Agora e aqui.
Acolhimento.

Acolher e doar.
Acolher e tomar porque nenhuma diferença entre doar e tomar, em Unidade.

Tudo é Doação e tudo é Tomada porque tudo é Um.
Expansão permanente e infinita da Vibração Una, Luz e Fogo em Unidade.

***

Presença.
Presença em vocês, à sua própria Presença que é Sua Presença, mas também sua Presença.

Presente e Doação disso, no instante do Presente onde se efetua esta Doação, onde se efetua esta
Ascensão, esta expansão.

Estejam presentes.
Seus são o Presente.
Vocês são o Presente.

Vocês são a Fonte.
Vocês são a Doação.

Vocês são o que vocês são.
Vibração.

Doação e expansão.
Vibração, Presente e Presença.

Vocês são porque eu sou.
Eu sou aquele que vocês são, ressoando em vocês, sem limite e sem barreira, sem distância e sem

distanciação.
Juntos Vibremos e ressoemos, unifiquemos o que está já unido.

Então, cantemos a Graça do Um.
Presença e Unidade

***

Som.
Som d’Ele, Canto de vocês, Canto do Um, do Um n’Ele, do Um, em vocês.

Fonte.
Fonte Una onde nenhuma distância existe entre o Um e o Um.

De vocês a vocês.
De Si a Si.
Expansão.

Vibração Unidade.
Presente.

O Si está Presente, desvendado e revelado, desperto a ele mesmo.
Ação.

Ação e Graça.
Graça do Um.

Expansão.
Animação.

 Animação do Um.
Verdade.

Alegria, expansão.
Alegria e Paz.

Vibração e Canto.
Canto do Anjo, Canto da Presença, Canto de Louvor.

Juntos, unidos e unificados no Um, elevemos a Vibração.
Elevemos o Som a fim de que o Som da Terra, de que o Som do Céu, reunido no Éter, no Fogo e na fusão do

Coração, revele, a vocês e em vocês, a Verdade e a beleza.



***

Filhos do Um, Filhos da Lei do Um, o Um é a Lei, o Um é a Verdade.
Vão a Ele porque Ele vem a vocês.

Acordem.
Despertem.

Irradiem Beleza, Verdade e Unidade.
Canto da expansão.
Canto da revelação.

Coro dos Anjos em seu Coração.
Coro dos Anjos cantando e Louvando à graça do Um.

Presença.
Presente.

Aí no centro, no coração do Ser, expansão infinita como uma fonte irradiante e irradiante, o Um é.
Assim como vocês.

***

Presença.
Vibração da Essência doando o Som e o Sentido do Som, em vocês, por toda parte.

Porque vocês estão por toda parte.
Fim do limite.
Fim da Ilusão.

Retorno ao Sentido.
Retorno á Alegria.

Retorno à Verdade.
O momento é agora.

Juntos, e Ele e vocês, e vocês e nós, unidos n’Ele, brilhemos e irradiemos.
Escutemos e vibremos.

Unidade. Verdade.
Presença.

Presentes em Unidade.
Presentes em Verdade, em acolhimento e em Doação.

Estabeleceu-se no Fogo da Verdade, o Espírito.

***

Canto.
Canto e Silêncio.

No mesmo tempo, no mesmo Canto, no mesmo Silêncio, estabelece-se o Si.
Vocês e nós, qual diferença?

No Si, nenhuma.
Afirmem e cantem.

Eu sou e você é porque nós somos Um.
Reunidos juntos.

Juntos em Presença.
De Vibração a Vibração onde se perde a Fonte e o objetivo porque o objetivo é a Fonte.

Presença.
Vibração.

Abertos e Abertura.
A boca deixa o Verbo fluir.

O Sopro da Vida anima-se, penetrando o Som e o Silêncio, e vibrando da Vibração do Um, de sua Presença e
de nossa Presença, reunidos e unificados.



Radiância e ressonância.
Presença.

Juntos.
O Sentido da Essência, o Sentido da Vida Una elimina a distância, elimina a separação a fim de que a Vibração,

unitária e Unidade, se estabeleça.
Som.

***

O Coração.
Coração em expansão.

Corações unidos.
Ressonância e confiança.

De Coração a Coração, não existe distância.
 De Coração a Coração, é o Sentido de sua Presença, agora.

Estejam presente.
Estejamos presentes.

Canto.
Vibração e Verdade.

O Coração.
O Coração doando forma e saindo da forma limitada, dando forma e Sentido ao seu Ilimitado.

Confiança e ressonância, ao Coração da Fonte, ao seu Coração, denominados Presença, denominados
Radiância.

***

Juntos, vibremos o Canto do Um.
Fogo de Alegria.

Instante infinito onde o Arcanjo se torna o Si.
Milagre da expansão do Coração fazendo apenas um só Coração, reunidos, juntos.

Aqui e por toda parte.
Aí embaixo é aí.

O tempo parou porque dilatou e expandiu.
O presente não é mais somente um instante.

O presente tornar-se a Eternidade e o Ilimitado, englobando e abrasando o conjunto dos tempos separados,
colocando juntos tudo e todos no mesmo tempo, na mesma confiança, na mesma Presença.

Juntos e Vibrantes.
Comunhão.

Ação e Graça.
Confiança e Aliança.

Liberdade.
Livres e liberados.

***

Filhos do Um, o Arcanjo vibra sua Presença porque jamais ele foi ocultado de seu Si.
Aliança de Fogo.
Aliança revelada.

Presença.
Vibração Unidade.

Canto.
Canto do Anjo, Canto do si no mesmo Coro de Louvores.

Juntos, elevemos.
Expansão.



***

No momento e no instante é preciso que tudo seja Um, porque tudo é Um.
Desdobramento da Luz e do Fogo.

Acolhimento e Abandono.
Doar si mesmo ao Si.

Viver o Um.
Não mais estar separado.
O Arcanjo está em vocês.

Vocês são o Arcanjo, o Anjo e o Louvor.
Vocês são o Som e o Silêncio.

Vocês são a Fonte e o Um.
Realizamos juntos, pela Vibração e pelo Louvor, a Verdade.

Presença.
Expansão.

*

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhamos, uns e outros, porque o outro não é nada além do que o Um.
Do Um ao Um.

De Sentido a Sentido.
Ressonância e Presença.

Canto da Eternidade.
Abramos.

***

Canto da fusão pondo fim ao grito da Ilusão e aos seus sofrimentos.
Eterna Alegria da Comunhão de nossa Aliança.

***

Unidos e reunidos, livres no Fogo.
Fogo do Espírito.
Fogo de Alegria.

Fogo da Presença.
De Coração a Coração, de Centro a Centro e de Fonte a Fonte, reunidos no Um.

Expansão.
Erupção do Um.

Abrasamento da Verdade.
Alegria e Louvor.

***

O Anjo se ergue e se eleva no Coração unido, no Fogo do Espírito.

Som e Verdade.
Filhos do Um, nós o somos.

Anjo como Arcanjo, humano como não humano, todos ressoando no Canto do Um, unidos a Ele.



Presença.
Presença e Amor.

Liberdade.
Fogo.

Agora e para sempre.

***

Expansão.
Comunhão e União.

Recolhimento.

*

... Efusão Vibratória ...

***

Comunhão.
Alegria porque o Um é Alegria.

Nenhum lugar para nenhum sofrimento.
Nenhum lugar para nenhuma esperança porque tudo está presente e realizado.

Nada a esperar porque tudo é.
No Amor e na Luz.

Na Unidade e na Graça.
Em Presença.

*

... Efusão Vibratória ...

***

Até breve porque jamais nós seremos separados porque a separação é Ilusão.
Acordar e despertar pela Presença.

Eu sou o Arcanjo Uriel.
De Coração a Coração.

De Fogo a Fogo.
De Presença a Presença.

Unidos e unificados.

*

... Efusão Vibratória ...

***

O Arcanjo se cala porque ele canta, em vocês, o Louvor do Um.
Até breve.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Amados do Amor do Um, eu venho a vocês, eu venho, em vocês, a fim de cantar o Canto do Silêncio do Um.
Plenitude de sua Presença, em meio à Sua Presença.

Revelação do instante.
Revelação do momento, chamando suas vidas para a Eternidade.

Amados e bem amados, ressoando no Canto, ressoando no Silêncio, vocês estão, irrevogavelmente e para
sempre, estabelecidos, em vocês, além da aparência, no Éter fusionado do seu Coração.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Instante e momento reproduzindo-se de tempos em tempos, levando-os, e conduzindo-os, ao altar da Unidade.

Filhos e Pais, Fonte Una, Fonte de tudo, vocês são os vibrantes do Amor chamados a Ser.
Vocês são os vibrantes do Éter reencontrando seu Éter-nidado.

Bem amados e Amados, vocês estão, doravante e para sempre, na fase do instante, conduzindo-os a Ele e a
vocês.

***

Estendam-se no Abandono sublime.
Estendam-se para Ele, como ele se estende para vocês.

Alquimia de sua reunião.
União de Liberdade evoluindo no Silêncio e no Canto.

Louvor a Ele.
Louvor a vocês.

Louvor e Canto da Criação, recriado e manifestado no conjunto do Éter.
Amados do Filho, Filhos do Amado, vocês são Eternos, vocês são a Fonte, vocês são a Água Viva, vocês são

Mestres.
Mestres do Um, o Um é Mestre de vocês.

Filhos.
Filhos eternos, cantando o Canto do Louvor do Um.

No Silêncio da aparência, no Silêncio das palavras, no Silêncio das atrações, no Silêncio da Visão, aparece a
Luz do Um, desvendando, ao redor de vocês, bem como em vocês, o Éter de seu Sopro.

Vocês são o Sopro.
Vocês são o Fogo.
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Vocês são os elementos.
Vocês são o agente.

Vocês são o Verbo desperto, em vocês, pelo Sopro do Um, revelando, em vocês, a Eternidade.
Ouçam.

Ouçam o Som do Um.
Vejam, da Visão penetrante, seu Silêncio e sua Majestade espalhando-se melodiosamente no interior de suas

células, no interior de sua alma, revelando o Espírito, revelando a Verdade, expandindo ao infinito sua
Presença.

Sem limite e sem limitação, vocês são.
Sem limite e sem limitação, vocês superam a aparência e a Ilusão.

***

Em cheio e em pleno Coração vocês entram, de corpo inteiro e de Coração inteiro, no Éter de sua Eternidade.
Isso é agora.

Ouçam o Som, ouçam as trombetas, ouçam a harpa, ouçam os instrumentos do Trono da Fonte vindo a vocês.
Abram-se.

Abram-se no Silêncio.
Abram-se no alegrar-se.
Abram-se no movimento.

Presença.
A hora chegou de sua Apresentação.

Apresentação no Templo, no Templo do Um, Templo eterno, para sempre construído, para sempre desperto,
para sempre em Unidade.

Presença.
Presença e pulsação.
Presença e Vibração.

***

Agora.
Agora é o tempo.

Agora é o instante, fazendo-os sair do tempo.
Entrem no tempo sem tempo, no tempo onde não existe nada, exceto Ele e vocês.

Unidos, para sempre, na Liberdade de Ser, na Liberdade de ir e vir, sempre conectados, sempre viventes.
Vão e voltem no ritmo de seu Coração, no ritmo de seu Fogo.

Elevem o Fogo, elevem o Verdadeiro.
Escutem.

Escutemos, juntos, a sinfonia do Silêncio do Um.
Cantemos, por nosso Coração elevado, a Presença.

***

Assim, ao Som do Um e do outro.
Assim ao Som de todos, o Coração volta-se para Sua Morada de Eternidade.

Então, Presença, plenitude de seus instantes, plenitude de cada instante de suas vidas, doravante, se tal é seu
acolhimento, se tal é seu Abandono.

Doem-se a vocês mesmos.
Doem-se a Ele, doem-se ao Um.

***

Vocês são.
Eu sou.



Vocês são o que eu sou.
Eu sou o que vocês são.

Vai e vem.
Mesmo tempo.

Mesmo movimento, do Um ao outro e do outro ao Um, porque inscrito no Éter e no firmamento dos universos
religados e Unificados.

Filhos do Um, Sementes da Luz e então Luz.
Luz que semeia e que germina no Coração.

Abram.
Abram os orifícios a Ele.

Ouçam.
Ouçam o apelo.

O apelo de sua Presença que é sua Presença, que é nossa Presença, porque tudo é Um.
E Um é tudo.

N’Ele e em vocês.
Não mais distância, não mais separação porque o momento é agora.

***

Vejam.
Vejam com o olho do Coração.

Vejam pelo conjunto de seu Espírito, alma e corpo, ainda presentes em meio a esta densidade.
Milagre do nascimento, do renascimento e da Ressurreição.

Acordar e despertar, soando o instante.
Nós somos.

Nós somos Um.
O Arcanjo está em vocês.

Como o Arcanjo os eleva, ele estreitou-se em vocês, elevando-os.
Juntos.

A Fonte Una envia, ela mesma, pelo Anjo Metatron, presente também, em sua Presença, em seu Templo.
Canal do Éter, imagem de Metatron, atapetado de Luz contendo o conjunto e o Tudo.

Luz Una, sem cor e tão colorida.
Sem cor discernível porque a Luz invade e não permite mais discernir, eliminando distância, revelando

Presença, revelando Fonte, revelando Metatron presente em vocês.
O que está fora é como o que está dentro.

Vocês estão fora e dentro.
Não mais distância entre um e outro.

Não mais distância entre a Vibração e o Som.
Não mais distância entre a Vibração e a Luz.

***

A Luz que está, aqui e aí, aqui e lá, em vocês, em cada ponta e em cada extremidade, levando-os a superar,
levando-os a transcender.

Vão além.
Além da Ilusão, além de vocês mesmos, sem limite de forma, sem limite de Vibrações.

Presença.
Presença e Verdade.
Verdade elevando-se.

Verdade cantando o Som do Um, Som da alma, Som da Verdade, Coro dos Anjos e Anjos em Coração.
Este é o instante.

A Eternidade chega.

***



Vocês são a Eternidade.
Vocês são contínuos.

Vocês são permanentes em sua imanência.
Vocês são isso.

Então vibremos na Presença do Um.
Cantemos em conjunto a ronda do Um, a ronda dos Arcanjos.

Abertos.
Abertos e permeáveis.

Transparentes e Transparência.
Presença.

Instante eterno.
Em vocês.

Ouçam o Som, ouçam o Canto, ouçam o que lhes diz seu Coração.
Apelo palpitante.

Apelo ao Um.
Apelo a Ele porque vocês são o Um e Ele.

Nenhuma distância, exceto o olhar não querendo olhar.
Nenhuma distância, exceto o grito do que desaparece.

O que desaparece não é nada porque o que aparece é tudo.
Vão para vocês.
Vão para isso.

Acolham, na Graça, o Canto da Graça.
Acolham, na Graça, o Coração do Um anunciado pelos Anjos.

Anjos chegando, estabelecendo-se, em vocês.
Tornando-se ressonância, tornando-se movimento.

***

Presença.
Presença palpitante.

Presença comovente, comovendo-os além dos sentidos, até a alma e até o Espírito, revelado no instante de
seu tempo.

Vocês são isso e agora para isso.
Vocês estão aqui e agora para este instante, prometidos desde tanto tempo.

Isto é agora.
A hora chegou de despertá-los.

Despertem o que vocês são e não o que vocês foram, aqui, que desaparece.
Somente o Coração é sua Essência.
Somente o Coração é sua Presença.

Então, juntos, elevemos o Canto do Um.
Acolhemos Fonte Metatron.

Instante único porque, no Um, tudo é único.
Porque, no Um, tudo é Canto.

Porque, no Um, tudo é Silêncio.
Canto e Silêncio, sem oposição.

Canto e Silêncio, inscritos no firmamento da Criação, das Criaturas e dos Criadores.

***

Eliminação.
Eliminação do tempo.

Eliminação do sofrimento.
Presença, vocês são.

Presentes, vocês estão.
Então, irradiemos.



Então, cantemos a Vibração de nossa Presença.
Ouçamos e acolhamos.

Silêncio.
Silêncio absoluto.

O Canto do universo chega.
Ele chega, por um juramento antigo, inscrito, ele também, na Eternidade, bater à porta do seu Coração.

Batendo tal um cristal cintilante e vibrante.
Vocês são o cristal.

Vocês são a Água de cristal que flui, continuamente e em todos os tempos, ansiando por Ele, ansiando por
vocês.

***

Acolhamos Presença.
Acolhamos o Fogo de sua revelação.

Fogo vivificante, Fogo de Vida e não Fogo de morte.
Onde está a morte?
Ela não está mais.

Somente está a Vida Una e indissociável e não dissociada.
Presença.
Vibração.
Silêncio.

A Essência, vocês são, no sentido do Um, no sentido do outro.
Um único sentido.

O mesmo sentido: aquele que os conduz a vocês mesmos.

***

Bem amados Amados, sejam o amante e a amante do Um, fecundando, em vocês, a Alegria.
Alegria da Eternidade, Presença.

Abram.
Tudo está aberto.

Não há nada a fechar porque a Ilusão se fecha e abre-se a Vida, Una.
Participem.

Participem das Núpcias.
Participem do acordar, do despertar.

Soem suas próprias trombetas.
Irradiem suas Estrelas despertas porque vocês são a Estrela.

Acolham.
Presença e acolhimento.

Mesmo sentido da oferenda, do Louvor do Um, do Canto do Um.
Silêncio e Presença.

***

Instante.
Instante gravado no cristal do Ser.

Instante gravado além da memória, na vivência eterna do que vocês são.
Crianças e Filhos Ardentes do Sol, Caminho, Verdade e Vida, além do Bem e do Mal, Clareza e Precisão,

Visão em Profundez, Unidade, Alfa e Ômega, Aqui e Agora, juntos, reunidos.
Transcendendo os tempos da Ilusão.

Transcendendo os espaços separados desse tempo falsificado.
É tempo de restabelecer o que sempre foi, o que sempre é, o que sempre será.

Luz.
Vibração dos Éteres, penetração e fecundação.



Graça.
Amor.

Esta palavra, tão pronunciada, pelo fato mesmo de sua ausência, aqui onde vocês estão ainda, será sua
Verdade, será seu Canto e seu Silêncio, unidos a Ele, unidos ao Tudo.

***

Sair da experiência e penetrar a Vida.
A Vida que é experiência continua, sem alternância de vida ou de morte.
A Vida é Una e permanente em sua impermanência e em sua imanência.

É para isso que a ronda dos Arcanjos os convida.
É para isso que o Anjo Metatron chega.

Abram.
Abram o Canal de cristal e do Éter, fazendo-os esposar, casar, sua própria liberdade à Sua Liberdade.

Vocês são a Eternidade.
Vocês são a Alegria.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Vida.

Ouçam o Coro dos Anjos que canta, em vocês, sua própria Presença e Sua Presença.
Ressonância.

Ressonância intensa.
Ressonância perfeita.

Harmonia.
Harmonia total onde o Silêncio e O Canto mesclam-se, sem intervalo e sem espaço.

***

A Vibração do Um aparece e aumenta, abrindo, em vocês, as comportas do Amor, as comportas da Verdade,
as comportas do Andrógino e do Verbo.

O Verbo eterno.
Coro dos Anjos cantando sua Presença.

Vocês são isso.
Vocês são tudo isso e nada disso.

Tudo e nada porque tudo é Um.
Acolhimento.

Acolhimento e fusão.
Fusão do Fogo.

Aliança de Fogo inscrita nas Águas do alto.
Inscrita no Canto das Estrelas, na ronda dos planetas, na ronda dos tempos, sem tempo.

Presença.
Comunhão.

Juntos.
Sua ronda e nossa ronda são a mesma ronda.

A ronda dos planetas é a mesma ronda porque há apenas uma ronda, uma só e única.
A mesma, declinada em múltiplos tempos e Dimensões, nos multiversos e nos universos.

***

Amados do Amor, vocês são o Amor.
A majestade do Anjo é sua Majestade, em potência.

Em potência representando o Tudo.
Porque a potência é tudo.

O Canto da potência chega.
Ele é Fogo.



Ele é Fogo iluminando e aquecendo, fazendo esquecer e transcender o sofrimento deste Plano.
Vocês são a Eternidade.
Vocês são a confiança.
Vocês são a Presença.

Vocês são.
Vocês são.

***

Então juntos, dancemos a ronda do Um, além da ronda do tempo, além da ronda dos espaços, no centro.
Em pleno centro.

Esse ponto infinito que aumenta e se expande continuamente, não conhecendo qualquer limite à sua expansão,
conhecendo-se ele mesmo, como vocês são chamados a se conhecerem, renascendo e ressuscitando.

Amados do Um, nós somos Um.
Acolhamos.

***

O Amor.
Esta tensão do infinito, explorando todos os finitos.

O Amor é Um.
Ele não pode se voltar para outra coisa do que ele mesmo porque o Amor é tudo, é onipresente em meio a

toda Presença, sabendo-o ou não o sabendo.
Como poderia ser de outra maneira?

Abram e cantemos.

***

Vibração.
Fusão em cima.
Fusão embaixo.

Fusão.
Instante de Fogo, desta Aliança de Fogo, inscrita na Água do tempo, inscrita na ressonância do Ar e na

totalidade das Terras e dos Éteres porque tudo é Um.

***

Abramos a ronda do infinito.
Nós vimos acolhê-los na leveza reencontrada onde a densidade não pode mais contrapô-los a vocês mesmos.

Não creiam, mas vivam o que eu digo já que estas são suas palavras.
Estas são as palavras que cantam seu Coração quando ele não ouve mais o Canto da Ilusão, mas o Canto da

Vida.
A sua.

***

Sintam, sintam e percebam, na Experiência do Um, na Vida do Um, o Amor.
Bem amados Amados, vocês são o Amor, a transcendência.

Vocês são a ascendência e a descendência.
Nem início nem fim.

Juntos.
Na mesma estima, no mesmo Amor.

Ampliando o Um.
Canto de Cristal.



Cristal, Cristo elevado, transparência.
Matriz de Luz.

Matriz livre.
Canto da Estrela.
Canto do Centro.

Canto do Coração.
Nada deste mundo, onde vocês estão colocados, pode afetá-los porque somente o Amor os eleva e os afeta.

Naquele momento, vocês se tornam Presença, Irradiação e Radiância.
O que vocês são, além da Ilusão, o que vocês reencontram em meio à nova Aliança.

Aliança de Fogo e de leveza restituindo-os a vocês mesmos.

***

Amados do Amor.
Juntos, cantemos.

Juntos, ouçamos o Silêncio.
Saiam do burburinho da Ilusão.

Venham para casa.
Juntos.

Presença.
Amor e Liberdade dão ilimitado.

Amor e Liberdade dão a Doação.
Amados do Um, vocês são Um.

Vivam o Sentido, o Sentido de seu Ser.
Vivam-no.

Aqui e agora.
Porta de sua Eternidade, de seu Estado de Ser.

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Sua Presença.

Eu os amo.
O Canto e o Silêncio da bênção, Canto de Graça e de Louvor, em nós, todos, no Um.

Lágrima de Fogo elevando-se, pela leveza da Graça, no Templo do Coração.
Amados do Um, amem-se, Um e outro.

Um no outro, e o outro no Um.
Sem distância.

O Amor é a Verdade.
O Amor é o Caminho.

O Amor é Vida.
Amigos e amantes do Um, juntos, acolham agora nossa bênção, nosso Amor.

O Arcanjo Uriel os deixa face a face no beijo ardente do Amor.
Agora.

Silêncio.
Silêncio de sua Presença.

Abrir o que, jamais, pôde ser fechado.
Vibração Presença.

*

... Efusão Vibratória ...

*



Até breve.
Amores do Amado.
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 Eu sou URIEL, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Presença se revele em vocês.

Vamos, juntos, percorrer, pelas palavras e pelas Vibrações, a Presença.
Sua Presença.

Presença em Cristo.
Cristo em Presença.

Juntos, Vibremos na Unidade de Cristo, na Unidade de sua Presença.
Pulsação e Vibração.

Coração ardente, elevado em Cristo, presente, no presente.
Presente e doação de você mesmo a Ele e d’Ele a vocês.

Unidade e Unificados, Vibremos.
Presença e presente.

Aqui e agora.

*

... Efusão Vibratória...

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas radiâncias de Amor, juntos, abramos e acolhamos a Luz
branca.

Voltemo-nos, n’Ele e por Ele.

Sementes e criadores da Luz Una.
Vibração Cristo.

Presença Cristo, em Si e para Si.

Despertemos e revelemos a eternidade de sua Presença.
Vibração.

Pulsação e Unidade, tocando o ilimitado de sua eternidade.

***

Fusão do éter.
Fusão de seus Éteres, juntando e reunindo Cristo.
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Presença a Si.
Presença a Ele para fazer apenas um, para fazer apenas o Tudo, para fazer apenas o infinito de nosso

reencontro e de seu reencontro.

***

Ir.
Ir para onde Ele está, é ir para Si.

Pulsação e Vibração.
Presença e Unidade.

Cristo e Unidade.
Luz da Unidade.
Silêncio do som.

Silêncio de Sua Presença.
Apelo e ressonância.

Chame.
Chame-o.

Ele está aí.
Si(s) revelado.

Seja a revelação.
Unidade.

Presença e eternidade do instante.
Instante fora do tempo.

Instante de Cristo Ardente.
Fogo ardente.

Unidade.
Vibrante e penetrante.

***

Templo.
Templo construído e elevado.

Templo de acolhimento da Unidade e da Verdade.
Vibração.

Eternidade.
Presença e silêncio.
Presença e canto.
Presença e som.
Alquimia do Um.

Alquimia do Cristo.
Vibração.

***

Filhos do Um, revelando-se em Cristo.
Presença a Presença, face a face.

Fusão permitindo sair da Ilusão.
Sair da confusão.

Penetrar o espaço sagrado da reunião a Ele.
Presença a Si.
Presença a Ele.

Mesma Presença e Unidade.
Vibração da eternidade.

Som da eternidade.



Pulsação do Coração do Um.
Presença e acolhimento.

Presença e Unidade.
Presença e Si.

Presença e Cristo.
Vibração.

*

... Efusão Vibratória...

***

O canto da alma, canto do Espírito, canto da Terra, unidos em Cristo e revelados em Cristo.
Acolhimento do Fogo.

Manifestação do Fogo de Alegria, Fogo da Luz e abrasamento.
Abrasamento de Alegria.

Abrasamento da Presença.
Presença a Presença.
Presente e presente.

Vibração.

*

... Efusão Vibratória...

***

Nos Éteres, no efêmero.
Fim.

Fim e renascimento suprimindo o fim e o horror do fim.
Vocês são a Presença.

Vocês são Cristo, reunidos em um corpo, para além do corpo, reunidos em uma Presença, para além de sua
Presença.

Mesma Presença.
Mesma Vibração.

Mesmo canto em uníssono.
Mesmo canto à Verdade.

Canto da Unidade.
Canto de Verdade.

Cantemos.
Vibração.

Pulsação e canto.
Cristo.

Ki-Ris-Ti.

*

... Efusão Vibratória...

***

Herança.
Herança de sua semente.
Herança de sua Presença.



Alquimia.
Vibração.

Fusão.
Fusão a Ele.

Fusão a vocês.
Fusão em vocês.

Fogo.
Calor.

Fogo e Presença.
Cristo bate à porta.

A porta do coração, porta do templo, porta da eternidade, cruzando, voltando, a passagem do efêmero ao
eterno.

Nascimento.
Renascimento.
Ressurreição.

Vibração.
Presença e elevação.

Ascensão.
Instante de graça e de eternidade, inscrito no firmamento da eternidade.

Vibração.
Comunhão.

União.
Fusão eterna.

Juramento e graça.

***

Unidade reencontrada, revelada.
Unidade vibrante.

Pulsação.
Encantamento permitindo sair da ilusão.

Criação permitindo sair da ronda e penetrar o sentido da Essência, o sentido da vida, o sentido Cristo, Ki-Ris-Ti.
Vibração.

Eternidade.
Consciência presente.
Consciência presente.

Consciência Cristo.
Ilimitado.

*

... Efusão Vibratória...

***

Fim do efêmero.
Fim da sombra.
Fim do medo.

Nascimento do Amor e ascensão do Amor na Vibração dos Éteres.
Luz.

Revelação.
Começo.

Começo do novo, sempre nascido, sempre presente, enfim revelado.
Pela Vibração e pela graça de Sua Presença e de sua Presença.

Presença ao Um.



Presença ao outro.
Presenças unidas.

Presenças unificadas.
Acolhimento e Vibração.

*

... Efusão Vibratória...

***

No silêncio da personalidade, o som da Terra e o som do Céu criam o som do Espírito.
Apelo de Maria para abrir-lhe a porta, abrir-lhe a via, abrir-lhe sua vida para a vida e para a eternidade.

Vida e Vibração.
Pulsação.

Éter e eternidade.
Canto.

Canto do Espírito no OD - ER - IM - IS – AL.
Canto da Terra no OD - ER - IM - IS – AL.

Canto do ar, do Sopro de vida.
Presente e Presença.

Vibração.

*

... Efusão Vibratória...

***

Eternidade, Infinidade, absolutas, para além do finito.
Penetrar o tempo sem tempo.

Penetrar a Vibração da Essência e do silêncio.
Penetrar o espaço onde nada é fechado.

Penetrar o tempo que não tem nem início, nem fim.
Penetrar a Essência da Vibração de Sua Presença e de sua Presença.

Ressonância comum.
Filhos do sol.

Filhos da eternidade.
Criadores de Luz.

Acolhamos, em sua Presença e em minha Presença, a Luz, o Fogo.

***

Elevemos e comunguemos, na Graça da nova Eucaristia, nova Presença de Alegria onde nenhum medo e
nenhuma sombra podem subsistir, nem mesmo ser pensados.

Éter.
Clareza.

Transparência.
Fusão.

Comunhão e União.
Alquimia.

Vibração do Um.
Vibração Cristo.

Presença.
Presença(s).



Presença da vida que não termina jamais.
Presença da vida, inscrita na continuidade da consciência da Presença Cristo, da Presença a Si.

Fusão no ilimitado.

***

Percorrer os mundos da criação, nos ateliês da criação, nos espaços infinitos da graça e da bondade.
Vibração.
Pulsação.

Imantação e ascensão.
Sejamos um, porque somos um.

Você está em mim e estou em você.
Vocês estão em Cristo e Ele está em Cristo.

Presença Una.
Verdade e Unidade.

Coração.
Centro.

Vibração.
Amemos e amando tanto.

Saiamos, saiamos na vida eterna, onde nenhum limite pode travar a expansão do Amor, de Sua Presença e de
sua Presença.

Impulso para Ele.
Impulso para Si.

No mesmo impulso e na mesma fraternidade.
O mesmo amor: amor do Um, sem resistência.

Comunhão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Escutemos, o Coração e o ouvido inclinados para Ele, Sua Radiância e Sua Presença que está em nós.
No instante e na eternidade.

Vibração.
Presença.

Celebração.
Celebração no céu e sobre a Terra.

Celebração do infinito vindo reencontrar o finito.
O eterno e o efêmero reunidos no instante da Ascensão e da Vibração.

Presença.
Unidade.

Movimento e paz.
Estabilidade.

*

... Efusão Vibratória...

***

Escutemos o canto de Sua Presença, a vibração de Sua Presença, presente feito à sua Presença.
Eternidade.



***

Bebamos na fonte de água viva, a Fogo lustral, Fogo do batismo, Fogo do Um.
Filho ardente ressoando à ardência do Filho, ressoando à Vibração do Um, porque Ele é Um, porque Ele e

vocês são o Um, porque tudo é Um e Um é Tudo.
Vibração e pulsação.

Elevação.
Elevação.
Ascensão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Cristo desce para permitir-lhes subir, em sua Presença e na presença da Luz.
Vibração.
Presença.
Verdade.

Sem medo.
Tocando a Essência.

Tocando o essencial onde o supérfluo não está mais, onde o ilusório não está mais.
Juntos, reunidos, unidos e unificados, na mesma Presença.

Ainda Cristo.
Ainda Verdade.

Ainda unificados.
Ronda.

Ronda e dança do sol ao redor do sol e no sol.
Verdade.

*

... Efusão Vibratória...

***

Vocês são a eternidade.
Vocês são a Luz dos mundos, fechados à sombra da Luz

Isso está terminado.
O fim do finito.

Retorno ao infinito de sua Presença.
Cantem.

Canto de louvores, acolhido pelos Anjos, para além do finito.
Elevem sua Vibração.

Elevem sua consciência, n’Ele e por Ele.
Presença.

Doação de vocês.
Doação d’Ele.

A vida é doação.
Ascensão.

Presença e Vibração.
Silêncio e canto.

Unidos na mesma partitura, no mesmo refrão da mesma canção.



*

... Efusão Vibratória...

***

Elevação.
Sublimação.

Alquimia da metamorfose.
Juntar-se à esfera do Um.

Viver o Único.
Voltar a penetrar o espaço da eternidade, na Alegria da graça, na graça de sua Presença e de Sua Presença.

Reunidos pela vibração.
Vibração da eternidade, aquela da Presença para sempre despertada.

*

... Efusão Vibratória...

***

Acolher é dar-se.
Dar-se é acolhê-Lo.

Viver a Unidade do reencontro, na radiação da Presença, de sua Presença e de Sua Presença.
A ronda dos Arcanjos, a ronda dos humanos, a ronda do sol e dos planetas acolhem o retorno da Essência, o

Filho do Um, Cristo, filho ardente do sol.
Pulsação da Vibração marcada ao ferro do Amor e da Unidade.

Amados do Um, amados no Cristo.
Abrir.
Abrir.

Acolher.
Metamorfose.

Ascensão.
Revelação.

Vibração e Presença.
Agora.
Juntos.

*

... Efusão Vibratória...

***

Espírito de Verdade, Espírito de vida, Espírito da via, Espírito do Um, revela o seu Amor e o seu Fogo, o seu
Fogo e o seu Amor.

Vibração.
Escuta.

*

... Efusão Vibratória...

***



Escute e ouça o canto de Sua Presença, o canto de sua Presença.
Vibre.

Ser de Vibração e de Presença, ocupe o espaço e o tempo do infinito.
Ocupe o corpo do Cristo.

Ocupe o infinito de seus possíveis.
Seja.

*

... Efusão Vibratória...

***

Despertar.
A hora soou.

Maria vai falar.
Cristo virá.

Isso está já em você.
Escute o canto de sua Presença.

Escute o canto da Unidade.
Escute o canto da alegria, da comunhão.

Amigo do Amado, amigo do Um, amado do Um, desperte o seu Fogo.
Esse Fogo de Alegria, da Presença despertada, da Presença Cristo.

Torne-se o ardente.
Torne-se o elevado.

Torne-se o Um.
Vibração.

Vibração e Presença.
Juntos.

*

... Efusão Vibratória...

***

Eu sou você, como você é eu.
Nós somos Ele, porque Ele é nós.
Comunhão à Essência do Amor.

Comunhão à Essência da Unidade.
Vibração e Luz.

Fusão dos Éteres.
Ronda dos Éteres.

Desenvolvimento da graça.
Vibração.

Eternidade.
Vocês são a graça e a eternidade.

Presença.
Cristo.

Presença.
Alegria.

Presença brilhante do Fogo.
Unidade.

Unidade e paz.



***

Canto.
Canto do êxtase.
Canto de Alegria.

Canto de reencontros.
No silêncio das palavras, na plenitude da Vibração, acolhamos Presença.

Aqui e agora.
Instante de eternidade no efêmero desta vida, a fim de encontrar a vida eterna.

*

... Efusão Vibratória...

***

A hora soou e soará, a cada sopro, doravante, recordando-os de sua evolução, recordando-os de sua Unidade.
Presença e Vibração.

Amor.
Comunhão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Repitam, por duas vezes, a Tri-Unidade, a fim de que a certeza da Sua Presença, da Sua Vibração, seja a sua.
Comunhão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Apelo.
Apelo e tensão.
Abandono a Ele.
Pela terceira vez.

Presença e Vibração.
Amor.
Fusão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Sementes de Estrelas, despertem as Coroas, porque vocês estão coroados.
Coroados de graça e de glória.

Coroados em Cristo.
Comunhão.



Comunhão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Minhas bênçãos e minha Presença.

Vibração.
Silêncio e plenitude.

*

... Efusão Vibratória...

***

O canto do Um entoa o canto do fim do efêmero.
A Terra canta-o.

Sua alma canta-o.
O céu canta-o.

Escutem.
Vibração e Presença.

*

... Efusão Vibratória...

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Reversão e Presença.

Verdade.
Amados do Amado, eu os amo.

Até já, para nos alinharmos juntos, no Um.
Beijos do Amor.

Bênçãos e graça.
Vibração e Presença.

O Arcanjo Uriel lhes diz até já.

************
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20110514_-_URIE...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei do Um, permitam-me cantar, com vocês, o Canto da Alegria, aquele do retorno
inabalável da Luz, da sua Afiliação espiritual.

O momento, e o Instante, são o tempo da Reunião.
Reunião à sua Liberdade, Reunião à sua Essência.

O Anjo URIEL, acompanhando as Passagens e anunciando o Novo, conclui a sua obra, ao lado de MIGUEL e
de METATRON.

***

O momento dos seus reencontros.
O momento do seu casamento.

Aquele da Liberdade, e da Eternidade reencontrada, no Instante da sua Presença.
No Instante da minha Presença.

Na Vibração que sela, para sempre, o retorno à Unidade.
Porta aberta.

Efusão da Luz.
Conexão e reconexão.

Identificação.

***

Filhos do Um.
Filhos de Luz.

Luzes Eternas, levadas a brilhar de novo no firmamento dos Céus, além do confinamento, além do que é
limitado.

Bem-vindos à nossa Eternidade.

URIEL – 14 de maio de 2011

http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20110514_-_URIEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-sK05IXFtTCM/UlrhDcXQaxI/AAAAAAAADTM/B7h9cmzZNa0/s1600/000+Uriel+-+14.05.2011'.jpg


Bem-vindos ao Um.
A Fonte verte-se novamente, e irriga a Vida de vocês.

A Luz Una estabelece o seu Reino, estabelece a sua Eternidade, no seu Templo, como no Templo do sagrado
da Terra.

***

Filhos do Um, escutem o som, escutem o canto.
Cantem, com a Ronda dos Arcanjos.

Percebam o canto da Unidade, o canto de Alegria, o canto de alegrar-se.
Esqueçam.

Esqueçam o medo e esqueçam o sofrimento, eles existem apenas na projeção, eles existem apenas na Ilusão.
Hoje, sair da Ilusão, penetrar as esferas da Alegria e da Eternidade, aí é o seu caminho, aí é o seu destino, aí

é o seu lugar.
Retorno ao Um.

Retorno ao Ilimitado.
Retorno, enfim.

Enfim, a Liberação toca à porta do seu Templo.
Acolham.

A Luz Una e a Luz de CRISTO, reunidas no Pai, Fonte Una e Indivisível.
Vibração.

Transparência.
Estabelecimento, em vocês, no Templo do centro, no centro do Templo.

***

Amados do Um, vocês são a Vibração da Essência.
Vocês são a Criação do mundo.

Vocês são o conjunto.
Vocês são a parte na qual se inscreve o conjunto, formando o Único.

Vocês são partes do Um.
Vocês são uma parte do Um.

Vocês retornam ao Um.
Vocês voltam novamente ao Um.

Para a sua casa, na Unidade, na Fraternidade e na Alegria.
Reencontros.

Momento e espaço.
Fora do tempo, fora do espaço, permitindo-lhes, no acolhimento, viver a Unidade.

***

Filhos do Um, Um vocês mesmos, escutem.
Escutem o som e a dança da Vibração, escutem o som e a dança do canto.

Canto da Terra.
Canto do Céu.

Conexão.
Confiança e Vibração.

De um a outro, e do outro ao um.
Entre vocês.

Sobre a Terra, como no Céu.
Reunidos para sempre, na sua Eternidade.

***



Bem amados Amados.
Bem amados Filhos.

Bem amadas Sementes.
O momento da germinação e da floração está chegando.

Colher os frutos.
Em abundância.

Os frutos da Unidade.
O fruto do seu Abandono ao Um.

O fruto da sua Eternidade.
Isso é para viver.

Isso é para manifestar.
Isso é para cantar.

O momento chegou.
Então vocês poderão anunciá-lo.

A trombeta tocou.
As cornetas soaram.
O momento chegou.

De abrir o Céu à Verdade do Um.
De abrir o Céu, a fim de que vocês ali recoloquem a sua Eternidade.

Vocês são a Eternidade.
Vocês são aquilo que vocês aguardam.

***

Filhos do Um.
Amados do Um.

Vibrações do Um.
Reencontros.

Essência e Templo.
Essência, indo a vocês e chegando a vocês.

No mesmo ritmo, no mesmo sopro, aquele da Unidade, aquele dos seus reencontros.
O momento chegou de se estabelecer.

O momento chegou de viver.
O momento chegou de viver a Alegria, de viver a Paz, de estar na Eternidade, Unidos para sempre na

Liberdade.

***

Filhos da Liberdade, vocês são o que vocês são, além da aparência.
Saiam da Ilusão.

Entrem no que vocês são.
Vibração e Canto.

Pulsação infinita dos mundos, no Interior, como no exterior.
Não há mais distância, não há mais barreiras.

O Anjo METATRON, Imagem Una da Fonte Una, vem concluir as ‘Núpcias Celestes’ a fim de permitir-lhes, a
vocês todos que escutam, e a vocês todos que não escutam, viver enfim, ao som do Um, na frequência do Um,

além de qualquer limite, além de qualquer tempo, além de qualquer espaço.
Vocês são o Infinito.

Vocês são o Indefinido dos mundos.
Vocês são a Alegria.

Manifestem, então, a sua Alegria.
Manifestem a Verdade.
Vocês são a bondade.

Vocês são a Transparência.
Vocês são a Eternidade.

Há apenas mais que manifestar o que vocês são.



Há apenas mais que Vibrar ao som do Um.
O universo, inteiro, está à porta do seu Templo, assistindo ao seu nascimento e ao seu parto em meio à

Eternidade.

***

Filhos do Um.
O Instante.

O Instante é agora.
Permitindo-lhes sair da linearidade do seu tempo, que não é o tempo do Eterno, mas o tempo privado do

Eterno.

***

Bem amados Filhos do Um, e Um vocês mesmos, vocês são a Alegria.
Vocês são a irradiação, a Fonte, e o objetivo.

Há uma Realização.
Há uma Revelação.

Há anúncio da sua Eternidade.
Há vivência.

Há vivência de novo da sua Infinidade.
Vibrem, ao som do Um, ao som da Alegria e do Amor, estabelecidos na sua Presença, no seu Templo.

A fim de que vocês possam, enquanto Filho Ardente do Sol, reencontrar o Sol, fusionar com CRISTO, fusionar
em CRISTO.

***

Filhos do Um, Filhos da Verdade, tornem-se o que vocês são.
Vibrem na Luz e na Transparência, na Paz e na Alegria.

Vocês são, de toda Eternidade, isso.
Não há mais nada a projetar.

Não há mais nada a esperar, porque tudo foi realizado, no seu Templo como no centro do Templo da Terra.
Resta viver isso.

Resta manifestar, no tempo da Eternidade, isso e somente isso.
O Anjo METATRON vem revelar as últimas Chaves, dando-lhes acesso à totalidade do seu Estado de Ser, à

totalidade da sua Eternidade, à totalidade da sua Unidade.
Então, o Canto da Graça e o Canto de Louvores, o Canto da Unidade, devem elevar-se, e se elevam, na

Essência do seu Ser.
Celebração.

Celebração da Unidade.
Celebração da Luz.

Canto do Amor, realizado e manifestado.

***

Filhos.
Nascidos de vocês mesmos, no Um, e na Unidade.

Vibração.
Vibração eterna da sua própria Presença.

Expansão sem limite, sem constrangimento, sem confinamento.
O momento chegou de viver o Instante.

O momento chegou de aceitar.
O momento chegou de acolher.

O momento chegou de serem enfim liberados.



Liberados de vocês mesmos.
Liberados de tudo o que não era a Verdade.

De tudo o que era visto unicamente com os olhos.
Confinados nos limites impostos desse mundo desviado da sua Fonte Una.

Filhos do Um, a última Passagem vai se realizar.
Os ‘ritos de Passagem’ devem ser Cantos de Louvores e de Glória.

Manifestando-se no seu Coração, nos seus olhos, nos seus atos, na sua Presença.

***

Filhos e Amados do Um, vocês são isso.
O momento é agora.

Este agora se coloca no Instante Eterno, permitindo-lhes sair da trama confinante desse tempo.
O momento chegou da sua Essência.

O momento chegou do seu Céu.
O momento chegou da sua Terra, liberada de todo entrave e de todo limite.

Vocês são, filhos do Ilimitado, Ilimitados vocês mesmos.

***

Abram.
Abram, porque tudo está aberto.

Abram-se.
Abram-se ao Amor.

Abram-se, na Vibração e na Essência, ao que vocês são.
Canto de Alegria e de Louvores.

Vibração da Luz Branca.
Revelação do seu Éter, e da sua Eternidade.

Ignição.
Fusão.

Lareiras em Fogo.
Abrasamento do Fogo da Alegria e do Amor.

Fogo do Espírito pondo fim à Ilusão.
Pondo fim ao sofrimento.
Pondo fim à separação.

Nada mais será separado.
Nada mais poderá ser cortado, na sua Consciência, no seu corpo.

Tudo será restituído no Um, e para o Um.
Tudo será restituído na Glória do Um, na Verdade do Um, no Amor do Um.
O momento chegou de percorrer os caminhos da destinação da Liberdade.

O momento chegou de reencontrar o que vocês são.
O momento chegou de manifestar, cantar.

Cantar o som da Vibração, o Canto do Coração, aquele que abre ainda mais ao Coração, aquele que abre à
Eternidade, ao conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

***

Sejam.
Sejam o que vocês são, como lhes dirá o Anjo METATRON.

Juntos, nós realizamos os últimos ‘ritos de Passagem’.
A Abertura da Boca da Terra está realizada permitindo ser semeada pela Luz Una, vindo fixar-se, em meio aos

Círculos de Fogo dos Anciãos, reconduzindo a Terra à sua órbita da Unidade, reconduzindo as consciência
confinadas à sua Liberdade de Ser.

Isso é agora.



***

Ouçam.
Ouçam o apelo da Vibração.
Ouçam o apelo da Unidade.

Vocês são Chamados.
De Chamados, vocês tornam-se Eleitos.

Eleitos para o Um.
Eleitos para a Unidade.
Eleitos para a Alegria.

Há apenas Eleitos.
Somente aquele que recusa, não é Eleito.

Mas por um tempo limitado, porque não pode ali haver qualquer deserção em meio à Liberdade e à Liberação.
A Fonte decretou isso.

Este decreto é o resultado do Juramento e da sua Promessa, de lembrar-lhes, no momento oportuno (e
esse momento chegou), do que vocês são além da Ilusão.

Ser de Vibração.
Ser de Liberdade, não conhecendo qualquer confinamento e qualquer limite.

Onde tudo é possível, tornando-se possível.
Onde todas as possibilidades são manifestadas, além da Ilusão.

Entrem no ‘Mistério’ da sua Presença a vocês mesmos.
Isso, nós lhes anunciamos.

***

Abram.
Abram as comportas.

Abram o Coração.
Abram a cabeça.
Abram o Coração.

Abram o corpo.
Para Ele.
Acolham.

Acolham deixando nítido, tornando-se Transparente.
A Verdade da sua Essência, a Verdade da sua Vibração.

Luz Branca.
Éter.

Eternidade.
Fusão.

Liberação.
Elevação.
Ascensão.

O momento e o Instante tornaram-se o agora do seu Presente, para manifestar a cada tempo e a cada sopro.
Respirem.

Respirem o ar da Liberdade.
Respirem o som da Liberação.

É agora.
Coloquem os seus passos sobre esse mundo.

Coloquem este passo sobre esse mundo, na Luz do mundo que vocês são.

***

Abram-se.
Abram totalmente.



Não há nada a reter.
Não há nada a condenar.

Há apenas que ser Transparentes.
Há apenas que acolher.

Há apenas que manifestar a Essência.
Vocês são a Vibração.

Vocês são os Filhos de Um.
Vocês são a Unidade reencontrada.

***

Alma humana, Espírito humano, habitando esse corpo, é preciso encontrar (agora, se tal for a sua aspiração,
se tal for a sua tensão) este Abandono ao seu Ilimitado, este Abandono à sua Eternidade, permitindo-lhes viver

e reviver, em meio ao Um.

***

Bem amados e Amados, vocês o são de toda Eternidade.
Nós, Arcanjos, nós, Conclave, nós, Conjunto de Forças dos mundos livres, nós lhes pedimos para tornarem-se

Livres.
Nós lhes pedimos para serem Livres.

Nós lhes pedimos para acolher, no local do seu Coração, CRISTO, Espírito de Liberdade e de Liberação.
O momento e o Instante são agora.

Não há outro momento.
Não há outro espaço senão aquele que vocês vivem, dentro de vocês.

Aquele que vem reconectar, se tal for o seu desejo, se tal for o seu Abandono, se tal for a sua tensão, com o
Anjo METATRON.

Afiliação.
Reconexão com a Fonte Una, permitindo-lhes Vibrar em uníssono com a Fonte, em uníssono com os Arcanjos.

***

O momento se aproxima.
O momento está próximo.

Aquele momento onde vocês poderão, juntos, dançar a Ronda da Liberdade nos espaços Ilimitados da
Criação.

Preparem-se.
Preparem-se para acolher.

Reencontros.
Confiança.
Vibração.

Instante de Eternidade, ofertado pela Graça do Um, solicitado pela sua Graça, aspirado pela sua Graça.

***

Bem amados Amados.
Bem amados Filhos do Um.

O momento chegou de retirar as viseiras.
O momento chegou de se abrirem, integralmente, à Verdade.

O momento chegou de viver, na totalidade, a Verdade.
O momento e o Instante chegaram.

Ele se aproxima.
Ele vem ao seu reencontro.

O Templo foi preparado.
O momento chegou de viver, além das Núpcias, a realidade da sua Vida no Ilimitado.



***

Bem amados Filhos da Lei do Um, Bem amados Filhos da Unidade.
O momento onde a Vibração, o momento onde a Consciência, abre o Coração para a Presença de CRISTO,

voltando em vocês, e entre vocês, além dos limites da encarnação.
Ele retorna em Espírito e em Verdade, tal como ele partiu, revelando-se e ressoando em vocês mesmos,

Filhos da Unidade, Filhos da Vibração.
Vão para o essencial.

Vão aí onde vocês sempre estiveram.
Vão para o que vocês são, além da Ilusão desse mundo.

***

Reencontrem a sua Eternidade.
Manifestem a sua Eternidade.

Canto de Glória e Canto de Louvores, respondendo ao apelo da Terra, respondendo ao apelo do Céu.
Filhos do Céu e da Terra, vocês são os Portadores da Luz.

Vocês são as Sementes da Luz de Estrelas.
Vocês são a flor, e vocês são o fruto.

Vocês são a água que alimenta o fruto.
Vocês são a água que alimenta a flor.

Vocês são o Sol que faz germinar.
Vocês são o calor que faz brotar.

Vocês são o Fogo.
Seres ígneos.

Seres de Fogo.
Confinados.

Confinados durante um tempo.
Esse tempo não existirá, na memória da sua experiência, porque esta memória não tem tempo.

Sair do tempo é abolir o pesado, é abolir o peso, e este peso será substituído pela leveza do Canto da sua
Unidade, pela abertura do seu Templo, pelo Canto do Coração, e pelo Canto de CRISTO.

***

Nova Aliança.
Aliança escrita em letras de Fogo, em letras de Liberdade.

Aliança.
Aliança de Fogo, permitindo viver o Fogo do Espírito, o Fogo da Verdade, o Fogo da Alegria.

Canto.
Canto de Liberdade.

Amados do Um.
Bem amados, Amados.

Vocês são o que vocês aguardam.
Nós estamos com vocês.

Além disso, nós estamos Revelados em vocês, nós estamos em vocês.
Vocês carregam a Vibração do conjunto da Criação dos Arcanjos, como dos Anjos.

Vocês carregam, em vocês, a totalidade das possibilidades e a totalidade dos Criados, e a totalidade para
Criar.

***

Filhos do Um, escutem o Canto.
Escutem o apelo da Liberdade.



Escutem o apelo da Eternidade.
Ouçam-no em seu Coração.

Escutem.
Escutem o instante.

Aceitem.
Aceitem não mais ser nada, para ser Tudo.

Aceitem tornar-se o Um e o Único.
Naquele momento, a magia da Vida Una desvendar-se-á na sua Consciência e no seu Templo.

***

Amados do Um.
Bem amados Amados.

O momento chegou de escutar o Anjo METATRON, o Arcanjo MIGUEL, revelando, em vocês, esta Aliança de
Fogo.

Selando, para sempre, o retorno à Eternidade, o fim do confinamento, o fim da sua Ilusão.

***

Amados do Um.
Juntos, elevemos, e na Comunhão, a nossa Consciência, para o ponto central do Coração.

Elevemos, juntos, a Vibração e o Canto.
Preparemos.

Preparemos a Nova Aliança, elevemos o Fogo, vivamos o Fogo.
URIEL está aí para facilitar a sua Passagem, o seu retorno à Unidade e à Verdade.

Deem um passo. 
Avancem um passo, e a Luz dará milhares para vocês.

Isso não é uma Ilusão.
Isso é a estrita Verdade da ação da Luz, doravante, e a partir desta noite, no seu Espaço.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, a sua Boca foi aberta.
A Boca da Terra está pronta para acolher a semeadura do Anjo METATRON.

O seu Coração, também, está pronto.
Manter-se pronto, às portas do Infinito, no seu lugar.

É tempo de não mais retornar, a fim de transpor a última Passagem.
De não guardar mais nada do que foi a Ilusão.

De não guardar mais nada do que foi a compressão.
De não guardar mais nada do que foi a densidade.

E de reencontrar as esferas da Liberdade.

***

Além deste Instante, além deste tempo, além deste mundo, encontra-se a Alegria inefável, permanente e
infinita, do conjunto da Criação, não tendo de nenhuma forma vivenciado um confinamento.

Nós iremos festejar, com vocês, e nós já festejamos, o seu retorno à Unidade, realizado em outros Céus e em
outras Dimensões, realizando-se sob os seus olhos, nesta Dimensão onde vocês ainda estão.

***

Vibração.
Vibração da Comunhão, Vibração do Canto.

Filhos da Eternidade.



Filhos da Eternidade.
Filhos da Paz.

Filhos do Ilimitado.
Passar da imagem projetada para a Verdade do Ser, eis a ‘Aliança de Fogo’ que vem realizar o Anjo
METATRON, se o seu Coração se abandonar a Ele, preparando o lugar para o Filho Ardente do Sol.

***

Filhos do Um.
Filhos do Sol.

Vocês são o Sol.
Tudo o que foi projetado será recolhido, e resolvido, no mistério da sua Unidade, reencontrada e vivenciada,

em meio à Vibração essencial da sua Unidade, da sua Eternidade e da sua Beleza.
Vibração.

Reencontros.
Júbilo.

E leveza.
Bálsamo vindo cicatrizar e fazer desaparecer a cicatriz de tudo o que não era da Luz, de tudo o que não existia.

O momento chegou.
O instante está aí.

Majestade do presente.
Majestade da Vibração, da Essência reencontrada.

Canto da Terra.
Canto do Céu.
Canto da Alma.

Canto do Espírito.
Canto do Coração, despertado e acordado no seu próprio Fogo.

***

Filhos.
Filhos da Eternidade.

Reencontros.
Vibração.

Vibração, Comunhão.
De vocês para mim, e de mim para vocês, não existe mais distância.

Existe apenas, a Consciência da coincidência, a Consciência da nossa Unidade.
O momento chegou de se revelar.

O momento chegou de viver, em Transparência e em Amor.
Vibração.

Palpitação da Essência.
Respiração.

Sopro do Fogo.
Sopro do Espírito animando, e reanimando, o Filho Ardente do Sol.

***

Vibração.
Vibração e Comunhão.

Comunguemos juntos, na Luz Una.
Comunguemos juntos, na Fonte Una.

Elevação e Ascensão.
Consciência Unificada porque Única e Uma.

Viver.
Enfim.



***

Filhos da Eternidade, comunguemos juntos.
A sua Presença e a minha Presença, aqui como em outros lugares, revelam-se.

Eu sou o Anjo da Presença.
Como tal, Vibra em vocês, e em mim, a Presença da sua Eternidade.

Desvendamento.
Espaço sagrado.

Espaço único.
Permitindo-lhes ultrapassar o espaço, ultrapassar o tempo, pela Vibração e pela Comunhão.

Eliminar toda distância.
Eliminar toda separação.

Viver na Comunhão.
Viver na Unidade.

***

O momento e o instante chegaram, de acolher.
De acolher, a Luz.

De acolher, CRISTO.
De acolher a Unidade.

Nova Tri-Unidade.
Nova Eucaristia.

Mensagem de Amor.
Mensagem de Liberdade.

Esse é o meu papel.
Anunciando a vinda do Anjo do Fogo, METATRON.

Aquele que pode, face a face, contemplar a face do Um, revelar-lhes a face do Um, e fazê-los viver, se o
Coração ali se encontrar, se o Coração ali se Abandonar, a Vibração do Um.

***

Vibração e reencontros.
Canto de louvores.

Coro dos Anjos, para escutar e para ouvir, com o Coração aberto.
Aberto ao Ilimitado.

Aberto à sua Unidade.
Bem amados Amados, deixem-se magnetizar, pelo sopro da Liberdade, sopro do Espírito, sopro de Verdade,

Espírito do Fogo.
Espírito ígneo.

Vindo revelar, pelo sopro do Anjo do Fogo, a sua Verdade.
Aquela que é eterna, e não depende desse mundo.

***

Vocês vão dizer “sim” à sua Liberdade?
Vocês vão cantar os seus reencontros?

Vocês vão se tornar de novo a Essência e o próprio sentido do que vocês são?
Nós amamos vocês.

E o nosso Amor é um apelo ao qual vocês sozinhos podem responder, ao qual vocês sozinhos podem dar
sequência.

Reencontrando a sua Liberdade.



***

Bem amados Amados.
Em meio à Vibração da Consciência Unificada da nossa Presença conjunta, elevemos, juntos, as Vibrações da

Consciência Una, para o Anjo do Fogo.
Abramos as portas, nos dois batentes.

Abramos as portas à Eternidade.
Deixemos o Fogo do Anjo aplicar o seu Selo, no centro da nossa cabeça, no centro do nosso Coração.

Deixemos o espaço Infinito reencontrar o seu lugar, na nossa própria Presença.
A sua e a nossa.

Participando, então, do milagre de uma só coisa.
Operando, por si só, a Fusão da Vibração, a Comunhão da Essência, da sua Essência para a nossa Essência.

***

Aqui e Agora, a Cruz é erguida.
O Coração é erguido.

O sopro do Espírito é elevado para o reencontro da Vibração.
Para o reencontro da Fonte Una.

Para o reencontro de CRISTO, KI-RIS-TI.
Filho Ardente do Sol, natureza ígnea, natureza de Fogo, tal como vocês são.

Revelem-se.
Elevem-se.

Além dos territórios do sofrimento Ilusório, penetrem os territórios onde não existe qualquer limite.
Penetrem os territórios onde não existe qualquer constrangimento.

Penetrem os territórios da Liberdade.
Territórios que não podem ser inscritos em nenhum mapa, porque o mapa seria um confinamento.

E o território é livre, da mesma natureza que a sua Essência, e que a sua natureza ígnea.

***

Filhos da Unidade.
O Anjo URIEL vem facilitar a sua última Passagem.

Aquela da Liberdade.
Aquela do seu Despertar.
Aquela da sua Eternidade.

A cada dia, a Ronda dos Arcanjos espera acolhê-los, cada vez mais numerosos, na sua Unidade.
O momento chegou de se revelarem.

O momento chegou de sair do sonho e de penetrar o espaço do Fogo.
Espaço da Verdade.

Espaço da Comunhão.
O momento chegou de não mais estar no momento.

O tempo chegou de não mais estar no tempo.
Mas de Ser.

***

Bem amados Amados.
Filhos do Um.

Vibração.
O Fogo se elevando.

Fogo Vibrante.
Celebração e Comunhão.

Canto de louvores e louvores permanentes.



Vocês são o Canto e vocês são o som.
Vocês são o Fogo e vocês são o Espírito.

Ouçam, além das minhas palavras.
Ouçam, além do que eu pronuncio.

Percebam a nossa Comunhão.
Reencontros e Celebração.

O Templo é iluminado no Interior.
A Luz atiça a Luz e o Fogo atiça o Fogo.

***

Bem amados Amados.
Vocês são a Verdade.

Comunhão.
Reencontros.

Liberdade.
Preparação.

Vibração.
O Canto da Fonte ressoa em vocês, como uma trombeta, chamando-os, a cada instante, para serem a Verdade

e o Fogo.
Comunguemos, então, na Luz Branca e no Fogo do Espírito.

***

No silêncio da Ilusão da pessoa, ressoa em nós, pela nossa Comunhão, a potência do Canto.
Vibração da Alegria.

Vibração da Essência.
Escutem.
Ouçam.

Abram a dupla porta e vivam isso.
Comunguemos.

Comunguem.
Superem os limites da Ilusão.

Reencontrem o sentido do Ilimitado.
Reencontrem a Verdade e a Eternidade.

Vocês ouvem o apelo?
Escutem.

***

Instante de Paz.
Instante de Eternidade, precedendo a sua Presença e o seu Fogo, que é a Presença e o Fogo de vocês. 

Comunhão e Vibração.
Preparemos, juntos, a vinda do Anjo, iluminando definitivamente o cristal do Ser.

O Anjo METATRON que vem desligar e religar.
Que vem Liberar.

Após a deliberação, na sua Alma e na sua Consciência, vocês aceitam o sopro do Espírito?
Reencontrem a Eternidade.

Reencontrem a Paz.
Espaço santificado da Comunhão.

Espaço, aqui e em outros lugares, fora de qualquer espaço, e fora de qualquer tempo.
Porque Eternidade e Atemporalidade.

***



Comunhões.
Comunhão e Vibração.

Adoração.
Identificação, ao Tudo, e ao Um.

Comunhão da Luz Una.
Comunhão do Amor, sem qualquer constrangimento, sem qualquer referência, sem qualquer limite.

Comunhão(s).

***

No silêncio das minhas palavras.
Na potência da minha Presença e da sua Presença.

Tornemo-nos novamente Um.

... Efusão Vibratória ...

***

Preparação.
Acolhimento e recolhimento.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos do Um.
Bem amados Amados.

O Anjo URIEL os abençoa de Luz.
Vocês, as Bênçãos do Um.

Ressurreição.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou URIEL.
Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Que o Um brilhe no seu Coração.
Até breve.

Na Unidade.
E na Comunhão.

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

 
Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1035
14 de maio de 2011

(Publicado em 15 de maio de 2011)

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1035


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, que nossa Presença conjunta seja.
Nós iremos, hoje, Vibrar a potência da Redenção permitindo penetrar a Eternidade da Luz.

A cada dia de seu calendário, doravante, nós insistiremos, nós, Arcanjos, como o conjunto daqueles que
participam de seu acompanhamento, sobre a essencialidade do Si, além da Ilusão.

A Luz vem penetrar a Ilusão a fim de dissolver, completamente, o que não é a Eternidade e a Verdade.
Isso se desenrola, já, em vocês, em sua Consciência.

É isso mesmo que impulsiona, em vocês, a sede da Luz, a necessidade da Eternidade, o impulso para resolver
o que deve sê-lo, para fazer desaparecer a totalidade das Ilusões.

***

Filhos do Um, por sua Presença e sua irradiação, vocês penetrarão o santuário da Eternidade, da Verdade e
da Unidade, levando, além mesmo do Abandono à Luz, a percepção, cada vez mais clara e profunda, da Ilusão

desse mundo.
O que se dissolve é, simplesmente, o que não é a Verdade, o que não é a Eternidade e que participa na

manutenção da Ilusão.

***

Filhos do Um, a cada dia, o apelo da Terra e do Céu ressoa em vocês, chamando para a sua Redenção,
chamando para sair da Ilusão total do que é esse mundo, do que é sua personalidade porque vocês são a

Eternidade.
E ser a Eternidade é superar e transcender, pela via da Redenção, a Ilusão deste corpo, a Ilusão desta

personalidade, a Ilusão da vida a fim de fazê-los penetrar o Caminho, a Verdade e a Vida.
Redenção.
Eternidade.

Eis ao que vocês são chamados.

URIEL – 18 de maio de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-oJdXz7SegNc/UW3zC3BY2cI/AAAAAAAAArs/cz6DMMwsO-Q/s1600/Uriel+-+18.05.2011.jpg


***

Filhos do Um, ressoem em vocês o apelo da Unidade e da Luz, levando-os a desvencilharem-se de tudo o que
foi Ilusão deste mundo e desta vida.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, além deste corpo, além desta personalidade efêmera, além de
suas vidas passadas nesta matriz atingindo seu fim irremediável e definitivo.

***

Então, elevam-se nos Céus e nos seus Céus os cantos de louvores chamando seu Coração para abrir-se à
Beleza e à Verdade e, sobretudo, à Eternidade reencontrada.

Ousem ser.
Ousem tornar-se o que vocês são, de toda Eternidade, pondo fim assim às armadilhas da luz falsificada,

pondo fim assim às rondas de encarnações e de reencarnações, pondo fim à Ilusão construída por Yahvé,
permitindo-lhes reencontrar sua Semente e sua Eternidade.

***

Vocês são os Filhos do Um.
O momento chegou de soar o despertar do que vocês são.

O momento chegou de desligar o que não é Eterno.
O momento chegou de desligar o que não é a Verdade.

O momento chegou de abrir a Alegria.
O momento chegou de abrir-se para a Paz, além da aparência desse mundo porque tudo o que pertence à
Ilusão vai desaparecer, pela graça da fusão dos Éteres, pela revelação da Luz Branca, pela penetração da

‘Onda Galáctica’, nesse mundo como em suas estruturas.
Tudo, absolutamente tudo o que é efêmero é chamado a desaparecer, em um canto de glória, em um canto

de beleza.
A preparação é intensa.

A ‘Onda Galáctica’ da Luz está às suas portas, às portas de suas células, às portas de sua consciência, a fim
de reviver em meio à Eternidade, seu livramento, para sempre, do peso da encarnação e do peso do

sofrimento, religando à Vibração do Cristo revelado em vocês, e retornando a vocês.

***

Filhos do Um.
Abram.

Abram amplamente as comportas da Redenção.
Ergam a Cruz do Coração.

Ergam-se.
E se abram para a Verdade de seu Ser, presente de toda Eternidade, e que foi encoberta em sua consciência,

por confinamento, dissimulação.
A verdadeira Vida não está aqui.

A verdadeira Vida não está nesse corpo.
A verdadeira vida não é o que vocês creem, pensam ou vivem.
Ela está na Eternidade da Luz, na Alegria eterna da Unidade.

***

Filhos do Um.
Descobrir o Si e pôr fim ao ego, é pôr fim a toda vida presente nesse mundo da Ilusão.

É o momento de ressuscitar.
O momento de se revelar e de se despertar ao que vocês são, além de todo medo, além de toda limitação.

Vocês são chamados a tornarem-se seres de Liberdade, seres de autonomia.



Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Vocês não podem viver a água viva da Vida eterna bebendo a água da vida desse mundo.

***

Então, o ‘instante presente’, assim como cada instante presente que se seguirá, no decorrer dos dias, das
semanas e dos meses a viver, nesse calendário, irá levá-los a penetrarem a Eternidade da Luz.

Esta penetração acompanha-se da elevação da Cruz da Redenção, denominada Ascensão, permitindo-lhes
desincrustarem-se do que é falso, desincrustarem-se do conjunto de crenças na existência de um corpo de
carne, na crença da existência de ligações da carne, das ligações dos afetos, das emoções, dos mentais e

da família, a fim de se apresentarem, nus e livres, diante Daquele que vem bater à porta de seu Templo,
elevando-se à sua própria Presença.

***

Comunhão, em meio à Luz Branca.
Fusão dos Éteres.
Fusão da Fonte.

Vocês, fonte do Um, Um na Fonte.
Abram.

Abram as portas que os confinaram, nesse mundo, nos jogos do ego, nos jogos da personalidade que
desaparece.

Penetrem as esferas da Alegria, as esferas da Unidade.
Vocês são chamados.

Tornem-se Eleitos da Graça.
É para vocês darem esse passo.

É para vocês desvencilharem-se do que não é verdadeiro, do que não é a Verdade e a Eternidade.
Filhos do Um.

Ousem ser o que vocês são, além de toda Ilusão deste mundo.
Vocês não são deste mundo.

Recorram à Luz, e à sua Eternidade, para viver sua Luz e sua Eternidade, para sair do efêmero, para sair da
Ilusão.

***

O fim da Ilusão assinala o renascimento e a ressurreição da Eternidade, em vocês, como para o conjunto da
humanidade.

O momento chegou de viver esta Verdade.
O apelo da Luz e da Vibração mexe com sua consciência e com sua personalidade até que esta aceite se

remeter, sem condição, ao Amor incondicional, à Verdade da Luz, em Cristo e n’Ele.
Vocês são a Luz do mundo.

Cabe a vocês reconhecê-lo, cabe a vocês revelá-lo e desvendá-lo.
Não há nada a buscar.

Não há nada a empreender no exterior de vocês.
Somente o Si, realizado e revelado, permite-lhes penetrar os santuários da Eternidade.

Toda ação exterior afasta-os do Si.
Toda ação em meio à Ilusão, doravante, irá afastá-los do Si.

 Cada um em seu ritmo, cada um em sua frequência, vocês irão, doravante, erguer a Cruz da Redenção, no
AQUI e AGORA, aperceberem-se e viver a diferença entre a Ilusão e a Verdade, chamando-os para sempre

mais Luz, para sempre mais iluminação a fim de dissolver as zonas de Sombra referentes à Ilusão deste
mundo.

Assim se revela, em vocês, como em todo este mundo, tudo o que deve ser desvendado e revelado.

***

A Terra, empreiteira e legisladora de sua própria Ascensão, convida-os, doravante e agora, a elevarem-se, a
saírem de suas próprias Ilusões, de seus próprios sofrimentos, de suas próprias limitações.



Vocês não podem e nem poderão, cada vez menos, viver o limitado e o Ilimitado.
Cabe a vocês escolher.

Cabe a vocês engajarem-se na Verdade da Redenção, de sua Eternidade e de Luz.
Isso acontece agora.

Isso se encontra, em vocês, pela Presença e pela Reversão.
Vão para dentro porque não há nem dentro, nem fora.

Ilusão da projeção em meio a este mundo.
Ilusão da projeção do Espírito em meio a um confinamento finito, limitando o Infinito de sua Verdade.

***

Filhos do Um, abramos, juntos, a Passagem para a Presença.
Última Passagem de seu retorno à Eternidade, impulsionada, em vocês, pelo Anjo METATRON, ativando o

Cubo da Ressurreição, suprimindo as cruzes do sofrimento, em ressonância com a Ilusão, permitindo viver a
Cruz gloriosa de sua própria Ressurreição.

Esqueçam.
Esqueçam a pessoa que vocês foram.

Esqueçam a pessoa que vocês são porque vocês não são uma pessoa, vocês são a Eternidade.
Isso é para conscientizar.

Não há nada a encontrar no exterior do que vocês são.
A FONTE acende-se e se desperta em seu Templo Interior.

A fusão dos Éteres eleva sua Vibração e sua consciência até o Templo e o Trono.
Então, o que esperam para viver a Presença?

Fogo do Éter e Fogo do Coração.
Fogo do Espírito elevando-se para a Verdade do Um, revelando Cristo em meio ao seu Éter desta Terra.

Abram.
Abram, em vocês, a Verdade.

Abram, em vocês, o momento do silêncio.
Abram, em vocês, o momento da Eternidade.

***

Filhos do Um, abram o Coração.
O Coração é a Essência.

O Coração é a única Verdade da Eternidade.
Não há nada além da Luz.
Não há nada além do Si.

Não há nada além da Paz infinita da criação religada a A FONTE Una.
Isso é para revelar agora.

A cada dia e a cada instante de seu calendário vocês se aproximam de sua Ressurreição e do prazo final da
Ilusão.

Cabe a vocês vivê-lo, por antecipação.
Abram-se para a Eternidade e para Cristo, além de sua presença na Ilusão.

Abram-se para a Presença em Cristo.
Vocês são os Filhos da Eternidade.

Vocês são os Semeadores de Luz, as Presenças de Luz, neste mundo, que permitiram o desvendamento da
Luz e pôr fim à sua própria Ilusão.

***

A Luz é Alegria.
Em meio à Alegria não existe qualquer medo e qualquer sofrimento, qualquer pergunta sobre amanhã porque o

Instante se basta a ele mesmo.
Tendo encontrado a Eternidade, desvendada e revelada, não há mais que penetrar outra coisa que sua própria

Verdade.



O resto irá se dissolver por si mesmo, sob a ação do Fogo do Espírito, da fusão dos Éteres, do Fogo do Céu e
do Fogo da Terra.

***

Filhos.
Escutem.

Escutem o apelo da Luz.
Redenção.
Elevação.

A Ilusão chamada a dissolver-se de sua vista, de sua percepção, afastando-os, para sempre, dos mundos do
sofrimento e da Ilusão, se tal é sua Vibração.

Filhos do Um, penetrem o que vocês são.
Não há nada a buscar.

Há apenas que se estabelecer.
Não há nada a fazer.

Há apenas que ser o que vocês são de toda Eternidade.
O momento do despertar enfim soou.

As últimas trombetas soaram.
Os últimos Cavaleiros trabalham para a eliminação da Ilusão, revelando-os ao seu próprio esplendor, além de

qualquer limite deste corpo, além de qualquer crença de suas almas, além de qualquer adesão a qualquer
dogma.

O momento é para a Liberdade.
O momento é para a Autonomia.

O momento é para a Ressurreição.
Ouçam.

Ouçam o canto de sua própria Presença e o canto de sua Presença.
Cristo chega em meio ao seu Éter.

***

Eu sou a Luz Branca.
Eu chego, assim como METATRON, rodeando o Cristo.

Por sua vez, tornem-se o que vocês são.
Vocês são a Ressurreição do Caminho, da Verdade e da Vida.

Vocês são o caminho que não tem nem início nem fim.
Vocês são a pura Luz dos mundos.

Para isso, é preciso sair do que é estreito.
Vocês devem transmutar tudo o que era pesado, ilusório.

Vocês devem viver, enfim, da Luz porque vocês são a Luz.

***

Filhos da Eternidade.
A Passagem acontece, neste momento, ainda sobre a Terra, devendo completar-se e resultar na plena Luz da

Verdade.
Isso está a caminho e isso se estabelece, em vocês, como na Ilusão deste mundo.

Não há qualquer resistência para se opor.
Não há nada para se opor à sua própria Ressurreição, exceto o medo, exceto os condicionamentos.

Estes vão ser destruídos, permitindo às jóias revelarem-se, aos diamantes brilharem e à Eternidade manifestar-
se em sua consciência.

E isso é agora.

***



Bem amados Filhos da Lei de Um.
Saiam da Ilusão desse mundo, pela Vibração da consciência e penetrem sua Eternidade.

Tornem-se os Estandartes da Luz.
Revelem-se. Desvendem-se. Saiam da Ilusão e penetrem na Luz.

Vocês, Corações amorosos, Filhos Ardentes do Sol, redimidos e Coroados.
Não há nada a manter, aqui, aí onde vocês estão.

Somente a Luz tem cidadania.
Somente a Luz se estabelece e se estabelecerá, a cada dia, a cada sopro da Terra e do seu, cada vez mais

potencialmente, cada vez mais evidentemente, cada vez mais graciosamente.
Somente o que se opõe à Luz reencontrar-se-á em via de se opor, por si mesmo, na Ilusão do atrito e

do sofrimento e do medo.
O Amor é a Alegria da Eternidade.

Vocês são o Amor.
Vocês são a Alegria.

Vocês são a Eternidade.

***

Transcendam, pela graça da Luz, os medos inerentes à constituição do homem.
Vocês não são os medos.

Vocês não são o sofrimento.
Vocês não são as emoções.

Vocês não são a Ilusão.
Vocês não são as crenças.

Vocês são o Coração.
Eis o que o Anjo METATRON desvenda em vocês.

Eis o que A FONTE permite, em vocês.
A Eternidade abre-se a vocês.

Filhos do Um, vão para ela, como ela vem a vocês.
O momento e o Instante da sua Verdade aproximam-se, doravante, da ampulheta de seu tempo que termina.

O tempo será retornado.
A ampulheta será retornada, pondo fim à Ilusão e desvendando a Vida, em sua Eternidade de uma ampulheta

sem fim e sem começo.

***

Juntos, comunguemos à Presença, à sua presença e à minha presença.
Juntos, em comunhão.
... Efusão Vibratória ...

***

A Obra final, Obra no branco, permitindo dissipar as menores Sombras não tendo mais peso como o
sofrimento que lhe foi acordado pela alma humana desde a falsificação.

Filhos do Um, sejam Amor porque vocês são o Amor.
Não aquele que vai querer socorrer, mas aquele que realiza ele mesmo sua Essência e sua natureza a fim de

preencher, de Irradiar e de servir em sua Verdade.
Abram.

Abram amplamente o Coração e a Redenção.

***

O que lhes será dado a ver, no exterior, não tem qualquer peso em relação ao que lhes será dado a ver com o
Coração.

Uma é fonte de Alegria, o Coração.



A outra será fonte de reforço de Ilusões, de retalhamento, não tendo qualquer sentido e qualquer interação com
sua própria Presença.

Cabe a vocês escolher aí onde vocês se estabelecem.
Será dentro?
Será fora?

Será no Coração ou em outros lugares?
Será no fazer?

Será no parecer ou será no Coração?
Ao que desejam dar consistência e leveza?

Ao que desejam se assemelhar?
Ao que desejam se identificar?

A este corpo, a esta pessoa ou à Eternidade de A FONTE, além de qualquer identificação limitante, presente
em seu mundo atingindo seu final?

Os Anjos apressam-se, manifestam-se, cada vez mais, em seus Éteres e em suas noites, no céu da Terra,
vindo revelar a Luz, ainda mais, permitir-lhe revelar-se em sua majestade, em vocês, como nesse mundo.

***

Filhos do Um, acolham, no silêncio da personalidade, no silêncio das palavras exteriores, sua própria
Redenção, levando-os a viver o coroamento da Luz e a elevação da Coroa do Coração.

Não há nada a fazer.
Não há nada a pedir.

Não há nada a esperar porque tudo isso já está realizado no firmamento da Luz.
Há apenas que aquiescer ao abandono de tudo o que não é a Verdade, ao abandono de tudo o que é efêmero

a fim de penetrar a Glória de sua Presença.
Então, juntos, vivamos, por antecipação, o retorno do Cristo, a Presença.

No silêncio de minhas palavras, no instante.
Acolher a Redenção e a Eternidade.
Tornar-se a Verdade da Eternidade.

... Efusão Vibratória ...

***

O momento e o instante em que o Verbo, que era feito carne, retorna à carne, a fim de que a carne se torne
Verbo, Sopro do Espírito de Verdade.

Presença e Vibração.
Presença e silêncio.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolher.
Viver a louvação do canto da Ressurreição.

Ouvir o Coração bater em uníssono com A FONTE.
Ouvir o Coração elevar-se à sua Verdade.

Presença.
O abraço da Luz restitui vocês à Liberdade.

Vocês querem se juntar ao canto da Eternidade?
Qual é o medo que pode existir, frente e na Eternidade, exceto aquele do efêmero?

Acolher a Luz e a Presença.
Elevar-se além dos limites transmutando o mundo e a própria consciência.

Terra elevando-se.
Coração elevando-se.

Vocês, Filhos do Um, Caminho, Verdade e Vida, pulsação de um Coração amoroso.
Acolher.

Não mais ser limitado.



Não mais ser o peso.
Não mais ser a densidade.

Não mais ser a Ilusão.
Tornar-se novamente o Si.

Não mais ser o ‘eu’.
Não mais ser a Ilusão.

Não mais dar peso à Ilusão.
Presença e acolhimento.
... Efusão Vibratória ...

***

O acolhimento da Luz confere a bondade e remove os medos e dissolve o que deve sê-lo.
Vivam a Inteligência de sua própria Presença.

Acolhimento.
Acolhimento e Presença.

Redenção.
Amados do Um, Amados da criação, vocês são a criação, além da Ilusão.

Presença.
Presença e silêncio.
Presença e canto.

Pulsação contínua e infinita da potência do Coração e de seu Amor.
Presença que é Alegria.

Presença que é Paz.
Presença que é fim de qualquer distância e de qualquer separação.

Presença que é Ascensão e elevação.

***

Vocês são a Eternidade.
Presença que é Caminho.
Presença que é Verdade.

Presença que é Vida.
Presença que é Cristo.

O Verbo.
Então, juntos, cantemos o canto do Coração e da sua Ressurreição.

Fogo de Alegria do Espírito.
Espírito do Infinito.
Infinito do Coração.

E Presença.
Vibração da Essência, vindo pôr fim ao encadear do confinamento.

Abram as portas e rendam graça pelo canto de louvores da Presença.

***

Beleza.
Magia.

Além de toda magia e de toda Ilusão porque Verdade e Eternidade.
Cobertos de Graça e saturados de Alegria, tal é sua Presença.

Acolher e penetrar a Eternidade da Verdade, da Vida e do Caminho.
Penetrar a Luz.

Ela vem buscá-los.
E ela os encontrou.

Redenção.



Ascensão e Ressurreição.
Alegramento.

Canto de louvores.
Canto de Verdade.

Tornem-se o Cristal o mais puro, transparência de Luz onde nenhuma sombra pode se fixar.
Acolher.

Presença.

***

Cada dia e cada instante irão levá-los a estabelecerem-se, um pouco mais, em Presença, em Vibração e
em silêncio.

O Verbo desvenda seu sopro em meio ao Espírito de Verdade, no Templo do Coração.
Luz Branca e Luz Azul mescladas.

Fusão dos Éteres.
Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um, eu sou o Anjo da Passagem e da Reversão.
Eu sou o Anjo que anuncia a nova do retorno da Luz.

Eu cumpri o que tinha que cumprir, abrindo e quebrando o lacre impedindo o acesso à Eternidade.
Portanto, em sua Presença e em comunhão, nós podemos dizer juntos: tudo está realizado.

Há apenas que ali penetrar.
Há apenas que vivê-lo.

***

Eu sou o Anjo URIEL, Arcanjo da Reversão.
Eu estabeleço minha Presença em sua Presença.

Eu estarei, em vocês, na magia do alinhamento à Luz.
Eu serei a Alegria de sua Presença.

A Vibração é o sopro de seu Espírito.
Comunhão.

Bênção e comunhão, em sua Presença e em nossa Presença.
Eu sou o Arcanjo URIEL e eu digo a vocês: dentro de alguns instantes, em seu Templo e em sua Presença.

Bem amados do Um, eu sou URIEL e o Sopro de minha Presença abençoa vocês.
Aprontem, no silêncio e no acolhimento, o alinhamento e a Alegria de seu tempo de alinhamento.

URIEL os abençoa de sua Presença em sua Presença.
Até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1042

18 de maio de 2011
(Publicado em 19 de maio de 2011)

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1042


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


- Vibração de URIEL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110521_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu me apresento a vocês, na sua Presença, na nossa Presença, na
Vibração da Luz Una, no meu papel de mensageiro da nova Presença, acompanhando o Senhor METATRON e

preparando a instalação, em vocês, da Presença de CRISTO.

***

Eu venho a vocês a fim de Vibrar o Anúncio, a fim de Vibrar o Amor, a fim de Vibrar a Presença.
A Vibração da Luz Una vertendo-se, em vocês, sobre esta Terra, chama-os, todos vocês, para desvencilharem-

se de todas as Ilusões, para penetrarem, livres, nas esferas da Alegria.
Despertem-se.

O momento chegou para vocês.
O momento chegou, para aqueles que ainda não reconheceram e aquiesceram à Luz, para acordarem e

elevarem-se.
Para abrirem-se à visão da Verdade e da Unidade.

O momento do despertar aproxima-se, inexoravelmente, do seu Templo Interior, pela Vibração da sua
Presença, do seu Coração amoroso.

O momento de revelar e de engrandecer a sua Presença, a vocês mesmos e ao mundo, soou.
Nesses tempos, e nesses tempos da Terra, no momento do despertar da humanidade, vocês são chamados,

vocês, Filhos do Um, a caminho de acordar ou acordados, para dar o exemplo da sua Presença em meio à
Irradiação, em meio à Alegria, em meio ao Amor.

O momento chegou de sair da letargia do confinamento, da letargia do sono.
A Luz atinge, doravante, cada vez mais fortemente, vocês.

Chamando-os sempre mais para a Verdade, sempre mais para a Integridade.
A Vibração da Luz Una, vertendo-se no seu Templo, nas suas Coroas, abre a porta ao Verbo e à Criação,

chamando-os a manifestarem-se, pela Vibração, na sua ‘nova Consciência’, permitindo-lhes acompanhar este
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mundo e a sua humanidade para sua etapa de Liberação final.

***

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, em sua Presença ao redor da
Porta do Sol, vem bater à Porta do seu Sol.

O momento do despertar da Terra, e da sua humanidade, chegou, permitindo-lhes reencontrar a Liberdade, em
um combate sem combate, elevando-os acima da Dualidade inexorável deste mundo, chamando-os para

penetrarem, em plena consciência, na sua esfera da Unidade e da Eternidade.
O apelo se fará cada vez mais presente, despertando e acendendo ainda mais a sua Presença.

Muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, ainda adormecidos, vão ouvir o apelo da Luz, mesmo se eles não
tiverem capacidade para perceber de onde vem o apelo.

Vocês, Despertos, os primeiros [Primeira Onda] e os últimos, poderão responder às suas expectativas.

***

Filhos da Lei do Um, o momento chegou de sair à vista de todos, na frente do mundo, a fim de mostrar a
verdadeira Vida, aquela do Coração e da Unidade.

Os fatores de resistência e de oposição à Luz, conscientes ou inconscientes, em vocês como no exterior de
vocês, vão se iluminar como nunca, permitindo a vocês, Despertos nos primeiros momentos ou nos últimos

momentos, verem todas as trapaças e Ilusões desse mundo.
Choque da revelação, choque da humanidade, chamando-os à Alegria, à sua Liberdade e à sua Liberação.

A Luz, Una, Vibral, estabelecer-se-á, de maneira cada vez mais consequente e perceptível, sobre este mundo.
O conjunto da humanidade ainda não desperto vai agir ou reagir à impulsão final da Luz Una, aquiescendo e

despertando, ou recusando e se opondo.
Mais do que nunca, vocês, Despertos dos primeiros momentos como dos últimos momentos, a sua Ética deve

conduzi-los a manifestar o seu testemunho de Luz, aniquilando a personalidade e a própria Ilusão da
mistificação.

O apelo, ressoando em vocês, pela Vibração, pelo som e pela impulsão, deve fazer de vocês, integralmente,
os Semeadores da Luz, da Alegria e da Eternidade.

Nenhuma forma contrária à Unidade poderá se exprimir, em vocês, como ao redor de vocês, se vocês viverem
os fundamentos da sua própria Unidade e manifestarem a Alegria, a Eternidade, nos seus gestos, no seu olhar

e no seu Amor.

***

O momento do último desafio da revelação total da Luz Una, sobre este mundo, está agora à porta de vocês.
O apelo da Vibração da Luz e da Unidade, em vocês, vai levá-los a viver, vocês, os Despertos do primeiro

momento como do último momento e os indecisos, o seu despertar.
O impulso da Alma e do Espírito vai imergir, na sua consciência, chamando-os a ali responder, a fim de se

estabelecerem, à sua maneira e à sua velocidade.
Tornar-se o que vocês são, além do que vocês creem.

CRISTO vem retomar o seu lugar que é o de vocês.
Os Instantes de Graça e de Revelação irão acontecer, em cada um, de maneira cada vez mais tangível, cada
vez mais evidente, chamando-os a seguirem o Caminho da Unidade, da Luz e da Verdade a fim de saírem,

definitivamente, das veredas da Ilusão e da falsificação.
As forças de resistência, finais, em vocês como nesse mundo, irão lhes parecer para o que elas são:

elementos de medo, chamando, ainda mais, o Amor, mesmo na negação do Amor.

***

Cada um de vocês, Despertos do último momento como do primeiro momento, é chamado a portar um ‘olhar
de vigilância’, mas do Coração, ao conjunto dos seus Irmãos e das suas irmãs, ao redor de vocês, a fim de ali
colocar o Amor do Coração na discrição total do esquecimento do ego e da personalidade, permitindo então

ao Coração vibrar, elevar-se no Fogo do Amor, para aqueles de vocês não vivendo ainda isso, pondo fim,
assim, ao Fogo do ego.

As testemunhas são, neste Templo e nesta carne, as doze Estrelas presentes, em Vibração, na sua cabeça,
pelos Eixos e pelas Cruzes.



E a testemunha será, em última análise, a Coroa Radiante do seu Coração, pulsando e vibrando um Amor
infinito, sem distinção de um ou de outro.
Sem distinção do que é Luminoso ou não.

Chamando-os assim a estabelecerem-se na estabilidade de CRISTO. 
O Anúncio da Luz é então aquele da Ressurreição, em andamento, transmutando a carne, em uma ‘nova carne’,

a consciência, em uma ‘nova Consciência’, cuja ressonância
é: Liberdade, Eternidade e Verdade, Liberação e Ascensão.

Vocês estão sobre este mundo, Despertos, a fim de fazer desaparecer as Sombras, pela potência do Amor,
da Luz Una, não mais por qualquer ação exterior de oposição ou de confrontação, mas, bem mais, deixando
florescer a Alegria da sua Unidade reencontrada, permitindo-lhes então captar e manifestar a potência total e

acolher CRISTO.

***

Filhos da Lei do Um, vocês estão, Despertos do primeiro momento como do último momento, aí onde vocês
devem estar, finalizando assim o que vocês vieram finalizar e revelar.

Vocês foram chamados.
Vocês, aí, Coroados e Redimidos, abrindo então as portas do Coração onde nenhuma influência da

personalidade separada pode irromper.
O Anúncio da nova Eucaristia revelando, para sempre, a Tri-Unidade do seu Coração, vocês são convidados a

estabelecerem-se, enfim, na sua Liberdade.
Gradualmente e à medida que o Templo de CRISTO se elevar em vocês, vocês irão constatar, com facilidade,

que nenhum obstáculo, pertencente à Ilusão e à falsificação, pode parar o aumento da Alegria e da Luz que
será o seu.

Nesse mecanismo de ‘Abandono coletivo à Luz Una’, cada um vai ver, claramente, com o Coração, o que ele é,
e vai se ver tal como ele é na Vibração.

Neste espaço de desvendamento final, nada, exceto vocês mesmo, pode alterar a sua Elevação.
As circunstâncias, individuais e coletivas, da vida, neste mundo, fazendo, portanto, cessar toda projeção,

todo medo e todo desejo situados fora da Verdade.
Então, diga “sim” à totalidade da Luz.

Diga “sim” à totalidade do Amor e da Vibração da sua Consciência nova.
É assim que vocês irão encontrar a certeza e deixar os mundos da incerteza.

***

O Apelo da Luz, o Apelo de CRISTO, vai ressoar de maneira que ninguém possa ignorar o que ele é, a fim de
que ninguém possa dizer, depois, que ‘não sabia de nada’.

Os diferentes apelos, os diferentes anúncios, previstos e anunciados eles mesmos por antecipação, devem
ocorrer nesses tempos.

Como lhes foi dito, ninguém conhece a data, exceto que isso é agora.
E, neste agora, qualquer data pode sobrevir e irromper em meio ao seu confinamento e à Ilusão deste mundo.

Os elementos da Terra conjugam-se a fim de participarem desta elevação.
Vocês nada têm a temer da Terra.

Vocês nada têm a temer do ser humano.
Vocês nada têm a recear.

Vocês estão apenas para ver e perceber, claramente, com honestidade e Ética, aí onde vocês estão, se vocês
estão em coincidência e em ressonância com a sua própria Presença, e se esse não for o caso, para

redirecionar a sua própria Consciência.
Não há qualquer julgamento exterior a vocês mesmos.

Não há qualquer punição.
Somente o olhar da personalidade, instalada ainda em seus medos, pode ali dar peso e crença.

***

O olhar do Coração vai levar à irrupção total da Luz sobre este mundo: Liberação, Liberdade e Verdade.
A Luz Fonte, Una, Vibral, é o bálsamo e o agente da sua Ressurreição.

Não há absolutamente nada exterior à sua própria Presença que possa conter, de qualquer forma, o que vocês
são.

Ousem libertar as últimas zonas de Sombra iluminadas, as últimas zonas de medo, a fim de penetrarem na



Ousem libertar as últimas zonas de Sombra iluminadas, as últimas zonas de medo, a fim de penetrarem na
Alegria da Ressurreição.

Mantenham firmemente, pelo Abandono à Luz, a sua Presença no Aqui e Agora, ganhando, a cada sopro, em
intensidade de Luz, em intensidade de Coração, acendendo assim os últimos Fogos do Espírito, permitindo

a última Reversão e a última Passagem.
Tudo isso acontece, agora e doravante, na sua Consciência e também na Ilusão deste mundo.

***

Lembrem-se de que não há ninguém além de vocês mesmo, para seguir.
Lembrem-se de que, no Coração, vocês são a única autoridade e o seu único mestre.

Vocês são também, por ressonância, o seu próprio Salvador.
Nada há no exterior.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem, de maneira cada vez mais completa, na Vibração do Um,
você irão perceber a ‘dissolução’ de tudo o que não é Ele e de tudo o que não é o Coração, em vocês, como

sobre o que irá persistir no exterior.
Mais do que nunca, Despertos do primeiro momento como do último momento, e os indecisos de última hora, é

tempo de ousar ir para a Verdade Interior, aquela transcendendo os limites da encarnação falsificada, da
oposição do bem e do mal, permitindo-lhes estabelecerem-se na Alegria.
Nenhuma técnica pode substituir a decisão do seu Coração, doravante.

A vocês, são entregues as Chaves da sua própria Elevação, do seu próprio despertar, total, na Unidade da
Vibração de CRISTO.

***

Gradualmente e à medida da sua instalação permanente no Coração, o conjunto dos elementos de resistência,
Interiores como exteriores, irá evaporar diante da Alegria.

O medo irá desaparecer, então, até mesmo, de todos os elementos da sua vida.
Instalando-se na nova Consciência, nenhuma preocupação poderá se manifestar.

O desaparecimento das preocupações e dos medos é então, ainda, a garantia e aprova formal do estado de
Coração que vocês alcançaram, tornando-os, não indiferentes, mas, sim, por empatia, na Comunhão com o
Todo, e com cada um, permitindo-lhes então servirem, além das Ilusões e do ego, na Verdade do Coração.

A cada dia e a cada sopro, doravante, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e
Unificados espera por vocês na sua Luz, na sua Luz Una.

Muitos seres humanos irão manifestar ‘resistências’.
É neste local, e para isso, que o seu estabelecimento na Unidade vai permitir suavizar o ‘choque da

humanidade’ e vai permitir à Luz aumentar, em vocês como sobre este mundo, fazendo com que o último
passo da Terra nesta Dimensão ocorra, o máximo possível, na Alegria e no Júbilo.

***

Portanto, além da minha Presença e do meu Anúncio, nós lhes pedimos, Despertos do primeiro momento
como do último momento, e indecisos de última hora, para estabelecerem-se na Presença e na Luz, cumprindo
então a sua função, além de qualquer papel e de qualquer identificação, que não o de ser um Ser de pura Luz.

Cabe a vocês serem barqueiros.
Os barqueiros de uma humanidade na sua nova Dimensão de vida, pelo Verbo e pela sua Presença.

Vocês são, a cada dia, cada vez mais numerosos e presentes, na superfície desta Terra, a perfazer as próprias
condições da Ilusão.

É preciso então aceitar encarar e iluminar, pela sua Luz, essas zonas de Sombra.
A sua única ‘função’ é esta.

Não existe outra.
Todo o resto são apenas persuasões do ego que morre ou dos papéis desempenhados pelo ego, não tendo

qualquer interesse na sua própria Presença.
Cabe a vocês fazer a experiência.

Cabe a vocês manifestá-lo.
Todos os dias, além dos alinhamentos e além das 17 horas, todas as noites, o apelo da Luz Una irá se

tornar, para cada um, cada vez mais intenso, sentido e verificável.
A sua capacidade para ir ao essencial da sua função vai aparecer, então, de maneira ‘lúcida’.

Lembrem-se de que nenhum obstáculo real ou presumido, interior como exterior, pode impedir o
estabelecimento da sua Luz, na condição de reconhecê-la e de ali aquiescer.



Filhos do Um, Filhos da Verdade, o momento chegou de despertar o que deve ser despertado e que ainda não
está, a fim de estabelecerem-se, de maneira deliberada e total, na sua própria Presença, permitindo então

transcender os limites e os confinamentos do ego.
A testemunha, nós sempre lhes dissemos, é a Alegria Interior, fazendo-os considerar as circunstâncias da

vida de vocês, levadas em meio à ilusão, no seu justo lugar, ou seja, nas ilusões.
O riso do Coração é a testemunha da instalação, em vocês, irremediável e definitiva, da ‘nova Consciência’.

***

Nos momentos em que lhes parecer afastarem-se desta facilidade, lembrem-se da sua ‘função’, além dos
seus papéis e das suas atribuições.

Lembrem-se de que vocês são os Filhos da Lei do Um, os Filhos da Unidade, chamados a conectarem com a
sua própria Unidade.

Cada desafio da sua vida, sobre este mundo, irá permitir-lhes crescer, ainda mais, na Luz Una, desvencilhar-se
de todos os papéis desempenhados pelo ego e penetrar na Essência da sua Vibração, ou seja, no Coração.

***

Filhos da Unidade, o momento chegou.
Os Anciãos lhes disseram e repetiram isso há alguns meses.

Enquanto Arcanjo da Reversão, eu trago a vocês a notícia da Reversão final, estabelecendo, em vocês como
sobre este mundo, o ‘novo Evangelho’ da Alegria, da Liberdade, de Amor e de Verdade.

Nada, absolutamente nada, pode constrangê-los a irem ao contrário disso.
Somente as suas próprias escolhas são determinantes.

Então, nós queremos, com vocês, vê-los cada dia mais numerosos no estabelecimento da sua Consciência
nova.

Cada dia, mais numerosos estabelecendo-se na sua Alegria, além dos freios e das vicissitudes deste mundo
que irão desaparecer sozinhos a partir do momento em que vocês deixarem os papéis e se tornarem

realmente a Luz.

***

Filhos do Um.
Eu anuncio a FONTE ressoando com o Anjo METATRON.

Eu anuncio o desvendamento da Luz.
Eu anuncio o renovo e a Liberdade.

Juntos.
As palavras que eu vibrei vão, agora, se estabelecer na Vibração da Luz, no seu Templo, a fim de tornar-se a

Fonte viva do Amor.

... Efusão Vibratória ...

***

Eis que chega, sobre esta Terra, o término do meu contrato.
Aquele de anunciar o ‘novo Evangelho’ e de permitir a Reversão final, permitindo-lhes viver, nesta carne,

a Redenção e a Ressurreição.
No espaço do seu tempo, muito em breve, nós iremos nos comunicar, juntos, com a FONTE Una, finalizando,

assim, todo sofrimento e todo confinamento.

***

Amados do Um.
Filhos da Luz.

Sementes de Estrelas.
Despertem todas as suas lâmpadas porque vocês estão ainda sobre este mundo para viver isso, na Vibração



correta, no lugar correto, agora.
Ouçam o Canto, aquele do Céu, aquele da Terra, aquele da Alma, aquele do Espírito e o Canto do Coração

que se eleva.

... Efusão Vibratória ...

***

Vocês penetram no tempo dos Cantos de louvores, da Ressurreição.

... Efusão Vibratória ...

***

Momento intenso, encerrando o fim das retalhações, o fim do Samsara ou ilusão do ciclo de renascimentos.
Avancem e se estabeleçam, sem qualquer temor, na sua consciência da Eternidade, Sat Chit Ananda, na sua

Unidade, fonte de toda Alegria, de toda completitude.

***

Filhos do Um.
O Amor dos Arcanjos, a Vibração dos Arcanjos os guia, os acompanha e os assiste.

***

Eu sou o Arcanjo URIEL, na Presença de suas Presenças.
Comunguemos, juntos, no Canto do Um.

... Efusão Vibratória ...

***

Que a Presença Eterna se revele e ressoe em vocês, Filhos do Um.
Eu sou URIEL e eu lhes digo: até dentro de instantes, em vocês, para viver o desvendamento da Luz,

doravante presente a cada alinhamento.
Amados do Um.

Paz e Luz na Presença Una.
Até logo mais.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article9e5b.html

21 de maio de 2011
(Publicado em 22 de maio de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article9e5b.html


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



Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas.
Hoje, nós iremos entoar, juntos, pela Graça do Anjo METATRON e minha Presença, o Canto do seu

Coroamento, de sua Última Reversão.
No momento em que o Sol se coroa de Glória, no momento em que a Terra se Desperta em sua própria Glória,
o momento chegou de cantar o Canto do alegramento, de ouvir o Som da Terra e do Céu reunindo-se de novo.

Isso é agora, em seu Templo Interior como neste espaço-tempo.
O momento chegou de viver o anúncio da Nova, o momento chegou de viver a Nova: aquela da Eternidade.

Bem amados Filhos tendo trabalhado neste espaço, neste tempo, ao redor da Terra à sua Eternidade, ao redor
de seu Espírito à sua Liberdade.

Filhos da Lei de Um, juntos, façamos ressoar as últimas Trombetas anunciando a Reversão, anunciando a
Última Passagem.

A encruzada está transposta e superada.

***

O momento chegou de viver a Alegria e o alegramento.
O momento chegou de acolher Cristo.

O momento chegou de elevarem-se a Ele como Ele desce até vocês.
O Espírito.

O Espírito eleva-se ao Espírito.
Festa da Pentecoste.

Remontada do Espírito Santo e descida do Espírito Santo reencontrando-se neste espaço, em vocês, em seu
Templo e em sua cabeça, reunidos e coroados, elevados na Graça do Um, na Graça da Verdade, na Graça da

Eternidade.
Filhos, Filhos da Luz, gerados em Espírito e no Espírito, o momento chegou de cumprir o Juramento e a

Promessa que se desdobram, em vocês e ao redor de vocês.
O momento chegou de deixar seus olhos cantar os Cantos de louvores.

O momento chegou de ouvir.
O momento chegou de escutar.

O momento chegou.
Ele foi anunciado, ele foi realizado, sob seus olhos e em seu Templo.

***

URIEL – 5 de junho de 2011
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Em breve o Canto do Céu ressoará em uníssono com o Canto da Terra, permitindo-lhes viver o ‘êxtase’ do
retorno do Espírito.

Naquele momento, será para entrar na estase, a fim de deixar a ilusão, de maneira definitiva.
Filhos da lei do Um, escutem, escutem o Canto do Amor que se eleva em seu Coração.

Escutem o Canto da Vibração.
Escutem o Canto da Luz desvendando-se.

O momento em que a Jerusalém Celeste se revela, em seu Templo e em seus Céus, o momento chegou de
festejar dignamente o retorno à Eternidade, o retorno à Verdade.

Acompanhado pelos Irmãos das Estrelas, acompanhado pelos Irmãos multidimensionais, revelando-se pouco
a pouco em seu espaço, como anunciado por Maria e por METATRON, eu me junto a eles, a fim de entoar o

Canto do retorno, o Canto da Eternidade.
Isso acontece sob seus olhos, isso acontece em seu Templo, isso acontece agora.

A ampulheta do tempo chega ao final desse Tempo, ao final da ilusão.
Isso é agora.

Vão, vão para Ele como Ele vem para vocês.
Vão para vocês porque é aí que se encontra a Verdade, é aí que se encontra sua Eternidade.

Filhos da lei de Um, juntos, desvendemos o Canto da Graça.
Juntos, desvendemos o Canto do Coroamento: Canto de Graça e de Eternidade, iluminando e Despertando as

Portas, em vocês como no Céu, como sobre a Terra.

***

A Luz branca se estabelece e volta, hoje, para festejar dignamente seu retorno entre vocês, como vocês
festejam seu retorno nela.

Filhos da Lei de Um, o Um se revela a vocês em meio à sua Unidade, em meio à sua Presença.
Realizem sua Presença.
Despertem o Templo.

Ergam a chama e o estandarte de sua Verdade.
O momento é agora.

Não há mais espaço para o sofrimento, não há mais espaço para a separação, não há mais espaço para
a ilusão, não há mais espaço para o medo.

 Então entrem, entrem na Alegria da Ressurreição, entrem na Alegria de sua Ascensão, entrem na Alegria de
sua Eternidade.

Filhos da Lei de Um, entrem em comunhão uns com os outros.
Entrem em comunhão conosco que acorreremos a vocês em seus espaços dimensionais a fim de diluir e
de dissolver, em totalidade, o que resta de sofrimento, o que resta de ilusão, o que resta de alteração da

Verdade.
Filhos do Um, o momento chegou de se erguer, o momento chegou de acolher a Luz Una e isso é agora.

***

Neste espaço de 40 dias, o Despertar da Kundalini, Fogo da Terra e do Éter erguem-se em vocês, elevando a
Coroa do Coração e a Coroa da cabeça, em um último movimento de Graça que se revela ao infinito e para o

infinito.
Isso é agora.

Escutem.
Escutem e ouçam o apelo da Unidade à sua Unidade.

Ouçam o apelo de KI-RIS-TI.
O Fogo do Espírito verte-se sobre a Terra.

O Fogo da Terra eleva-se para o Céu.
O conjunto da Terra canta.

O conjunto da Terra libera-se.
Além do seu núcleo, além de sua aparência, a nova Terra nasceu.

Cabe a vocês ali penetrar, se tal é seu destino, se tal é seu caminho, se tal é o que se apresenta a vocês na
encruzada dos caminhos realizada pelo Anjo METATRON, permitindo-lhes penetrar, em cheio e de pleno

Coração, em meio à sua Eternidade.



***

Filhos do Eterno, Filhos da Eternidade, nós cantamos em vocês, nós, Arcanjos, junto com a Frota Intergaláctica
dos Mundos Livres e Unificados, o Canto da Verdade, o Canto de Glória.

Isso é agora.
Esqueçam.

Esqueçam o passado.
Esqueçam o sofrimento que não pertence mais à sua Verdade.

Esqueçam o que não é o Um.
Esqueçam o que não é a Verdade e a Luz.

É possível, agora, em cada um de vocês e a cada instante, em seus espaços sagrados de alinhamento, que se
verte, em vocês, a totalidade da Luz Una.

Cristo chega em vocês e por vocês.
Vocês trabalharam, nos espaços limitados, a fim de restabelecer o Ilimitado de sua Verdade, o Ilimitado de sua

Eternidade.
O momento é para a Liberdade, o momento é para a Autonomia, o momento é para a abertura total no Fogo de

Alegria do Espírito, da Terra liberada, do Sol liberado e de seu Estado de Ser liberado, neste momento
mesmo, de seu confinamento.

Acolham, acolham o Templo de sua Eternidade, acolham o Templo de sua Verdade, Vibrem em uníssono com
o Um, em uníssono com a Fonte.

***

Nós estamos com vocês porque nós estamos em vocês, porque nós somos vocês como vocês são nós, para
fazer o milagre de uma única coisa porque, em Verdade, há apenas o Um.

Em Verdade, há apenas a Luz.
Vocês são Luz.

Tudo o que não é a Luz é chamado a dissolver-se, é chamado a desaparecer.
Isso é agora.

Penetrem as Moradas da Eternidade.
Penetrem as Moradas onde não existe qualquer separação.

O momento da separação termina e acaba no que é uma Liberação, permitindo-lhes dar à Luz na Unidade.
Acolham e ouçam.

Acolham e escutem.
Acolham e Vibrem.

Enquanto se desenrola a majestade do anúncio da Tri-Unidade, despertada desde alguns meses, realizada
como lhes anunciou o Arcanjo Miguel em sua festa do seu ano passado, revela-se agora a nova Tri-Unidade,
acompanhada pelas 12 Trombetas das 12 Portas das 12 Estrelas, elevando-se e se despertando, sobre a

Terra, em sua Coroa da cabeça, em sua Coroa do Coração e no Fogo da Kundalini.
Isso é agora.

***

Filhos, Filhos do Um, nós os acolhemos na Graça porque vocês são a Graça.
Realizem isso.
Despojem-se.

Despojem-se de tudo o que não é esta Graça.
Despojem-se de tudo o que é peso, carregamento e densidade.

Elevem.
Elevem a Verdade de seu ser na Luz Una.

O Sol desdobra-se, sua irradiação alcança vocês e vocês se regam na Fonte Una, difundindo a respiração do
Centro Galáctico do Um.

A Fonte Una canta seu apelo e faz ressoar o Canto da Ressurreição.
A Terra vive isso. Seu Coração vive isso. Sua cabeça vive isso.

E sua carne vive sua própria Ressurreição em meio às Moradas do Eterno.
A Vibração que lhes percorre, o Canto do êxtase e da íntase, manifestando-se em seus espaços de

alinhamento, acompanhados por Maria e pelo conjunto da Frota, vem a vocês.



Vocês estão agora despertos para a Verdade.
Resta-lhes penetrar nas esferas da Verdade, em totalidade, sem olhar para trás porque o que passou está

morto, porque o que é ilusão está morto.
Resta-lhes conscientizá-lo.
Resta-lhes concretizá-lo.
Resta-lhes manifestá-lo.

Nós estamos aí para isso, com vocês, em vocês e ao redor de vocês, na Vibração da Fonte Una, desvendada
e revelada, sobre esse mundo e nesse mundo.

Em seu Templo, em suas células, em seus olhos, no conjunto do que compõe sua carne, nesse mundo, a fim
de que a carne se eleve no Espírito.

Vocês são os Filhos da Unidade e da Verdade.
Em vocês revela-se a Luz branca.

Em vocês, revela-se a Verdade da Vida.
Em vocês, revela-se a Alegria inefável do seu retorno à Unidade.

***

Presença.
Presença e Eternidade.

Presença e Sopro, animando o Fogo: Fogo da Terra, Fogo do Céu, Fogo do Espírito, aniquilando todo fogo do
ego e toda veleidade de sofrimento.

Isso é agora.
Escutem o Som.

Escutem o silêncio.
Cantem o Canto e cantem o silêncio da Verdade, pela Vibração elevada do seu Coração.

O Coração que se revela, pelo Amor e pela Graça da Verdade, pelo Amor e pela Graça da Luz, pela Luz do
Amor e pela Luz da Graça.

Vocês são a Eternidade, a caminho para sua Eternidade.
Isso é agora.

Gradualmente e à medida de cada respiração desta Terra, como de sua respiração, cada dia irá aproximá-los
de sua Ascensão, cada dia irá aproximá-los de sua revelação final, vendo-se extraírem-se vocês mesmo, na

leveza e na Graça, da ilusão e da falsificação.
O momento chegou de nossa comunhão, de nossa reunião, a nós, Arcanjos.

O conjunto da Frota Intergaláctica, o conjunto das Consciências Unificadas, tem-se à sua porta, à porta do seu
Sol, à porta do seu Coração, a fim de vivermos juntos, de fusionarmos nossas Consciências, para sempre

reunidos na Liberdade, na Autonomia e na Verdade.

***

É tempo de elevar a sua Vibração.
É tempo de romper as amarras da falsificação.

É tempo de retornar à Alegria, porque vocês são a Alegria.
Nós o dissemos a vocês desde muito tempo.

Vocês irão verificá-lo e vivê-lo.
Voltem-se para a Alegria porque é o que vocês são, antes mesmo de existirem nesse mundo, antes mesmo

que esse mundo visse o dia na Verdade como na falsificação.
Filhos, Filhos de Graça e de Luz, revelem, neste momento mesmo, o Som do Anjo METATRON, despertando

as 12 Trombetas, finalizando o Despertar das 7 Trombetas da falsificação.
Os 12 Cantos Vibratórios da Unidade são doravante chamados a unificar-se, em vocês, em suas Coroas.

Então, naquele momento, o Fogo, o Fogo do Éter e da Terra despertando nas profundezas do seu ser, em
meio mesmo à falsificação, irá permitir ao Coração viver a Transparência, viver a Presença, viver sua Essência.

Tornem-se o que vocês são: a Essência do Um, a Essência da Alegria, a Essência da Verdade.
Revelem, em vocês, as asas da Eternidade.

Revelem, em vocês, as asas de sua Eterização.
Ergam-se porque Ele se abaixa até vocês.
Ergam-se porque Ele vem ao seu encontro.

Reencontrem-se, em seu Templo.
Reencontrem-se, em seu Coração, que é nosso Coração, reencontrado e religado, para sempre e para a



Eternidade.
Filhos da Lei de Um, tornem-se o Um, tornem-se o Tudo, aceitem não ser mais nada nesta ilusão, penetrem em

cheio, e de Coração aberto, o Templo da Eternidade.

***

Presença, Vibração e Irradiação.
Agora, no acolhimento da Verdade, juntos, as Consciências da humanidade encarnada, acordadas e despertas,

vão começar a fusionar na Transparência e na Verdade da Unidade.
Isso é agora.

Isso é a Graça que se desvenda, isso é a Trombeta da Unidade.
Isso é agora.

Isso é em vocês.
Isso é permanente.

Se isso é sua aspiração.
Se isso é seu Abandono.

Se isso se torna sua Verdade.
Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, façam ressonar nossa Presença

conjunta.
Abram seu Coração para a Verdade da Luz.

Abram o Coração.
Cerrem o que não pertence ao Coração.

Desviem-se do que não é a Verdade, entrem em cheio no Templo da Ressurreição.
Isso é agora.

O Templo da Ressurreição da Terra, liberado agora, permitindo liberar o Fogo da Terra, no conjunto dos
vulcões da Terra.

Vulcões de sua Terra dissolvendo as últimas Sombras, para renascer na Unidade, renascer na Verdade.
Isso é agora.

***

Vocês têm a capacidade, vocês têm a abertura para viver sua Presença.
Juntos, ressoemos a Presença e a Unidade, agora e para sempre.

Agora, e para sempre, unamos as Coroas, as nossas como as suas.
Nenhuma separação poderá jamais alterar nossos reencontros.

Nenhuma separação poderá jamais alterar o que foi separado e que, de novo, está reunido nos espaços de
Liberdade da Criação.

De um extremo a outro das Dimensões, e de um extremo a outro dos universos e dos multiversos, ecoa o
Canto da liberação deste sistema solar.

***

Filhos, Filhos do Um, gerados na Graça, o momento é agora, o momento é já porque não há depois, porque
não há ontem, há apenas o instante de sua Graça, há apenas o instante da sua Presença, que se revela nos

instantes em que vocês aceitam-na, no instantes em que vocês acolhem-na.
Juntos, agora, façamos silêncio, na Graça da sua Presença, na Graça da sua irradiação que é vocês e que é

nós.
Nós somos Um.

Não há alternativa, não há outra Verdade, não há outro caminho, não há outra via, não há outro Canto que aquele
da Unidade.

Cabe a vocês tornar-se o que vocês são, cabe a vocês revelar o que vocês são além das aparências.
A aparência que não existirá mais.

Restará apenas a Verdade, um solo de Verdade, um novo Céu, uma nova Terra, novos espaços, uma nova
Vida, reencontrada, enfim, sem qualquer entrave, sem qualquer limite, onde o conjunto do Amor se desvenda,

em cada reencontro e em cada olhar do Espírito.

***



Para que nada venha deslustrar o brilho de sua Ressurreição, nós lhes pedimos, doravante, para acolher-nos,
nós Arcanjos, no seu desdobramento de Fogo e de Luz, em meio ao seu Templo.

Preparando e trabalhando no Templo da Ressurreição.
Preparando e trabalhando no tempo da Ressurreição que é agora.

Eu vim anunciar a ‘boa nova’, o novo Evangelho, a nova Eucaristia que se realiza, doravante, em totalidade, em
seu Templo.

Abram, abram o Coração para nós.
Abram o Coração porque nós somos um só Coração.

Um só Coração unido, cantando em uníssono com o Canto da Graça e da Unidade porque nós somos, juntos,
o Um.

***

Bem amados, bem amadas Sementes de Estrelas e bem amados Filhos da Lei de Um,o momento chegou.
O momento chegou.
O momento chegou.

Bem-vindos, bem-vindos à Eternidade, bem-vindos à Graça e à Verdade.
Acolham isso ainda permanecendo, por enquanto, nesse mundo que se dissolve.

Encontrem a Verdade porque vocês são ela.
Não há nada a buscar, há apenas que aquiescer.

Há apenas que se abrir, como a flor que se abre ao Sol pela manhã e que se volta para ele durante o dia.
Filhos da Unidade, ressoem em vocês o Canto do Apelo.

Maria falará em breve em seu Templo da Ressurreição, chamando-os para viver isso.

***

Filhos da Lei de Um, doravante a radiância e a irradiação do Anjo METATRON, junto à minha irradiação, abrem
em vocês a trilha da passagem de sua Ressurreição para a Eternidade.

Escutem, escutem a voz do Um, a voz da sabedoria, aquela que abre as comportas da Alegria e os afasta para
sempre do carregamento e do sofrimento.

Ousem.
Ousem ser o que vocês são.
Ousem viver o que para viver.

Desvendem.
Desvendem o Canto do êxtase.

Desvendem-se.
Abram-se, em totalidade, porque vocês são o Amor, porque vocês são a Graça, porque vocês são a Unidade.

Vibremos e juntos comunguemos.
Ressurreição, Presença, Unidade.

Agora, no silêncio, no espaço sagrado de seus alinhamentos de comunhão.

***

Toda noite, à hora francesa, nós estaremos juntos, cada vez mais próximos e cada vez mais unificados, uns e
outros, em sua Dimensão, como no conjunto das Dimensões.

Reunião.
Reunião e comunhão.

Vibração Una e conjunta.
Isso é agora.

Ouçam.
Ouçam e escutem o apelo Vibrante do Anjo URIEL, apelando-os à sua Presença, à sua Última Reversão.

Aquele que os desvia do sofrimento e da Sombra.
Aquele que os coloca no Coração de seu Coração.

Juntos, nós iremos comungar na Graça de Maria, na Graça de METATRON.



O conjunto do Conclave, o conjunto dos Anciãos, o conjunto da Terra, em meio aos seus seres despertos à
Luz, comungam, doravante, cada um e cada uma.

Vocês são os Filhos do Um, vocês são o Um, em manifestação e em Criação, em meio mesmo a esse mundo.

***

Bem amados, bem amados Filhos do Um, bem amadas Unidades reveladas à sua Unidade, cantemos,
cantemos juntos o Canto da comunhão, Canto da Ressurreição, Canto da Eucaristia.

Isso é agora.
O Fogo do Espírito batiza vocês, em Espírito.

O Fogo da Terra eleva vocês, em Espírito.
O Fogo do Coração faz vocês testemunharem a Presença Cristo, enquanto Filho Ardente do Sol, revelado ao

Sol, sobre a Terra.
Juntos, nós iremos agora comungar em seu espaço de comunhão, todos juntos, reunidos e livres, liberados, no

alegramento e na Alegria.

***

Eu sou o Anjo URIEL, Anjo e Arcanjo da Presença e da Reversão.
A Passagem, a Última Porta está doravante aberta, em vocês e diante de vocês.

Cabe a vocês atravessar o limiar da Alegria.
Cabe a vocês atravessar o limiar e reencontrarem-se em sua Unidade e em sua Verdade de sempre.

Bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, agora, nós iremos comungar no espaço da Graça, no espaço da
comunhão, desvendando também sua Merkabah como a Merkabah da Terra, pelo desdobramento do cubo

Metatrônico, chamando-os à Ressurreição de Yérushalaïm, a Cidade da Alegria eterna.

***

Filhos, Filhos do Um, comunguemos.
Eu permaneço neste espaço de Fogo da Unidade.

Vibremos, Vibremos e comunguemos, agora.
... Efusão Vibratória ...
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, eu venho a vocês, por minha Presença em sua Presença, na Alegria da Unidade e
do Amor, entoar com vocês o Canto da Liberdade,o Canto da Liberação.

O Canto da Terra e o Canto do Céu que se elevam são o Canto da Luz Una.
Presença na Luz, Presença no Si, revelando o Amor que não é outro que a Revelação da Luz, Canto da

Criação e Canto da Unidade, em sua Presença desvendada e revelada, na Unidade e na Verdade.

Eu sou o Anjo que abre a boca, aquele que lhes permitiu realizar, sobre esta Terra, como em sua Presença, a
Fusão do último Éter, preparando o último Cruzamento e Reversão.
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A Penetração do Arcanjo METATRON, Revelação de sua Presença Una e de sua filiação natural à Fonte Una
apresenta-se em vocês.

Eu trabalho na Vibração da Unidade da Luz, na Passagem de METATRON pelo mesmo lugar, aberto em sua
boca e em sua garganta, revelando a Luz Una, Fonte de Alegria e Fonte de Vida Una, superando e

transcendendo os limites da encarnação isolada e confinada.

A hora chegou de viver a Liberdade; a hora chegou de exprimir o Canto do Amor, Canto da Presença.

Elevem a Vibração, elevem a Consciência em seu Templo, aí, onde Cristo vem ao seu reencontro, aí, onde
vem a alquimia, aquela da Luz Branca que os desperta para o Amor, para a eternidade e para a infinidade dos
tempos, quaisquer que sejam as densidades de tempo, quaisquer que sejam as Dimensões, quaisquer que

sejam suas origens, quaisquer que sejam suas Linhagens.

Filhos da Lei de Um, Filhos da Unidade, percebam o Canto, porque vocês são o Canto; percebam a Vida,
porque vocês são a Vida; percebam a Unidade, porque vocês são a Unidade.

Presença, Alegria do Amor desvendado a ele mesmo, acolhendo Cristo, em Unidade e em Verdade, em sua
Presença.

Canto de Amor revelando-se.
Milagre.

Milagre da Unidade, milagre do Despertar ao que vocês são, ao que vocês são de toda a Eternidade, para além
do papel, para além da função, para além da pessoa.

Ouçam.
Ouçam o Canto da Alma em vocês.

Ouçam o Canto do Espírito em vocês, revelando-se, as Portas abertas conduzem ao afluxo da Luz Branca,
revelando sua Verdade e sua Unidade.

Filhos da Lei de Um, a Lei de Liberdade, a Lei de Graça, para além da ação, para além da reação,
estabelecendo-os no Ser, sejam o que vocês são.

Milagre.
Milagre da Alegria, que é sua morada de Eternidade em Cristo e por Cristo.

Ressoem.
Ressoem trombetas, ressoem Canto, revelem o Canto, abram as válvulas de seu Amor, abram as válvulas do

Amor que vocês são.

Vocês são o Amor, a Verdade, o Caminho e a Vida, em Unidade e em Verdade.
Então, cantem.

Esqueçam.
Vocês não são o sofrimento, vocês não são a privação, vocês são a abundância no Canto do Amor da Luz Una,

no Canto do Amor Uno.

Vocês são a plenitude.
Vocês são a vacuidade.

Vocês são o Tudo e vocês são a dissolução.
Vocês são o Alfa e o Ômega.

Voltem-se para dentro de vocês.
Manifestem o Um, porque vocês são o Um.

Nós estamos em vocês, nós, Verdade e Presença, Amor e Conclave, Presença da Verdade revelando-se, em
majestade, em seus céus, em vocês, como nesses céus desta Terra.

Filhos do Um, Filhos da Verdade, escutem, agora, o Canto do Amor.
Escutem, agora, o Canto do Único, que vem desposá-los, porque vocês são apenas Ele, vocês são a

totalidade.
Vocês são Ele, e isso é o Tudo.

Filhos, Filhos criados, voltando à Fonte da Unidade, voltando à Fonte da Alegria, vocês são a Fonte, vocês são
a Paz.

Ouçam.
Ouçam a Paz, ouçam o Canto, o Apelo de METATRON.

As Portas abertas, derramam-se em vocês o Amor e a Fusão da Unidade, desvendando-os à sua Verdade,
desvendando-os à sua Eternidade.

Ouçam.



Ouçam o Apelo.
Ouçam a Alegria.

Deixem a Alegria, porque vocês são a Alegria.
Nada há a reter.

Nada há que possa, no exterior de vocês, ser outra coisa que o que vocês são, em Verdade e em Unidade.

Filhos, Filhos criados na Graça da Criadora, na Graça da Fonte Pai/Mãe, reencontrados e Unificados.
Filhos criados, a hora chegou de cantar os Cantos de Louvor.

Ouçam.
Ouçam a Paz.

Ouçam a Verdade.
Ouçam o Amor que é sua natureza, que é sua Essência e que é sua manifestação, para além da Ilusão.

O Amor, o Amor e a Presença.
Presença em vocês.

Totalidade da Unidade revelada e escutada.

Ouçam o Apelo.
Realizem a Promessa e o Juramento.

O momento chegou, no instante da Graça, para além do passado e para além de qualquer projeção.

Saiam.
Saiam do que não é verdadeiro.

Entrem na Verdade, fonte de Alegria.
Entrem em sua Presença e na presença d’Ele, a sua e a nossa, unidos para sempre, ao Som da Unidade, ao

Canto do Amor, ao Canto da Verdade.

Filhos, a hora chegou de arrumarem-se e de inclinarem-se no Abandono para o que vocês são.

Ouçam.
Não escutem nada mais do que o Canto da Unidade.

Não escutem nada mais do que a totalidade dos Universos revelando-se em vocês, porque vocês são o
Universo e vocês estão unidos para Ele, como vocês estão unidos na Presença d’Ele e em sua Presença.

Presença que revela e desvenda o Amor, em sua nudez e em sua plenitude.
Transparência.

Transparência do Branco, elevando-os e chamando-os para a Alegria da Eternidade, enfim nascida, enfim
desvendada.

Filhos, escutem e ouçam.
Vibração.

Vibração de Alegria.
Vibração de Fogo.

Fogo do Amor e Fogo da Esperança preenchida.

Completude.
Totalidade.

Expansão e dilatação ao infinito da Eternidade, ao infinito das Dimensões.

Nunca mais vocês serão separados.
Nunca mais vocês conhecerão outra coisa que a Felicidade da Unidade.

Nunca mais vocês serão confinados.

Saiam.
Saiam do inferno, saiam da Ilusão.

Penetrem, com graça, nos domínios da Graça.
Revelem-se, em Presença, na Presença d’Ele e em sua Presença, na Verdade do Único, na Fonte Una.

Filhos, Filhos criados, a hora chegou, no instante eterno da Graça, de manifestar e de desvendar.
Cantem o retorno à Unidade, cantem o Retorno à Luz, à Liberdade reencontrada.

Enfim, livres.
Liberados, se tal é sua Verdade.

Presença.
Amor.

Presença.
Presentes em vocês, presentes no Sopro e no Fogo do Amor, presentes na Unidade, vocês são Unidade.

Filhos da Lei de Um, Filhos da Presença, criados na Graça de seu retorno, voltem-se, vão para Ele, como Ele



Filhos da Lei de Um, Filhos da Presença, criados na Graça de seu retorno, voltem-se, vão para Ele, como Ele
vem para vocês.

Respondam ao Apelo Interior de sua Presença.
Vocês são a Presença e a Verdade da Vida.

Vocês são o Caminho.
Vocês são o destino e a destinação.

Tudo isso vocês o são, de toda a Eternidade.

Transcendam os véus da opacidade, a que permanece ainda, o tempo que a Luz se revela, a fim de vir liberar a
opacidade de seu peso e de seu entrave para o estabelecimento da Unidade de vocês.

Vocês são os Filhos da Eternidade.
Vocês são a Graça manifestada.

Vocês são a Graça confinada que se libera e que se afasta da densidade, reencontrando os Mundos da leveza,
os Mundos da inocência na plenitude da infância e, ao mesmo tempo, na plenitude da Fonte, de sua

antiguidade.

Filhos, escutem e ouçam.
Manifestem o que vocês são, porque vocês o são, de toda a Eternidade.

Graça e Verdade.
Unidade.

Amor e Verdade.
Presença.

Vibrem.
Vibrem ao Som do Sol liberado.

Vibrem ao Som da Terra liberada.
Vocês são a Liberdade.

Vocês são a Alegria, porque vocês são o que vocês são.
Como o Senhor METATRON disse, vocês o são, em Verdade.

Abram as Portas da Liberdade.
Abram as Portas da Alegria.

Abram as Portas da Unidade.
Resplandeçam, Sementes de Estrelas, abertos à Eternidade, nas estrelas visíveis e invisíveis.

Sementes, Sementes de Verdade, Sementes de Alegria, a hora chegou de germinar.
A hora chegou de recolher os frutos da Liberdade.

A hora chegou de recolher os frutos de sua Presença, estabelecendo-se nas Moradas da Eternidade, na leveza
da Paz.

Filhos, escutem e ouçam o Apelo da Ronda dos Arcanjos.
Escutem e ouçam o Canto da Luz e do Amor, vindo pacificar os espaços e os tempos confinados.

Vocês estão no instante e no momento de sua Liberdade.
Vão para vocês.

Vão para sua Liberdade.
Salvem-se, porque vocês estão salvos.

Imirjam na Unidade, na Alegria e na Beleza.
Vibrem na Presença.

Vibrem no Amor do Um, porque vocês são o Um.

Nós somos a Ronda dos Arcanjos.
Nós somos a Passagem, o Cruzamento e a Reversão, conduzindo-os a realizar a Verdade, a sair do que é

Sombra, a iluminar o que não está ainda iluminado.

Escutem e ouçam o Som da Eternidade.
Escutem e ouçam a Beleza e a Verdade, porque essa é sua Essência, porque esse é seu destino, porque

esse é seu Ser.

Filhos, Filhos do Um e Sementes do Um, Sementes da Estrela, Estrela revelada e magnificada na beleza da
Unidade, o momento é agora.

Inscrito para além do tempo, anunciado desde o início mesmo do peso e da opacidade.

Jamais a Fonte e os Arcanjos os deixaram.
Jamais o Canto do Amor pôde ser abafado.

Jamais o Canto da Liberdade pôde apagar-se definitivamente.

Vocês ganharam a Liberdade.



Vocês ganharam a Eternidade.
Vocês ganharam sua Verdade.

Filhos do Um, escutem e ouçam.
Sua natureza e sua Essência, que é Amor, deve agora eclodir, inteiramente, nessa opacidade, a fim de

transcender e transformar.

Vocês são aqueles que realizaram o Caminho, aquele da Cruz, aquele da Redenção, permitindo-lhes, agora,
viver o Estado Cristo.

Ousem.
Ousem Ser.

Ousem escutar.
Ousem ouvir a Verdade de seu Ser.

Vocês são esse Ser de Luz, para além dos véus, para além das ilusões, que jamais cessou de existir, que,
hoje, volta.

Filhos, vocês são a Eternidade, vocês são a Beleza, a Verdade e a Alegria.
Vocês são a Vida para além da existência.

Vocês são a Vida eterna, porque vocês são a Eternidade.

Presença.
Amor que eleva, Amor que transcende, revelando e queimando de um Amor ardente.

Revelem sua Verdade.
Filhos do Um, escutem e ouçam, e vibrem.

No instante da Graça, da Graça d’Ele e de sua Graça, reunidas para sempre na liberdade de amar, porque é
sua natureza e sua Essência.

Esqueçam, porque o Amor é o esquecimento, o esquecimento do que não é ele mesmo.
Superem a condição efêmera.

Superem o corpo efêmero.
Transportem-no na Graça da Unidade e da Alegria, porque é sua Verdade.

Bem amados e amadas do Um, escutem e ouçam.
O Canto do Amor levanta-se em seu Templo, como no Templo da Terra, conduzindo à expansão, à expansão

do Coração, de seu Coração, como do Coração da Terra, rasgando o véu da carne da Ilusão, pondo a nu a
Beleza e a Verdade, aquelas do Amor nu, que não tem necessidade de qualquer outro artifício, porque ele é

ele mesmo a totalidade, desmascarando os artifícios.

Amados do Um, Presença.
Presença Cristo.

Presença Una, onde nada está separado, onde tudo está unido na Liberdade.

Esse instante, anunciado e revelado, desvenda-se, doravante.
A Ronda dos Arcanjos, a Ronda dos Anciões, a Ronda dos Tempos revela-os à Unidade.

Bem amados, bem amados Filhos, bem amados Mestres da Luz, entrem em sua mestria, entrem em sua
Unidade, onde se encontra a fonte de todas as graças, onde nada lhes é recusado, onde nenhuma porta pode

voltar a ser fechada e onde as portas não existem mais.

Percebam.
Percebam o Amor que é sua Presença.

Vibrem na Unidade do Amor.
Vibrem em sua Presença.

Escutem.
Escutem e ouçam a Vibração de seu Sopro, a Vibração de seu Fogo, aquele da Verdade, aquele que supera

os limites impostos pela encarnação e a própria limitação.

Vão.
Vão para o que vocês são.

Vão para esse desconhecido que, assim que ele for encontrado, confortá-los-á em sua Eternidade, que é
desconhecida apenas da parte limitada de vocês, porque vocês são a Eternidade.

Filhos e Mestres, escutem e ouçam a Verdade de seu Coração.
Escutem e ouçam a Vibração de sua Presença no Coração.

Amor e Unidade.
Sopro sagrado, vindo despertar a dimensão de sua Eternidade.

Nós os acompanhamos ao seu lado e, também, dentro de vocês.



Nós somos, sem exceção, a totalidade de seu Ser Interior, a Verdade e a Alegria.
Saiam de toda ilusão.

Penetrem o Santuário da Eternidade, o Santuário do Sagrado, no sacrifício da pessoa, no sentido do Sagrado,
transcendendo a Ilusão, pondo fim à ilusão e revelando a Verdade de seu Ser.

Filhos, Filhos da Eternidade, vocês são a Alegria da Presença.
Vocês são a Alegria do Amor.

Vocês são o Amor da Presença e a Presença do Amor.
Então, levantem-se.

Saiam.
Saiam de seu túmulo e elevem-se no azul do Céu etéreo, no azul iluminado do Azul e do Branco da

Ressurreição.
Ele vem a vocês em majestade.

Ele vem a vocês em Glória, mostrar-lhes o que vocês são, de toda a eternidade.

Presença.
Presença e Verdade.

Escutem e ouçam o Canto, aquele da Unidade, aquele de sua própria Presença e vibrem sem limite, sem limite
algum, sem vergonha alguma, sem elemento algum que freie na exata precisão de sua Essência e de sua

natureza.

Escutem e ouçam.
Abram a boca, Passagem da Verdade, parto na Unidade, revolução que os faz sair da Ilusão.

O momento, o momento da Graça e a hora de sua Graça é agora, porque vocês são a Graça.
Presença.

Escutem e ouçam a revelação da Graça, no zumbido das asas, asas da Liberdade, aquelas da Verdade, do
vôo para sua Eternidade.

Filhos, amados e bem amados, a hora chegou de revelar sua Presença.
Não existe obstáculo algum na Ilusão desse mundo quando a Luz o ilumina e vocês são a Luz do Mundo.

Como Cristo disse, Ele vem a vocês.
E vocês querem abrir-se a vocês?

E vocês querem abrir-se para a Verdade de sua Eternidade?

Não há mais porta.
Não há mais espaço onde a Luz não possa estar.

Não há mais espaço onde seu Ser, em natureza e em Essência, não possa estar.
Não há mais limites, a não ser aqueles desejados ainda por essa matriz que desaparece.

Bem amados e amadas da Lei de Um, Filhos e Mestres, escutem e ouçam o Canto da Graça, o Canto de sua
Presença, no qual ressoa o Amor, aquele que não conhece qualquer limite, aquele da Verdade absoluta, para

além de qualquer limite, para além de qualquer pessoa, para além de qualquer relação.

Vocês são livres e liberados.
Vocês são a Graça.

Vocês são a Eternidade.

Escutem e ouçam.
Inclinem-se para a Luz, como ela se inclina para vocês.

Reencontrem-se na Luz Una.

Filhos do Um, vocês são a Graça da Eternidade, a Graça da Presença, a Graça do Amor.
Vocês são o que vocês são, de toda a Eternidade.

Vocês não são essa carne que se rasga, mas vocês são essa carne ressuscitada na Graça, no Corpo do
Espírito, Corpo de Existência, de Verdade, na Luz Vibral, no Amor, onde só o Amor é o motor, o combustível,

onde o Amor é a única Verdade, a única natureza, a única Essência.

Assim é para o conjunto dos Mundos Livres, no banquete para o qual vocês são convidados a manifestar sua
Presença, sua Verdade.

Filhos e Mestres, escutem e ouçam o Canto da Liberdade, o Canto da Graça, o Canto do Amor, porque é isso
o que vocês são.

Nada há mais que vocês possam ser que não seja já na Lei da Graça, que é Liberdade e Unidade.

Bem amados e amadas, saiam, inteiramente, de suas armadilhas e das armadilhas.
Vocês são a Verdade da Unidade.

Vocês são a Presença e vocês são o Amor.
Onde pode existir o Amor se não é no que vocês são, que é o conjunto dos Universos e o conjunto dos



Mundos?

Para além da pessoa, para além da carne desse mundo, vocês são a Carne d’Ele: a carne da Fonte Una, a
carne de Cristo para o milagre de uma única carne para além da carne, uma carne sem limite e não confinada.

Abram as portas.
Abram as válvulas do Amor.

Escutem e ouçam seu próprio Canto de Liberdade.
Escutem e ouçam o amor que vocês são.

Eu sou URIEL, o anjo da Passagem e o Anjo da Reversão, Arcanjo da Presença e eu estou em vocês, como
vocês estão em mim.

Então, comunguemos, comunguemo-nos e elevemo-nos no trono da Graça, no Santo dos Santos, na Unidade
da Verdade, na Presença do Amor Uno, onde não existe qualquer distância e qualquer separação.

Vibremos.
Presença.

Comunhão e Amor, porque o Amor é Comunhão.
Porque o Amor é o que vocês são, e vocês são a Comunhão.

Tudo, absolutamente tudo, é agora.
Tudo está contido no instante de seu presente, a totalidade do Amor, como a totalidade de sua Presença.

Então, escutem e ouçam o Canto do Amor.
Pela Graça de nossa Comunhão, pela Graça de sua Comunhão.

... Efusão Vibratória...

Estrelas.
Estrelas reveladas num céu estrelado, onde não existe qualquer sombra e qualquer penumbra, no brilho da

Verdade, no brilho do Amor, no brilho da Luz Branca.
Fusionem com o Um, porque é sua Essência, sua natureza e sua Graça.

Unidade.
Vocês são a Paz.

Comunhão.

... Efusão Vibratória...

Filhos do amor, criados no e pelo Amor, por natureza e por Essência, na Vibração da Presença, comunguemos
no Amor Uno.

... Efusão Vibratória...

Que o Olho do Coração lhes dê a Visão da Verdade, Visão do novo Éter.
Comunhão.

Escutem e ouçam nosso Canto de Comunhão na Graça do Amor.
Liberados para sempre e sempre, comunguemos.

Da Presença do Arcanjo à sua Presença, de sua Presença à Presença do Arcanjo, juntos, reunidos na Graça e
na Unidade, nós comungamos à fonte do Amor, ao Amor da Fonte.

... Efusão Vibratória...

Filhos da Lei de Um, escutem e ouçam o Canto da Alegria, que é sua natureza e sua Essência, pela Graça do
Amor que é, também, sua Graça.

Vibração.
Vibração e Som do Silêncio.

Silêncio do Tudo.
Som de nossa Comunhão.

Comunhão.
Escutem e ouçam o Apelo de seu Coração para viver a Liberdade, para viver a Verdade, para viver o Amor sem

limite.

... Efusão Vibratória...

Irradiemos.
Irradiemos no Um a Alegria de nosso reencontro, de nosso reencontro no Amor.

Presença e Verdade.
Natureza e Graça.



Essência e Paz.
Unidade e Comunhão.

Amor do Amor para o Amor.

Escutem e ouçam o Anjo URIEL em seu apelo para revelarem-se no Um e na Alegria, no movimento do Amor.
Presença.

Eu sou o Arcanjo URIEL.
Eu sou o que vocês são, o Amor e a Graça.

Acolher.
Recolher-se na Paz.

Viver a Essência da Paz e do Amor.
Presença.

Comunhão.

É tempo, agora, para que o Anjo URIEL, em vocês, faça o Silêncio, a fim de revelar a Luz Branca e Azul no Éter
da Terra e no céu da Terra.

Juntos, unidos e unificados, na Liberdade e na Alegria, abramos os céus, abramos as carnes para a Liberdade
do Amor.

Eu sou o Anjo URIEL.
Presença e novo anúncio da última Passagem do Senhor METATRON em seu Templo, acendendo as doze

Lâmpadas.

Elevemos, juntos, o Fogo do amor.
Comunhão.

O Anjo URIEL vai permanecer, em vocês, em Comunhão, para o conjunto da Terra, do Espírito de seus Irmãos
e de suas Irmãs ainda confinados.

Viveremos, então, a Comunhão no Santo dos Santos de sua Presença, de seu Amor, da Presença d’Ele e do
Amor d’Ele.

Eu lhes digo até breve, na Comunhão.

___________________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, presentes e unidos, nós iremos percorrer o Templo da Presença,
em meio ao Silêncio, em meio à Vibração, na Presença do Único.

***

Instante.
Instante onde, enfim, é possível viver a Comunhão, aquela do Espírito unificado, Vibrando em Uníssono com o

Coração dos Universos, em meio à Fonte.
Juntos, percorramos o tempo e o espaço do Silêncio.

Momento onde nenhuma outra presença pode vir perturbar o tempo da serenidade, o tempo da Unidade.
Juntos e em silêncio, abramos grande a boca do Coração.

***

Pulsação.
Vibração.

Presença e Silêncio.

***

No instante do Sopro eterno, o tempo da Luz desdobra-se.
O tempo da Luz brilha em suas Estrelas e em seu Templo.

Transparência, humildade e simplicidade.
Silêncio da Verdade.
Fim de toda projeção.

Iluminação nova em meio ao Espírito.
Façamos silêncio a fim de viver a Verdade e a Unidade.

***

URIEL – 20 de junho de 2011
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Presentes, Aqui e Agora, comunguemos à Essência da Unidade.
Luz Vibral branca, onde a Profundez e a Clareza permitem à Unidade estabelecer sua transcendência e sua

Alegria.
Juntos, no Silêncio.

Unidade.

***

Ouçam o som do Silêncio que se abre a Ele.
Instante onde o Sopro se instala no Fogo regenerado da Verdade.

Além das palavras, na Vibração da Alegria e da Paz.
Abertos.

Abertos e em acolhimento, no espaço onde não há qualquer pergunta.
No espaço onde vive a Vida, aquela da Eternidade, aquela da confiança e da orientação, onde nunca mais o

Espírito pode se perder e ser confinado.
Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

A casa está pronta.
As portas estão abertas.

A boca deixa passar o Sopro do sagrado, vivificando a chama, aquela que, jamais, pôde se apagar.
Acolhimento, na doação de Si para a Luz.

Na Luz que se doa e se desdobra em meio à Eternidade.
No silêncio dos Corações ardentes e na plenitude do Coração elevado.

Ressurreição e Louvor.

***

A Luz estabelecida, desvendada e revelada.
A Luz da Consciência pura ilumina.

Cabe a vocês criar o batimento do Silêncio, o batimento da Unidade.
Vibremos em Uníssono com a mesma Vibração, em Uníssono como o mesmo som.

***

Silêncio e Majestade, onde nenhum ruído pode alterar a majestade de sua majestade.
Alinhados na Vibração da Alegria, no Silêncio da Verdade.

A Fonte de Cristal, então, ressuscita o Espírito, inunda a alma e lava a carne de todo sofrimento e de toda
privação.

O Silêncio, na plenitude do instante, de nossa Comunhão.
Elevação.

***

Eu anuncio a notícia do seu retorno e do retorno d’Ele.
Alegramento da Luz Una.

Movimento na imobilidade de sua Paz e de sua plenitude, em comunhão de Amor e de Silêncio.
Escutem o Silêncio, para ouvir seu Canto.

O Canto do Seu retorno e do retorno de vocês em meio à Graça, em meio à Unidade.
Juntos, em comunhão e unidos, no mesmo Silêncio e na mesma Presença, desvenda-se o Éter de Verdade.



A espera é preenchida pelo tempo porque o tempo da ausência não existe mais.
É o tempo da Presença, um tempo que não é contado, um tempo que não é limitado.

Comunhão.

***

Sopro, contínuo e sagrado, para captar, para escutar e para ouvir, na Graça de nossa Comunhão.
Alinhados à sua orientação, abandonados em Unidade, onde nada pode alterar.

Filhos, a hora da Graça, o tempo da Presença, o tempo fora do tempo, tão esperado e temido, instala-se, no
silêncio da alma.

Comunhão.

***

Promessa e juramento cumpridos.
Promessa e juramento revelados e magnificados, elevando o Sopro do Um.

... Efusão Vibratória ...

***

O ritmo do Silêncio estabelece sua ressonância e sua Presença, que envolvem e aquecem.
Sopro ardente do Fogo do Espírito, extinguindo o Sopro desviado da Ilusão, o fogo sem dia seguinte, o fogo
do desejo para sempre repetido e, no entanto, que se finda na majestade de Sua Presença e da Presença de

vocês.
Na plenitude do Silêncio, aquele do Coração aberto e vibrando em uníssono com a Fonte, comungando com

Ela.
União de liberdade, União de Graça e de Verdade.
Juntos, reunidos na Liberdade de sua Eternidade.

Comunhão.

***

Sopro de Paz, onde não há qualquer lugar para a privação, onde não há qualquer lugar para o desejo porque
nada há a desejar, porque tudo está aí.

Silêncio.

***

Amados do Um, juntos, prossigamos a marcha da Graça, neste espaço fora de todo tempo e fora de toda
ausência.

Acolhamos a Unidade da Verdade.
Acolhamos a Verdade da Unidade.

... Efusão Vibratória ...

***

Desvendemos, antecipadamente, a Graça e a Luz Una.
Juntos, agora, alinhados no Silêncio, religados e livres, em meio à carruagem de Fogo, veículo de Eternidade.

Espírito.
Fogo.

URIEL penetra, no Sopro, e anima o Espírito.
Silêncio.



Entremos no santuário da Paz e da verdadeira Vida, em Comunhão, em Silêncio, agora.

***

URIEL os ama porque essa é minha natureza, como essa é sua natureza, a mesma natureza, a mesma
Essência, o mesmo Fogo, o mesmo Amor.

Agora, o Silêncio revela-se em nossa comunhão, no Um.
URIEL o proclama, em vocês.
Agora, permaneçamos juntos.

Desvendemos a Graça.
Juntos.

Alinhamento.
Comunhão.

***

Eu sou URIEL, eu permaneço aí e saúdo sua Presença e sua Graça.
Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

************
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, eu venho a vocês a fim de fazer ressonar a Vibração de sua Essência no
sentido do Um e do Amor do Um.

Junto nós iremos cantar o som da Liberdade, som da Essência, som do Espírito e da Alma mesclando-se ao
som do Um, no Canto da Fonte Unificada.

Amados do Um, o momento chegou, no instante que nós vivemos, com vocês e ao lado de vocês, de aceder à
sua Eternidade, de revelar seu Som, de revelar seu Canto, aquele de sua Unidade, aquele da Verdade, aquele
que os coloca em sincronia com o Canto do Universo, com o Canto dos multiversos, reunindo-os à Liberdade

do conjunto das Consciências liberadas, criadas livres de toda eternidade a fim de cantar a Liberdade.

***

Som e Canto.
Magia da ressonância.

Magia da Vibração.
Além de toda Ilusão.

Cantem o Canto de Graça, elevem o Canto da Liberdade, tornem-se o que vocês são além, além de todo
limite.

Entoem o som do Ilimitado.
Entoem o som da Verdade, aquele da Paz, aquele da Alegria, aquele onde nenhum entrave pode afetar o que

vocês são em Verdade, onde nenhuma Sombra pode empalidecer a iluminação de sua Presença, onde
nenhum medo pode vir alterar o que quer que seja de sua emanação, o que quer que seja de sua Presença, o

que quer que seja de sua Visão, aquela além dos olhos, aquela além da Ilusão.
Ver a Verdade é ser a Verdade.

Cantar o Som da Liberdade assenta-os em sua própria Eternidade, em sua própria Verdade, aquela onde a
Liberdade é a palavra mestre.

***

O som da alma e do Espírito desvendam-se e se colocam em ressonância com o Canto da Terra liberada, com
o Canto do Céu chegando doravante até vocês pelo Anjo Metatron e pela Graça de minha Presença, em sua
Presença, elevando, em vocês, o Fogo do Éter da Terra, acendendo o Fogo do Coração, Fogo de Alegria,

pondo fim à Ilusão, ao confinamento e ao sofrimento.

***

Filhos da Verdade, Filhos da Unidade, juntos, nós somos o Canto.
Juntos, nós somos o Canto, o canto da Liberdade, o Som da Verdade, o Som do Único.

Porque vocês são o Um em meio à Fonte, porque vocês são únicos e nós somos únicos.
Em vocês como em vocês, em nós como em vocês.
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Em toda Consciência, Cantando o som da Liberdade, vive então a esperança.
A esperança não de um amanhã, não de um outro lugar, mas a esperança, cada instante contentado, de ser a

Eternidade.
A esperança não de um outro lugar, mas da Verdade de toda Eternidade.

***

Filhos do Um, Filhos do Amor, amados e amorosos, o momento chegou de elevar o Canto, aquele do som de
sua ressonância ao apelo e à promessa da Fonte, revelando sua Verdade.

Escutem, escutem e ouçam o Som de sua Liberdade, o Canto de sua Liberação, o Canto de sua expansão,
aquele que os reconduz ao infinito, ao conjunto dos possíveis, onde a palavra impossível não pode ser
pronunciada nem mesmo imaginada, além de todo limite, aquele do corpo, como aquele do Espírito.

Flutuem, flutuem conosco nos espaços ilimitados, lá onde canta o Amor, lá onde canta a Unidade, lá onde canta
o som da Eternidade, seu som, sua ressonância, sua afinidade e sobretudo sua Liberdade.

A confusão desse mundo cessa no Canto do Um da Fonte Una, no Canto da Terra, no Canto do seu Espírito
liberado, chegando até seus ouvidos, revelando as trombetas da Liberdade, chamando-os, em Verdade e em

Unidade, ao despertar em Cristo.
Porque Ele vem, em majestade.

Cantem aos seus ouvidos e em seu Coração o apelo à Liberdade, o apelo para tornar-se o que vocês são, em
Verdade.

***

Filhos, amados do Um, Filhos Cristo revelados na Presença e na Alegria.
Cantem o som da Liberdade e da Alegria.

Cantem o som do retorno de Cristo chegando como um assaltador na noite, em meio ao seu Templo, à sua
Consciência, além de qualquer limite, além de qualquer idade, além de qualquer condição de país, além de

qualquer condição.
Tornem-se os Seres descondicionados saindo da Ilusão da Matriz e penetrando as esferas de sua Eternidade,

aí onde se revela o Canto da Verdade, o Canto da Luz, o Canto da Fonte que é seu som, seu Canto e sua
Eternidade.

***

Filhos do Um, escutem.
Escutem e ouçam.

Cantem conosco o som da Liberdade, aquele de seu Coração que jamais cessou de bater, mesmo na Ilusão,
revelando-se hoje, chamando-os à Unidade, chamando-os à sua Liberdade, chamando-os à Liberação de todas

as Ilusões, chamando-os a viver, enfim, do Sopro da Verdade.
A viver, enfim, do Sopro da Liberdade reencontrada, da Liberdade do Coração, aquela de ser o Amor, não

voltado para uma coisa, mas em sua Essência.

***

Filhos do Um.
Vibrem, juntos, minha Presença em sua Presença.

Voltemo-nos para Ele como Ele se volta para vocês a fim de saírem do que não é a Vida.
A fim de fazê-los penetrar o mistério da vida, em Consciência, em Unidade, em Verdade.

Ouçam.
Ouçam o apelo da Presença.

Ouçam o apelo de desdobramento da Luz, desvendando, tal como uma flor, o Espírito, permitindo ao Espírito
reconhecer-se nele mesmo e se tornar o que ele sempre foi a fim de pôr fim ao tormento e à privação.

Ouçam.
Ouçam o som da Liberdade.

Ouçam o apelo de Cristo.
O Sol vem a vocês, em breve, a fim de permitir-lhes renascer em meio a esta Ressurreição no Canto da

Eternidade, a fim de participar da ronda dos mundos, de tornar-se vocês mesmos a ronda dos mundos, aquela
que não conhece qualquer limite, qualquer confinamento, onde tudo é Liberdade, onde tudo é Graça.



Vocês são a Graça.
Escutem e ouçam o som da Graça que não é outro senão o som da Liberdade.

Tornem-se a Liberdade.
Tornem-se a Graça.

Elevem sua Vibração.
Elevem a consciência em meio à Luz Vibral, que é som.

***

Escutem.
Escutem e ouçam a pulsação da Unidade chamando-os a vibrar na Eternidade e no Infinito dos tempos, no

Infinito dos mundos, criadores para sempre de sua própria Realidade, de sua própria Verdade, não
dependendo de qualquer condição nem de qualquer condicionamento.

Nenhuma escravidão, enfim libertados, enfim livres.
Escutem.

Escutem e ouçam a fim de ressonar e cantar o som da Liberdade, aquele que seus ouvidos percebem além do
som da Terra, além do som do Céu, vibre em vocês o som da Liberdade, aquele que unifica o conjunto dos
sons em um som de Graça, Canto do Universo e Canto de Amor proclamado ao mais alto dos Céus, à mais

alta das Dimensões como à mais profunda das Dimensões.

***

Filhos do Um, despertem-se.
O momento chegou de ir-se embora na Verdade.

Ouçam.
Ouçam o apelo.
Ouçam o Canto.

Tornem-se o Canto.
Tornem-se o apelo.

Inclinem-se para Ele como Ele se inclina para vocês, abandonando-se a Ele como Ele se abandona a vocês.
Reencontrem a Fonte porque, em meio a esse Canto, tudo flui da Fonte, na Verdade da Unidade revelada e

desvendada onde nenhum obstáculo pode se apresentar, onde nenhum muro pode parar o som da imensidão,
onde nenhuma presença pode interferir com a Presença Una, Presença do Canto, Presença do som

confirmando, enfim, a Unidade reencontrada.

***

Amados do Um, vocês são a Unidade.
Amados da Fonte, vocês são a Fonte.

Saiam.
Saiam de seus limites.

Saiam do confinamento pela Graça da ressonância do Canto do Um vindo até vocês, em seu Templo, em seus
ouvidos, vindo inundar sua consciência limitada, vindo regá-los na fonte da Liberdade.

Cantem.
Cantem o Canto da Verdade.

Cantem o Canto dos Universos.

***

Filhos, sejam.
Sejam o que vocês são.

Saiam da Ilusão.
O Canto da Vida desce em seu Templo confirmando Sua Presença, confirmando Seu desvendamento como

sua Presença e seu desvendamento.
Tudo retornou.

Não há mais nada a retornar, exceto a vocês retornar à sua Essência, mas tudo está realizado nesse mundo e



na Ilusão, pondo fim a isso, permitindo seguir aquele do vento da Liberdade, chamando-os a mais Verdade, a
mais Canto, a mais som.

Escutem e ouçam porque é isso que vocês se tornam agora, o som e o Canto da Verdade, aquele que
proclama e declama o Cristo de toda Eternidade.

Vocês são os Filhos do Um.
Vocês são os Filhos da Verdade.

Vocês são a Fonte.
Vibrem.
Juntos.

Por minha Presença em meio ao seu Templo, por minha Presença em meio ao seu Coração, acolhamos juntos
a Luz Branca, aquela do retorno da Verdade, aquela do retorno de Cristo, em Unidade e em Verdade, em sua

Unidade e em sua Verdade.
Abramos.

Abramos as comportas.
Abramo-nos com vocês, ao Infinito de Sua Presença, pondo fim a todo sofrimento, pondo fim a tudo o que não

é Ele, pondo fim a tudo o que não é vocês, além da Ilusão.

***

Sejam.
Sejam a Verdade.

Sejam o Canto.
Sejam a Unidade.

Sejam a beleza porque é o que vocês são, vocês não são nada além de tudo isso.
Vocês não são nada além do que o conjunto da Verdade, em vocês, revelado para sempre.

Ouçam.
Escutem e ouçam o desvendamento da Onda do Amor vindo bater à porta do seu Templo, vindo chocar-se

com a porta da Terra, abrindo-a tal como um fruto maduro, tal como uma flor que se abre em leque sob a
carícia do Sol.

Abram-se à Fonte que canta em vocês.
Abram-se ao som que vem ressoar.

Desvendem o cubo a fim de tornar-se a promessa de sua Liberdade.
Vocês são a Liberdade.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Vida, assim como Ele lhes disse, assim como Ele lhes prometeu.

***

Bem amados Filhos da Verdade, o momento do Coração enfim chegou.
O momento de Liberdade, o momento de Graça e o momento de Glória cujo Canto ressou em vocês como

neste Universo, como neste sistema solar.
Venham a nós porque nós viemos a vocês, acompanhá-los no limiar de sua Liberdade.

Nós lhes estendemos o Coração a fim de que vocês estendam o seu, a fim de reunificarmo-nos.
Venham a vocês mesmos.

Venham a Ele.
Sejam.

Sejam a Liberdade, sejam a Verdade.
Tornem-se a Vibração da Unidade.

Escutem.
Escutem e ouçam, e cantem o Verbo e o louvor da criação dos mundos.

Saiam da linguagem.
Tornem-se a criação.

Saiam da Ilusão de um criador porque não há criação, exceto a Unidade de toda a Eternidade.
Vocês são a Verdade.
Vocês são a Unidade.

Vocês são a Vida, o Canto da Vida que se desvenda doravante em seu Templo Interior, em sua Consciência.
Sigam o som, Cantem o som porque o som é Liberdade, o som é Liberação.



E o Cristo canta em vocês, em breve, vindo como um assaltador na noite, abrir o que deve ser a fim de
penetrar o mistério de sua Eternidade.

***

O Anjo Uriel assim como o conjunto dos Arcanjos anunciam a notícia da vinda de Cristo, em vocês.
O Cristo do Éter torna-se o Cristo de seu Coração a fim de que o Fogo do Coração seja o único Fogo que os

anima de seu Canto, de sua queimadura que é uma carícia.
Queimadura do Espírito, carícia do Espírito chamando-os para elevar-se e para expandir-se cada vez mais em

sua Verdade, aí onde não pode existir qualquer limite, aí onde não pode existir qualquer limitação.
Aí onde tudo é beleza.

Aí onde tudo é Verdade, onde nenhuma Sombra pode persistir.
Escutem.

Escutem e ouçam o Canto.
Cantem em ressonância, no Interior de seu Ser, o Canto da Liberdade.

Escutem.
Juntos.

Junto nós vibramos no espaço sagrado do seu Templo, no espaço sagrado dos Universos, para sempre
reunidos e livres, para sempre enfim liberados.

***

Bem amados, bem amadas Sementes do Um, aquelas da Estrela de Verdade, vocês são a Luz.
Saiam do que não é vocês.

Abram as comportas e ouçam o Canto do seu próprio Coração cantando em uníssono com Cristo.
Ele revela-se.

Ele vem anunciá-lo a vocês.
O momento da Pomba, o momento da Liberdade, o retorno de Yérushalaïm.

 Abram as portas.
Abram as comportas.

Revelem em vocês a Luz.
Revelem o que vocês são.

Abram e cantem.
Escutem esse Canto que se instala em vocês porque ele é sua Presença e Sua Presença ao mesmo tempo,

ao mesmo tempo, além de todo limite, de tempo e de espaço.

***

Acolham.
Acolham Sua Presença após ter acolhido Sua Luz e sua Verdade.

Acolham Sua Presença a fim de tornar-se o que vocês são: Luz e Verdade.
Fogo.

Sacrifício sagrado elevando-os pelo Canto do Um às portas da Eternidade.
Essas portas, presentes mesmo nesta Ilusão, permitindo-lhes abrir as comportas ao Amor e ao que vocês são,

ou seja, o Amor.
Canto de Eternidade para escutar, para ouvir e para cantar.
Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, aquele da Liberdade.

Escutem.
Escutem a Graça, aquela que preenche e que flui sem jamais se esgotar, preenchendo a cada instante.

Fogo.
Fogo ardente de sua Verdade, de Sua presença.

Eu o anuncio a vocês, eu, Arcanjo Uriel, participando da liberação dos mundos.
Eu venho em Alegria, eu venho na Graça revelar sua Alegria, revelar sua Graça se, entretanto, vocês me

acolherem.
Agora.

Preparando assim o Canto e o som finais da última trombeta, aquela da Verdade, aquela de sua Eternidade.



***

Juntos.
A ronda Arcangélica, o conjunto das Consciências pressionando junto de sua Consciência a fim de vê-los

florescer nas esferas da Unidade, cantará com vocês o Canto da Liberdade.
Ouçam o som.

Escutem.
Escutem a Vibração.

O Fogo do Coração vem, tal um bálsamo, tudo consumir do que não é verdadeiro.
Eu o anuncio a vocês.

No Canto de minha Presença.

***

Filhos, gerados no Um.
Escutem.

Escutem e ouçam.
Não na cabeça, mas no conjunto do Ser, no Coração do Ser.

O Coração, que é o Ser, vibra em uníssono e ressoa ao apelo de Cristo, ao apelo do Sol.

***

Abram e acolhamos.
Cantemos o louvor do Espírito.

Espírito de Liberdade.

... Efusão Vibratória ...

***

A trombeta de Metatron abrirá em vocês as últimas portas e selará a porta da Ilusão levando-os à Verdade para
a infinidade dos tempos, para a Eternidade dos tempos, para a infinidade dos espaços e dos tempos se tal é

sua Vibração, se tal é sua Presença.

***

Amados do Um, abram.
Abram-se ao Canto do Universo como ele se abre a vocês.

Acolham o Canto a fim de tornarem-se o som, vocês mesmos, da Liberdade.
A Luz da Paz e da Alegria, aquela da Eternidade que nunca se apaga, onde nenhuma Sombra pode aparecer.

Ele os convida a viver.
Ele os convida à Vida.

Ele os convida à Verdade.
Ele os convida a ser para não mais parecer.

Ele os convida a cantar, a participar do coro dos Anjos, do coro dos Universos.
Som da criação criado de toda Eternidade, além de um ponto de partida, além de um ponto final.

***

Cantemos e vibremos porque a Luz vibra e canta como o Sol, como os planetas livres e liberados.
Abramos juntos a porta de sua Passagem que fechará novamente a mesma porta para toda zona de Sombra

privada de Luz porque ela não existe.



***

Eu sou o Arcanjo Uriel e eu o anuncio a vocês, e eu o digo a vocês, e eu o vibro a vocês porque nós cantamos
juntos o Canto de seu Anúncio, porque nós cantamos juntos o som da Vibração de Sua Presença onde tudo é

apenas Amor.
Juntos.

Vibração e Presença.
Juntos.

Nós iremos juntos acolher, alinhados, na Embarcação de Luz, em sua Embarcação, em seu Templo,
preparando assim o Canto final, o Canto do retorno.

***

A Luz Vibral os chama como Cristo chama vocês.
A Fonte, nomeando-os “meu Amigo, meu Amado”, vem lembrar, o seu juramento e a promessa de vocês, para

sempre selados em vocês, mesmo em meio às Sombras desse mundo.
Abram.

***

O Canto de cristal, aquele da Fonte, ressoa em vocês e ressoará cada vez mais, ecoando ao seu apelo a fim
de que seu apelo se torne o apelo de vocês.

Ressurreição, Nascimento que é verdadeiro Nascimento e não renascimento em meio à Ilusão.
Juntos.

Nós iremos viver no Aqui e Agora a revelação de nossa Presença conjunta, unificada.
Unifiquemo-nos na Liberdade e no Cristo.

***

O Anjo Uriel faz silêncio para que o som do Canto se revele, em vocês e em mim, que estou com vocês.
Agora.

Acolhamos, juntos, as bênçãos e a Graça.
Agora.

... Efusão Vibratória ...
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Não é mais o fim, mas o início, permitindo-lhes percorrer o atalho do AQUI e AGORA, elevando-os no Fogo do
Coração, para viver o que vocês são: os Filhos do Espírito, Filhos da Unidade, vivendo na Verdade.

Agora, eleva-se em vocês o canto da Verdade.
Elevam-se em vocês as novas fundações, dando base ao vôo, em sua totalidade, permitindo-lhes acolher, em

seu Templo Interior, a Vibração e a Essência Cristo, elevando-os, então, na Verdade e na Unidade.

Filhos.
Filhos do Um, permitindo transcender, vencendo o Fogo do Espírito na Verdade, eliminando, sem o querer,

pela beleza da Verdade, pela beleza da Unidade, apagando as zonas de sombra e de sofrimento existentes na
personalidade.

Assim, tornando-se leves, vocês percorrem as densidades novas, aquelas nas quais se oferece a vocês a
Liberdade, aquela de viajar, aquela de ser em Verdade, não unicamente nesse corpo, mas, também, em outros

corpos, em outros tempos e em outros espaços.
Não mais limitados e não mais fixos.

Abertos, abertos e elevados, na leveza dos Anjos.
Esse é seu caminho, esse é seu destino, se é que vocês aceitam dar-se a si mesmos, não mais no mim, mas,

efetivamente, no Si, superar o OD, a fim de elevarem-se e de Vibrarem no Éter do ER, AQUI e AGORA.
No Aqui e Agora se encontra o impulso que os eleva, ao invés de rebaixá-los, declarando e decretando as

novas fundações de Vida, aquela, na qual começa a Liberdade e na qual termina a limitação.
Nesse espaço não existe qualquer entrave para o que vocês são, qualquer limitação para o que vocês são.

Bem amados do Um, elevem suas fundações agora, na nova Vida, na Verdade.
Saiam da ilusão.

Saiam da dualidade.
Saiam do mim, a fim de penetrar no Si, a fim de viver a Odisseia do Coração.

A Odisseia do Coração que os eleva para a Verdade, que os eleva para a Unidade, na qual não existe qualquer
barreira e na qual, enfim, o Cristo revela-se em vocês, Filho Ardente do Sol.

Sua dimensão de Eternidade, então, invade a Alegria e a Consciência do que vocês são, a fim de permitir-lhes,
a vocês, aqui e agora, transcender a ilusão do confinamento, transcender a ilusão desse tempo.

As fundações elevam-se, elas não estão mais limitadas pelos impulsos e pelos desejos, pela expressão do eu
ou do mim, mas, enfim, permitem-lhes estabelecer-se na Unidade, permitem-lhes estabelecer-se na

Eternidade, em seu Templo Interior, construído no Coração.
Isso é agora.

Então, a Vibração, a Pulsação da Unidade é um apelo em vocês, pelo canto e pelo som, para elevarem-se na
Verdade, para manifestarem-se na Existência.

Saiam.
Saiam do que vocês não são mais.

Saiam dessa densidade.
Saiam desse cadáver e tornem-se o que vocês são.

Acolham.
Acolham a Luz da Verdade.

Acolham, em Unidade e em Verdade, a Vibração do Cristo, apoiados a Ele e n’Ele.
Vocês reencontram a Liberdade, aquela do Ser etereado, que não tem mais entrave para sua expansão, que

não tem mais obstáculo para sua Liberdade.
E isso é para viver agora, no canto do êxtase e no canto do íntase.

No canto do Céu e da Terra o Espírito revela-se, permitindo ao Si eclodir no Coração.
A Vibração de seu Éter revela-se a vocês, permitindo pôr fim ao canto das sereias da ilusão, aquele dos

corpos de desejo, atraindo-os para sempre mais densidade, para sempre mais materialidade, para sempre
mais medo.

A nova fundação redime-os do medo.
Ela os redime.

Ela é redenção.
Redenção da ilusão.
Acesso à Verdade.

Passem a porta, porque isso é agora.
Passem a porta, porque vocês são chamados e convidados ao banquete do Céu, a viver além das Núpcias,

sua Ressurreição.
E isso é agora.



Acendam.
Acendam, em vocês, o Fogo do Éter.

O Fogo da Terra.
E, sobretudo, o Fogo do Coração.

Conjunção e reunião em Cristo, permitindo-lhes Vibrar, livres, em sua Verdade.

Tornem-se.
Tornem-se o Ser que vocês sempre foram, em outros espaços, aqueles da Liberdade.

Saiam das ilusões do confinamento, do ciclo das reencarnações, do confinamento no Samsara, na ilusão.

Vocês são o que vocês são.
Vocês não são o que creem, mas vocês são o que Vibram.

Então, elevem a Vibração na nova fundação.
Estiquem o Fogo, em vocês, para o Fogo do Coração, a fim de vibrar em uníssono do Ardente do Sol, Aquele

que está em vocês e que vem bater à porta, sua porta, aquela que os conduz à sua Eternidade.

Passem, enfim, do fogo do ego ao Fogo do Coração.
O fogo do ego que não pára jamais, porque sempre alimentado pelos impulsos.

Fogo do Coração que é regozijo infinito, que não tem mais necessidade de ser alimentado, porque estabilizado
na Verdade.

Então, o que vocês esperam para elevar-se em seu Templo?
O que vocês esperam para vibrar ao canto da Verdade?

Passem a porta.
Deixem.

Deixem para trás de vocês tudo o que está morto e que não tem futuro, porque vocês são o Caminho, a
Verdade e a Vida.

Vocês são isso, de toda a Eternidade.
Desperta em vocês, e levanta-se em vocês o canto da Unidade, canto de Verdade, canto de sua Eternidade.

Filhos do Um.
Saiam da letargia.

Saiam do confinamento.
Elevem e transmutem a nova forma no Templo do Coração.

Enfim, despertos a si mesmos, despertos ao seu Éter.
Vocês são os Filhos do Um.

Vocês são a Fonte.
Vocês são as Fontes.

Filhos.
Saiam do sofrimento que não tem mais lugar de ser quando vocês estão na Alegria.

Saiam do sofrimento de suas antigas fundações, confinando-os num alfa e ômega, não aberto, mas fechado
em si mesmo, recomeçando, sem parar, o ciclo de renascimentos da vida e da morte.

Vocês são a Vida eterna.
Vocês não são nem a vida efêmera, nem a morte efêmera, mas vocês são o Eterno em ação.

Cabe-lhes sair de todas as ilusões, de todos os apegos, a fim de serem livres.
Livres, diante d’Ele e diante do Si, porque vocês são isso, em toda Verdade e em toda Eternidade.

Filhos do Um.
Filhos da criação.
Filhos de criação.

Criação, vocês mesmos, porque vocês o são, seguramente.

Nas novas fundações revela-se a Luz, em sua Majestade e em sua Verdade, permitindo-lhes elevarem-se para
além da condição efêmera, para penetrarem a condição eterna do: «Eu sou aquele que eu sou».

Filhos.
Filhos do Um.

É hora de dar à luz, na Graça; de sair da reação; de sair da emoção; de sair das crenças impostas pelo
mentiroso, a fim de reencontrar o que, em vocês, não mente jamais: a fundação do OD.

Encontrem o AQUI e AGORA.
Instalem-se, pela potência de Miguel, em sua Presença, a fim de poder dizer, como ele: «Eu sou como EL e,

portanto, eu sou EL ou AL, permitindo revelar-me no Fogo do Espírito, eu sou, enfim, a natureza ígnea de
minha Verdade, a natureza essencial de minha própria Essência, revelada a si mesma».

E isso acontece agora.
Isso acontece aqui.



Mesmo na ilusão, estoura a Verdade, pelo retorno da Luz, em seu seio, no que vocês são.
Elevem.

Elevem as fundações e cantem a ode (OD) à Verdade que os remete ao que vocês são, à sua Eternidade.

Saiam do efêmero.
Saiam do que os confinou, do que vocês criaram na ilusão que não tem qualquer substância, a não ser o peso

da substância, mas que não tem qualquer substância no Espírito.

Vistam, enfim, a vestimenta de sua Verdade, a túnica sem costura, aquela de sua Eternidade, permitindo-lhes
percorrer o conjunto das criações.

Tornem-se criadores de sua Verdade, porque é para isso que vocês são chamados, pelo canto do Espírito,
pelo canto da Graça.

Voltem a tornar-se o Espírito e a Graça, porque é sua herança, porque é o que vocês são.

Filhos do Um.
Vibra, em vocês, o Fogo Sagrado, aquele que os desvia das ilusões desse mundo, das visões desse mundo,

nas quais se exprimem os desejos jamais satisfeitos, a não ser de maneira efêmera.

O Coração é satisfação eterna.
O Coração é o lugar do ser, onde não existe qualquer desejo, porque tudo é realizado, tudo é feito, na Verdade

do instante.
Naquele momento, o Fogo do Coração eleva-se, a Coroa Radiante do Coração pode, então, juntar-se às

esferas de sua Eternidade.

Filhos da Unidade.
É a hora de seu despertar.

Filhos da Verdade.
É a hora de cantar a ode das novas verdades, aquelas que são apenas Verdade e não verdade imposta do

exterior, que não tem substância alguma no Espírito.

Filhos.
É a hora, agora, de Vibrar na Unidade.

É a hora, agora, de passar pela porta, aquela que os remete à sua Eternidade e à sua Infinidade.

Filhos do Um.
Filhos do Infinito.
Saiam do finito.

Transformem esse Infinito que está em vocês.
Façam-no eclodir.

Façam-no Vibrar em sua Presença.
Presença inscrita no Éter de seu Coração, inscrita na Consciência, ela mesma cruzando a porta do efêmero,

voltando a fechar essa porta, de maneira definitiva, permitindo-lhes estabelecer-se na Verdade de sua
Eternidade.

Filhos do Um.
Vocês são Filhos de Verdade, Sementes de Estrelas, Estrelas revelando-se em sua majestade, revelando-se

em seu Éter.

Percorram os caminhos da Ressurreição, na leveza e na Alegria.
O impulso de seu próprio coração, na respiração do Coração, os conduz a Vibrar o Cristo, em vocês, porque

essa é sua Essência, porque esse é seu caminho, para além de todo caminho, para além de toda ilusão.

Vibrem na Eternidade, onde não existe qualquer tempo confinante nem limitador, onde não existe qualquer
limite outro que aquele de seu desejo, não da densidade, mas da leveza, aquela do Coração, onde tudo é livre,

no Abandono e na Doação de Si a Si e a Ele.

Amados do Um.
Filhos ardentes do Sol.

Descubram a Verdade de seu Ser.
Elevem.

Elevem-se.
A Luz vem pedir-lhes, a Luz vem buscá-los, a fim de restituí-los a Ela, porque é o que vocês são.

Para além de toda aparência, para além de toda densidade, para além de todo sofrimento existe um espaço
sem espaço, um tempo fora de seu tempo, no qual se revela a Essência da Alegria, que é sua natureza ígnea:

Seres de Fogo, inscritos na Luz eterna da Verdade.

OD e AQUI lhes abrem as portas, as portas da Ressurreição, as portas da Verdade, permitindo, então, a Cristo
revelar-se, em sua Presença, tornando-se, então, vocês mesmos presentes.

Presentes além do instante presente, presentes num tempo que não é mais um tempo.



Presentes num espaço que não é mais um espaço, porque ele é sem limite, sem início e sem fim.
Apoiadas na Liberdade, apoiadas no Espírito, as fundações elevam-se, permitindo, então, ao Templo ser

iluminado.

Filhos da Eternidade.
Cantem a ode da Liberdade.

Vibrem no OD, a fim de penetrar o espaço sem espaço e o tempo sem tempo, no qual nenhuma marca
habitual, ligada à densidade, pode existir, porque vocês saem da existência, a fim avançarem no Ser e não mais

fora do Ser.
Vocês não são mais o desejo, porque tudo está realizado.

Vocês não são mais o limite.
Vocês são apenas o Ilimitado.

Penetrem essa Liberdade, aquela na qual a Luz os chama para ser, enfim, Seres liberados, Vibrando e
Irradiando do Amor de sua Presença, na presença d’Ele.

Isso é agora.

Cabe apenas a vocês sair do eu.
Cabe apenas a vocês, apenas a vocês manifestar no Si, em sua Presença eterna, na Alegria eterna, na

Felicidade suprema.
Cabe a vocês decidir cruzar a porta.

Cabe a vocês decidir pôr fim à ronda sem fim.
Cabe a vocês pôr vim à ilusão de toda crença, a fim de descobrir a Verdade final, aquela do sentido de sua

Presença e de sua Essência.

Filhos do Um.
Escutem e ouçam o apelo de Uriel, aquele que lhes anuncia e que o diz.

Aquele que lhes anuncia e Vibra-o, porque está em vocês.
Eu estou em vocês, como, em breve, o conjunto da criação encontrar-se-á em seu seio e vocês se tornarão

isso, sem qualquer espécie de limite, nenhum, sem qualquer contrariedade, de nenhuma espécie.

Vocês se tornarão, então, a transparência do cristal, a transparência da Verdade, a Doação total de si mesmos
ao que vocês são: Luz e Verdade, Vibrando em uníssono ao canto da Fonte, elevando-se acima das

fundações ilusórias desse mundo, a fim de reencontrar a Eternidade de sua Liberdade.

Filhos.
Filhos do Um.

Vibrem.
Elevem-se, em sua Presença, no calor do Fogo ígneo do Espírito, no calor de seu Templo elevado e

despertado.
Vocês são os Filhos da Eternidade.

Também, o canto da Terra que é revelado eleva-se, também, em vocês, em sua terra, permitindo a esta Terra
juntar-se ao lugar de seu apelo em sua nova Dimensão.

Dimensão de Vida, Dimensão de Alegria, porque eterna e consciente.

Filhos.
Filhos do Um.

Filhos da Terra que não são desta Terra.
Elevem a Terra.

A sua, como aquela desta Terra para seu novo Éter, a fim de reencontrar e recuperar sua Eternidade.

Nós estamos em vocês.
Nós somos o Anúncio.

Nós somos sua Presença.
Vocês são a Alegria da Revelação.

Aceitem e acolham o canto da Liberdade, para que ressoe a ode (OD) que lhes permite vibrar no ER, porque o
ER e o OD reúnem-se, então, fazendo-os passar da odisseia, aquela desse mundo, para a Verdade do OD-

AQUI, ou seja, o que não está mais num limite, mas o que está na Liberdade, que é sua natureza.

Amados do Um.
Como Ele lhes disse: «Meu Amigo, Meu Amado», porque é isso que vocês são, no Coração, quando de seus

reencontros, quando de sua reunificação, que apenas pode produzir-se além dos véus da ilusão, além da
pessoa, mas, efetivamente, na Existência, em seu Templo elevado, em seu Coração, onde o Fogo não pode
jamais apagar-se, onde o Fogo não pode jamais rebaixá-los, onde o Fogo não pode jamais levá-los para outra

coisa que a Verdade e a transparência.
Vocês são isso, de toda a Eternidade.

Filhos do Um.
Amigos e Amados do Um.

A hora chegou de Vibrar na Unidade.



A hora chegou de apagar tudo o que não é verdadeiro e que não se agüenta diante da Luz.

O Cristo chega, em vocês e por vocês, sobre esta Terra, para sua elevação, para sua crucificação e, enfim,
para sua Ressurreição.

A passagem, vocês a viveram.
Essa última passagem, essa última reversão que os conduz, hoje, à porta de sua Eternidade.

Cabe apenas a vocês cruzá-la, da Alma e do Espírito, depositando os fardos da ilusão para trás, depositando
os fardos da ilusão onde eles devem permanecer, ou seja, na ilusão.

Vocês não levarão nada mais do que vocês são, em Verdade, porque vocês são apenas isso, e vocês são
todos isso: a Verdade.

Filhos do Um.
A porta estreita abre-se, para deixá-los passar pelo milagre da descida do Espírito Santo e do Cristo,

inteiramente, nesse mundo e em seu Coração, permitindo-lhes responder ao apelo, à ode (OD) e ao canto.

Como eu disse, se vocês escutam e ouvem o canto da Verdade, então, restar-lhes-á Vibrá-lo e vivê-lo.
Entrem na Vida, aquela que lhes é devida; aquela que é sua; aquela que está além de todo desejo, porque é

contentamento.
Aquela que está além de qualquer questão, porque tudo é resposta, na qual nenhuma zona de sombra pode

existir.

Saiam da sombra e voltem à plena Luz de sua Verdade.
Elevem-se na vibração e no canto da Terra que se eleva em seu Fogo até o Éter do Coração.

Isso é agora.
Estejam atentos.

Qual é sua Intenção?
Qual é sua Vibração?

Aí está a única questão.

Elevem-se ou, então, não peçam a alegria.
Sejam a Alegria.

Sejam a Verdade.
E, para isso, há apenas um caminho, apenas uma única Verdade: elevar a fundação, abrir a Porta, deixar o
Fogo da Terra, não mais descer nos impulsos e nas paixões, mas na satisfação da Verdade do Coração.

Amados do Um.
Amigos do Um.
Cristo chega.

Também, eu O anuncio a vocês.
Ele se revela, em vocês, e se levanta, em vocês, a fim de levantar-se e desvendar-se na Terra.

Cantem o som da Liberdade, aquele que vocês ouvem quando o Coração eleva-se à sua Verdade.
Esqueçam toda zona de sombra e toda zona de ilusão do sofrimento, na qual nada mais existe do que a única

Verdade da Luz.

Filhos do Um.
Eu sou o Arcanjo Uriel, o Anjo de sua própria Presença.

Eu sou o Anjo que os desperta através da passagem e da reversão.
Eu sou aquele que acompanha Metatron e Anael, que lhes permite, se vocês o desejam, de um desejo do
Coração, aquele da Luz, reverter à Luz, na qual não existe qualquer sofrimento, na qual não existe qualquer

ilusão, na qual nada pode ser alterado, porque tudo é puro, porque tudo é Éter e tudo é Fogo.

Escutem.
A ode (OD) eleva-se além do AQUI, ao mesmo tempo estando aqui, porque isso acontece aqui, e não em

outro lugar, e não em outra parte do que em você mesmo, em seu Templo interior, e não em outro lugar do que
em você mesmo e, sobretudo, não num outro, qualquer que seja.

Não há nada, nem ninguém a seguir.
Há apenas a ser.

E isso é agora, no AQUI, permitindo-lhes transcender os limites inscritos na ilusão.

Abram.
A porta está aberta.

Então, abram-se para o que está aberto e passem à Verdade.
O único obstáculo poderia ser o medo, mas, aí onde vocês penetrarão, o medo está ausente.

Então, cabe a vocês saber.
Cabe a vocês ver, com o Coração.

Qual é seu futuro nesse tempo da Terra que termina?



Cabe a vocês fazer, realizar, o Ser.
Cabe a vocês escutar o canto e ouvir a ode (OD) da Liberdade.

Eu sou o Anjo Uriel que revela, em sua Presença, e que abre a porta de todas as Passagens e Reversões que
os conduzem à Liberdade e à Verdade.

Cabe a vocês ali ir.
Não me sigam.
Mas sigam-se.

Entrem em vocês.

Amados e Amigos do Um.
O Anjo Uriel está com vocês.

Comunhão de nossa Presença.
Comunhão da ode (OD) do Tempo novo.

Comunhão, na qual o mistério de AQUI, no IM de Miguel, transcende-se.
Nós somos o que vocês são.
Vocês são o que nós somos.

Nenhuma distância pode perdurar no Templo da Verdade.
Comunhão.

Comunhão e Presença.
Acolhimento, AQUI e AGORA, na clareza Cristo.

Ressonância do canto da Liberdade.

Meu Amigo, meu Amado, você é seu amigo e seu amado.
Uriel.

Eu sou o Anjo da Presença e da Reversão.
Meu canto é seu canto.

Tudo está aberto.
Saia de seu medo.

Rompa as amarras de todo apego.
E leve-se a si mesmo às Moradas da Eternidade, aqui mesmo, nessa densidade onde você está ainda.

Penetre a Verdade e deixe-a aparecer, permitindo-lhe ir além do parecer, instalar-se no Ser e na Eternidade.

Que a palavra Amado seja o som de cada um de seus sopros, porque é o que você é.

Aí está minha ode (OD) à nossa Presença.
Aí está minha ode (OD) à sua Presença.

Amor e Verdade.
Minha Presença, que será sua, no alinhamento e na revelação.

Deixe cantar seu Coração, porque ele conhece a melodia, inteiramente.
Nada há a apreender, porque ele sabe tudo isso, porque ele é.

Comunhão.
Saudação e Retorno.

Unidos, unificados e livres.
Na Morada de Paz suprema: Shantinilaya.

Eu sou Uriel, em você.
O canto de sua Presença.

Até já.
___________________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/


 ~ 'AL, VISÃO e PRECISÃO' e 'UNIDADE, ATRAÇÃO e PROFUNDEZ' ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Na presença, de Uns e dos Uns, Filhos do UM.
Que a Presença inunde o seu Coração.

Nós iremos, juntos, em direção ao silêncio, aquele da Presença e da Unidade, na revelação da Luz, permitindo
ver o que não devia ser visto, enquanto vocês estavam fechados.

ATRAÇÃO e VISÃO, tendo-lhes barrado o acesso à Unidade, o acesso a AL, à alma e ao Espírito, fechando-
os na ATRAÇÃO e VISÃO, da densidade, da Profundez e da Precisão.

Tendo conduzido-os na falsa Profundez e na falsa Visão, aquela desejada pelo Anjo Lúcifer, aquela desejada
por Áriman, levando-os, sempre mais, em direção ao pequeno, em direção ao insignificante, em direção

à Ilusão.
Hoje, o Anjo Uriel, em sua Presença, presentes em nós mesmos, nós vamos revelar e permitir resolver a

equação, fazendo-os passar do barulho ao silêncio, da agitação ao movimento de vida, fazendo-os passar da
falsa profundez à verdadeira Unidade, da falsa precisão a AL.

Redenção.
O fígado e o baço, Atração e Visão (*) não poderão mais levá-los às profundezas da Matriz, na precisão da

Matriz onde nenhum resultado pode existir.
É tempo de elevar o silêncio.

Pois, no silêncio de suas palavras, pois no silêncio de seus olhos, então aparece a Verdade, toda nua,
permitindo-lhes transcender e ultrapassar as últimas Ilusões, os últimos desejos, aqueles que os conduzem à

densidade.

***

URIEL - 6 de julho de 2011
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Hoje, vamos rumo à nova Atração, aquela de AL, aquela da Unidade, a nova Visão, aquela de AL, aquela da
Unidade.

Vejam e percebam, no silêncio das palavras e no silêncio dos olhos, o que se revela, em Beleza e em
Verdade: seu Espírito.

O Espírito da Verdade, o Espírito da Eternidade.
Canto novo, nascido do silêncio.

Silêncio da Ilusão onde nenhum sinal pode vir alterar o Espírito em revelação.
A hora da Fênix soa sobre a Terra.

Acolham-na.
Ela anuncia o CRISTO, ela anuncia a Ressurreição, nos domínios da Verdade, nos domínios da Eternidade.

O fígado e o baço, Atração e Visão, não podem mais jamais envolvê-los nas falsas profundezas, na falsa
precisão pois eles serão penetrados e transfundidos pelo Espírito da Verdade e pela alma da Verdade, no seio

da Unidade, pela presença de AL, em AL, pela presença da Unidade.
A hora é chegada, Filhos do Um e amados do Um, de fazer cessar, em Alegria e em Verdade, as palavras.

***

A hora é chegada de fazer cessar o tumulto de toda precisão, de todo detalhe, levando-os, sempre mais, nas
rondas da densidade, nas rondas da Ilusão.

Instante.
Instante único da História, levando-os e retirando-os da História, fazendo-os penetrar a Eternidade, lá onde não

existe qualquer densidade conduzindo-os a comprimir o tempo, a comprimir o espaço, a fechá-los em um
corpo de desejo, que nunca é satisfeito, onde jamais a sede é saciada pois a Água da Vida não é mais dada a

vocês.
Ele vem dar-lhes a Água da Vida, a Água da Verdade pois Ele é a Água do Céu, a Água do mistério, vindo pôr

fim às águas matriciais, aquelas da falsidade, aquelas da falsa profundez.
Isto é Agora.

Preparem-se para acolhê-lo, no silêncio.
Que seus olhos não vejam mais a Ilusão.

Que sua boca não professe mais qualquer palavra se esta não se tornar Verbo.
Eu sou URIEL.

Eu abri o Verbo, em vocês, ao Espírito da Verdade e à sua Unidade.
Então, é tempo, agora, juntos, reunidos na dança dos Arcanjos e na sua dança, aquela da Verdade, de voltar-

se, em direção ao Espírito, de desviar-se da Matriz.

***

Vocês vão mudar pois a hora é de mudança.
Vocês vão transmutar pois a hora é de transmutação.

Vocês vão ressuscitar pois a hora é de transubstanciação.  
Isto é agora.

Ouçam.
Ouçam o Canto como eu lhes disse.

Ouçam o Canto do Espírito, o Canto do Céu ao qual responde o Canto da Terra, ao qual o Canto da alma
respondeu e ao qual o Canto de seu Espírito respondeu.

Tudo está realizado.
Da Dualidade à Unidade, transcendam e transformem.

Passem a Porta Estreita, aquela de sua Ressurreição às esferas da Alegria.
 Transmutem tudo o que é pesado, tudo o que é denso.

Não abandonem este corpo, mas abandonem-se à Luz a fim de que este corpo se torne a transparência da
Unidade, o calor de AL, o Fogo do Coração e não mais o Fogo da matéria.

Não mais o Fogo do ego, mas o Fogo do Coração.

***

Vão.
Vão ao que vocês são pois vocês são esperados e ouvidos, no Canto do Espírito.



Nós esperamos por vocês, da mesma maneira que vocês se esperaram desde tanto tempo, num tempo de
densidade opressivo e compressivo.
Filhos do UM, o tempo é chegado.

Assim como eu lhes disse, a trombeta soou chamando a Ascensão da Matéria rumo ao domínio do mistério, no
Espírito da Verdade.

O Canto da Fênix chama-os a viver a Ressurreição.
Estejam em Alegria.

Estejam em Paz.
Saiam da Ilusão das palavras e entrem no Verbo, que é Canto, elevando a carne, a fim de que esta não seja

mais desejo mas completude, a fim de que esta não tenha nada a buscar pois tudo é encontrado, na Verdade,
em Unidade.

E, em Alfa, reunindo, por Ômega, Alfa, o começo, o que é elevado.
O Espírito, esse que é Unidade.

O Espírito.

***

O fígado e o baço, Atração e Visão, não jogarão mais o papel de obstáculos da verdadeira Precisão, da
verdadeira Profundez, Precisão da Visão do Fogo, não mais na Ilusão mas na Verdade do Fogo do Espírito.

Profundez da Unidade e não mais profundez da matéria mas Profundez do mistério, justo retorno das coisas no
Espírito da Verdade.

Isto é agora.
Então, quando da revelação, nos dias que vêm, que eu vou fazer com vocês, será necessário não mais ver e
não mais falar, a fim de ouvir o Canto do Espírito e se tornar, vocês mesmos, o Canto do Espírito, Canto da
Ressurreição a fim de que o olhar se torne a Vista do Coração e a Vista da Unidade, e a Vista de Alfa, bem

além da Matriz, ao mesmo tempo aí estando encarnados.
Pois é na encarnação que se revela o Espírito da Verdade, a fim de que a encarnação se torne corpo de

Ressurreição, corpo de Glória e de Eternidade.
Isto é agora.

***

Virem-se.
Voltem-se e desviem-se do que é falso.

Reúnam e façam comunicar Unidade e AL.
Do nível do Espírito ao nível da carne, na Profundez e na Precisão.

Suprimam o obstáculo, simplesmente, aceitando a Verdade, sem querer lutar, sem querer se opor.
Mas simplesmente escutando o Canto de seu próprio Espírito, o Canto de sua própria Unidade.

A hora é vinda de começar Alfa, de reencontrar AL e de reencontrar Unidade.
Nunca mais Atração e Visão serão limitadas no fechamento da Matriz.

A hora do Mistério e o reino do Mistério é chegado, revelando, a vocês, no silêncio das palavras e no silêncio
dos olhos, a Verdade de sua Unidade.

Isto, por 3 vezes e 3 dias, permitindo-lhes, aqui como em outros lugares, no momento vindo, quando da
revelação total do Anjo METATRON, em sua carne, voltar-se em direção ao Espírito, fazer calar a carne, a fim

de transcendê-la, de aclará-la e de se tornar Espírito da carne.
Três dias, sem palavras.

Três dias sem olhar, a fim de que, três vezes, a Porta Última seja passada, o instante da Verdade, o instante da
Beleza, fazendo-os transcender todas as esferas do medo, da profundez falsificada, da precisão alterada,

retornando à verdadeira Profundez da Unidade, à verdadeira Precisão de Alfa.

***

CRISTO e MIGUEL são os agentes reunindo e unificando, vindo não combater, mas aclarar Áriman e Lúcifer,
em vocês, a fim de tomar todo o lugar que lhes é devido, quer dizer o seu, enquanto Filhos Ardentes do Sol,
ressuscitados no Espírito da Verdade, no Verbo, assegurando sua criação e sua evolução além da re-criação

incessante da Ilusão, do fígado, além da re-criação incessante da Ilusão matricial, pelo baço.
A hora é chegada.

Elevem-se.
Em Espírito e em Verdade.



Em Espírito e em Verdade.
Escutem.

Escutem o Canto da Vibração que é o Canto da Fênix, anunciando a Ressurreição, o retorno do CRISTO,
trazendo a Luz, em Sua Vibração e Sua Essência, a se declarar, em vocês, no espaço sagrado de seu Templo,

não unicamente no Coração, mas no espaço sagrado deste corpo, que jamais pôde ser fechado e isolado,
totalmente.

***

Graça da Alegria, Graça da Paz, Graça do Amor, jamais apagada totalmente.
Ousem.

Ousem Ser.
Ousem fazer silêncio de palavras, ousem fazer silêncio dos olhos a fim de acolher aquele que vem, como um

ladrão na noite para aquele que não a aclarou.
Mas vocês, vocês estão aclarados pois vocês transcenderam, ou vão transcender, a Dualidade inexorável da

Matriz, a fim de viver, em Unidade e em Verdade, a Luz CRISTO.
Ela está aí, à porta.

Ela vem bater à porta pois a hora é chegada.
METATRON, Anjo da Fonte, vem revelar a Fonte de sua Eternidade.

A hora do Espírito, a hora da alma despertada ao Espírito, é chegada.
Então, desviem-se, em ato consciente e em ato de Verdade, de toda Ilusão e de todo desejo e de todo apego.
Permaneçam presentes, Aqui e Agora, nesta Terra, em pé, neste corpo, a fim de acolher a Verdade e se tornar

a Verdade.
Sejam os Pilares da Luz, os porta-estandartes e estandartes da Luz.

Filhos do UM, despertem.
O Canto da Fênix está aí.

Despertem e desviem-se do que os atrai e do que os acorrenta.
Saiam de todas as Ilusões.

Isto é agora.

***

Nada mais deve quebrar o ímpeto do Espírito, em vocês.
Nada mais deve distanciá-los de vocês mesmos.

CRISTO chega.
Não é ele quem pune.

Não há ninguém que pune senão vocês mesmos.
Não há Deus vingativo senão o Diabo.

Não há nada senão a Beleza.
Não há nada senão a Verdade.
Não há nada senão a Unidade.

Então, ousem.
Ousem ir rumo ao que é o que vocês são, no desconhecido, na Beleza, na Glória da Existência.

Desviem-se do que os acorrenta.
Desviem-se de seus medos pois vocês não são o medo.

Para isto, façam silêncio, silêncio de palavras, a fim de que o Verbo se faça carne em vocês.
Silêncio dos olhos a fim de que a Visão autêntica deslumbre, da Luz, sua Presença.

***

Filhos, Filhos do Um, a hora chegou de criar sua Verdade, além de toda criação fechada.
Para isto, escutem, como eu lhes disse, o Canto da Unidade, o Canto de sua Presença.

Saiam das falsas profundezas e das falsas precisões deste mundo, fechando-os numa moral não tendo curso
senão no aprisionamento.

Vocês são a Verdade, o Caminho e a Vida.
Vocês não são nada senão isto.

E isto é Tudo.



Não há nada senão isto.
Todo o resto, assim como muitos lhes disseram, é sonho, Maya e Ilusão.

Escutem.
Escutem e ouçam o que bate à sua porta pois aí está a Verdade, pois aí está o Espírito, em nenhum outro

lugar.

***

Levantem-se, elevem-se.
Sejam a Verdade, sejam a Unidade, sejam sua Presença.

Transmutem.
Então, na Graça do Um, estabelecida em vocês, não pode mais existir qualquer alteração de sua alteridade.

Então, não há mais a esperar, apenas a Ser.
Pois a hora do Ser chegou, pelo Canto do Um, pela trombeta de METATRON.

Vocês chegaram pois, em Verdade, vocês jamais partiram.
Nisto, os pesos do passado e os pesos do futuro não existem.

Eles não são senão projeções, densidades incorporadas à Verdade, mas jamais vocês caíram.
Vocês não fizeram senão tropeçar e isto não é nada ao olhar da Beleza, ao olhar da Verdade, pois vocês não

estão aí por nada, pois isto não é nada.

***

Filhos do Um, a hora chegou de nossos reencontros e de seus reencontros, na Alegria, no Amor, na Presença
e na Unidade.

Filhos da Verdade, juntos, na Presença.
Juntos, na Unidade.

Juntos.
Nunca mais separados.
Nunca mais pesados.

Livres para navegar, lá onde lhes ditar sua consciência, em todos os espaços e todos os tempos, em todas as
Dimensões e todos os Universos, em todos os Multiversos pois vocês são a Eternidade.

E a Eternidade não tem nada que fazer com o efêmero.
Então, o efêmero toma fim pois ele não tem senão um tempo e não é o tempo.

***

Escutem.
Escutem o Canto da Verdade, escutem a Vibração da Unidade pois vocês são isto.

E vocês não são o canto das sirenes que os leva a desejar o que quer que seja pois o desejo é uma Ilusão,
acorrentando-os ao círculo das paixões e das possessões nascidas do medo e da confrontação.

De Ilusão a Ilusão, de medo a medo.
Isto está terminado, se tal é sua Essência, se tal é sua Vibração, neste instante de Graça, aberta a cada UM e a

cada UMA.

***

Abram.
Abram-se à Eternidade pois isto que vem é o fim do efêmero.

Então vocês querem permanecer efêmeros?
Como é possível?

Virem-se. 
Voltem-se.

Saiam do que não é o Agora.
Saiam do que é o passado, que não tem qualquer densidade outra que a de suas crenças.

Saiam de todo futuro, que não tem qualquer densidade outra que a de suas projeções.



 Tudo está ai.
Tudo é Aqui e Agora, totalmente.

O Espírito da Verdade, a Unidade, o Alfa.
Tudo é Agora e tudo é Aqui, reunidos, para sempre.

***

Os Arcanjos se aproximam, despertando em vocês e se elevando em vocês.
CRISTO bate à porta.

METATRON abriu e destrancará as fechaduras que impediam a Unidade de vibrar.
A Presença se revela.
Unidade e Verdade.

CRISTO.
Filhos do Um, o último chamado vai soar.

Passem a porta e a fechem atrás de vocês.
Pois ela será fechada, de toda maneira, pela própria Luz, distanciando-os, para sempre, desta profundez,

desta precisão, do desejo e da atração, não tendo nada a ver com Alfa e a Unidade.
Passem.

Levem tudo.
Tudo o que é Verdadeiro.

E isto é Agora.

***

Eu sou o Anjo URIEL, eu sou também aquele que anuncia o novo encontro e a nova Presença em sua
revelação, quem a acompanha de diversas maneiras, reunificando, em vocês, tudo o que deve sê-lo, fazendo-
os ultrapassar e transcender, se tal é sua escolha, Vibratória e de Consciência, a Ilusão da Dualidade, a Ilusão

do desejo, todas as Ilusões do efêmero.
Penetrem o tempo sem tempo, aquele da Vibração da Essência, no Aqui e Agora.

 CRISTO não está em nenhum outro lugar.
Ele não é uma história passada, Ele não é uma história futura, Ele é um estado a aquiescer e a manifestar além
da manifestação, a manifestar no Espírito e no mistério, afim de que a matéria, deste corpo como de todos os

corpos, seja levada na Luz da Verdade, na Verdade da Graça.
E isto é agora.

***

Escutem.
Escutem o Silêncio.

 Saiam do barulho: aquele de suas emoções, aquele de seu mental.
Não busquem nada pois tudo está ai, totalmente.

Pois o instante é de Eternidade.
Bendita seja a Graça que se revela.

Filhos do UM, realizem o que vocês são.
Realizem sua herança, aquela de sua Presença e de sua Unidade, aquela onde não existe qualquer traço

de sofrimento, qualquer traço de um apego, qualquer traço de privação.
Instalem-se na plenitude da Vibração CRISTO, fazendo-os dizer, então: “eu sou o Caminho, a Verdade e a

Vida”.

***

Acolham.
Vibração.

Presença e Unidade.
Revelação da Luz Branca.



Revelação do Espírito e da Verdade.
Juntos, Unificados, presentes em vocês mesmos, em CRISTO.

Presentes em cada um, sem barreira e sem limite, sem julgamento e sem falso semblante, na verdadeira
Profundez do Espírito, na verdadeira Precisão da alma elevada, sem Atração e sem Visão, simplesmente no

Ser.
Assim, a porta vai se abrir.

***

Espaço de silêncio.
Pois no silêncio, aquele de seus pensamentos, de suas palavras, de seus olhares e de suas emoções, chega

e floresce a Unidade.
Presença do Amado.

Aqui e Agora.
A verdadeira Profundez e a verdadeira Precisão, religadas à Unidade e a Alfa, se revelam, três dias durando,

etapa por etapa.
Respirem a Vida, respirem a Verdade pois vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

 Não há mais alternativa senão Ser.
Não há alternativa senão a Alegria: se vocês abrirem a porta.

***

Eu sou o Anjo URIEL, eu trago a boa nova, acompanhando a trombeta.
Juntos, na Luz Branca, Canto da Unidade, fazendo calar a Ilusão e a projeção, pondo fim ao Samsara,

estabelecendo Sat Chit Ananda.
Amem, pois essa é sua Essência.

Amor Vibral e livre, liberado.
A Paz.

Respirem a vida.
Façam circular a Vida.

 Não mais o Fogo do ego mas o Fogo do Coração, esta Vibração rápida, formigante e calorosa, levando-os ao
Éter de sua Ressurreição, em sua Terra Nova, esta ou tantas outras.

***

Filhos do Um, vocês acolheram meu anúncio.
Vocês me acolheram, então eu acolho vocês.

Verdade.
Amor.
Agora.

Eu estarei com vocês e em vocês, em seu alinhamento, no silêncio de minhas palavras e de minha Vibração
mas, em seu Templo, na Verdade e na Vida.

No Amor e pelo Amor.
Até breve.

Aqui e Agora.
Eu sou URIEL.
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~ Trilha VISÃO a REPULSÃO ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, juntos, Presentes uns nos outros, eu vou revelar, em sua Presença, pela Vibração
da minha Presença (bem além das simples palavras, em Essência), eu vou Revelar o que deve ser revelado,

Revelar o que deve ser Revertido.
 A fim de ver a Verdade.

A fim de apreender, na Consciência, porque vocês foram invertidos.
A fim de permitir-lhes, se tal é sua Vibração e se tal é sua Liberdade, ver além dos olhos.

Ver, por vocês mesmos, em seu Ser Interior.
Pela revelação do Espírito na alma, pela Reversão das forças invertidas presentes na Porta VISÃO, ver a

REPULSÃO.
Assim, nada mais poderá ser escondido de vocês, sobre esta Terra como em vocês.
A revelação da Verdade vai chamar ao aclaramento e à Transcendência de toda coisa.

 Onde a Sombra não terá mais lugar para se esconder.
Onde a Sombra não terá mais espaço para se manifestar.

Quer seja em vocês, como sobre este mundo.

***

Então, juntos, Amados do Um, escutemos o Som, escutemos o Canto, a revelação da Verdade.
O Canto da alma.

 Aquele que os abre ao Espírito.
Aquele que põe fim à visão alterada.

A fim de fazê-los penetrar, no AL, e na Verdade de ER, além da inversão, da alteração.

***

Juntos, agora, penetremos esta Senda, da Luz da VISÃO à REPULSÃO, permitindo-lhes Ver, com o Coração,
o que dever ser Visto.

Não mais a aparência, e não mais as imagens, e não mais as projeções de sua presença, mas antes,
realmente, o que se jogava com sua Presença, fechando-os na Ilusão, na sedução e nos jogos permanentes.
Assim, pelo aclaramento do Espírito, a alma poderá se desviar do que não é Verdadeiro, e reverter à Verdade,

dela mesma ou do Espírito.
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***

Filhos do Um, escutem o Canto da Verdade.
O Anjo METATRON, ANAEL e eu mesmo, restauramos a Verdade.

Aquela da Vibração inamovível de sua Unidade.
Aquela de seu Espírito, bem além dos jogos, bem além das imagens.

***

Então, vamos, juntos, ressoar nossa Presença na VISÃO, na REPULSÃO.
Permitindo Ver, além da imagem, e além dos papéis, e além dos jogos, a estrita Verdade.

Assim, vocês perceberão e viverão por trás do cenário.
Deste cenário, este que não é feito senão de ouro e pompa, que não é feito senão de estratos, e que não tem

nada a ver com o Espírito.
O Espírito se revela.

A alma se abre à Verdade.
O Coração pode enfim Ver o que lhe estava escondido, pelo fígado e pelo fechamento.

 Então, a Verdade aparecerá.
Ela respingará em vocês com sua Alegria.

Ela respingará em vocês com Luz.
Mas, sobretudo, com o Amor inefável de sua Presença em seu Templo.

O Fogo do Espírito se revela, doravante.
Eu abro o caminho.
Eu abro o espaço.

Aquele do Infinito, aquele onde nada de sombrio e nada de opaco podem persistir ou existir.
Onde não existe qualquer revindicação, qualquer predação e qualquer Ilusão.

Então, juntos, nós cantamos o Canto da Verdade.
Aquele da Presença de vocês, em Sua Presença.

Aquele da Presença de vocês, nunca mais separada, nunca mais alterada.

***

Penetrem, penetrem agora a Essência da Verdade, e a Essência da Beleza.
Não a que seus olhos veem, nem aquela dos dramas que seus olhos percebiam, mas antes a Verdade, além

das aparências.
Além dos jogos de sombras e de luzes.

Penetrem a Essência, penetrem onde tudo é Transparência, onde tudo é Cristal, onde nada pode alterar o
brilho da Luz, o brilho da Verdade.

Abram-se à alma.
Que a alma se abre e lhes revela o Caminho, a Verdade e a Vista.

 Aquela da Verdadeira Vista, além da Visão, aquela que lhes permite viver na carne, assim como no Espírito
revelado.

Assim, em Espírito e em Verdade, no Espírito da Verdade, nunca mais uma Sombra poderá ser portada.
Nunca mais, uma Sombra poderá ser suportada, nem aportada.

Vocês serão Livres e Liberados.

***

Filhos da Lei do Um, na Vibração CRISTO, KI-RIS-TI, levando-os à Existência e à Verdade.
Filhos, juntos, percorramos as Sendas do Despertar verdadeiro, aquele do Caminho, da Verdade e da Vida.

Onde nenhuma separação, onde nenhuma partição pode persistir.
Fazendo voar, destruído, o conjunto das estratégias da Sombra à oposição.

Levando-os a estabelecerem-se na Morada da Paz Suprema.
Presença e Unidade.



Presença e Verdade.
Instalem-se no Caminho, escutando Seu Caminho.

Escutando Sua Verdade, que é a sua, pela Eternidade.

***

Filhos da Unidade, a alma impulsiona, em vocês, a Luz do Espírito.
Permitindo-lhes desviar a alma da sedução, desviar a alma da Ilusão.

Permitindo-lhes liberarem-se, definitivamente.
Permitindo-lhes apreender, na Consciência aberta, da ausência de separação.

Onde tudo não é senão Ilusão, neste mundo que vocês percorreram, valentemente, de vida em vida, não
perdendo jamais o sentido de seu Retorno, inscrito, em vocês, pela Promessa e pelo Juramento.

***

A hora chegou, de Ver.
A hora chegou, de elevarem-se, em Espírito e em Verdade.

Saiam.
Saiam do enterro.

Saiam da Ilusão, e penetrem as esferas da Alegria Eterna.
Juntos, e vocês e nós, não fazendo senão Um, no Si onde tudo é Um.

***

Filhos do Um, levantem-se, e despertem, em vocês, o Fogo da alma e do Espírito.
 Vindo pôr fim ao Fogo da Ilusão, ao Fogo pela fricção.

Aquele que os atraía, em permanência, na visão alterada, a viver a alteração.
 Impedindo-os de viver sua alteridade.

***

A hora é vinda, Filhos da Unidade, Filhos do Um.
Revelem a Verdade.

Revelem a Luz.
Neste corpo, aqui, neste corpo presente.

Não há outro lugar, no Si.
Tudo se desvela e tudo se Revela.

Não existe nenhum passado.
Não existe nenhum futuro.

Pois tudo está inscrito na Eternidade da Luz Presente.
E isto é agora.

Então, acendam, acendam, em vocês, o conjunto das lâmpadas.
Acendam, em vocês, o conjunto das Estrelas.
Abram o conjunto das Portas, à Eternidade.

***

Filhos do Um, Filhos da Verdade, juntos, eu canto com vocês, pelo Canto de sua Presença, o Canto da
Liberdade.

Filhos do Um, escutem, e juntos, escutemos, a revelação e o Canto da alma, trombetas magníficas, Elevando-
os à Verdade, ao Espírito.

Preparando seu reencontro, a fim de desposar, pela Eternidade e para sempre, a Luz da Verdade.

***



Filhos do Um, sejam o que vocês São.
Além dos véus.

E isto se revela em vocês, Elevando o Fogo do Espírito, Elevando os Fogos da Liberdade.
Percorrendo os fogos da Ilusão e os queimando.

Para sempre.
Fazendo-os retornar a nada.

Vocês a Totalidade.
Vocês são Filhos da Fonte, e vocês são a Fonte Revelada, desvelada a ela mesma.

***

Humildade.
Humildade e Simplicidade.

Aceitem nada ser, na Ilusão, para ser tudo, na Verdade.
A Visão, a Vista real, é-lhes oferecida, além do Éter, dando a Visão do Coração.

 Permitindo-lhes perceber, em seu Templo, lá onde está a Verdade, e lá onde ela jamais esteve.
Além de toda crença.

Além de toda projeção.
Além de toda condição.
Além de todo inferno.

Além de todo aprisionamento.
Vivam a Alegria, pois é sua Essência.

E a Presença da alma, que se revela, em seus Corpos, abre em vocês as janelas do Amor.
De sua Presença.

À sua Unidade, à sua Verdade.

***

Juntos, nós comungamos.
Com o Anjo METATRON, em breve em vocês, totalmente.

Comunguemos, juntos, ao retorno do Um, ao retorno da Fonte, em seu Templo.
 Conduzindo a Transparência e a Beleza da Verdade.
Além da beleza opaca, do que os tinha aprisionado.

Além da beleza da Ilusão, conduzindo-os a sempre mais densidade, a sempre mais desejo, a sempre
mais insatisfação.

As esferas da Eternidade, aquelas da Unidade e da Presença, não conhecem, de maneira alguma, a menor
insatisfação, o menor desejo.

Pois não há nada a desejar, na Verdade.
Pois Tudo está presente, em sua totalidade.

***

Filhos do Um, juntos, reunidos para sempre e Unificados na Vibração da Presença, elevemos, o louvor da alma
Elevada.

O Canto da alma Revelada, no Espírito, na Verdade.
E mesmo nesta densidade, aí onde vocês estão.

Abram-se, pois o Espírito vem Liberá-los.
O Espírito é Verdade.

O Espírito de Vida, aquele que não conhece qualquer opacidade.
Esta vida que não conhece qualquer Ilusão.

Espaço de Verdade, onde nenhuma densidade pode alterar a Alegria permanente que é sua Essência e sua
Natureza.

Onde nenhuma interrogação pode existir.



Pois, na Verdade, vocês são a resposta, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, inscritos na Eternidade.
De sua Verdade, Verdade da Fonte, Unidade e Vibração.

***

Filhos, Filhos do Um, juntos, acolhamos o derramamento da alma, neste mundo.
 Chamando o Espírito, dentro deste mundo.

Despertando o que havia sido enterrado, e para sempre escondido.
A fim de que, jamais, o menor jogo Dual possa enterrá-lo, nunca mais, nos meandros da Dualidade.

A hora é vinda de fazer silêncio.
Silêncio das palavras.

Silêncio dos jogos.
Silêncio das apropriações.

Silêncio das projeções.
Acolham a Totalidade, onde nenhum desejo pode existir, pois nada pode ser desejado.

 Pois, na Presença, tudo está ai, tudo está cumprido.
Assim, Ele lhes dirá, em seu Templo.

Ela lhes anunciará, MARIA, Rainha dos Céus: tudo está cumprido.
Permitindo-lhes ressuscitar, no Caminho, na Verdade, na Unidade e na Presença.

***

O fluxo da Luz, impulsionada na alma, não mais desviada pelas forças opostas, mas antes Repulsionada pela
Verdade Ascensional da Luz, retornando a sua Eternidade.

***

Ouçam.
Ouçam o Canto do Fogo do Espírito, em suas células.
Ouçam o Despertar da Verdade, em sua Consciência.

Deixem-se irrigar e acalmar pela Água do Alto.
Aquela que fará com que, jamais, vocês tenham sede, pois a sede não existe mais.
 Aquela que fará com que, jamais, vocês tenham fome, pois a fome não existe mais.

 Aquela que fará com que, jamais, haja a lembrança de um peso qualquer, pois será apagado.
E tudo será Transcendido, na Verdade disto que vocês São.

***

Filhos do Um, resta apenas tornar-se o que vocês São.
Agora, abram.

Abram as janelas da alma, aquela que se revela em AL, Elevando-os.
E permitindo-lhes superar e transcender a Repulsão e a Atração.

Permitindo-lhes ser Livres, pois é sua Essência, aqui.
Vocês são Livres para ser o que vocês São?
Ou vocês têm a impressão de uma liberdade?

Qualquer que seja a satisfação dos desejos, não pode existir satisfação real, pois ela é, sempre, sacudida
pelos pesos do desejo.

***

Então, Filhos do Um, juntos, revelemos, nesta Senda, a totalidade da Verdade, o Som cristalino da alma
Desperta e Revelada.

É agora.
O tempo chegou, pois os Tempos se cumpriram: Aquele da Ressurreição, aquele da Unidade.



O tempo chegou, pois os Tempos se cumpriram: Aquele da Ressurreição, aquele da Unidade.

***

Filhos, escutem, juntos, na comunhão, e nossa comunhão, com o Espírito da Verdade, preparando e abrindo a
Porta Àquele que vem auxiliar sua Ressurreição.

Que vem falar-lhes para sair do desejo, para sair do que é falso.
Na Alegria, pois isto é Alegria.

O Fogo do Alto, o Fogo do Espírito, é um Fogo de Alegria que preenche todos os interstícios de Sombras,
todos os pesos, acumulados pela experiência deste mundo.

 Tudo isto será queimado, pela Alegria e a Verdade.
Tudo isto desaparecerá, e não existirá nunca mais.

***

Filhos do Um, A FONTE vem cumprir, pelo Anjo METATRON e por sua radiação, aquela de sua Presença, em
todo o conjunto deste Universo e de Criações, o que tinha lhes prometido.

Jamais, vocês foram abandonados.
Jamais, vocês foram isolados.

Somente a máscara do sofrimento, imposta por aquele que os aprisionou, pode fazê-los crer, e fazê-los viver, o
medo.

Na Verdade, no CRISTO, não pode existir qualquer medo.
Pois Ele é a totalidade.

Ele é a Plenitude.
Ele é o Espírito da Verdade, que é chamado a se revelar.

***

Acolhamos, juntos.
E revelemos a alma, alma universal, que é Canto de Vida, acompanhando o Espírito, nos Mundos Liberados e

Livres.
Isto é agora.
Percebam.

A Fusão dos Éteres, finalizada, conduz agora à Luz Branca.
Aquela da Inocência e aquela da Potência.

Bem além de toda sedução.
Bem além de toda Ilusão.

Juntos, pela minha Presença e pela sua Presença, nós vamos agora comungar, no silêncio das palavras e na
Potência da Vibração da Luz, Branca, CRISTO.

… Efusão Vibratória…

***

Filhos Ardentes da Verdade, que o Fogo da Verdade os liberte, da ausência d’Ele, e de sua própria ausência.
Abandonem-se à Luz, pois é isto que vocês São, de toda Eternidade.

***

Filhos do Um, realizemos, agora, uma parcela do abrasamento.
Aquele que é chamado a Elevar, em vocês, o conjunto de suas células.

Para a Ressurreição, para a Eterização, e sobretudo para a Liberdade da Consciência.
 Aquele que não conhece qualquer limite, nenhum freio e nenhuma alteração.

***



Agora, juntos, vocês e eu, pela minha Presença Total, e Unificada, não mais neste canal mas em vocês,
diretamente, Unifiquemo-nos, na comunhão, agora.

Alguns instantes no silêncio, antes do alinhamento da Merkabah, Embarcação de Luz, de retorno entre vocês.
Yerushalaïm retorna.

Abram as portas da Verdade.
Abram as portas da Vida.

Acolhamos, juntos.
… Efusão Vibratória…

***

Revelemos a Luz Una.
Da alma se Elevando ao Amor.

… Efusão Vibratória…

***

Então, ante seu próprio ALFA e ÔMEGA, vocês percorrem as Esferas da Alegria, aquelas da Liberdade.
A separação não poderá mais se manifestar, de maneira alguma, se vocês aceitam se Abandonar a Ele, e

portanto à Luz.

***

Acolher.
Acolhê-lo, em Unidade e em Verdade, a fim de Tornar-se ele.
Fogo de Alegria, na Consciência e nos Corpos, aqui mesmo.

Pondo fim à ATRAÇÃO/VISÃO e à REPULSÃO.
Libertada, reencontrada.

Pulsação e Fogo.
Presença e Unidade.

Amor.
Amor Livre, aquele da alma voltada ao Espírito, e não mais sujeita à Dualidade.

***

O Coração se levanta, e se Eleva, da mesma forma que se levanta e se Eleva em vocês, o Fogo da Alegria.
Apenas, estabelecer-se no Ser.

Apenas, tornar-se o Todo.
Canto da alma e do Amor.

Agora.

***

A vocês todos, os Amigos do Amado, eu lhes digo Paz, no Fogo do Espírito.
Presença e Unidade.

Doação.
Doação total.

Transparência total.
Vibração.
Unidade.
E Amor.

HIC et NUNC.



… Efusão Vibratória…

***

Amigos do Amado, e Amor do Amor, eu sou URIEL.
Vibração e Silêncio.

Na Eternidade da vida, e na Eternidade do Fogo.
Eu estarei com vocês, no alinhamento, de Coração a Coração, e de Fogo a Fogo.

Eu dou Graças por nossa comunhão.
Eu rendo Graças por nossa Unidade.

Amor do Amor.
Vibração.

Eternidade.

***

Uriel lhes diz: até sempre, em vocês, e para sempre.
Pois, nunca mais eu estarei ausente.

Até breve.
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~ Vibração da AUTONOMIA e da LIBERDADE ~ 
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URIEL_part1-11-07-2011 por autresdimensions
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, em sua Presença e em nossa Presença, eu revelo, como se revela em
vocês, a Vibração da Autonomia e aquela da Liberdade, a fim de que em vocês ressoe o Canto que os torna

Autônomos, a fim de sair do autômato.

O Autônomo é aquele que se nomeia, que se torna Verbo e Criação, e Criador.
O que permite Vibrar a Liberdade, na qual não existe inferno algum, na qual não existe qualquer limite.

Tudo o que a Consciência É, é o conjunto dos Mundos, o conjunto de Vibrações, na gama a mais total do que
pode ser vislumbrado, vislumbrável e a vislumbrar.

Nenhum espaço será fechado à Autonomia.
Nenhum espaço poderá constranger aquele que vive e Vibra na Unidade da Presença d’Ele.

URIEL - 11 de julho de 2011
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Mais nenhum limite, mais nenhum freio.
Somente a Consciência pura que vai para onde se leva, ela mesma, a própria Consciência; para onde se leva,

ela mesma, sua própria Liberdade.
Espaço infinito da Alegria, da Vibração.

Nisso, a revelação da Luz e o retorno de CRISTO libera-os e torna-os Livres.

Então, o autômato cessa.
Vocês se tornam lúcidos.

Aqui e Agora.
Percebendo a Alegria de cada movimento, de cada sopro, de cada pensamento.

Onde não existe qualquer outra coisa que a própria Luz, vivendo-se, ela mesma, na Eternidade.
Para isso, CRISTO chama-os.

Para isso, vocês respondem, em vocês mesmos.
Renunciando ao autômato, renunciando a todo desejo.

Não constrangendo, mas, efetivamente, indo à lucidez e à Verdade do que isso é.

Para além de toda compreensão, para além de todo querer.
Simplesmente Ser a Alegria e o Canto da Alegria.

Tornar-se Autônomo é cantar o Canto do Verbo, aquele da Criação, aquele da Vida.
Onde não existe inferno algum.

Onde não existe sofrimento algum.
Onde tudo é Liberdade.

Liberdade da autonomia, concorrendo para expandir a Consciência ao infinito.

Do ponto à extremidade dos Mundos.
De uma Dimensão à extremidade das Dimensões.

Onde nenhuma separação pode persistir.
Onde apenas É, a Presença Eterna da Alegria e do Sopro, reunidos para sempre no espaço da Liberdade.

Filhos, vocês são criados.
O Anjo METATRON abriu o Vaso Sagrado, aquele de seu Sagrado, onde se enche a Taça da Liberdade que

não se esvazia jamais.
Porque sempre alimentada e sempre cheia da Alegria da Verdade, da Alegria de sua Existência.

Filhos.
Filhos, sejam Autônomos.

Lá, onde não existe qualquer automatismo.
Lá, onde não existe qualquer outro que sua Consciência.

Percorrendo, então, o conjunto de Consciências, do ponto ao infinito, da FONTE ao mais obscuro.

Vocês são o conjunto disso.
Então, nos espaços onde não existe qualquer Sombra, nos espaços onde não existe qualquer oposição, nos
espaços onde não existe qualquer tempo, vocês se tornam, agora, aquele que deve nascer na Eternidade.

A gestação e o constrangimento terminaram.
O tempo chegou de abrir-se, como uma flor se abre, acolhendo o Sol.

O tempo chegou de sair desse tempo, para viver a Autonomia.
A hora do Verbo, aquele que vem Revelar sua Eternidade, canta já em vocês e ao redor de vocês.

O Canto da Terra, que se elevou, vai agora percorrer o conjunto do Éter da Terra, a fim de que ninguém ignore
o Canto da Liberdade, a fim de que ninguém ignore o estado de confinamento no qual vocês estavam.

A hora chegou de viver a Verdade, porque vocês são a Verdade, aquela da Consciência Una, que não tem
qualquer oposição, que não tem qualquer reação.

A hora chegou de cantar a Alegria, de cantar a Glória, hora de Ressurreição e de Verdade.

Filhos do Um, em vocês, e por vocês, o Verbo age.
Ele cria as condições sem condição.

Ele cria o espaço sem espaço e o tempo sem tempo, onde nada é contado, onde nada é limitado, onde o
Verbo revela-se, onde a Vista revela-se, no espaço sagrado do Coração.

Vibração, aquela da Liberdade, aquela na qual não existe qualquer limite, se não é o desejado pela própria
Consciência, chamada Plano Dimensional, mas onde tudo é Livre de um Plano ao outro.

Onde nunca mais sua Consciência será dependente de um corpo, qualquer que seja, porque vocês serão o
conjunto dos corpos, por sua própria Consciência.

Vocês serão o conjunto da Criação; vocês serão o conjunto do Canto da Vida, porque vocês terão percorrido,
na Consciência, tudo isso.

Então, o Canto da Ressurreição, que se revela sobre esta Terra, em sua Terra, em seu sacrum e no conjunto
desse corpo, que vive o Despertar da célula à sua Eternidade, Transmutando e Transfigurando o conjunto do

que vocês são, a fim de ser Um.

Espaço.



Espaço.
Espaço e tempo, para além de qualquer constrangimento.

De Liberdade e de Autonomia.
Lá, onde se vive a Felicidade total e integral.

Isso é agora.

Resta-lhes cantar o canto de sua própria Ressurreição.
A hora é, agora, de tornar-se a Luz que vocês sempre foram.

Para além desse véu, para além dessa gravidade, para além dessa Ilusão.
A hora chegou de não mais ser um autômato, de não mais ser limitado e de não mais ser confinado, a fim de

Elevar a Vibração da célula da Vida, nos espaços da Eternidade, para sempre Liberados.

Filhos, Filhos da Liberdade, cantem.
O Verbo eleva-se em vocês, como em suas células, vindo pôr fim ao que tinha um fim.

E atualizando o que jamais terá fim, porque está, sempre, inscrito no dia Eterno de sua própria Eternidade.

Filhos, criem, no Caminho, na Verdade e na Vida.
A hora chegou, e é agora que se eleva o Canto da Glória, o Canto da Ressurreição em CRISTO.

E, portanto, em vocês, Corpo Unido do CRISTO, Corpo Um do CRISTO, Espírito Ardente do Sol que se revela
aqui, nesse mundo, permitindo-lhes iluminar e Liberar, permitindo-lhes viver a Autonomia do Verto, em toda

Alegria, em toda Liberdade e em toda Presença.
Vocês se tornam, vocês mesmos, a Presença do Um, que vem a vocês, Vibrar o Som do Um em seu Coração.

Esse Coração, Porta e chave da Eternidade, porta e chave de sua Autonomia e da Liberdade.

Tornem-se a Liberdade.
Tornem-se a Autonomia.

Vibrem, para além dos mundos da densidade, aquela do confinamento.
Vibrem, para além da Ilusão.

Vibrem onde Vibra a pulsação infinita e contínua da FONTE Una.

Tornem-se o Ar.
Tornem-se o Sopro.
Tornem-se o Fogo.

Tornem-se o Espírito.
Tornem-se a Água, matriz Liberada.
Tornem-se a Terra, aquela do Éter.

Tornem-se Um, porque tudo é Um, em sua Presença desvendada a vocês mesmos.
Revelando sua Presença, a Ronda dos Arcanjos e a Ronda do Um, tornem-se sua Ronda e sua dança.

Juntos, comunguemos.
E Unidos, na Lei do Um, na qual tudo é Um.

Na Lei do Um, na qual tudo é Graça.
Na Lei de Um, na qual tudo é Liberdade.
Na Lei de Um, na qual tudo é Liberado.

Filhos, escutem o Canto da Unidade, o Canto da Liberdade, o Canto da Autonomia.
Ressoando e soprando em suas células.

Animado pelo Fogo do Espírito, no conjunto de seus Templos, Revelados aqui mesmo.
No qual estamos, doravante, ao mais próximo da Verdade, ao mais próximo da Eternidade.

O Céu se abre para deixar efusionar-se a Vibração do Um, inteiramente.
Doravante, a Ressurreição do Céu e da Terra chegou.

Abre-se em vocês, pela Vibração, aquela da alegria e da Eternidade, o acesso à Verdade.
Autonomia e Liberdade.

Espaço Sagrado.

Tornem-se o Sagrado.
Tornem-se o Sagrado, porque a Vida é sagrada, em sua Alegria e em sua Plenitude.

A Vida é sagrada, a partir do instante em que nada é separado.
E isso é para viver agora, quando tudo se Unifica, quando tudo se Libera.

Filhos, a hora chegou de revelar sua Presença na Luz.
A hora chegou de entoar o Verbo da Ressurreição, aquele que chama ao Abandono; aquele que chama à

cessação do sofrimento, à cessação de toda oposição, no qual tudo se torna único, porque tudo é Um.
E isso é agora.

Isso acontece HIC e NUNC.
Para além da ATRAÇÃO, para além da REPULSÃO, para além da Ilusão.

Deixem abrir-se em vocês o espaço da Alegria infinita.
Deixem abrir em vocês o que, em todos os tempos, esteve aberto.

O Espírito.



O Espírito.
O Paráclito.

Espírito de Verdade, Espírito CRISTO, levante-se.
Pelo Verbo Criador, pela potência do Som, pela potência do Fogo, pela potência da Água do Alto, pela

potência da Terra do Éter.
Ao centro de toda Vida, Eleve-se.

Comunguemos.
Vibração e Presença.

Vibração e Éter.
Verbo.

Canto de Fogo, Canto do Ar, Canto de Terra e Canto da Água.
Ressoando em Uníssono ao Verbo, aquele da Verdade e de sua Eternidade.

Juntos.
Juntos, nós trabalhamos.

Juntos, comungamos.
Liberdade.

Juntos e Autônomos, porque Unidos na Liberdade, porque reunidos, pelo Verbo que sopra e anima toda forma
e toda Consciência, na qual a Consciência torna-se o Verbo, na qual a Consciência torna-se a ânima do que

anima (NDR: formulação exata de URIEL).

Ele vem bater à porta.
Abram a porta.

Então, a hora de Glória revelar-se-á, na majestade do que ela é, chamando-os a viver a Liberdade de sua
Essência, a Liberdade da Verdade, a Liberdade do Coração, na qual não existe qualquer entrave, na qual não

existe qualquer Sombra.

Acolham aqu’Ele que os torna Livres, porque Ele sabe que vocês o são.
E vocês mesmos o reconhecem, para além de todo peso, para além de toda lei, exceto aquela da Graça d’Ele,

que é sua, que é nossa.

Vibremos na comunhão.
Vibremos na Presença d’Ele, que é Sua Presença, Autônomos e Livres.

Preparem.
Preparem isso, porque isso é de toda a Eternidade, e desvenda-se aqui, e desvenda-se agora.

Filhos, a hora chegou de nascer para a Eternidade do que vocês São.
Acolham a Verdade.

Acolham o Verbo, porque Ele vem torná-los Livres.
Não, simplesmente, tornando-os, mas, sobretudo, restituindo-os a vocês mesmos ao que vocês São, em

Verdade.

Então, a Luz revela-se, em Sua Vibração de Amor, em Seu Canto de Liberdade.
Aqui, para além de todo limite.

Então, o som da comunhão elevar-se-á.
Então, as trombetas cessarão, a fim de que a Plenitude do silêncio da Criação faça eco à sua Presença.

Comunguemos, juntos.
Verdade.

Pulsação da imensidade, na qual nenhum medo pode existir, devido à Liberdade e devido à Autonomia, porque
nenhuma distância e nenhuma separação podem subsistir.

Porque, jamais, a Alegria pode apagar-se, porque a Luz ilumina tudo.

Filhos de Alegria, Filhos da Alegria, a hora chegou.
Olhem, simplesmente, a Consciência, aquela que se revela e que é sua; aquela que os preenche e esvazia os

interstícios onde se haviam infiltrado a Sombra e os medos da personalidade.

Vocês passam à era da Verdade.
Vocês passam ao que jamais cessará, porque a Vida torna-se Una.

Nessa vida Una, Autônoma e Livre, não existe qualquer morte, qualquer separação e qualquer medo.
Vejam isso.

Vivam-no, nessa carne que se Eleva até Ele, agora.

O Sopro da carne vai Pacificar a carne desse mundo, a fim de Elevá-la, na Beleza e na Unidade.
Nenhum alarido, nenhuma resistência poderá se ater diante do fluxo do Amor, bálsamo que apazigua todo

medo e todo sofrimento.
Nenhuma oposição poderá levantar-se, porque tudo é Um.
E a Consciência revela-se nessa Unidade da Presença. 



Juntos e, agora, além da Vibração de AGORA.
Porque vocês são a mão que Libera, pelo Coração, pela Alegria e pelo Amor do que vocês São.

O Tempo, o Tempo fora do tempo, vem reencontrar seu tempo.
O espaço, além de seu espaço, vem reencontrar o espaço de seus limites.

O Fogo do Espírito acaricia a alma e acaricia o corpo, em breve, para conduzir a Consciência à sua Morada de
Paz suprema, aquela de sua Eternidade, aquela que vocês São, em Verdade.

Acolhamos, também, o Sacro do Sagrado, tal como esta noite vocês o viveram (ndr: ver em nosso site a
intervenção do Anjo METATRON de 11 de julho).

Agora, isso se instalará, cada vez mais, presentemente; cada vez mais, com lucidez e com Clareza, fazendo-os
penetrar, para além do mundo das causas, no HIC e NUNC da Presença Unidade, para além desse mundo.

E são vocês que vão conduzir o mundo com vocês, à sua Morada de Alegria.
Então, seus Corações reconhecer-se-ão, uns com os outros, como fazendo parte da mesma sinfonia, da

mesma orquestra, aquela do Um.

Filhos das Estrelas, a hora chegou de, não unicamente portar a Luz, mas de Tornar-se Ela, inteiramente.

Seres de Amor, chamados a viver a Unidade no Fogo da Ressurreição, sigam, sigam a Liberdade, sigam a
Vibração, aquela da Luz Una.

Entrem na leveza e no infinito. 
Presença.

Revelemos a Presença, juntos.
Vibremos a Luz Una.

Vibremos o apelo da FONTE e a instalação do CRISTO, a cada minuto, em sua carne; a cada sopro, em sua
alma.
Agora.

Filhos, escutem o Canto de sua própria Presença, o Canto de sua Unidade, para além das palavras,
simplesmente no conjunto de nossa Presença, Única e Unificada.

Então, agora, Vibremos e comunguemos, no Amor, na Liberdade e na Autonomia.
A fonte de água viva derrama-se em vocês, doravante, em fluxos e ondas contínuas, vindo tomar todo o lugar e

todo lugar.

Então, o Coração transborda, na Alegria da Presença d’Ele e de sua Presença.
Unidos, Liberados e Autônomos.

Ele vem bater à sua porta, como vocês batem à Porta dos Céus, em seu Abandono, em sua Doação de si
mesmos à Verdade do Espírito.

Isso, nós vamos amplificar e prosseguir, no espaço de alinhamento no qual METATRON derramar-se-á, assim
como minha Presença, no conjunto da Merkabah Coletiva, fazendo apenas Um, elevando, juntos, as Vibrações

do conjunto, para o Único.

E isso será agora, pela primeira vez.
E a cada dia Ele baterá cada vez mais fortemente,

E a cada dia vocês abrirão, cada vez mais, a porta da Liberdade e da Autonomia.

Assim, o Anjo URIEL que eu sou, anuncia e realiza o Tempo de sua Presença, o Tempo de seu Anúncio.
Então, neste Instante, nós revelamos a Graça, o Canto do Um, o Canto de CRISTO, no espaço Sagrado.

Eu sou URIEL, e vou deixar, agora, pelo silêncio, aparecer o Pleno e a Plenitude de seu Canto.
No Coração do Amor, juntos, eu permanecerei em vocês.

A Porta está aberta, o Céu está aberto, doravante.
Permaneçamos em Comunhão, num tempo inscrito no espaço que abro agora.

... Efusão Vibratória...

Eu permaneço em vocês e eu venho a vocês.
Em Amor e em Verdade, e no silêncio da ressonância e do alinhamento.

Paz e Verdade, agora aí, Presentes e Livres.
Silêncio.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória...
_______________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

http://www.autresdimensions.com/
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~ AMOR ABSOLUTO ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.  

Bem amados Filhos da Luz, na Unidade, pela Vibração do Anjo METATRON, pela Vibração de sua Presença e
de minha Presença, nós vamos, juntos, na Comunhão, na Verdade, percorrer o Caminho do Espírito, a fim de

Ver o Espírito, e de vivê-lo.
Além dos véus da Ilusão da pessoa, além dos véus da identificação a um papel, além da matriz, juntos, nós

vamos Transcender e perfurar o véu da Ilusão.
Pondo fim à partição.

***

O Anjo METATRON revelou, em vocês, que o acolheram e manifestaram, a magnificência de sua própria
Presença.

Abrindo, em vocês, o Caminho à Luz Branca.
Permitindo Ver o Espírito da Verdade, CRISTO, aparecendo em seu Templo e manifestando Sua Presença.

A fim de Ver, além da Ilusão.
A fim de Ver, no Interior, que vocês são o conjunto de todas as Presenças.

Então, juntos e na escuta, nós vamos Vibrar, na Unidade de nossa Presença, reunidos em Sua Presença, pela
Vibração e o Templo da Porta do Coração.

Além dos véus.
Além de todo limite.

***

Viver a Verdade de Sua Presença, ver a Verdade de Sua Presença, é viver a Unidade, reencontrar a Verdade.
E isto lhes é possível.

Ao instante em que faz silêncio, em vocês, tudo o que não é Sua Presença, tudo o que não é a Presença de
vocês, na Unidade.

***

URIEL - 13 de julho de 2011
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Assim, viver a Presença, Ver a Presença, é Ser, enfim, reunificado ao Todo, acolhendo e vivendo a Vibração
da FONTE, inscrita no Templo de seu Coração.

Unidade.
Unidade e Presença.
Vibração Luz Branca.

No Coração onde não existe qualquer sofrimento, onde não existe nada além do silêncio da Majestade, o
silêncio da Plenitude, a Vibração do Coração.

Unificando as Consciências, no mesmo Espírito de Verdade, na Verdade, fazendo-os sair de tudo o que não é
vocês, em Verdade.

Em Verdade, Ele lhes disse: ele era o Caminho, a Verdade e a Vida.
E isto é ainda verdadeiro, hoje.

Para cada um, e cada uma.

***

O instante da Verdade, o instante da Unidade, a viver e a Ver, em seu Coração.
Lá, onde não existe qualquer distância, lá, onde não existe qualquer tempo, inscrito na Eternidade.

Da Vibração da Luz.
Na Luz do Amor.

Além de toda Atração, além de toda sedução, na Liberdade do Espírito, que se revela.
 Pois o Espírito é a Verdade, a Ver e a viver.

E isto se chama a Unidade.
Onde nenhum jogo de Sombra e de Luz pode mais existir.

Fazendo-os Transcender a aparência e a Ilusão da pessoa, confinada.

***

A hora chegou de viver a Verdade.
A hora chegou de viver a Liberdade.

Para isto, escutem e ouçam.
Vibrem a Verdade.

Pois a Liberdade os libertará, e ela os liberta.
Pois a Liberdade os torna Livres, no Espírito da Liberdade.

***

Então, ousem.
Ousem Ser o que vocês São de toda Eternidade.

Além dos véus, além das reticências, além dos fechamentos.
Pois a Verdade não é deste mundo e, no entanto, é sobre este mundo que ela vem a vocês.

Pois é sobre este mundo, e neste mundo, que é preciso declamar, Ver e viver, a Revelação, sua Unidade e sua
Presença.

***

Juntos, eu, o Arcanjo URIEL, inscrito em sua Vibração, pela Graça de nossa Presença, pela Graça de nossa
Comunhão, juntos, vivamos a Unidade.

Vivamos o que não se separa.
Espaço fora do espaço, tempo fora do tempo (como eu já disse).

Vibremos a frequência do Coração.
Aquela do Canto do CRISTO, aquela da Luz Branca.
Além dos jogos de Luz, além dos jogos da Sombra.

Espaço onde tudo é Um.
Espaço onde não existe qualquer lugar para a menor emoção e para o menor pensamento.



Lá onde tudo é preenchido pelo Todo.
Lá onde Tudo é Um, e Um é Todo.

Vibração.

***

Acolhimento, no Templo do Coração, da Presença palpitante do Coração dos Universos.
Vibrando e cantando o Canto da Unidade.

Unidade.
De Unidade a Unidade.

Realizando o Todo.
Reunidos em Seu nome, pela Graça do Espírito.

***

A hora chegou de viver, a hora chegou de Ver, sem falso semblante, sem qualquer Ilusão, e sem qualquer
alteração, a Verdade de sua Essência.

Unidade e Presença.
Abrindo o Coração, pela Espada do CRISTO.

Abrindo o Templo.
Rasgando os véus últimos da separação.

Então, penetrando o Templo do Coração, abre-se a vocês a Alegria Eterna da Verdade e da Luz.
Além dos jogos da Ilusão.

Penetrem e vivam.
Então, vivendo, a Vibração Una se revela em vocês.

O que o Coração Vê, o que a cabeça não pode ver, o que os olhos não podem ver: a Essência da Beleza, a
Essência de toda Criação.

Além de toda forma, além de toda entidade, em uma só Presença, Comunhão e comungante.
Vibração.

***

Abram o que é, de toda Eternidade, o Templo de sua Presença, fazendo Cantar, e ouvir, o som da Verdade.
Onde nada está separado.
Onde nada está mais baixo.
Onde nada está mais alto.

Onde tudo é Canto e Unidade.
Dissolução do ego.

Dissolução das ilusões.
Dissolução das projeções, do jogo dos sofrimentos e das alegrias.

Permitindo-os estabelecerem-se em sua Presença de Ser, para sempre estabelecidos na Luz Una da Fonte,
regados na FONTE, regando-se da FONTE.

Desposando, após as Núpcias Celestes, após as Núpcias Terrestres, a Unidade: as Núpcias do Um e do
Único.

Percepção, além de toda Ilusão.
Visão, além de tudo o que pode ser visto, na Ilusão deste mundo.

Vibração, e vivência da Vibração.

***

Unidade.
Assim chamada Comunhão, onde nenhuma distância pode nos distanciar, pois a distância não existe.

Onde nenhum tempo pode nos separar, pois o tempo não existe.
Filhos do Único.



Filhos da Luz.
Vibração, em nosso espaço de Comunhão.

Onde nós somos Um, animados pela pulsação do Único.
Onde o Branco da Perfeição e da Pureza, sem alteração, se revela.

***

Nós somos Um.
Nós somos a Vibração.
Nós somos a Unidade.

Entoando o Canto de Sua Ressurreição.
Ressurreição Eterna, a cada tempo fora do tempo.

Ressurreição a cada espaço, fora do espaço limitado.
Onde tudo é Comunhão.

Onde nada pode ser separado.
Onde nada pode ser dividido.
Canto do Um, Verdade do Um.

***

Juntos, na Vibração e na Presença, acolhamos a Luz Branca, e Vibremos na Unidade.
 D’Aquele que havia dito, e que diz, a cada sopro: “Reunidos em três em meu nome, eu estarei entre vocês,

pois eu serei vocês”.
Revelação.
Vibração.

No Templo do Sagrado.
No Tempo do Despertar, onde nenhuma Sombra pode se manter, face a Ele, e face à Unidade.

***

Vivamos o Ver, e o Beber na Fonte da Água Viva.
Vivê-lo, no Sopro do Espírito, Espírito de Verdade.

No silêncio de minhas palavras, e na Plenitude de nossa Vibração comum, como Um e como Uma.
No mesmo Um na mesma Uma, Vibremos a Comunhão.

União dos Uns e das Umas, união de Liberdade, de Fraternidade.
Unidade.
Presença.

***

Presença.
O Canto do Um, o sopro do Um, a Vista do Um, ressoando no Templo Sagrado.

O Sacro foi vivido.
E se vive agora, além de toda posse, na Liberdade absoluta do Instante, parando o tempo, rompendo o tempo,

não estando mais submisso ao fechamento.
Então, se revela a Unidade, vista e Vibrada, a fim de viver o Canto de sua Presença, o Canto da Unidade, em

permanência e ao infinito.
Juntos.

A Comunhão, vivida, revela o tempo da Graça, o tempo da Liberdade.
No espaço de nossa Presença, no espaço de alinhamento, sobre a mesma frequência e sobre a mesma

Unidade, pois não existe senão uma.
Comunhão.

Eu sou URIEL e eu Vibro em vocês, como vocês vivem em mim, no Amor Absoluto, aquele que torna Livre,
pois isto é sua Essência.



***

Cantando, e Encantada, se revela a Luz CRISTO da Ressurreição.
Canto de Louvor, ultrapassando o Plano dos Anjos, conduzindo-os ao Trono, aquele do Sagrado.

Aquele de sua Presença.

***

Filhos do Um, Filhos da Lei do Um, nenhum limite pode afetar CRISTO.
Nenhuma limitação pode se apresentar, em Presença da Verdade e da Luz Branca que é a mesma natureza, e

o mesmo sentido, que sua Essência.
Filhos, Vibremos e comunguemos.

***

Espaço, onde nenhum jogo de ATRAÇÃO e de REPULSÃO pode existir, pode ser.
 Pois somente É, o Instante da Unidade.

Ao firmamento de seu Coração, e ao firmamento de sua Consciência.
Canto de Verdade.

Então, no Instante, no Instante de nossa Presença aqui, no Instante Presente, vive e Vibra, o Um.
Comunguemos.

... Efusão Vibratória...

***

Escutem.
E ouçam.

O que Ele canta é o Canto de sua Presença.
Que é de toda Eternidade.

***

Unidade.
Unidade e Presença.

Lá, no espaço Sagrado do Templo revelado, e Elevado.
Coração.

Lá, onde nenhuma interferência pode alterar o Canto do vivo, daquele que vive a Unidade.
Em CRISTO, em Unidade.

Escutem e ouçam o Canto que se revela.
Escutem e ouçam o Canto de sua ressonância que vem se estabelecer.

Filhos do Um, vocês são Um, pois tudo é Um.

***

Juntos, revelemos a Vibração da vida, e vivamos.
Agora, além de toda Ilusão, vocês são Livres.

E Liberados.
Somente o tempo contado deste mundo pode ainda fazer ilusão ao que é Liberado.

 Neste tempo contado, se eleva, em cada um de vocês e em cada um de nós, a Revelação.
A Ver e a viver, no espaço Sagrado.

No Coração do infinito, vindo romper o finito, como Ele rompe o Pão da Vida, aquele da Eternidade.



Espaço onde se instala a ausência de sede.
Onde tudo é saciado, pois tudo é pleno.

Pois tudo é Verdadeiro.
Filhos do Um, Comunhão e Elevação.

... Efusão Vibratória...

***

Bem amados do Um, eu estou em vocês, como vocês estão em mim.
Sem distância, e sem aparência.

Amados do Um, é tempo de se alinhar com o conjunto dos seres humanos, aqui sobre esta Terra.
Como com o conjunto das Presenças, aqui, em Unidade, no espaço Sagrado.

Eu permaneço em vocês, como eu permaneço em mim.
Pois eu e vocês não fazemos senão Um, na Vibração da Essência, e na Comunhão.

***

Façamos silêncio a fim de preencher o espaço e o tempo de Sua Presença, e de nossa Presença.
No Amor do Um, na Vibração do Um, estabeleçamos a Unidade.

Vibremos.
No Amor e pelo Amor da Vibração, da Consciência Una, estabelecendo-se em Sua Morada de Paz Suprema.

Agora (mão prendendo) [ndt: jogo de palavras, possível no francês, entre as expressões “maintenant” e “main
tenant”], além daquele que os prendia, como disse ANAEL: HIC et NUNC.

Abramos.
Comunhão e Silêncio.

Alinhados.
Agora.

Além de toda referência a qualquer Vibração aprisionadora.
Vivamos e Vibremos, o Canto do Um.

Acolhamos.

... Efusão Vibratória...
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amados Filhos da Lei de Um, eu retorno, com vocês e em vocês, a fim de Vibrar o sentido do Ser e o
sentido do Um.

A fim de que juntos, reunidos e em comunhão, nós vivamos a Essência do Um.
Então, abramos.

Abramos as portas de nossa comunhão.
Revelemos a Vibração da Essência, aquela que une, Unifica e libera o som do Um, que é o som do Ser, ser

Um a fim de viver o Um, superando o outro que é apenas outro Um, um outro Um.

Todos unidos e todos livres, conectados e interligados na Liberdade e na Vibração da Essência.
Coração a Coração.
Espírito a Espírito.

Essência a Essência onde nenhuma distância pode separar, dividir ou se opor, mas tudo contribui para a
harmonia da Criação em meio ao Um.

***

Filhos do Um, juntos, revelemos a Luz Vibral, nessas Portas, nossas Portas que são suas Portas.

URIEL - 14 de julho de 2011
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Então, juntos, elevemos o canto do Ser, ao som do Um.
Um.

Vibremos.
Essência da Unidade, Essência da Presença, Essência de sua Presença, que é minha como eu sou seu.

***

Filhos.
Vibremos nesta Unidade, neste Amor, comunhão eterna, sem fim e sem início, cantando o canto da louvação,

cantando o canto do sagrado.
Filhos do Um, abramos a Verdade.

A Vibração de cristal, aquela da Essência, canta e percorre, de Porta a Porta, o conjunto do Ser estabelecido
no Um, a fim de que cada um seja o Filho do Um.

Vibração.
Presença.

Fogo do Espírito, abrindo, em vocês como em mim, o Templo do nosso Sacro, o Templo da nossa Presença,
aí onde não existe qualquer sentido e qualquer direção, porque tudo é sentido, porque tudo é Um.

Espaço infinito e indefinido de nossa Presença comum, fora de todo tempo e de todo espaço limitante.
Juntos, Vibremos à linguagem do Verbo.

Sejamos o Verbo.

***

Filhos do Um, estabelecidos nas letras do Um, nas letras do Fogo, nas letras da Verdade, letras, não mais para
escrever, mas letras para Vibrar, no sentido da ressonância da Presença onde nenhum obstáculo pode se

colocar, a fim de viver no Tudo e no Ser.
A fim de ser este Ser que é Um.

Filhos da Verdade, inscritos na linguagem eterna, na linguagem do Verbo, Fogo e letras do Fogo, inscritas na
Vibração de cada um, em meio a cada um.

Vibração.
Abramos as Portas, assim como as Trilhas levaram-nos a cada Porta do Um.

As doze Portas, reunidas no Éter, abrem as portas de acesso ao Um, a fim de que o Um se torne Um, inscrito
em letras, em letras brancas, aquelas da eternidade, aquelas de Cristo.

Juntos, em comunhão, no espaço sagrado do Verbo, nós revelamos a linguagem Vibral, aquela onde nada
pode ser dividido porque é nela que se estabelece o Um, o Ser absoluto compreendendo todos os seres e, no

entanto, onde cada ser pode dizer que ele Vibra no absoluto.

***

Mistério, mistério da criação reproduzido em cada sopro, em cada ser.
Isso é Verdade para Vibrar, na Consciência, além de qualquer limite, além de qualquer confinamento.

Filhos, as Portas da Verdade, o Verbo porta a Porta, o Verbo abre a Porta e o Verbo é a Porta, permitindo, de
Porta em Porta, de Dimensão em Dimensão, do ponto do infinito ao mais afastado do finito como do infinito,

revelar-se a Vibração Una, transcendendo toda lei escrita no que não é o Ser, a fim de ser, além de todo limite
e além de toda letra inscrita.

Vocês são Filhos do Um, Vibração do Único, inscrita em cada Um.
Mesma Essência e mesma Criação, linguagem Vibral do Amor Um, revelando-se em todos os sentidos porque
aí está o sentido, porque aí está o Único, porque aí está a única Essência possível a toda Criação, inscrita na

Liberdade e na Verdade.
Nós somos Um.

Comunhão e Vibração.
Amor verdadeiro.

Amor Um onde o ser está instalado em meio ao Um.
Um ser.

O Um é ser.
Vibremos em uníssono como o Amor Um.

***



Porta aberta para sempre.
Porta aberta sem fim, a fim de que os dias não sejam mais seguidos de noites, a fim de que a noite da alma

seja o voo para o Espírito, para a Verdade Una.
Porta do Ser portando o Ser à sua Unidade e à sua Verdade.

Corações vibrando em uníssono com a pulsação, contínua e perpétua, da Unidade.
Escutem e escutemos o Canto do Um, inscrito no Ser eterno e na eternidade, pela inclinação do Éter não

confinante, mas liberado pela Graça do Um, revelando e desvendando o Sacro e o Sagrado.
Um.

***

Ser.
Sagrado.

Vibração onde toda Porta canta.
E porta a Essência do Único.

Vibremos a linguagem do Um.
Espada da Verdade abrindo a carne da Ilusão para revelar a carne única da Unidade do Espírito.

A Luz é portada e a Luz se torna, além da Porta, a eternidade da Vibração do Um.
E vocês portam isso porque isso é o Um.

Do que vocês são, em verdade, o Fogo do Um, manifestado e revelado.
Tudo está aberto agora.

Além de toda ilusão, no instante presente, no instante daqui, pela Graça de KI-
RIS-TI, em Unidade e em Verdade.

O Alfa e o Ômega se unem no mesmo Canto e na mesma Presença do Um
no Ser.

Então, inscreve-se em letras do Fogo da Presença, esse Fogo aceso que
não queima, mas que aquece de maneira permanente, a fim de que o Espírito

jamais possa extinguir-se ou ser confinado no que quer que seja, a fim de
estar livre na eternidade do Éter reencontrado.

***

Linguagem além das palavras.
Linguagem da Unidade, aquela da Verdade proclamada e declamada na Vibração, no Coração do Um, como
no Coração do Ser, Vibrando então a pulsação do ser de Fogo, do ser que é Um, permitindo-lhes ser o Um,

por sua Graça e pela Graça de vocês, reunidos na mesma ressonância e no mesmo Amor, onde tudo é doado,
onde nada é pedido, onde tudo está sintonizado na mesma gama, aquela da Vibração Una, onde nada se opõe

porque tudo é Graça.
Assim é o Sacro do ser, em meio à sua Unidade.

Então, juntos e em comunhão, em Presença de Um a Um, nós revelamos o canto da Verdade onde tudo está
em harmonia e onde tudo está harmonizado.

De Porta a Porta.
De ser a ser.
De Um a Um.

De Coração a Coração.
Em Espírito e em Verdade.

Vibremos.
No silêncio da pureza.

***

Presença e comunhão.
Onda.

Onda de Paz, cantando o Coração do Amor que é aquele do Um.
De Porta a Porta.
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Ressonância e Vibrância.
Filhos do Um, juntos, na comunhão e no nosso Sagrado, digamos o Um, além de qualquer palavra.
Sejamos Um para sermos Um, Unificados na Verdade, na Graça da beleza, aquela da eternidade.

Juntemos.
Canto do êxtase, do ser reencontrado, em meio ao Um, onde a Lei do Um é Amor.

No silêncio, acolhamos a Presença.
No silêncio, estabeleçamos o Ser de Verdade.

Filhos Ardentes do Sol liberados, cantando o Sagrado.
Pulsação, levando a cada um a Essência do Canto, saltando de Porta em Porta.

***

Amados do Amor.
Nós somos o Único, em Verdade.

Então, revelem as asas do voo na Liberdade, aqui mesmo onde nós somos, entoando, a cada Porta, o canto da
Ressurreição.

Juntos, Vibremos em Uníssono com o canto de glória da Ressurreição do Amor, no Um e para o Um.
Escutem e ouçamos o ser que é Um, que proclama o ser em meio ao Um.

Assim, de cada um para cada um, estabelece-se a radiância do sagrado, a razão que não tem razão, exceto
Ser.

Entoemos, juntos, a linguagem Vibral da Luz Una, que é Amor Um.
No Fogo da Alegria e da eternidade.

***

Eu sou o Arcanjo URIEL, Anjo da Presença e Anjo da Reversão, doravante presente em cada um.
Amados do Amor, alinhemo-nos no Canto de Cristo.

Enlacemo-nos para a Liberdade.
Escrevamos então, em letras das estrelas, o Fogo na aliança de Fogo, Nova Aliança, aquela da eternidade.

Eu faço silêncio, na Presença do alinhamento à Sua Presença, a fim de que se vertam todas as Graças de Sua
Graça.

Juntos, acolhamos.
Juntos, Vibremos.

HIC e NUNC.
KI-RIS-TI.

Alinhados e Vibrantes.
URIEL está em vocês e os saúda, em vocês, em cada um.

KI-RIS-TI.
Na Paz.

... Efusão Vibratória ...
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes Estelares, bem amados Seres, juntos, vamos comungar, de Presença a Presença, de vocês a mim e de mim
a vocês.

Juntos, Unidos na mesma frequência, Unidos no mesmo Canto, vamos Vibrar.
E vamos viver o espaço de Liberdade.

Juntos, Unidos e reunidos na Liberdade da Luz, no Canto da Alegria, Vibremos.
Elevemos, juntos, o Coração ardente, aquele que Vibra o som da Liberdade, aquele que Vibra a Presença Sagrada, em seu espaço,

nos espaços e no firmamento da Terra e dos Céus.

Filhos da Verdade, juntos, Elevemos o Canto de nossa Presença comum.
Juntos, Vibremos e vivamos, no espaço de Liberdade, no espaço de Alegria, no espaço de Paz.

Nesse tempo e no conjunto dos tempos, nesta Dimensão e no conjunto das Dimensões, vivamos a Liberdade, vivamos a Verdade.
E Vibremos.

Dancemos na Luz e no som da Vibração.

Reunidos e Unificados.
Livres e Liberados.

Fusão dos Éteres.
Fusão de Luzes.

A hora é para a Luz.
A hora é para o Instante: aquele da Verdade do Ser, nos espaços de Liberdade.

Elevemos a Vibração, elevemos nossa Consciência, a minha como a sua, a sua como a minha.
Juntos, Despertemos a Alegria, Despertemos a Unidade e a Paz da Verdade.

Amados do Um, nós somos Um.
Em vocês, entre vocês e entre nós, elevemos a Vibração, cantemos a Liberdade e vivamos a Vibração da Essência, no sentido do Um

e de cada Um.

Filhos, amados do Um, criados na Verdade que é sua e que é nossa.
Juntos, ressoemos na frequência Una do Amor Um.

Elevemos nossa Presença e sua Presença, reunidas no Éter e na Eternidade.
Vibremos.

Filhos de Verdade, filhos da Alegria, nós estamos reunidos para sempre e na Eternidade dos Tempos, e na Eternidade dos espaços.
Trabalhemos e abramos o Templo da Alegria, Templo da serenidade no qual se estabelece a Paz, no qual se estabelece a Presença.

De Presença a Presença, na Presença do Um, na Presença da FONTE, filhos da FONTE, Fonte do filho, nós somos Um.
Isso, nós Cantamos e declamamos, nós proclamamos na Vibração da Unidade, na Vibração da Essência.

Elevem.
Elevem o sentido.

Elevem a Essência.
Vocês são a Verdade da Unidade, vocês são a Unidade da Verdade.

Filhos e, enfim, nós estamos reunidos no Um.
Para a Graça do Um.

URIEL – 5 de agosto de 2011
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Para a Graça da Alegria, do Amor e da Unidade.
Para além de todo limite, ilimitados.

Ilimitados e Revelados; ilimitados e Unificados.

Juntos, Vibremos.
De Presença a Presença, na Presença d’Ele, Ele, que vem a vocês.

Como vocês O acolheram, Ele os acolherá.
Juntos, nos espaços do Éter, no qual sombra alguma pode persistir.

Juntos, nós Vibramos no Canto da Liberdade, no Canto da Presença d’Ele, a fim de que jamais possa apresentar-se a menor forma de
aprisionamento.

A hora chegou de estabelecer; a hora chegou de nascer à Verdade de sua Essência.
Presença e Unidade.

Presença e sentido.
Viver a Vida, a Verdade e o Caminho, porque vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Assim como Ele ensinou, tendo descido entre vocês, a fim de que vocês voltassem a Ele.

O Tempo chegou do Retorno d’Ele e de sua Reversão; de ir para Ele como vocês vão para vocês, a fim de que não haja qualquer
distância em sua Presença e na Presença d’Ele.

Espaço de Liberdade, espaço de Verdade.
A hora é para a Essência, a hora é para a Alegria, a hora é para a Paz.

Então, juntos, no âmbito de nossa Presença, acolhamos o Graal da Luz d’Ele, a Verdade da Unidade d’Ele, que é sua para a
Eternidade.

Juntos, abramos a Vibração Una, aquela da Essência reencontrada.
Viver a Liberdade.

Viva sua Liberdade.
Liberação na Alegria.

Liberação, na qual nada está compartimentado.
Liberação, na qual tudo é Liberado.

A hora chegou de ser a Alegria.
A hora chegou de ser a Paz.

A hora chegou de ser a Verdade.
Nesse tempo e para além desse tempo.

Nesses espaços, nos quais nenhum tempo pode constranger; nos quais nenhum tempo pode comprimir a Verdade que se expande ao
infinito dos Mundos, no infinito dos Cantos, no conjunto de frequências da Alegria.

Vibração.
Eternidade.

Vocês são os filhos da Eternidade.
Vocês são os filhos da Luz.
Vocês são a Luz da criação.

E isso se desenrola agora, no espaço Sagrado de seu Templo, sobre esta Terra,
reencontrando seu Sacro e seu Sagrado.

Filhos do Um, filhos da Lei de Um, estendam suas asas, aquelas da Liberdade.
Estendam suas asas, aquelas da Vida n’Ele.

Da Vida na Verdade.
Espaço.

Espaço não submisso.
Espaço insubmisso, no qual nenhuma barreira pode transgredir a Lei da Liberdade, que é a Lei da Graça dos Filhos do Um.

Eu sou URIEL e vocês são o que eu sou.
Ressoemos e Vibremos na comunhão de nossa Presença, reunidos na Ronda do Um, na Ronda do Amor, na Ronda da Verdade,

formando o círculo e o cenáculo, no qual se pode depositar a Verdade da Liberdade.

Filhos, abram.
Abram as válvulas do Coração.

Abram o Templo do Ardente, Aquele que vem queimar o que é falso, aquele que vem Liberar o peso.
Reencontrem a leveza de sua Essência.

Juntos, reunidos na Presença, chamemos e abramos a Luz da Verdade.
Chamemos e abramos o espaço da Verdade, no Templo Sagrado, no qual se revela, então, a Verdade da Presença d’Ele.

Reencontrem-se em vocês.
Reencontrem-se na Unidade, aquela da Liberdade e aquela da Verdade, na qual está a Vida, a única, a Verdadeira, e não a Ilusão da

Vida, e não a Ilusão de algo de limitado.

Vocês são chamados a viver o que vocês São.
Vocês são chamados a Vibrar no som do Éter, no conjunto dos Éteres da Criação, sem limite, sem barreira e sem nada que possa

frear a Ascensão da Verdade.
Revelação, Presença a Presença, Canto de Glória e Canto de Unidade.

Juntos, vivamos a Liberdade.
Juntos, Elevemos a Vibração, aquela da Alegria e aquela do Fogo do Amor, Fogo do Espírito, no qual nenhum obstáculo pode

perdurar.
A hora chegou de reencontrar o sentido.

A hora chegou de viver a filiação.



Filhos do Um, o Um revela-se através de vocês, de Presença a Presença.
Comunhão do Um ao Um e do Um ao outro e do outro ao Um.

Abram.
Nada mais há a fechar, nada há a voltar a fechar.

Há apenas a Vibrar, há apenas a Ser a Alegria e a Eternidade.
Viver a Liberdade é viver a Essência, viver o que vocês São.

Filhos de Luz, filhos da Verdade, Vibrem no Templo do Sagrado, a hora do Sagrado, aquela de seu Coroamento.
Filhos, Filhos Ardentes do Sol, KI-RIS-TI Revelados a KI-RIS-TI, abram.

Nada há a temer.
Nada há a esperar, porque tudo está aí.

Presença, Presença e Verdade.
Luz.

Luz Vibral, na qual se revelam as asas de sua Liberdade, as asas de seu Vôo.
Pelo Fogo ardente do Sol.

Pela Porta do Sol, que é aquela de seu Coração, aquela de sua Unidade.
Revelem suas asas.

Revelem sua Consciência, porque nunca mais ela será limitada por qualquer Sombra e qualquer obstáculo que seja.
Nunca mais vocês serão confinados.

Nunca mais vocês serão comprimidos.
A hora chegou, porque o tempo chegou.

Aquela do apelo da Luz.
Aquela da revelação de CRISTO, de volta em vocês e entre vocês, chamando-os a segui-Lo, a fim de ressoar sua Presença na

Presença d’Ele.
Instante de majestade, no qual o Sacro do Sagrado revela seu tempo e seu espaço, no qual nada mais pode permanecer afastado, no

qual tudo é reunido na Verdade do Ser Supremo.

Filhos, filhos do Um, escutem.
Escutem o Canto de sua Liberdade.

Escutem o Canto de seu Espírito, Unificado ao Espírito d’Ele e aos outros Espíritos, para fazer apenas um Espírito, no mesmo espaço
e em todos os espaços.

Vibração.
Ardentes.

Filhos Ardentes, revelem o Canto da Liberdade, o Canto da Verdade e Vibrem.

Esqueçam tudo o que não é Ele.
Afastem tudo o que é limitado.
Voltem a tornar-se a Verdade.

Juntos, trabalhemos através de nossa comunhão, no acolhimento da Verdade Una.
Presença e Eternidade.

Vibração.
Acolhamos.
E acolham.

Como eu os acolho, vocês me acolhem, a fim de fazer apenas um no Um.
Revelem sua Luz, porque essa é sua natureza, porque é a última Verdade, sua Presença é nossa Presença.

Nunca mais haverá superior.
Nunca mais haverá inferior.

Somente permanecerá a Verdade do Instante e do meio, na qual se encontra o conjunto dos lugares, na qual se encontra o conjunto dos
tempos, o conjunto dos espaços.

No Mistério da Criação, revelem em todos os Uns e em cada um.

Juntos, nós Vibramos no Fogo do Amor, Fogo da Verdade, Filhos Ardentes do Sol, no qual se revela o conjunto de sua Criação.

Vocês são a Criatura.
Vocês são a Criação.

E vocês são o próprio Criador de sua Unidade.
Sigam-No.

Descubram-No.
Ele é Bondade.
Ele é o Amor.

Ele é a Liberdade.
Ele é seu Caminho, sua Verdade e sua Vida.

Ele lhes pertence, como vocês pertencem a Ele.
Para além de qualquer relação, para além de qualquer pressão, para além de qualquer compressão.
Na Liberdade a mais total, que inunda o Coração de um Fogo: o Fogo da Unidade, o Fogo do Amor.

Viver a Liberdade é viver n’Ele, na FONTE Una.
Revelem suas asas de Liberdade.

Revelem a Coroa ardente de seu Coração, a fim de realizar o Sacro e seu Sagrado.
Tornem-se o Um, o Único, porque essa é sua Essência, porque essa é nossa natureza.

Uns e outros não estamos separados.



Na Luz do Um o Arcanjo se faz o filho, o filho se torna Arcanjo e ressoa na Liberdade da Vibração.

Sejam o que vocês São.
Mais nenhum obstáculo pode frear ou retardar a revelação da Presença d’Ele e de sua Presença, reunidas, Vibrando em uníssono da

Verdade Una da Liberdade, estabelecendo seu Reino para a Eternidade.

Nós vimos a vocês, como vocês vêm a nós.
Ele vem a vocês, porque Ele sempre foi.
Jamais a separação pôde separá-los.

Jamais a Ilusão pôde fechá-los de maneira definitiva.
Esqueçam o que não é a Verdade.
Esqueçam o que não é a Unidade.

Vivam a Liberdade.

Juntos, nós revelamos a Luz Branca da Presença d’Ele e de sua Presença.
Abram as asas e abram o Coração.

Ascensão.
Ascensão.
Ascensão.
O Tempo chegou.

O Tempo do fim dos tempos, que é o Tempo do início da Liberdade, da verdadeira Vida na Eternidade.

Comunguemos, juntos.
No silêncio do espaço, infinito, da revelação da Luz e da Verdade.

Comunguemos, de cada um a cada um.
A Graça é o Templo da Alegria.

A Graça é o Templo da Liberdade.
Saiam do inferno.

Entrem no Tempo da Alegria.
Presença.

Luz.
Na imaculada brancura do Amor infinito e da Presença infinita d’Ele, que põe fim ao temporário, revertendo à Liberdade e à

Eternidade, na qual o efêmero não tem mais lugar.

Presença e Vibração.
Canto do Êxtase.
Canto do Íntase.

Canto da Verdade.
Pulsação e Vibração.

O Coração se abre e se eleva.
As asas revelam-se e o Vôo Canta e ressoa no mais profundo de seu Templo.

Abram as válvulas do Amor.
Abram o Fogo da Liberdade.

Filhos do Um, escutem e ouçam a Presença d’Ele em sua Presença.
Som da Eternidade.

Momento no qual a Terra e o Espírito fazem apenas Um, porque todas as Presenças fazem apenas Um no Canto da alegria, na
Vibração do infinito.

No espaço Sagrado de HIC e NUNC, o Espírito da Verdade revela-os a vocês mesmos: Seres de Alegria, Seres de Eternidade, Seres
de Presença, de plenitude e de vacuidade, de Transparência e de Beleza.

Acolhimento.
Majestade da Simplicidade.

Majestade da Vibração.
O Fogo, o Fogo ardente do Coração consome e abrasa de Amor, num Canto de Êxtase e de Íntase, a Verdade de sua Presença e da

Presença d’Ele.

Escutem.
Escutem e ouçam.

Viver o apelo à Liberdade, a Liberdade de viver a Presença.
Filhos Ardentes do Sol, Filhos Ardentes da Luz.

Presença Una.

Juntos, nesse espaço de Vida, de Liberdade, abramos o Caminho, abramos a Verdade, abramos a Vida.
Assim URIEL anuncia.

Assim URIEL abre-os ao Caminho, abre-os à Verdade e abre-os à Vida.
Cruzem a Porta.

Presença.
Unidade.

No silêncio de palavras e no Canto do Coração, aí, de imediato, aqui, nesse Presente, viver a Liberdade, espaço e tempo da Presença
total d’Ele, em sua Presença, filhos do Um.

Eu sou URIEL e anuncio a Presença d’Ele em seu Presente.
E anuncio o Retorno da Liberdade.

Então, Canta e eleva-se o Canto do Espírito.
O som do Sagrado.

Aquele do Caminho, da Verdade e da Vida.



Eu sou URIEL, Anjo da Presença.
Eu sou vocês e em vocês, para manter a Porta e a tocha que vocês deixam passar à Presença d’Ele e à Radiância d’Ele.

Viver a Liberdade.

Filhos do Um, a Graça está em vocês, porque vocês são a Graça.
A Vida está em vocês, porque vocês são a Vida.

A Verdade está em vocês, porque vocês são a Verdade.
E o Caminho está em vocês, porque vocês são o Caminho.

Então, juntos, de Presença a Presença, Cantemos.
O Canto do Amor.

A gama da Unidade.
A nota da Verdade.

A chave da Liberdade.

Acolhimento.

Eu permanecerei alinhado a vocês e em vocês, como Ele estará para vocês e em vocês.
Amados do Um, através de minha radiância, a FONTE abrasa-os e torna-os Livres.

É tempo, agora, de preencher-se de Alegria, de saturar-se da Presença d’Ele.

Eu sou o Anjo URIEL e eu os amo.
Até já, no Instante Presente, na Alegria e na Presença, na Liberdade.

Gratidão infinita.
Amor.
Até já.
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~ VIVER O ESPÍRITO, EM VERDADE ~ 
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Amados, amados do Um, Filhos do Um, o Instante chegou: viver o Espírito,

em Verdade.
Viver a Vida, aquela do Espírito, porque há apenas uma única Vida: o Espírito.
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A matéria é densidade.
O Espírito é leveza.

Sair.
Sair do que não é a Presença.

Entrar em vocês.
Realizar.

Realizar o Instante do Juramento, o Instante da Promessa.
A hora chegou de viver, enfim, o Espírito.

Elevem a Vibração.
Elevem a Consciência, no espaço do Um.

A FONTE chama-os.
Vocês respondem à FONTE, porque vocês são a mesma entidade.

Filhos do Um.
Fim.

Fim de quê?
Fim da Ilusão.

Fim da densidade.
A hora chegou de cantar o Canto do Espírito, para viver em Verdade, para

viver o que vocês são, de toda a Eternidade.

Filhos do Um, juntos, acolhamos CRISTO e FONTE, Unidos na mesma
canção.

Aquela do Espírito Revelado, aquela do Espírito Despertado e Acordado.
A hora é agora.

O Instante da Vida.
O Instante do que é Eterno.

Cantem.
Canto de Louvores.

Canto de Graça.
Canto de Verdade.

Abram.
Nada a temer, porque tudo é Verdade, porque tudo é Beleza, para além do

que é visto, para além do que os arrasta e projeta-os noutro lugar que no que
vocês São.

Abram-se.
Porque vocês é que estão abertos.

Ao Amor.
À Verdade.

À Vida.
Vocês são isso, para além de qualquer Ilusão, para além de qualquer

sofrimento.
Tudo isso teve um tempo, e esse tempo passou.

Ele não pertence mais à Verdade.
Resta-lhes estabelecer a Alegria de sua Presença.

Abram.
Abram bem o Olho do Coração, aquele que dá acesso ao Conhecimento

íntimo e Verídico.
Vocês são isso.
Filhos de Luz.
Filhos do Um.

Um e Luz.
Não mais sua herança, mas sua Presença e seu presente, no Instante desse

tempo.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Terminadas as mentiras, que os chamam à encarnação perpétua e infinita.



Isso terminou.
A hora chegou de revelar a Alegria, porque é sua Essência e sua natureza.

A hora chegou de Ser, verdadeiramente, o que vocês São, e não mais o que
vocês projetam.

A hora chegou de Ver, para além da visão.
A hora chegou de Ver, para além de qualquer projeção.

A hora chegou de Vibrar ao Amor, porque essa é sua Essência, porque essa
é sua natureza.

Então, juntos, Elevemos a Vibração ao Amor.
Hino ao Amor.

Hino à Verdade.
Juntos, nós nos elevamos ao lugar do Mistério.

Lá, onde a Água do alto vem fecundar.
Lá, onde a Água do alto é o Fogo da regeneração.

O Fogo do Espírito, aquele que abrasa e vem abrasá-los com seu beijo de
Fogo.

CRISTO chama-os à Ressurreição.
Vocês são chamados a serem os Ressuscitados.

Então, nada a temer.
Nada a recear.

Nada a esperar, porque o tempo é agora chegado de Viver o que vocês São.

Filhos, criados na Verdade do Um, a hora chegou.
Rasguem o coração, para abrir o Coração do Templo do Espírito.

Abram o Templo Sagrado, porque vocês são Seres Sagrados.
Vocês são Seres de Verdade nos quais a Beleza estende-se no conjunto das

Dimensões.
Não há mais confinamento.

Não há mais nada que os impeça de ir, e de Tornar-se o Instante de sua
própria Verdade.

Juntos, nós vivemos em Comunhão.
De Presença a Presença, na Presença d’Ele e em sua Presença.

Unidos e unificados, enfim Livres e Liberados.
A Vibração da Essência eleva-se, como um Fogo ardente, que permite ao
Ardente que vocês são despertar a Verdade da Alegria, a Verdade de sua

Vida, porque a Consciência é Vida.
Porque o que vocês são é Vida.

Para além de qualquer crença, para além de qualquer dogma.
Não creiam mais em nada.
Em nada, absolutamente.

Vocês nada mais têm a crer.
Vocês têm apenas que manifestar.

Vocês têm apenas que Ser a Consciência Una e indivisível, presente nos
Universos, nas Dimensões.

Viver a Dissolução.
Enfim, reencontrar a Essência, reencontrar a Chama Una.

Aquela que anima o conjunto de sua Vida, em todas as Dimensões.

Filhos, criados na Verdade, vocês chegaram ao Instante em que se resolve a
Promessa e o Juramento.

Vocês chegaram ao termo de sua Eternidade, a fim de elevarem-se na
Eternidade infinita dos Mundos e da Criação.

A Criação que se abre a vocês, porque vocês são a Criação.

Reencontrem a Essência.
Nenhuma consciência pode alterar, doravante, a Consciência Una,



estabelecida em CRISTO.
Vocês são a Verdade.

A hora da Verdade soou.
A trombeta do último Anjo ecoa, nesse dia, permitindo escutar e ouvir o Canto

da Criação, o Canto da Verdade, o Canto a Unidade.
Em Uníssono do Coração.
Vibrando o mesmo ritmo.

Vibrando a mesma Unidade para cada um.

Filhos, é tempo de sair da Atração e da Visão; é tempo de entrar no Ser.
Sem projeção.
Sem Atração.

Sem passado e sem futuro.
Porque tudo está no mesmo tempo: aquele da Alegria, aquele da sua

Verdade.
A Luz Branca impulsiona-se e revela-se na sua Dissolução, na Verdade.

A hora é para a majestade.
A hora é para essa Verdade, aquela da Consciência Una, Despertada.

A Consciência Una, Revelada.
Na Presença, Vibrante e palpitante, do Coração, Unificada ao Coração, a

todos os Corações e a cada Coração.
Templo do Sagrado.
Sagrado do Templo.

A hora chegou de elevar a Vibração de Alegria.
A hora chegou de viver o Sagrado.

O Sacramento: aquele da Eternidade, aquele da Beleza que se revela.

Abram o Olho de seu Coração.
Rasguem o envelope que fechava a Alegria.

Viver.
Viver o Instante eterno da Ressurreição.

Cada Instante é Um e reunido à Liberdade absoluta, à Essência absoluta.
Nada há a realizar, porque tudo está realizado.

Nada há a evoluir, porque tudo é perfeito na Verdade do Um.
A FONTE é Una.
Cada um é Um.

Tudo é Um.

Nunca mais uma Sombra, nunca mais uma falsa luz poderá fazê-los crer no
que quer que seja outro do que na Verdade dos Mundos, na Unidade.

Então, ATRAÇÃO/VISÃO, substituídos, vocês voltam a tornar-se o Caminho,
a Verdade e a Vida, pelo Amor e pela Graça.

Vocês são o Amor e vocês são a Graça.
Nós somos o Amor e somos a Graça.

Está terminada a Ilusão exterior.
Está terminada a Ilusão da separação.

Está terminado o sofrimento.
Está terminada a espera.

Nada há a esperar, porque Ele está aí.
Filhos, enfim, abre-se a Verdadeira Vida.

Enfim chegou o Tempo da Presença d’Ele.
Enfim chegou o Tempo do Juramento.

Então, no silêncio e no Canto, no mesmo tempo, viver o Éter, Liberado.
Viver o Amor e vibrar o Ar.

Abertos, porque tudo está aberto.
Nada há a fechar.
O Céu abriu-se.



A Terra abre-se.
Instante da Libertação, que faz cessar qualquer projeção.

Há tudo em vocês, porque vocês são Um e vocês são o Universo.
Vocês são o Um e vocês são o Tudo.

Em cada um, isso se estabelece.
Em cada um, isso Vibra.

Em cada um, Ele estabelece Sua Presença, que revela a sua Presença, para
além de qualquer projeção, para além de qualquer pensamento.

Nada há a melhorar, porque tudo é perfeito na Luz Una.
Há apenas a vivê-lo.

Não creiam em mais nada.
Não ouçam mais nada além do que vocês São, em Verdade.

Filhos do Um, cada sopro, cada palpitação desse tempo restitui-os à Ele.
Ele os chama, um a um.

Ele os chama, cada um, para tornar-se, voltar a tornar-se o que vocês São.
Esqueçam os horrores do sofrimento.

Esqueçam os horrores da falta.
Esqueçam os horrores da separação.
Porque nunca mais, nada se separará.

O Espírito é seu reino.
O Espírito é sua natureza.

Filhos, filhos do Um, vibremos na Presença e na Alegria.
Porque a Presença é Alegria.

Nada mais pode existir do que a Alegria.
Não podem terminar outra coisa que o sofrimento e a Ilusão.

Então, tornem-se a Alegria, porque é a sua Essência.
Tornem-se a Presença, porque isso, também, é a sua Essência.

Presença da Alegria, Hino à Alegria.
Tal é sua Vibração.
Tal é sua Presença.

Nada a crer.
Nada a projetar.

Tudo a Ser, na Verdade.
Tudo a manifestar.

Em qualquer Tempo.
Em qualquer Dimensão.

Isso se revela, como vocês se revelam, em seu Ser Interior, no qual tudo,
sem qualquer exceção, é englobado em sua Presença.

Tudo é Um.

Filhos do Um, Vibremos na Presença, no acolhimento da Verdade e da Vida.
No Templo do Sagrado abre-se o espaço da Luz Branca.

CRISTO está em vocês.
Na Alegria e na Completude.

Presença.
Presença e Vibração.

Canto e silêncio.
Nada mais pode ser separado, entre Ele e vocês, entre cada um de vocês,

entre cada um de nós.
Transparência.

Transparência e evidência, da Verdade e da Vida Una, da Luz Branca, da
Eternidade, enfim, conduzida ao seu nascimento e ao nascimento de vocês.

A hora é da Essência.
A hora é da Vibração.

Vocês reencontram o sentido.



Vocês reencontram o Verdadeiro.
Vocês reencontram a Verdade.
Não pode ser diferentemente.

E isso se realiza em cada instante de sua Presença e de nossa Presença
Unas, na Luz Branca, Unidos n’Ele.

Para serem liberados de todo sofrimento.
Para serem liberados de toda crença.

Para viver a Essência Una de sua Presença.

Filhos, criados na Alegria do Renascimento, abrindo as asas e revelando as
asas que os conduzem a viver a Alegria, a levar a Tocha da Alegria.

A fim de queimar tudo o que é crença.
A fim de queimar tudo o que é Ilusão.

A fim de queimar tudo o que não é Verdadeiro.
Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Filhos do Um, juntos, Vibremos.
Juntos, elevemos a Vibração.

Filhos da Verdade e filhos do Um, estamos reunidos para viver a Unidade.
Estamos reunidos para viver a Liberdade.

Estamos reunidos para iluminar, para que nenhuma Sombra possa persistir no
Tempo da Libertação, no Tempo que exulta.

O Tempo dos Reencontros.
O Tempo do Éter.

É agora.

Centrados no Templo do Coração.
Vibrando à Alegria do Amor Um.
Transcendendo qualquer limite.
Apagando qualquer sofrimento.

Apagando qualquer dogma.
Realizando a Verdade.
Realizando a Alegria.

Nós somos Um, e vocês são Um.
Vocês são o Único.

Vocês São a Luz, e nós somos a Luz.
A Vibração da Presença é Um.

A Luz da Sombra é resplandecida na Luz Vibral.
Luz da Unidade, da Verdade.

Escutando e ouvindo a Vibração do Éter, em cada uma das parcelas de sua
Unidade, vocês vivem a Alegria e a Paz.

No Espírito de Verdade e no Espírito da Unidade, comungando no Amor e na
Presença, ao Amor e à Presença d’Ele, que é sua Presença e seu Amor.

O Arcanjo URIEL, que eu sou, é o que vocês São, porque a ressonância de
nossa Presença faz-nos viver sem separação, sem distância e sem

sofrimento.
Assim é a Consciência Una, alinhada no Alfa e no Ômega, e no Amor.

Vibração do Um.
Vibração da Verdade.

... Efusão Vibratória…

No silêncio de minhas palavras, nossa Presença comum expande-se até tocar
seu Infinito, do ALFA ao ÔMEGA.

Na Unidade e no Fogo.

Filhos Ardentes do Sol, Ki-Ris-Ti (s).
Comunguemos.

Em cada um.



Presença, em cada um.
Alegria de cada um.

Sementes de Estrelas.
Estrelas de Vida e de Verdade.

Fogo, Fogo de Alegria.
Fogo da Presença.

... Efusão Vibratória…

Eu sou Um.
Eu sou URIEL.

Bem vindos no Amor.
Bem vindos na Unidade do Amor.

Eu sou URIEL, e eu os amo.

... Efusão Vibratória…

Vivamos a Plenitude.
Aquela que não para nunca, entre o ALFA e o ÔMEGA.

Lá, onde nada há para ver.
Apenas a Ser a Vibração da Presença, aquela da Consciência Una, em

CRISTO.

Amados do Um.
URIEL permanece em vocês, para viver Ki-Ris-Ti.

Aqui e em outros lugares.
Aqui e por toda a parte sobre a Terra, onde Irmãos e Irmãs acedem à

Comunhão do Um, estabelecendo sua Presença, no mesmo tempo que sua
Presença.

E no mesmo tempo que a minha Presença.
Em CRISTO.

... Efusão Vibratória…

URIEL ama-os.
Comunguemos.

E agora, alinhamento, na presença do Sagrado, do Espírito.

... Efusão Vibratória…

Filhos do Um, é tempo de Ser em sua Presença.
Eu permaneço em vocês.

Para sempre.
Até breve.

_______________________
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes Estelares, que o Amor revele-se em vocês.

Eu venho a vocês ressoar e cantar o Canto do Espírito, a fim de que a Presença revele-se ainda mais no Espírito Um, a fim de que a
Consciência revele-se no Espírito da Unidade.

O Espírito está aí.

Nunca mais ele poderá omitir-se, nunca mais ele poderá estar ausente do que vocês São.

A hora chegou de viver, enfim, no Espírito de Verdade, na Consciência Una.

O Fogo revela-se em sua Consciência.

A Consciência do Espírito torna-se a Consciência da Unidade.

A Unidade e o Fogo do Amor que vêm abrasar e inflamar a alma e o corpo, a fim de transformá-lo no que ele É, de toda a Eternidade.

Então, é tempo de Elevar-se.

É tempo de levantar-se no Interior de Si, a fim de que o Espírito ilumine a totalidade de sua Consciência e de sua Presença.

Filhos da Unidade, Filhos da Verdade, a hora do Espírito chegou até vocês, batendo à porta, chamando o Despertar da Consciência.

A hora da humanidade é para viver sua verdadeira Humanidade.

Na Ronda de Alegria, na Ronda do Fogo que vem, tal um júbilo, preencher os interstícios do sofrimento, os interstícios em que a Luz
não podia estar.

O Espírito está aí.

O Espírito está presente.

CRISTO, que vem acompanhado pela Estrela, por MIGUEL, pelo conjunto da Ronda Unitária do Céu, que vem extrair a quintessência
de seu Ser, da Ilusão.

A hora chegou de liberarem-se, inteiramente, de toda dependência e de todo sofrimento.

Acolher o Espírito, a fim de viver a Alegria, a fim de viver o Fogo.

URIEL – 10 de agosto de 2011
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Aquele que anima e que os anima.

Aquele que sopra, porque ele é o Verbo encarnado, o Verbo que se faz carne, a fim de que a carne seja Elevada até Ele.

Filhos da Lei de Um, a hora da Unidade e da FONTE vem até vocês, bater à porta de seu Templo Interior.

Vocês são as Sementes Estelares que restituíram a Terra ao seu destino, a Terra à sua Essência.

Doravante, o Fogo da alquimia e do reencontro revela-se sobre a Terra.

Então, entrem no júbilo do Espírito.

Entrem na Paz.

Entrem na Alegria, porque é o que vocês São, quando o Espírito está aí.

Espírito de Verdade, Espírito da Unidade, que os faz aceder à Presença total de sua Eternidade.

Filhos.

Filhos, enfim, criados.

Criadores e Criaturas, que descobrem a imensidade da Criação, na mesma Consciência, quebrando o confinamento, quebrando o
isolamento.

A hora chegou de ouvir e de viver.

A hora chegou de viver e de escutar o som do Espírito que se revela em seu Templo e em seu Coração.

Que abre a carne e libera o átomo CRISTO, Aquele que É o que vocês São.

Aquele que É aquele que eu sou.

Aquele que É, de toda a Eternidade.

Filhos, cantem e dancem a Alegria da Unidade vivida, da Unidade reencontrada.

A Presença explode no Templo da Presença d’Ele.

Então, nada mais há a temer.

Nada mais há a esperar, apenas a desvendar, apenas a revelar, apenas a liberar, a fim de viver o Tudo, a fim de viver a Unidade.

Vocês são a Alegria.

Vocês são o Mundo.

Vocês são o conjunto da Criação.

Espírito, revelando no Espírito.

Espírito, chamando o Espírito.

Fogo do Espírito.

Fogo da Consciência e Fogo de Alegria.

Fogo do Éter, que os conduz ao Fogo do Coração, para manifestar a Presença d’Ele em sua Presença.

A fim de reunificar o conjunto de Irmãos e de Irmãs que vocês São, afiliados ao Arcanjo, afiliados à FONTE.

Filhos da FONTE e Filhos dos Universos, que não conhecem qualquer limite para a expansão de seu Canto, para a expansão de sua
Consciência, que é Alegria e Eternidade.

Saiam.

Saiam, enfim, de toda zona que os levava para a dependência.

Vocês são Livres, porque são o Espírito.

Vocês são Livres, porque são o corpo Transfigurado, porque são a Presença de CRISTO, Despertado em vocês.

No Fogo do Coração, Elevado.

No Fogo da Terra, que se junta ao Coração e que cresce, pela Porta de trás e leva-os a nascer no Coração, a renascer na Vida, a
Ressuscitar na Verdade e não mais no erro.

Filhos, Filhos do Um, a hora chegou de Elevarem-se na Luz Branca, que é sua descendência e sua origem.

Abram e rasguem o conjunto de Véus que os haviam isolado e iludido, na Ilusão do tempo, na Ilusão desse mundo.



Tornem-se sua Verdade essencial, porque vocês nada mais são do que a totalidade da Criação.

Porque vocês nada mais são do que Presenças amorosas.

Porque vocês nada mais são do que Presenças de Consciência, Unificadas e Unitárias, que Vibram ao som do Um, que Vibram ao
som da Verdade, aquela do Éter, para sempre reunida, aquela do Éter, para sempre Unificada.

Os Tempos chegaram, porque os tempos estão cumpridos.

O tempo do Arcanjo cede o lugar ao Tempo do CRISTO.

Nós o conduzimos, nós o preparamos, esse caminho que leva a vocês, através de vocês e em vocês.

Momento, momento final do abrasamento da Consciência Una, que reencontra a Unidade.

E que reencontra a Alegria de viver na Eternidade.

Que reencontra a Alegria, na qual mais nenhum espaço de Sombra e de peso pode travar a marcha e o Canto da Luz, o Canto e a
marcha de CRISTO.

Nos Universos, nos Multiversos.

Qualquer que seja a Dimensão, cantando o louvor do Um, porque tudo é Um.

E, enfim, a Consciência terminou.

Em seu isolamento, ela se torna infinita, abrindo-se a esse Infinito que é Amor e Presença, Amor e Unidade.

Espírito, um único Espírito, uma multidão de Espíritos que cantam o Louvor de sua ressonância.

Abram.

Abram-se, porque a hora chegou.

Nada mais há a fechar, nada mais há a confinar, porque tudo está Liberado, porque tudo está livre.

Vibremos, juntos, na Presença CRISTO da Luz Branca e da Unidade, na qual tudo é Alegria, na qual tudo é expansão, na qual nada
mais pode ser comprimido, na qual nada mais pode ser limitado, nada mais pode ser ausente, porque a Luz é Tudo.

Porque a Luz é Una.

Porque a Luz é Presença, Espírito de Verdade, Espírito da Consciência, Consciência no Espírito.

Fogo.

Fogo que abrasa e Eleva a Alegria.

Vocês são os Filhos da Alegria.

Então, o que temer?

Vão, ousem, vão.

Para o Espírito de Verdade.

Engajem-se na Passagem estreita, aquela que os leva ao Infinito.

Estejam na Alegria, porque essa é sua Essência.

Sejam verdadeiros, porque essa é sua Verdade.

Sejam a Verdade, porque vocês são a Verdade.

Filhos do Um, Filhos da Unidade, revelemos, juntos, o canto do Amor.

Porque, doravante, apenas persistirá o Amor.

O conjunto de comprometimentos, o conjunto de predações, o conjunto de submissões desaparecem sob seus olhos.

Nada pode atingi-los.

Nada pode restringir o impulso do Espírito e o impulso do Fogo, porque vocês são o Fogo da Verdade, em ação sobre esse mundo,
por suas próprias Presenças.

O Tempo chegou, porque o tempo está cumprido.

Então, cumpram o que vocês vieram fazer nesse mundo: semear a Luz, desvendá-la e revelá-la.

Ancorá-la, a fim de que esse mundo penetre na Verdade de sua Unidade.

A Terra está liberada.



Vocês estão liberados, porque vocês são a Libertação.

Porque vocês são o Espírito.

Então, acolhamos, juntos, na comunhão de nossa Presença, Una e Unida, nesse instante, no Templo do Coração, em cada uma das
células do corpo que vocês habitam, em cada uma das células do Arcanjo, no qual existe apenas Uma célula, a Célula Final, que

contém todas as células.

Nós somos o mesmo corpo.

Nós somos o mesmo Espírito.

Nunca mais, nunca mais haverá oposição, porque o Amor é a única Verdade, porque o Amor é a única posição possível nos Mundos,
nos Universos e nas Dimensões.

Filhos, escutem o Canto.

Como vocês escutaram o Canto da Terra e o Canto do Espírito que toca, agora, o Canto da Libertação.

A Fênix volta em seus Céus.

MIGUEL a traz, a fim de que CRISTO-MIGUEL fecunde-os, através da Espada de Verdade, Espada de Fogo, que vem quebrar as
últimas correntes, aquelas da Ilusão.

Filhos, escutemos, juntos, o Canto do Espírito e o Canto da Presença que se revela, tal um Fogo Ardente, que vem abrasar a Coroa da
Cabeça, a Coroa do Coração e o Fogo do Sacrum.

Juntos, os três Fogos reúnem-se no mesmo impulso, no mesmo Impulso, aquele do Espírito, aquele da Verdade, que bate num mesmo
som.

Que bate numa mesma respiração.

Nós estamos Unidos e Reunidos, porque nós somos Um com vocês, porque nós somos, todos, Um.

Nenhuma barreira pode, ainda, portar o Véu de sua Ilusão, porque a Consciência Desperta para a Verdade e para a Totalidade.

Filhos, nada há a temer, porque vocês são a Verdade.

Nada há a recear, porque vocês são a Vida.

E como a Vida poderia terminar?

Apenas a Ilusão termina, a fim de que a Vida Eterna revele-se em sua Beleza, revele-se em seu Esplendor e revele-se em sua Luz.

Vocês são a Luz.

Ela não existe fora.

Ela existe apenas em vocês, porque vocês são a Totalidade dos Mundos.

Voltem a Consciência e vocês verão, então, que não existe qualquer Sombra, que não existe qualquer sofrimento; que existe,
unicamente, a Verdade da Beleza, a Verdade de sua Unidade.

No momento em que o Coração inflama-se, pelo CRISTO que vem a vocês, no momento em que as Portas estão abertas, que
permitem ao conjunto desse Templo ser preenchido da Imanência e da Presença d’Ele e do gozo da Eternidade, que é sua Morada.

Filhos, criados, enfim, mestres de sua própria Luz, mestres para estabelecerem-se onde sua Consciência leva-os.

Bem longe de toda distância, bem longe de toda Ilusão, bem longe de toda separação.

Não existe mais separação.

Tudo está Fusionado.

Tudo vai Fusionar, no mesmo som, no mesmo Canto, na mesma Verdade, na mesma Presença.

Aí está a ação do Espírito: Espírito de Verdade, o Caminho, a Verdade e a Vida, inscritos no ALFA e no ÔMEGA.

Centrados no Coração do Ser, no Coração palpitante, no Coração imóvel da Presença Eterna.

O Canto do Espírito chega à eclosão.

O Tempo do Amor chegou a esta Terra.

O Tempo da guerra e o tempo da divisão termina.

Nada pode ser escondido, porque a Luz é a Verdade, porque a Luz é Espírito e vocês são esse Espírito de Verdade que nenhum raio
de Sombra pode manchar, porque o Fogo está aceso para sempre.

Ele não se apagará nunca mais.



Ele não poderá mais ser comprimido.

Ele não poderá mais ser limitado.

Vocês são a Essência da Vida.

Vocês são o Sopro da Vida, porque Ele é a Verdade e a Vida, Presente em cada um e em cada uma.

Desde o Arcanjo até vocês, tanto no átomo como no Sol.

O Sol, que vem, enfim, após sua Liberação, reencontrar a Terra para Fusionar, na Unidade.

Enfim, do Um, não olhem o que desaba, porque o que desaba é, simplesmente, a Ilusão.

E o que se constrói é a Verdade, a Unidade e o Espírito.

Tornem-se o Espírito, porque vocês o São, de toda a Eternidade.

Nada pode acontecer ao Espírito.

Ele é Infinito, ele é Eterno, ele é indestrutível.

Ele pode apenas crescer, de Mundo em Mundo, de Dimensão em Dimensão, de Vida em Vida.

O Espírito, que é a Essência da Alegria, na qual não pode persistir qualquer oposição e qualquer contradição.

O Espírito, que queima o medo e que queima a ausência, porque a ausência não é parte, porque a ausência não pode existir na
Verdade.

Tudo ali é Presença.

Presença a si, Presença ao mundo, Presença a cada um.

Por CRISTO, pelo Fogo Ardente da Verdade e da vida.

Juntos, nós acolhemos.

Juntos, nós Vibramos.

Juntos, nós vivemos.

No Éter Unificado da magnificência e da Beleza.

Bem além da beleza que se opõe à feiúra, mas na Beleza que é o único princípio e a única possível.

No Canto do Êxtase e no Canto do Íntase, aquele da Verdade vivida na alegria do Amor, no tempo da Presença d’Ele e no Espírito da
Presença d’Ele, que é sua Presença e seu Espírito.

Filhos, escutemos, no silêncio, a Vibração do Último, que vem inflamar o Coração.

A Verdade levanta-se, mesmo nesse mundo, pondo fim, de maneira absoluta, a tudo o que é falsificado, a tudo o que os enganou.

Não há mais lugar para a competição.

Há lugar apenas para a Humanidade.

Há lugar apenas para a Beleza.

Não há mais lugar para o que não é a Unidade.

Não há mais lugar para o que não é Presença.

E isso se instala, porque o Espírito despertou, porque o envelope está rompido, porque o Espírito está liberado, como vocês estão
liberados.

Há apenas a vê-lo.

Há apenas a vivê-la, essa Verdade que está aí, agora, palpável e presente.

Filhos, Despertem.

Ousem ir.

Ousem passar da consciência da falta à Consciência do pleno.

O Espírito está aí.

Ele lhes é trazido e ele os leva, em CRISTO, na Luz Branca, a fim de que a irradiação jamais possa cessar.

Porque sua natureza é a irradiação.



Porque sua natureza é a Presença, aquela do Espírito.

Então, há apenas que fazer o silêncio do que não é isso.

A fazer o silêncio de todos os barulhos dos medos, de todos os barulhos da agitação.

Confiança absoluta.

A Luz, o Espírito, sua Inteligência que vem nutri-los.

O que temer, quando o Espírito habita vocês?

O que temer, quando o CRISTO vem Elevá-los e tirá-los da Ilusão?

Apenas estender-Lhe a mão, a Consciência e o Espírito.

Apenas acolher.

Apenas Vibrar e Ser o que vocês São.

Revelação.

Revolução.

Consumação.

Eternidade.

Canto.

No silêncio de todas as Ilusões, a majestade pode revelar-se.

CRISTO bate à Porta.

A Luz Branca está por toda a parte, também em vocês.

Então, tornem-se Transparentes.

Deixem-se Esposar.

Deixem-se levar e trazer.

Há apenas a Ser.

Porque vocês são a Alegria.

Revelemos, agora, a comunhão de nossa Presença comum.

Comunhão.

Alegria.

Espírito.

Verbo e Sopro.

Eu sou URIEL e exulto, de minha Presença em sua Presença, na explosão da Luz Branca que é minha, mas que é, antes de tudo, a
sua.

Na comunhão, o Espírito compartilha.

Na comunhão, vocês serão marcados pelo Selo do Amor.

Seus olhos ver-se-ão.

Seus Corações ver-se-ão.

CRISTO ver-se-á.

A Transparência vai tornar-se a regra de sua vida.

Esqueçam tudo o que não é o Instante.

Esqueçam tudo o que não é a Eternidade.

Vibrem.

E vivam.

A hora é para a Verdade.

A hora é para o Espírito.



A hora é para o Espírito.

Isso é a Unidade.

Isso é vocês.

Isso é eu.

Isso é nós, todos juntos.

Todos aqueles que querem participar da Ronda da Vida, da Ronda da Unidade, da Ronda da Alegria.

No mesmo Espírito.

Na mesma Fraternidade.

Na mesma Vida, da FONTE Una.

Na mesma Confiança.

Na mesma ressonância.

Na mesma Vibração e na mesma radiância.

No mesmo Sopro.

No mesmo Fogo.

Porque nós somos Um.

Esquecidos, porque queimados: a distância, o sofrimento, a maledicência, o errante.

Tudo isso não pode persistir, porque a Verdade está aí, porque a Alegria está aí.

Sintam-na e vivam-na.

O Espírito de Paz, o Espírito de Amor vem apagar tudo o que era a distância, sofrimento e maledicência.

Alegria.

Alegria de sua Presença.

Comunhão à minha Presença.

Eu os abraso e eu os abraço, na mesma Ronda, sob minhas asas de Arcanjo e de meu Coração, religado à FONTE palpitante da vida,
que é a mesma Fonte que Aquela que está em seu Coração.

Amados do Um, amados da Vida.

Vivamos, juntos, a partir de agora, a magnificência do reencontro, sob minhas asas reveladas, que os leva, pelo Sopro e pelo Verbo.

Que os conduz à Porta dessa Passagem.

Abram.

Eu sou URIEL e eu queimo da Ardência de meu Fogo, por reencontrá-los em CRISTO e em Verdade.

E isso se realiza a cada segundo que se escoa na ampulheta do tempo que termina e do Tempo que se abre.

Vibremos e comunguemos.

No Espírito.

Na Unidade.

E em CRISTO.

... Efusão Vibratória...

Ascensão. Ascensão. Ascensão.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, e realizo o que devo.

Porque eu lhes devo, como eu devo à FONTE.

A doação do Amor.

A doação da Verdade.

Passagem ao Verbo.



Abertura.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Eu sou aquele que anuncia CRISTO e a Luz.

... Efusão Vibratória...

Eu sou a Consciência que permite a comunhão.

Eu sou a Pomba, emissária da FONTE, que vem dizer-lhes: Paz, Paz, Paz, Ele chega.

Vocês chegaram.

... Efusão Vibratória...

Regozijem-se.

Vão na alegria.

Testemunhem pelo que vocês São: da Luz.

Porque a Lâmpada está acesa.

Ela brilha.

No Coração, nos olhos e nas mãos.

O Sopro que o anima é o Verbo CRISTO.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, e eu os amo, todos, com o mesmo Amor, com a mesma pureza da mesma Liberdade.

Nada há a reter, tudo é para dar.

Porque o que não é dado é perdido.

É preciso dar-se.

Então, eu lhes dou, e eu me dou, na revelação do Espírito, na revelação de nossa comunhão.

... Efusão Vibratória...

No Amor, pelo Amor, com Amor e em CRISTO.

Em Espírito.

Eu permaneço em comunhão com vocês, no espaço do alinhamento.

Até já, em Espírito.
_______________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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~ MENSAGEM DA LUZ ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, em Presença, uns e outros, comunguemos.

...Efusão Vibratória...

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Mensageiros da Luz, como Anjo da Presença, da Passagem, como Mensageiro da Nova
Aliança, que vem realizar a Última Reversão e a Última Passagem, eu venho a vocês, na Vibração da Presença e de sua Presença, na

Vibração de minha Essência e de sua Essência, reunidos no mesmo espaço e no mesmo tempo, na mesma Vibrância, na mesma
comunhão, a fim de que a mensagem da Luz transforme-se, em sua Consciência e em sua Presença, em Mensageiros da Luz.

Filhos da Lei de Um e Filhos da Luz, criados na Verdade, o instante e o tempo que se revela é aquele em que vocês se Anunciam a si
mesmos, por sua Presença silenciosa, amorosa e irradiante, na comunhão à sua Essência.

Vocês se tornaram, e vão tornar-se, Mensageiros da Luz, aqueles que aportam a Boa Nova, aqueles que aportam a Luz nas Trevas.

Quaisquer que sejam as Trevas, a Luz vem iluminar, e vocês são, portanto, Iluminadores e Iluminados pela Luz Una, na Vibração Una,
na ronda dos Arcanjos presentes em seu Templo e na ronda de seu Coração, na Vibração e na Essência Una, do Coração Cristizado,

do Coração despertado.

Vibrando em uníssono ao Sol, vibrando em uníssono à Presença, em uníssono à FONTE, reconectada e revivificada, em comunhão, em
vocês e por vocês, nesse mundo em que vocês estão vivendo.

Levem a palavra, aquela do Silêncio, aquela do Templo, aquela do Coração, que não tem necessidade de palavras, porque o Verto
torna-se Seu Sopro, porque o Verbo torna-se Presença, porque o Verbo torna-se imanência.

A mensagem torna-se o Mensageiro.
O Mensageiro é aquele que transporta, transporta ele mesmo da Graça e da Unidade, torna-se Iluminador, não por vontade, não por

decisão, mas por Abandono, doação de si à Luz Una, doação de si ao Si Um, a fim de voltar a tornar-se o Um, vivificado na Essência
da Vibração da comunhão, vivificado na Essência do Um.

Juntos, e na comunhão, nesse espaço e nesse instante, eu anuncio, em vocês, bem amados Mensageiros da Luz, a Luz Una, de
regresso nas Trevas, inteiramente.

Vibração Cristo, estendendo-se e unificando-se, unificando o plano, unificando a Vida, no mesmo sentido, na mesma Essência da
comunhão do Um ao Um, de cada um a cada Um.

Filhos do Um, Amados do Um, a hora é para o Amor, a hora é para a Alegria, para a Revelação e para a Presença.

Em comunhão, abramos as portas, vocês e eu, na mesma Unidade e na mesma Consciência, na mesma Vibração Una da Essência
despertada e acordada.

Filhos Um, criados.

URIEL - 21 de agosto de 2011
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A hora chegou, não mais de cantar, não mais de escutar, mas, bem mais do que isso, de ressoar à comunhão de sua Presença, de
ressoar em CRISTO, de ressoar na Alegria, de ressoar na Verdade.

Isso faz de vocês Mensageiros do Instante, Mensageiros do Aqui, Mensageiros da Luz, Luz revelada, Luz desvendada na ruptura da
trama do tempo, na ruptura da trama desse espaço abre-se o espaço Infinito, no qual não existe qualquer espaço no qual a Luz esteja

ausente, no qual a Luz esteja apagada, pondo fim às Trevas, pondo fim ao duplo, pondo fim ao que não existe.

Então, ousem.

Ousem ser Comunhão e Presença, Verdade, Caminho e Vida, no mesmo sentido e na mesma Essência, na mesma Vibrância de sua
Presença.

Chamem o Anjo da Presença, porque vocês são a Presença.

Descubram o Anjo que é sua Presença, para além do humano, transfigurado pela Presença e pela Luz Una.

Abrindo as asas, aquelas da Ressurreição.

Abrindo as asas, aquelas do Vôo.

Abrindo-os ao Espírito.

Espírito de Unidade.

Espírito de Comunhão,

Espírito de Verdade.

Então, juntos, aqui e em outros lugares, comunguemos.

Comunguemos na Fonte, porque a FONTE é Um.

Mensageiros do Um, mensagem do Um, a hora é para os reencontros, a hora é para a União pela Comunhão.

A hora é para a ressonância do Canto de Alegria, que não é mais para escutar, que não é mais para ouvir, mas para viver.

Porque vocês são o Canto, porque vocês são a Presença, porque vocês são o que vocês ouvem.

O som é sua vibração.

A Essência é seu som.

Então, Filhos do Um, Mensageiros da Luz e da Vibração, acolhamos o Verbo da Comunhão, acolhamos a Palavra, não mais de areia,
mas a Palavra de Luz, que vem reunir os Seres de Luz, que vem comungar à sua Liberdade, que vem abrir a Mensagem e o

Mensageiro.

Filhos, a hora é agora, a hora é aqui, a hora da nova Vida, da nova Fundação, da nova Aliança, da nova Verdade que não sofre mais
qualquer ausência, que não sofre qualquer Sombra, que põe fim às Trevas da Ilusão, que põe fim à esperança.

Porque nada há a esperar.
Porque tudo chegou.

Porque tudo se revela.

Filhos do Um, Mensageiros da Luz, Mensageiros do Som, Mensageiros do silêncio, do Caminho, da Verdade e da Vida, juntos,
comunguemos.

Juntos, elevemos nossa Vibração na comunhão dos Santos, na comunhão do Um, na comunhão da Essência.

Em Verdade, a hora chegou.

Em Verdade, o instante é agora.

Em Verdade, tudo acontece aqui, no centro de sua Essência, na comunhão de cada um.

Eu, Anjo da Presença, presente em vocês, comungo em vocês e tomo sua comunhão para torná-los Uno e total.

Espaço de alegria.

Espaço de Liberdade.

O Mensageiro de Luz é Alegria.

O Mensageiro de Luz é Verdade.

Ele é o Filho do Um, revelado a si mesmo.

Ele é o Filho do Um, que aceita deixar as Trevas.

Ele é o Filho do Um, que aceita comungar à Alegria, à Fonte e à Verdade.



Então, juntos, de Mensagem a Mensageiro, de Mensageiro a Mensagem, o Anjo URIEL comunga à sua Presença, por sua Presença,
em vocês e em sua Vibrância.

Juntos, elevemos o Canto do silêncio, aquele da Unidade, aquele da Verdade.

Juntos, nós estamos em comunhão.

Então, nesse espaço em que tudo é Um, e em que tudo é Alegria, e em que tudo é Verdade, juntos, nós acolhemos o Mensageiro e a
Mensagem.

Juntos, nós nos acolhemos, uns e outros, no mesmo som, no mesmo sacro, na mesma Essência.

Regozijem-se, porque a hora não é mais para a esperança, porque a hora não é mais para a espera, porque a hora é para viver HIC e
NUNC, a comunhão da Presença d’Ele, a comunhão da nova Aliança.

Nova Eucaristia na qual nada pode interpor-se, na qual nada pode alterar a comunhão na Unidade.

Vibremos.

Aliança de Fogo.

Vibremos.

Aliança de Paz.

Aliança de Liberdade.

Aliança da Mensagem e do Mensageiro, na mesma orientação, no Um, na Vibração Unificada do conjunto dos Mundos, do conjunto
das Consciências, religadas, interconectadas na Liberdade a mais total.

Aí está a Mensagem da Luz.

Aí está o Mensageiro da Luz.

Apenas viver na transparência: transparência da Alegria, transparência da Essência, transparência da comunhão.

Aliança de Fogo selando a Liberdade reencontrada, no mesmo Sopro, no mesmo Verbo, no mesmo silêncio e no mesmo som.

Filhos, criados, Mensageiros da Unidade, Mensageiros de Verdade, abramos, abramos as asas ao retorno d’Ele.

Abramos as asas ao Apelo do Mensageiro.

Apenas Vibrar, apenas Ser, apenas acolher e comungar.

Então, Filhos do Um, Vibremos, juntos, a Vibração do Mensageiro e a Vibração da Mensagem.

Semeadores, semeando, que têm semeado e colhido o fruto da Verdade e da Unidade.

Aliança de Fogo.

Aliança de Amor.

Aliança de Liberdade.

Comunguemos.

Em Presença.

A Mensagem nada mais é do que sua Presença, em comunhão.

A Mensagem nada mais é do que sua Presença, em Vibração.

A Mensagem nada mais é do que o brilho de sua Presença; que o Fogo de seu Coração; que o Fogo de seu Templo; que o Fogo de
suas células que cantam a Ressurreição do Espírito.

Comunguemos.

Mensageiros da Lei de Um, Mensageiros da Graça, a Mensagem é a Graça.

A Mensagem é a ressonância de sua Presença.

Mensagem e Mensageiros da Alegria e da transparência, abram, abram-se, como Ele se abre a vocês.

Irradiem, não numa vontade qualquer, irradiem, simplesmente, na Alegria de sua Essência, a fim de estabelecer a comunhão.

De corpo a corpo, de alma a alma e, sobretudo, de Espírito a Espírito, a Tri-Unidade, reunificada e liberada, da Nova Aliança, revela-se
nesse mundo.

HIC e NUNC.

Vocês são as testemunhas, Mensageiros do Um, Ancoradores e Semeadores de Luz.



Vocês são os colhedores.

Vocês são o fruto.

Vocês são o fruto da Verdade, da Vibração e da Aliança, porque o Arco da Aliança revela-se, agora, sobre a Terra e ninguém pode
fechar o Coração para o Arco da Aliança.

E ninguém pode fechar o Coração ao Fogo do Espírito de Verdade.

E ninguém pode fechar-se à ardência da Mensagem e à ardência do Mensageiro.

Presença e comunhão.

Aliança de Fogo.

Aliança de Vida.

Aliança em CRISTO.

Mensagem e Mensageiro.

Filhos do Um, juntos, re-comunguemos, na mesma Essência, na mesma Presença, no mesmo Silêncio, na mesma Alegria, na mesma
Consciência.

...Efusão Vibratória...

Filhos da Luz, Mensageiros da Luz, vocês são a comunhão, vocês são a Presença.

Abram as asas ao Mensageiro da Pomba.

Abram as asas ao Mensageiro do Sol.

Abram as asas à Mensagem de seu Coração.

Abram as asas à Paz e à Alegria.

Comunguemos.

Nova Aliança.

Arco de Aliança.

Arco de Fogo.

Tal uma embarcação unificada, elevando-se nos céus de seu Templo Interior, da comunhão e da Presença.

Mensageiros da Luz, nos quais a Mensagem da Luz é apenas Vibração de Alegria, Vibração de Paz e de apaziguamento, na qual
nada do que vem das Trevas pode ofender nem alterar o que é Verdadeiro.

Então, abramos a Porta e estendamos as asas da Liberdade: aquelas da comunhão e aquelas do Fogo, do Amor Vibral, da Luz Una.

Comunhão dos mundos.

Comunhão das Dimensões.

Comunhão dos Cantos da Alegria do Um.

Na Alegria d’Ele, que é sua Alegria.

Na Paz d’Ele, que é sua Paz.

Mensageiros de Luz, abram-se à sua própria Presença.

Deixem-se possuir pelo que torna Livre, a Luz Una, no Abandono e na doação, na qual tudo se dá e nada se toma.

Porque tudo é doação na Luz.

Porque tudo é dado.

Porque a vida é Una.

Comunguemos também.

HIC e NUNC, na Vibração do Um.

Mensageiros, que entregam a Mensagem e entregam a Vida, da morte, que é Ilusão.

Dancemos a ronda do Espírito, aquela da comunhão dos Santos.

Acolhamos a Graça, acolhamos o Fogo.



Fogo da Graça.

Fogo da Liberdade.

Fogo do Amor restituído.

Mensageiros do Um, a Luz é a Mensagem, porque ela é Tudo.

Então, vivamos e instalemos, HIC e NUNC: a comunhão perpétua da Liberdade.

Vivamos a comunhão eterna, ao Sol, a CRISTO e ao conjunto dos mundos que vivem a Vida da Liberdade e a Vida do Amor, que é a
única Vida.

Aí está a Mensagem.

Para cada Mensageiro.

Bem amadas Sementes de Estrelas, o que semeou e o que eclodiu é a Alegria do Amor.

A flor eterna da Beleza da Presença.

A flor eterna da Beleza da Liberdade.

A flor eterna da ronda do Um.

A flor da comunhão, cuja cor, a nada similar, desabrocha em cada sopro de seu tempo e de seu Templo, reunificando, Liberando.

Eu sou URIEL, Mensageiro do Um.

Vocês são o Amor, Mensageiros da FONTE.

Nosso ponto comum é o que nos libera e nos reúne.

Vibração da Presença, Vibração da Luz Una.

Bem amados Mensageiros, eu gravo, em vocês, o tempo de nossa Presença comum, o sentido da comunhão e a Essência da
Vibração.

Nova Eucaristia da Alegria, da Redenção, na qual nada pode mais ser sofrimento, na qual nada pode mais ser Sombra, na qual tudo é
Alegria, Presença e comunhão.

Eu sou URIEL, Anjo e Mensageiro.

Em comunhão, nós formamos apenas uma Vibração, a fim de aportar a bênção do Um, à sua Mensagem e à sua Vibração, aquela do
Mensageiro da Luz, que anima, em vocês, a Essência CRISTO da Alegria, da Paz e, sobretudo, do Caminho e da Verdade, a fim de

que a vida eterna seja sua Morada.

Mensageiros da Luz, eu os abençôo porque vocês são abençoados.

Eu os Amo, porque vocês são o Amor.

O Fogo do amor estende as asas.

O Fogo do Amor finaliza o Templo que foi construído, no segredo de sua alma e de seu Espírito.

Nesse Templo, que é seu corpo, torna-se a Graça de sua Presença magnificada e unificada.

Mensageiros da Luz, ousem ser a Alegria, porque essa é sua natureza.

Abram o Coração, abram os olhos à Verdade.

Comunhão e Presença.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, Mensageiro que entregou a Mensagem, que deu a tocha a cada um de vocês, a fim de que a Luz brilhe nas Trevas, a fim
de que cada tocha e cada Mensageiro possa comungar ao conjunto de Uns, reunidos na Liberdade, no Fogo do Espírito e no Fogo da

Verdade.

Então, no silêncio de minhas palavras e na plenitude de minha Consciência, que é sua, instalemo-nos em nossa comunhão.

Aí está a Mensagem.

Aí estão a Luz e a Vida.

Comunhão.

Eu permanecerei no espaço de alinhamento, no mesmo estado de comunhão que o seu.

O Mensageiro deu.



O Mensageiro abriu o Livro da Vida, o seu.

Então, URIEL saúda-os e Ama-os.

Comunhão, antes do alinhamento.

... Efusão Vibratória...

URIEL saúda-os e vai estabelecer-se em vocês, no alinhamento, no momento vindo.

Até já.
_______________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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~ CANTO DA LIBERDADE ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, juntos, em comunhão e em Presença, na Vibração do Um, na
Vibração da Unidade e no Instante de Verdade, vamos evocar e Vibrar o Canto da Liberdade, aquele em que os véus, aqueles do

confinamento, deslocam-se e desaparecem, a fim de liberá-los.

Vocês são a Liberdade, o véu salta fora.
Ele salta e permite, então, à Alma e ao Espírito, ver a Verdade no face a face de Verdade, no face a face do Um, no qual tudo aparece,

na Unidade.
E tudo é Verdade, nesse instante próximo e tão próximo, e, no entanto, inscrito no Templo de seu Coração.

A hora chegou de esquecer o esquecido.
A hora chegou de rememorar a Verdade.

A hora chegou de viver a Liberdade.
Fim dos véus, fim do Véu, aquele que confinava, nos tempos em que a Ilusão tomava o lugar da Verdade.

O tempo da densidade, o tempo em que vocês sufocam na prisão da carne, na prisão da Ilusão.
Isso toca ao seu fim, para que se abra o tempo da Verdade, para que viva, em vocês, o Espírito da Unidade.

O Canto da Terra e o Canto do Céu unem-se, doravante, sobre a Terra.
Trombetas do Apocalipse vêm fazer desmoronar os muros da prisão, os muros do confinamento e permitem ao Véu ser queimado pelo

Amor.
No Fogo da Verdade.
No Fogo da Unidade.

No Fogo de sua Presença e da Presença d’Ele.
Em Comunhão.
Em Verdade.

Esse instante está próximo.
Próximo de seu Coração, próximo de seus olhos, próximo de sua vida, para que a verdadeira Vida não possa mais, jamais, cercar-se

de véus confinadores, que limitam sua Alegria e limitam a verdadeira Vida.

A verdadeira Vida Una (aquela que não conhece qualquer distância, aquela que não conhece qualquer limite) revela-se, agora,
permitindo, então, a vocês, Filhos das Estrelas, reviverem a Estrela, a Luz que brilha no Templo da Verdade que é seu Coração, para
que o corpo, aquele da Luz eterna, desperte, para sempre e para que, nunca mais, ele seja confinado nos restos da Ilusão, no véu do

confinamento.

Filhos da Liberdade, Filhos da Unidade, estendam as asas, aquelas que vêm pôr fim e rasgar o Véu, o último Véu, aquele da Ilusão.

Vocês são os Filhos do Eterno.
Vocês são a Eternidade em ação.

Vocês são a Eternidade, em Verdade.
Vocês são a Eternidade e a Unidade.

Então, o Véu não tem mais razão de manifestar o que quer que seja nessa Ilusão.
O Fogo do Amor, Fogo de Verdade e de Unidade vem queimar os últimos Véus, aqueles que isolavam e confinavam a Alma e o

Espírito na prisão da carne, na prisão da Ilusão, na prisão das palavras, na prisão do que permitia viver confinado.

A hora chegou de viver na Liberdade.
A hora chegou de cantar.

Então, quando se eleva o Canto da Terra – não mais em alguns lugares – quando se eleva o Canto do Céu – não mais em alguns
lugares – mas sobre o conjunto da Terra, então, o momento terá chegado de estender as asas.

Então, os momentos terão chegado de fechar os olhos na Ilusão e abri-los na Verdade,o olhar do Éter, o olhar do Coração amoroso,
que os abre à Verdade, que rasga o último Véu que impede seu vôo nos espaços da Unidade.

Filhos, a hora chegou de criarem-se, a si mesmos, de sair, a fim de entrar na Eternidade.
A hora chegou de cantar os Cantos de louvor, aqueles que acompanham a chegada dos Anjos e dos Arcanjos, a chegada da Unidade

e a chegada do Fogo.

URIEL - 24 de agosto de 2011
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Aquele que libera e que é uma carícia que vem lamber cada parte desse corpo, que vem abrasar a Alma num Fogo de Amor, no Fogo
da Unidade, permitindo-lhes, então, ir do outro lado do Véu, onde tudo é apenas Beleza, onde tudo é apenas Verdade, onde vive a

Unidade, onde vive o conjunto da Criação.
Não haverá mais, jamais, véu de separação.

A hora chegou de queimar.
A hora chegou de Amar, inteiramente e em Verdade.

A hora chegou de não mais morrer e de não mais renascer.
A hora chegou da continuidade da Vida, da continuidade do Amor, na qual nenhum espaço de ódio, nenhum espaço separado pode

interferir com o Canto do Amor.

Esse tempo chegou.
O tempo chegou, aquele da união à Liberdade.

Aquele da união à Verdade.
Aquele da união ao Um, porque vocês são o Um em revelação, e vocês são o Um em fusão.

Fusão de Verdade, no Coração amoroso, onde nenhum outro Coração pode existir além do Coração unido do Um.
Vocês são isso.

Então, o Véu que queima nada mais é do que a lembrança do passado.
O Véu que queima nada mais é do que as lembranças de uma encarnação em que o sofrimento impediu o vôo do Coração, o vôo da

Verdade.
A hora chegou de estabelecer-se no Canto do Um.

Canto de Verdade.
Canto de êxtase, no qual o Véu não pode resistir, no qual o Véu não pode perdurar.

Filhos do Um, cantem os louvores do Um.
Cantem os louvores do Coração Unido.

Coração Unido n’Ele.
Coração Unido n’Ela.

Ou seja, em vocês, reunidos na Unidade da Vibração, na Unidade da Vida, na qual mais nenhuma vida pode ser afastada, na qual tudo
é comunhão, na qual tudo é comunicação, na qual tudo é religado e Livre, inteiramente.

Então, estendam as asas.
Estendam as asas de seu vôo.

Aquele que quebra o último Véu tido pelo medo.
Aquele que os impede de viver a Alegria, aquela da Eternidade, a partir de agora.

Escutem o Canto da Terra, aquele que vocês ouvem em vocês, mas que, em breve, retumbará na escala da Terra, na escala do
cosmos, pondo fim ao Véu isolante, fazendo-lhes aparecer no santo dos santos.

Aquele da Verdade Una e da Luz Una.

Filhos da Liberdade, vocês vão renascer à Verdade.
Vocês vão renascer à Eternidade.

Vocês vão renascer ao que vocês São, bem antes que os Véus aparecessem, bem antes que os Véus prendessem-nos nesse mundo,
porque vocês São, bem além de qualquer confinamento.

Porque vocês São, bem além de qualquer Véu.
Vocês são para além, porque vocês são o Fogo, porque vocês São o Espírito, aquele da Verdade, aquele da Unidade, que fala e canta

apenas o Canto do Amor, apenas o Canto da Verdade.

Filhos, a hora chegou.
Abram o Véu.

Vejam além do que seus olhos veem.
Vejam o que o Coração lhes diz.

Vejam o que a Consciência lhes dita.
Vejam o que a Consciência canta como apelo à sua Liberdade, à sua Liberação, ao Amor, à Unidade e à Verdade.

A hora chegou de percorrer o Caminho, aquele do vôo que os afasta dos Véus.
Aquele que, estendendo as asas, vem queimar a Liberdade do confinamento.

Vocês não estão mais confinados.
Vocês são livres.

Não haverá mais outra liberdade do que aquela da Liberdade infinita.
Não haverá mais questão de viver qualquer reação, porque vocês são a Graça da Eternidade.

Existe apenas a Graça.
Ele é apenas a Graça.

Esse mundo dela foi privado.
Ele reencontra, agora, o tempo da Graça, o tempo da Unidade, o tempo do Fogo.

Aquele que canta, no mais alto dos Céus e no mais profundo da Terra e no mais profundo do Ser.
O Coração que se abre, Liberado de seu confinamento, abrindo as asas do vôo, do Caminho, da Verdade.

Vocês são a Vida, palpitando sem qualquer parada, palpitando sem qualquer fim, sem qualquer noite, a fim de viver a Luz eterna dos
mundos, aquela do Amor regenerado, revelado e desvendado a cada tempo, a cada sopro, a cada extremidade, a cada centro.
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Sejam, Filhos, o que vocês São.

Nada mais vem impedir o acesso à Graça.
O anúncio disso será em breve feito, tanto nos espaços Interiores como no espaço da Terra e nos interstícios da Terra.

Nenhum lugar poderá ignorar o Canto da Unidade.
Nenhum lugar poderá subtrair-se ao Sopro da Liberdade.

Nenhum Véu poderá perdurar, tanto em vocês como nesse mundo.
Todos os Véus da Ilusão (laços terríveis do confinamento) serão dissolvidos pela Graça do Um, pela Graça de seu Despertar e de seu

vôo.
O retorno de Cristo – anunciado e tão esperado – revelando-se, não unicamente no Éter, mas sobre a Terra desse Céu, sobre o Céu

desta Terra, que permite cantar a alegria da vida, a alegria do Um.

Então, o que vocês esperam para abrir suas válvulas, para abrir o Coração, para abrir o Amor, para abrirem-se à Verdade?
Nada há a temer, porque o que haveria a temer na Unidade?

O que haveria a temer na Alegria, na qual tudo é Alegria, tudo é Um, tudo é Verdade?
Só o Véu há a temer.

Este vai queimar.
Os últimos Véus do inferno, os Véus da Ilusão, que os constrangeram, que os rebaixaram mais baixo do que a própria Terra, que lhes

impuseram o que não é sua Essência, o que não é sua natureza.

Então, Filhos do Um, no Espaço de nossa comunhão, no Espaço de nossa Presença, no Espaço da Verdade Una e Unificada, Agora,
Aqui, como por toda parte em outros lugares (em outros tempos e em outros Espaços, em outros lugares fora desta Terra e fora desse

Sistema Solar), o conjunto da Unidade volta a cantar o Canto de sua Liberdade.
Porque a hora chegou de Ser liberado, a hora chegou de viver a Alegria.

Ela está aí, ao alcance do Coração.
Ela está aí, em seu Coração.
É tempo de viver o Coração.

É tempo de viver o Um.
É tempo de viver a promessa.

É tempo de retirar e tirar todos os véus.
Aqueles do sofrimento, aqueles da Ilusão, aqueles da doença, aqueles do que vocês creem ser nessa pessoa.

É tempo de abrir-se ao Espírito de Verdade porque, no Espírito de Verdade, nenhum Véu pode manchar o brilho da Luz Una.
Nenhum Véu pode separar a Luz Una.

Nenhum véu pode impedir a Alegria de Ser, em todo espaço, em todo lugar e em toda Dimensão.
Essa é sua Essência.
Esse é seu espaço.

O conjunto de universos, o conjunto de universos e de multiversos espera sua Presença e espera sua Verdade, a fim de eclodir na
Alegria e na Verdade.

A hora chegou de não mais crer em qualquer Véu que seja.
A hora chegou de não mais crer em qualquer opacidade que seja.

Porque o Espírito é Livre.
Porque a Alma é Livre, se ela se volta para o Espírito.

A hora chegou, Consciências Amadas, Amigos do Amor (porque Amor vocês mesmos), de viver a Verdade.
Então, no Espaço de comunhão, em seu Coração, a cada sopro e a cada inspirar, a cada expirar, vivam o sopro permanente do

Espírito, o sopro da Verdade.

Espaço de comunhão.

... Efusão Vibratória...

Eu, URIEL, que abri sua boca, peço-lhes, agora, para abrir as asas, a fim de revelar o espaço da Unidade.
Consciência Una, filhos de Alegria e Hino (IM) à Alegria, escutem o Canto.

Agora.
Ele chega de toda parte, ele não é localizado em qualquer espaço, porque ele é o Espaço.

Ele não vem de outros lugares, porque ele já está em vocês, inscrito no despertar à sua Eternidade e desde toda a Eternidade.
Não podia ser diferentemente.

Isso durou bastante, no tempo da Ilusão.
É tempo, agora, de viver o que não durará, nunca mais: um tempo limitado, mas que será a duração, Infinita e Eterna, de sua Presença

nas esferas da Alegria e da comunhão.

Filhos do Um, Unificados, vivamos a Presença e a comunhão.
Vivamos o Canto.

Vivamos o fim dos Véus.
Queimemos, juntos, no sopro do Espírito, as asas estendidas.

No Fogo do coração, que se espalha sobre a Terra.
No Fogo do Sol, que vem desposar a Terra.

A hora chegou de observar a Estrela.
A hora chegou, da Estrela, que anuncia a Estrela.

A hora chegou de ver a Verdade, no face a face da mordida do Fogo do Amor, que não aperta, mas que libera.
Quebrando as cadeias e os véus, permitindo-lhes voar na Verdade.

Tempo do vôo.
Tempo do Despertar.

O tempo chegou.
Comunguemos na Liberdade.
Comunguemos na Presença.

Comunguemos na Fonte, no Coração a Coração infinito da relação.
No Coração infinito do Amor infinito.

No Coração infinito que existe de Coração a Coração, no qual tudo é Vibrante.



No Coração infinito que existe de Coração a Coração, no qual tudo é Vibrante.
No mesmo canto e na mesma frequência, na qual nada mais pode ser separado.

A hora chegou de queimar os Véus: o Sol ali se empenha.
A hora chegou de queimar os Véus: suas asas ali se empenham.

A hora chegou de elevar o Coração no Fogo do Amor.
A hora chegou de comungar em nossa Presença.

A hora chegou de estarem Presentes em nossa comunhão.
A hora chegou de viver a Presença e a comunhão.

Então, juntos, no espaço sem véu.
Então, nesse tempo, Aqui, vivamos, juntos, privados de qualquer Véu, o vôo, o despertar da Consciência Una.

Comunhão.
Presença e Abertura.

No silêncio desse mundo (que, em breve, far-se-á, apesar do estardalhaço), aparecerá o Pleno, aparecerá o Belo, aquilo que vocês
São.

O Coração amoroso e palpitante da criação, da Luz Branca Una, toda de suavidade e toda de Fogo.
Aquela que vem abrasá-los no Fogo do Amor, abrasá-los no Fogo da Unidade.

Filhos, comunguemos, ainda e sempre.

... Efusão Vibratória...

Então, quando do último sopro do confinamento, abrir-se-á o sopro de Fogo, Eterno.
Aquele da brasa permanente que vem, por sua doçura, abrasá-los e preenchê-los da Graça de Amor.

Da Graça da Verdade.
Da comunhão perpétua e Eterna.

Da Alegria do Amor.
Da Alegria da Verdade.

Da Alegria da Vida, sem Véu.
Da Alegria da vida, sem qualquer Ilusão.

Espaço de comunhão, que se repete ao infinito.
Para além de todos os tempos e de todo espaço.

Em todos os tempos e em todo espaço.
A cada sopro, a cada inspirar e expirar da Luz, há apenas um tempo: o mesmo tempo.

No qual nada pode distinguir-se.
No qual tudo é vida.

No qual tudo é Consciência.
Instante de Verdade, que permite ao Véu não mais estar, a fim de não mais ser oculto.

A fim de estar na retidão e na Verdade da Unidade.

Filhos, abram a boca, abram o Coração, abram-se, porque o mundo abre-se, porque a Terra abre-se.
A hora da Libertação está próxima.

Ela está em vocês, de toda a Eternidade.
Há apenas que recordar-se, pela Luz Una que se deposita em seu Templo, pela promessa revelada, pela promessa despertada.

CRISTO chama-os, um a um, para viver a Graça e a Alegria da Presença d’Ele.
A Graça e a Alegria da Liberação e da Liberdade.

Filhos, criados enfim, na Presença Una.
Hino à Alegria, hino à Verdade.

Saudação da Alegria e da Verdade, na comunhão e na Presença.

... Efusão Vibratória...

Nada mais há a confinar.
Nada mais há a esconder.

Nada mais há a temer.
Há apenas a escutar.

Aqui.
Há apenas a Ser.

Aqui.
Há apenas a deixar Ser a Luz que bate à porta.

A Luz que pede apenas para ser sua morada, porque Ela É.

Filhos, abram.
Comunguem em nossa comunhão.

Presentes à nossa Presença.
Aqui.

Então, a Unidade será a única Verdade.
Então, o Amor será a única natureza.

Então, a Luz será o único apoio do Amor e da Verdade, porque essa é sua natureza.
Espaço de comunhão, no silêncio de minhas palavras e na plenitude de minha Presença.

No silêncio dos véus dissolvidos e na plenitude de seu Coração que se abre.
Juntos.

Unidos e Livres.
Vivamos o Fogo do Amor.

Presença e comunhão,
Alegria, Graça e Fogo.

... Efusão Vibratória...

Eternidade.



... Efusão Vibratória...

Amados do Amor.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, mas sou, também, cada um de vocês.
Eu sou a Fonte.

Eu sou o Canto de Alegria, o Canto da Verdade.
Unidos na Luz Branca de sua Presença em Cristo, em Verdade.

Fogo, bênção permanente.
Bênção da Alegria.

Aqui.
Unidade, comunhão.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL.
Eu sou vocês.

Eu sou CRISTO-MIGUEL.
Eu sou Um.

Nós somos Um, na comunhão da Presença, a partir de agora.

... Efusão Vibratória...

Vivamos e celebremos.

... Efusão Vibratória...

Celebremos o Amor.

... Efusão Vibratória...

Nós somos URIEL.
Nós somos a Presença e nós somos a união e a Unidade.

Nós somos a Consciência Una do Amor.
Nós somos a Fonte.

Nós somos a Eternidade.
Nós somos a Alegria.

... Efusão Vibratória...

Uriel é a comunhão de nossas Presenças.
Persistamos e permaneçamos no tempo da Luz Una, da Merkabah coletiva, em alguns instantes.

Pela Graça do Amor e na Graça do Amor.
Até já.

... Efusão Vibratória...

_______________________
Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1172
24 de agosto de 2011 (Publicado em 26 de agosto de 2011)
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~ DA APARÊNCIA PARA A TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, a hora do Coração, nesse instante e em todos os instantes, chama-
os, da aparência para a transparência, da não Essência à Essência, da Sombra à Luz, da Ilusão à Verdade.

Então, filhos de Luz, a hora agora chegou de viver fora da mão que os confina.

A hora é AQUI, de viver a Verdade.

Saiam da aparência, como esse mundo sai da aparência.

A hora da Transparência, a hora da Essência chega a seu Templo Interior, tocando a sinfonia da Alegria, da Verdade e da Vida (em
uníssono do Coração Um, em Cristo e no Fogo), da Alegria e do Amor.

Unidos e Unificados à Liberdade.

Unidos e Unificados à Verdade.

Esse mundo passa da Sombra à Transparência, na qual nenhum obstáculo pode opor-se à clareza da Essência.

E, em vocês, desenrola-se o mesmo cenário, aquele da vida Una, chamando, na ressonância de seu Coração, ao mais profundo de
sua Essência.

A hora é para elevar-se e levantar-se.

A hora é para a transparência, na qual nada mais pode ser retido, na qual nada mais pode ser colocado à sombra da Verdade, na qual
tudo é iluminado do Interior e do exterior.

A aparência não tem mais sentido.

O único sentido é a Essência de seu Ser, que é Transparência, Transmutação, que os conduz a viver o Despertar e o acordar de sua
Dimensão de Eternidade, na Verdade e na Unidade.

URIEL – 27 de agosto de 2011
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Cristo desperta.

Filhos KI-RIS-TI, elevem a Vibração, aquela que os conduz a ser Transparentes, a nada mais reter, a nada mais encobrir, a fim de Ser a
Alegria e a Verdade, o que é sua Essência na Eternidade.

Liberação e liberdade.

Alegria e reencontros.

Alegria e Transparência.

Instante, Aqui, de Verdade, que os eleva no santuário de sua Presença.

Saiam dos sentidos, saiam dos atalhos sombreados.

A hora chegou de pôr na Luz, aquela da Transparência.

O Templo da serenidade, o Templo de sua fecundidade, do Espírito reencontrado.

Filhos do Um, a hora do Um e da Alegria revela-se.

Unidade, Tri-Unidade.

Juntos, todos Unidos e revelados, na mesma Essência e na mesma Transparência, chamando a Alegria, chamando a Vida, aquela que
não conhece qualquer resistência, qualquer sofrimento.

Aquela que é sentido e Essência.

Transparência.

Não há mais lugar para a aparência.

Não há mais lugar para confinar e isolar.

Não há mais lugar para pôr à parte e confinar a Verdade.

A Transparência aparece.

O véu está rasgado.

A hora em que a asa estende-se, abrindo as asas da Terra inteira.

Ascensão e Verdade.

Alegria, Fogo de Alegria e de Unidade.

Filhos, a hora é o instante desse presente.

A hora chegou de apresentar-se a Ele, a fim de que Ele os apresente a vocês, na Alegria da Eternidade.

Transparência.

A hora é para a metamorfose, aquela que os chama à forma sem limite, aquela que os chama à alegria sem limite, na qual nenhum
entrave, nenhuma divisão e nenhum véu podem encobrir a transparência da Verdade e a transparência da Beleza.

Essa é a Essência de toda a vida, para além do inferno que lhes mentiu e confinou aqui.

Filhos, elevando a Essência, saiam da aparência.

Não é mais tempo de estar à parte, fora da Criação.

A hora chegou de juntar-se aos Ateliês, aqueles da criação, infinita, que se revelam ao infinito da Verdade e da Alegria.

Então, o Coração pode instalar-se no Fogo de Cristo, Fogo de Amor, de Alegria, que põe fim à aparência.

A hora é para sua Transparência, assim como esse mundo que vê dissolver-se toda oposição, a fim de que, aí também, tanto aos seus
olhos de carne como aos seus de Coração, a Transparência estabeleça-se.

Nada mais pode ser parado na Luz.

Nada mais pode ser oposto na Luz Una, aquela de sua Essência.

Filhos de Verdade, Filhos do Espaço e filhos das Estrelas.

Filhos da Fonte, a Fonte flui, novamente, nesse mundo liberado, abrindo o último véu e estendendo as asas, aquelas da Transparência
e aquelas da Beleza.

Juntos, nós elevamos o Canto do êxtase, o som da Terra e o canto do Espaço (que é o Canto da Fonte), que os chama para revelar o
que vocês São.

Chama-os a elevar o Canto de sua Presença, para além da aparência, na Transparência e na Clareza.



Na Verdade da Unidade e na Alegria do Coração amoroso, aquele que não pode mais ser privado de sua confiança e de seu sentido.

Unidade.

Unidade e Verdade.

O conjunto dos universos, o conjunto dos mundos e das Dimensões vem chamá-los para não mais estarem à parte, para não mais
estarem separados, para não mais estarem divididos, a fim de viver, em Verdade, a Luz da Alegria, da Essência reencontrada.

Transparência.

Transparência do mundo.

Transparência do Coração.

Transparência do olhar.

Elevem a Vibração e a frequência, aquela que os conduz à porta da Luz, a fim de que seja refecundado, em vocês, o sentido da
Verdade, da Alegria eterna do que vocês São.

Escutem, escutem o som, aquele do Despertar, aquele da Transparência, que vem liberar a aparência, que vem liberar o sentido
verdadeiro.

Aquele da Luz Una, na qual nenhum sofrimento pode opor o que quer que seja à Alegria e à Verdade.

Resta apenas Ser, em Verdade.

Resta apenas acolher o som e a Verdade.

Resta apenas manifestar a Transparência.

Nada mais há a esconder, nada mais há a confinar, porque tudo é liberado.

Seu Coração, também, abre-se à Verdade Cristo.

Filhos de Luz, Filhos do Um, ouçam a Vibração do apelo que eu retransmito a vocês.

O apelo do Verbo e do Sopro de Vida, Unidos no Um e no Fogo de KI-RIS-TI.

Filhos de Verdade, tornem-se o que vocês São, vão para sua Transparência.

Hora de Ressurreição.

Hora de Verdade, no Canto Unido dos Coros Unificados e Liberados.

Nós elevamos, juntos, e com vocês e em vocês, a Terra.

Ressurreição e Ascensão.

Expansão, ao infinito, do Canto da Vida, do Canto de seu Coração, no qual nada pode ser parado, no qual tudo é Verdade, tudo é
Alegria.

Então, Unidos no mesmo Canto, Unidos no mesmo silêncio, aquele da aparência, que desemboca na Transparência, a mais total da
Luz e da Alegria.

O Coração levanta-se, porque a aurora do novo dia chama-os, pelo sinal da Estrela, a viver o retorno da Estrela.

A hora é para o Filho pródigo, aquele que se relembra da Eternidade e que se esquece dos horrores do sofrimento.

E que esquece os horrores da aparência.

Nada mais há a aparecer.

Tudo deve transfigurar.

Tudo deve transparecer, a fim de superar todo véu e toda Ilusão.

Ouçam a frequência do Um, que se estende e se expande no centro de seu Coração, aí, onde bate à Porta o Espírito de Verdade.

Aí, onde bate no Templo, o Coração Cristo, voltando a revelá-los na Unidade do que vocês São.

Então, filhos do Um, sejam o Um e sejam unidos.

Na transparência dos Corações e da Verdade revela-se a nova frequência, chamando à Alegria e à Eternidade; chamando à Verdade,
não para erigir-se, mas para iluminar o que deve sê-lo, inteiramente, a fim de que nenhuma aparência possa subsistir, a fim de que

nenhuma Sombra possa fechar quem quer que seja e o que quer que seja, porque tudo é Liberdade para a Luz Una.

Vibração Eterna e infinita.

Filhos, Filhos e Sementes de Estrelas.



A hora da Porta: a hora é para a abertura.

A hora chegou de transportarem-se à Transparência, de transportarem-se à Essência e à Verdade.

Nesse instante, revela-se a Graça.

Graça do apelo.

Graça de Maria.

Graça da Luz.

Graça de sua Presença no Coração palpitante, no Canto Unificado e Sagrado de todas as criações, reunidas na Liberdade e na
Verdade.

Filhos, Filhos criados, ressuscitados da Verdade, ressuscitados do instante Eterno, para além de todos os tempos, para além de toda
a força, porque o Amor não é a força, porque o Amor é a Verdade Absoluta dos mundos, e isso aparece na Transparência que põe fim

à aparência dos sentidos, à aparência da carne, aquela que foi comprimida.

A hora chegou de expandir a Alegria.

A hora chegou de Viver.

Então, juntos, encantados, nós cantamos o som do silêncio, aquele da Transparência e da Essência, aquele do sentido, para além de
todos os sentidos.

Filhos, Vibremos e elevemo-nos.

Transfiguração, Fogo e Alegria, na mesma Tri-Unidade, abrindo a última Porta, acolhendo o Espírito de Fogo, acolhendo a Unidade.

Que seja assim, porque assim É, e isso não pode mais esperar, porque não há espera que seja vã no Coração, na Esperança.

Não de um dia melhor, mas de um dia novo, chamando a aurora da Vibração da Unidade, pelo sinal da Estrela.

Ressurreição.

Filhos, na carne, a hora chegou de transfigurar a carne.

A hora chegou.

O sinal da Estrela vem chamá-los para perceber o que vocês são, na Transparência.

Abram as válvulas da Alegria.

Vibrem ao som da nova frequência.

A Trombeta soou.

O Véu, tanto nos céus como no Coração, vai abrir-se, liberando a Estrela e sua Consciência na Luz Azul do Éter reencontrado,
chamando o branco e a Transparência de sua Presença.

Todos juntos.

Todos aqueles que o Vibram, nós estaremos no mesmo Canto, na mesma Presença e na mesma Unidade.

Sementes de Estrelas, eu anuncio o despertar.

Eu toco à Porta, a fim de que vocês abram a porta da Transparência e que vocês entrem na Alegria, no tempo da Eternidade,
transportando esse corpo ou essa Consciência nos domínios da Unidade, na casa do Eterno, onde não existe qualquer sofrimento e

qualquer entrave, onde nada mais pode vir opor o que quer que seja à Verdade.

Então, a hora é para o regozijo de seu Despertar.

A hora é para transformar-se, a fim de transportar-se na nova frequência, aquela da vida Una.

Cantem, cantem a Verdade, cantem a Vibração de seu Coração, aquele que, enfim, não pode mais ser confinado nos Véus desse
mundo.

Amados do Um, filhos do Um.

Vibração de sua própria Presença, de sua última Reversão, que os conduz a viver o santuário do conjunto da criação.

Bem além do santuário confinante, vocês aprendem que não têm que ser uma pessoa, mas, efetivamente, o conjunto da Criação.

Não há qualquer limite para a expansão de sua Verdade.

Não há qualquer limite para a expansão de sua alegria.

Não há qualquer limite para a expansão do Coração, porque vocês são o Coração.

Juntos, nós unificamos nossa Presença, elevando a frequência, da aparência à Transparência, da Ilusão à Verdade e à Unidade.



Revelação.

Alinhamento.

Ressurreição.

Esse é o apelo que será retransmitido, desde a Fonte Una, pela Rainha dos Céus, a fim de que vocês reencontrem o lugar do Rei da
Eternidade que vocês São, como todo Ser e como toda Verdade.

O Fogo do Amor e da Verdade vem dissolver toda aparência, vem dissolver o que não é eterno.

Juntos, Unidos e liberados, elevemos a Frequência, fazendo passar e passando a Consciência da frequência fechada à Frequência
aberta, aquela da transparência, penetrando o conjunto das criações, o conjunto das Dimensões e o conjunto dos espaços.

Lá, onde tudo é pleno, onde nada pode esvaziar-se, porque a Essência da criação é plenitude.

Vocês São a plenitude do Amor e da Eternidade.

Então, no espaço da Vibração, eu abro a transparência do Verbo penetrante, cantando os louvores da Unidade e da Verdade.

Filhos e amados.

Amor do Um.

Transparência.

Vibremos e elevemos.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Eu sou o Sopro e o Verbo.

O mensageiro da Transparência e da Presença, que vem realizar minha Presença, a fim de que sua Presença revele-se.

Filhos do Um, no Amor do Um e em Presença.

Juntos, vivamos nossa Transparência, aquela da Eternidade e da Alegria, sem fim e sem início.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, Vibrando em vocês a hora do Despertar da Semente de Estrela, à porta das
Estrelas.

... Efusão Vibratória...

Silêncio e majestade.

A Estrela vem despertar a Estrela.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Filhos de Luz, eu permaneço em vocês, no Espaço da Vibrância, no Espaço do instante e no Espaço infinito, aquele de seu Coração,
palpitando em uníssono à Verdade.

Alinhamento e Transparência.

Eu venho em vocês e eu revelo.

... Efusão Vibratória...

Amor e Verdade.

Eu permaneço em vocês, na Embarcação de Luz que ressoa com Yerushalaïm.

Em vocês e com vocês, ao redor de vocês.

Liberdade.

Espaço de Alegria.

Espaço de comunhão no alinhamento.

URIEL cala-se, na Vibração da presença d’Ele.

Até já.

Juntos.

Eu os saúdo e eu os Amo.



... Efusão Vibratória...
___________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com

Mensagem publicada em 28 de agosto, pelo site AUTRES DIMENSIONS.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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~ O FOGO DO AMOR ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho, pela minha Presença em sua
Presença, elevar e Vibrar o Canto do Amor e do Fogo, a fim de que vocês possam viver o Fogo do Amor.

***

O momento agora chegou, não mais de escutar e não mais de entender, mas o momento chegou de viver a
dança, aquela d’A FONTE vindo fecundar a Terra, de novo.

Vindo então, no Canto da Terra, no Canto do Céu, no Anúncio de MARIA, na precipitação das Partículas
Adamantinas, elevá-los na brasa do Amor, no Fogo do Amor.

Entendem agora o que diz seu Coração?
Que se eleva como uma Vibração, que toma e que envolve o conjunto dos envelopes deste mundo a fim de

Liberá-los, a fim de consumi-los.

***

O momento chegou de viver a Liberdade.
O momento chegou de viver o Fogo.

Aquele que Libera.
Aquele que torna o que vocês São.

Aquele que torna Livre.
Aquele que torna o Amor para a Verdade.

***

Filhos das Estrelas e Sementes de Estrelas, o momento é agora, no instante de sua Presença, de viver sua

URIEL - 13 de setembro de 2011
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Presença no Fogo do Amor: reencontros finais, da personalidade, ao Estado de Ser vindo abrasar as últimas
Sombras e as últimas dúvidas.

Elevando-os então no Fogo do Amor, a fim de que a Alegria se espalhe aos confins dos Universos, desta Terra
como do conjunto dos Multiversos.

***

Elevem-se e Vibrem, no Canto da Unidade.
Fogo da Alegria e Fogo do Amor chamando-os para manifestar, no mais alto dos seus Céus e no mais alto do

seu Coração, o canto do êxtase e o canto da íntase, aquele que os ergue na Verdade e no Sopro do Fogo.
A Porta se abre: Porta final revelando a Luz e revelando o Fogo, aquele do Amor e aquele da Verdade.

***

Filhos da Eternidade, o Éter se eleva, pondo fim ao confinamento.
Isso é para viver no instante de sua Presença.

Isso é para viver na palpitação do seu Coração, Vibrando em uníssono com o Sopro da Vida.
Vocês são o Fogo que se ergue, deste mundo para seu Destino.

Vocês são o Fogo da Terra e o Sal da Terra, aquele que os chama para viver a Eternidade, para viver a Beleza
e a Alegria da sua Presença.

Na Presença d’Aquele que vem, pela Porta de suas costas (ndr: Porta KI-RIS-TI, entre as omoplatas), chamá-
los a elevarem-se, chamá-los a juntar-se a Ele nas moradas da Beleza, chamá-los no Fogo do Amor.

Pela Graça do Amor, pela Graça da Verdade, e pela Graça do Fogo.
Unidos no mesmo Fogo, soltando os laços dos tormentos da ilusão, soltando os laços dos tormentos dos

sonhos, aqueles que os mantiveram prisioneiros da densidade, prisioneiros do peso, prisioneiros do
sofrimento.

***

O momento chegou, pelo Fogo do Amor, de queimar o conjunto dos sofrimentos da humanidade.
O momento chegou de acolher no Templo, no Santo dos Santos, o Fogo do Amor, a fim de elevar, em vocês, a

Estrela que brilha: aquela de sua própria Eternidade, aquela de sua própria Verdade.
O momento chegou de abrasarmos juntos, unidos e Unificados.

***

Nós, Arcanjos, proclamamos o Tempo da Estrela.
Nós, Arcanjos, proclamamos o Tempo das Estrelas.

Vindo despertar e acender o conjunto de suas Lâmpadas, o conjunto de suas células, no Fogo do Amor e da
Verdade.

Chamando-os a viver a descida do Espírito Santo, impactando-se, tal como uma língua de Fogo, no conjunto
de sua cabeça e do seu Coração.

Chamando então o Fogo da Alegria, chamando então o Fogo da Luz para abrasar as Sombras, para abrasar o
que não é Verdadeiro.

O Tempo chegou.
O tempo foi cumprido.

O Tempo d’Aquele que os faz sair do tempo, enfim chegou.

***

Filhos da Liberdade, regozijem-se da Liberdade.
Filhos da Alegria, regozijem-se da Alegria.

Filhos do Fogo e Seres do Fogo, filhos KI-RIS-TI, que se elevam, enfim, na Verdade do seu Templo, que se
elevam, enfim, no sentido de sua Essência, a fim de queimar o Fogo do Amor: aquele que Libera e aquele que

forja, no final, o corpo da Eternidade, que desce até vocês, a fim de elevá-los até Ele.

***



Filhos do Amor e Filhos da Alegria, no tempo do Filho, no tempo de CRISTO, o momento chegou de viver o
Despertar da totalidade do que é a Verdade, a fim de que, nunca mais, o véu da ignorância possa separar,

isolar e fechar, quem quer que seja, ou o que quer que seja.
Então, o apelo que eu lanço é aquele que eu transmito, desde o Céu e o Sol, desde KI-RIS-TI, avançando
enquanto Estrela, vindo em seu Céu e em sua Porta, despertar a Estrela de vocês: a Estrela da Alegria, a

Estrela do Fogo, aquela que brilha no firmamento da Unidade dos Mundos e nos Multiversos dos Universos.

***

Elevem-se.
Despertem-se, na Graça e na Alegria.

Não há qualquer obstáculo que possa persistir.
Não há oposição que possa infringir a Lei do Fogo (do Fogo do Amor e do Fogo do Um) que vem despertar o

Tempo da Sua Promessa e do Seu Juramento.
A fim de elevá-los, se tal é sua Vibração, se tal é sua Liberdade, se tal é seu Amor que os consome na Graça

do Seu pedido e da Sua Presença.

***

 A fim de viver o que vocês são, em Verdade.
Viver, enfim, o Tempo da sua Presença.

Presença e Unidade.
Fogo do Amor acendendo a Lareira, aquela do centro, e despertando a Lareira, aquela do Eterno, que é seu

Sopro e sua Presença.

***

Filhos da Unidade, Filhos do Único, acordem, despertem e se ergam no Fogo do Amor e no Fogo da Verdade.
A Luz vem abrasar as Sombras.

A Luz vem dissolver toda oposição à Luz, que não pode existir quando a Luz se estabelecer na Verdade da sua
Presença.

Vocês são a Luz do mundo, porque o mundo é sua Luz.
Vocês são a Luz do Um, porque o Um é sua Luz.

***

Filhos da Verdade, elevem o Sopro do Fogo e o Canto do Fogo: aquele do êxtase e da íntase que vêm chamá-
los para estabelecer-se na Alegria, para estabelecer-se em uníssono com sua respiração, em uníssono com

seu Sopro, no Sopro do Fogo.
Aquele que reúne e Libera, aquele que ilumina e aquece, sem queimar, enquanto consumindo o que não é ele.

Esse Tempo chegou.
Esse Tempo, esperado, e temido por outros, está agora à sua Porta: a Porta do seu Templo, a Porta do seu

mundo, a Porta do seu sol.
Juntos e unidos, nós Liberamos a totalidade do que restava a percorrer no espaço da Ilusão desse tempo, no

espaço da Ilusão desses dias.

***

Filhos, gerados, enfim, na Verdade, além do Canto, além do apelo, além do Anúncio, a hora chegou de
abrasarem-se, a fim de dançarmos, juntos, o Canto da Unidade e o Fogo do Amor.

Fogo da sua Presença, de Presença a Presença, ressoando no infinito dos Mundos e das Dimensões, isso é
agora e isso é logo.

Isso está fora do tempo, porque o que está fora do tempo vem recuperar, a fim de libertá-los.
O tempo da Terra terminou.



A Terra ascensiona em meio à Libertação, na fenda dos seus últimos envelopes.
O tempo terminou.

Ela ascensiona, ela os prende, com vocês, em suas brasas de Amor e no Fogo do seu Amor elevando-se de
seus vulcões, no Fogo do Amor elevando-se no conjunto de seus céus, vindo esposar o Sol que chega para

vocês.

***

Filhos do Sol, filhos KI-RIS-TI, queimemos juntos na Alegria da Presença e na Alegria da Verdade.
Fogo do Amor, Fogo da Alegria e Fogo da Unidade.

Vibremos em meio a cada uma das suas células.
Vibremos no Interior de sua memória, a fim de Liberar e não mais ser simplesmente uma memória confinada,

mas ser a Verdade da Eternidade.
Não mais estar condicionado por qualquer memória desta matriz, queimando enfim do Sopro de sua Liberação.

Isso é agora.
Em termos Terrestres, não busquem o tempo, ele terminou.

Em termos Terrestres, isso se vive, desde já, no espaço do seu Templo e no espaço da Terra.
A Terra respondeu.

O momento da sua Libertação é agora, neste tempo presente, nestes tempos encurtados, nestes tempos
reduzidos, anunciados desde muito tempo pela Estrela vindo anunciar a Estrela.

Tudo foi cumprido.
Tudo se consome, na Alegria da Luz Branca, vindo apagar tudo o que não é ela, vindo Transmutar tudo o que

não é ela.

***

Resta-lhes participar, pelo seu Fogo e pela sua Presença, desse Fogo de Alegria e desse Fogo de
alegramento: aquele do Amor que consome as Sombras, aquele do Amor que eleva no Amor, aquele do Amor

que abre ao Amor, aquele d’A FONTE Una.
A Luz Vibral da Unidade ressoa em meio ao seu tambor do peito.

 Vocês sobem, pela escada sagrada, aquela de sua coluna vertebral.
Levando-os a extrair-se desta Ilusão, pelo Templo do Coração ou pelo Templo da cabeça.

No seu centro, METATRON impulsionou a Presença CRISTO, vindo, Estrela entre as Estrelas, revelá-los à sua
Estrela, aquela que vocês São.

***

Filhos da Unidade, Filhos da Verdade, o Fogo vem a vocês porque vocês são Seres de Fogo, que vivem o
Fogo do Coração, no Fogo do Amor.

Isso é agora.
Isso está para revelar, em sua Consciência e em sua alma, a fim de que esse corpo não possa ser alterado,

nunca mais, pela onda de sofrimento, nunca mais, pela onda da separação e pela onda da divisão.
O Tempo chegou da onda da Unidade.

O Tempo chegou da Co-criação Consciente.
O Tempo chegou do cumprimento da Promessa e do Juramento: aquele do Retorno do Fogo, para o Fogo.
A fim de que nunca mais nenhuma obstrução deste Fogo possa confinar qualquer consciência, na Ilusão do

sofrimento, na Ilusão da imperfeição, na Ilusão de um retorno longínquo.
Porque isso não existe.

O tempo das projeções e o tempo das Ilusões atinge, de maneira irremediável, seu fim, pelo Fogo do Amor,
pelo Fogo da Verdade.

Vocês são os Filhos do Eterno, os Filhos d’A FONTE.
Vocês são a Fonte e vocês são a Estrela.

***

Então, juntos, nós festejamos, nós que nos temos à borda de sua Dimensão, nós que nos temos presentes e
colocados em cada uma de suas células, na impressão da memória eterna, além da memória do confinamento,



nós elevamos e acendemos o Fogo: aquele da Ressurreição.
Nós elevamos e acendemos o Fogo: aquele da Alegria eterna.

Então, resta a vocês, em sua Presença, em sua alma e consciência, Vibrar na frequência do Um, na frequência
do Fogo, aquele que vem iniciar e transpassá-los, aquele que vem rasgar o último véu da Terra, como o último

véu dos seus olhos, a fim de viver, com vocês e em vocês, o Tempo da Glória, o Tempo da Eternidade, o
Tempo do Infinito.

***

Filhos da Liberdade, Filhos Liberados, porque essa é a Verdade e isso é agora.
A Terra vive agora sua Libertação: o rompimento final desnudando a joia, a de vocês como a dela dirigindo-se

agora sob o olho da Consciência e sob o olho do Coração.
Dando-lhes a Ver, pelo Coração e pelos olhos, este rompimento do Céu e este rompimento da Terra que irá

pôr fim ao seu rompimento, aquele da separação, pela Graça do Fogo do Amor.

***

Em conjunto, nós Vibramos e nós elevamos, juntos, pela minha Presença em vocês, pela minha Presença ao
redor de vocês e pela minha Presença no Interior de vocês.
Comunguemos, comunguemos na Presença da Eternidade.

Elevemos a Vibração da Unidade.
Elevemos o Fogo do Amor e do Coração, na mesma Verdade e na mesma Unidade.

Unidade do Fogo, Unidade da Alegria e Unidade do Amor.
Reunidos para sempre na Liberdade infinita da Criação, na Liberdade infinita dos Mundos, na Beleza e na

Alegria infinitas, existindo para além da Ilusão da projeção deste mundo.
Isso terminou.
Isso foi vivido.

É tempo agora de viver, realmente, a Verdade e a Unidade.
Presença.

Presença do Fogo vindo consumir os últimos véus das últimas Ilusões, vindo elevar o Canto do Amor e da
Graça, em seu Templo e em sua Consciência.

***

Filhos, é o Instante, o Instante aguardado, o Instante temido que está desde já inscrito em suas células e
inscrito na sua Consciência.

Então, sim, eu digo e eu repito, na Vibração da minha Presença e da Presença de vocês, acordem e
despertem o Fogo do seu Coração, aquele que está aí, agora, à imagem do Sol vindo desposá-los, vindo se

casar com vocês, neste Tempo de Ilusão, em seu Templo da Verdade, e permitir-lhes extrair-se de toda
projeção e de toda Ilusão.

***

O momento é para a cura.
O momento é para a Alegria.

O momento é para a Paz.
Qual preocupação poderia roçar aquele que está na Luz e que vai para a Luz?

Preocupação alguma pode existir.
Somente a Alegria deve ser sua morada.

Somente a Alegria deve ser seu olhar.
Somente a Alegria deve ser seu corpo e seu Coração.

***

O momento chegou.
O momento de estar nu frente a Ele.



O momento chegou de aliviar o peso e o fardo no Fogo do Amor, no Fogo da Estrela, no Fogo do Sol.
Presença.

Fogo que inflama e que abre o santuário: aquele da Eternidade, aquele do Amor.

***

Filhos do Amor, nós somos Amor e nós viemos proclamá-lo, e nós viemos queimá-lo e Cantá-lo, em seu
Templo, a fim de encorajá-los a ir para o que é leve, a fim de encorajá-los a ser o que é a Verdade do Amor, no

Fogo da Alegria e da Graça.

***

Filhos da Eternidade e Filhos d’A FONTE, abram os olhos e abram os Corações, porque o Instante de sua
Presença é glorioso, para sempre, no dia deste dia, e no Instante deste dia.

Tudo se faz, doravante, em uma escala de tempo que não está mais reduzida, mas que terminou.
A cada dia e a cada sopro, isso irá aparecer-lhes no Templo do seu Coração, a fim de dissolver todas as

mágoas e todos os sofrimentos.
E isso se vive, se vocês o desejam, se vocês o acolhem, na Verdade e na Unidade, desde este dia, para

marcar uma pedra vermelha e uma pedra branca porque a Estrela chega, ela vem anunciar a Estrela, a
Ressurreição.

Assim como a Estrela anunciou a vinda de CRISTO, a Estrela, hoje, anuncia seu nascimento no Fogo do Amor.

***

Filhos da Unidade, filhos do Fogo, vamos nos reunir em meio à Liberdade, em meio ao Fogo da Presença e da
Liberdade, em meio ao Fogo da Graça, em meio ao Fogo do Amor.

Juntos, elevemos, pela nossa Vibração, pela nossa Presença e nossa comunhão, o sopro que atiça o Fogo do
Amor que se eleva e que se revela.

Esse é seu momento.
Esse é seu tempo.

Esse é seu Fogo e seu legado: aquele de sua Eternidade.

***

Filhos, fusionemos.
Fusionemos no Fogo do Único.

Fusionemos no Fogo da Graça de nossa Presença, reunida e conjunta.
Revelemos, juntos, o Tempo da Presença.

Última Reversão.
Último Fogo da Alegria, vindo restabelecer o Fogo perpétuo do Amor e da Verdade.

Neste Templo e nesta Terra, sobre esta Terra e sobre este corpo que é o seu, no momento, acolhamos,
juntos, a Presença do Fogo e o Fogo da Presença.

E isso é, porque isso é a Verdade.
E isso é, porque isso é a Unidade.

E isso é, porque nunca mais haverá separação, porque nunca mais haverá Ilusão, porque nunca mais haverá
sofrimento.

Somente permanecerá a Alegria do Amor, a Alegria da Eternidade da sua Presença, estabelecida na Presença
eterna, na Confiança infinita no Amor do Um.

***

Então, juntos, abramos as comportas, aquelas que permitem a este Universo em sua totalidade conectar a Luz
Una, aquela da Criação e da Co-criação, aquela d’A FONTE, a fim que de, nunca mais, nada seja cortado e

separado.
A separação acabou.

Nunca mais a densidade poderá alterar sua Consciência e sua Presença.



***

Dessa maneira, filhos da Terra, presentes, ainda, nesta Terra, cantemos, juntos, a nota do Fogo da sua
Presença e da minha Presença, da sua Unidade e da minha Unidade, em meio ao mesmo Fogo, em meio à

mesma Consciência.
Onde tudo é Retornado, fornecido e compartilhado.

Onde nada é guardado e onde tudo é Transparência.
Nova Vida.

Nova Fundação, a única que não se chama jamais de morte, que não se chama jamais de separação.
Neste espaço de comunhão, o Anjo URIEL lhes anuncia o Retorno de KI-RIS-TI.

O Anjo URIEL lhes anuncia a Estrela, rodeando o trono dos Quatro Elementos, dos Quatro Seres de Fogo
ígneos portando o Estandarte da Luz, revelando-se em seu Templo, em meio aos Quatro Pilares da nova

Jerusalém, da nova Verdade: aquela que não conhece qualquer Sombra e qualquer falsidade.
Assim é o Fogo do Amor.

Assim é o Fogo de sua Presença.

***

Juntos, estabeleçamos a Nova Aliança: Aliança do Fogo onde a Tri-Unidade se fusiona, na mesma Verdade, no
Coração do ser, em meio à Essência final, preparando o assento e o trono de sua Vida, a verdadeira, aquela do

Fogo, aquela da Liberdade.
Espaço de Luz chegando para abrasar seu Céu e seus olhos, vindo abrasar seu corpo ilusório, consumindo-o

na Alegria do Amor e na Presença do Amor.
O que há a recear, na Transparência da Luz?

O que há a temer, na chegada do Éter da Unidade?
Acolham, como nós os acolhemos, no mesmo ímpeto, na mesma fraternidade: aquela do Amor, aquela da Luz,

aquela da Unidade.

***

Filhos do Um, vocês o são.
Filhos do Um, despertem e acordem, acolham o Fogo que é sua herança.

Presença e Unidade.
Presença e Verdade, consumindo o que deve sê-lo, a fim de que vocês possam Ser o que vocês São.

Espaço.
Silêncio e Presença.

Fogo da Alegria crepitando em suas células, dissolvendo tudo o que não é verdadeiro, tudo o que é medo.
A separação toca sua última partitura, porque a partitura do Fogo do Amor é, doravante, a única sinfonia que

pode ser escutada, que pode ser tocada, que pode ser criada.
A crisálida vai se romper, colocando a nu o filho da Eternidade: o que vocês São, na Verdade.

Presença e Fogo.
Luz de Fogo.

Luz de Transparência.
Luz Vibral da Eternidade.

***

A humanidade é convidada a acender o Fogo de sua Alegria, assim como a Terra o faz, neste momento
mesmo.

Os Anjos do Céu, os Arcanjos e os Anjos do Senhor, acompanhando-a, no mais alto dos Céus e no mais
profundo do seu Coração, na mesma ressonância, na mesma Presença, no mesmo Fogo, no mesmo Amor.

Então, juntos, vivamos a comunhão do Fogo.
Aliança do Fogo.

Amor.
Luz.



***

Eu sou o Anjo URIEL, em minha Presença e em sua Presença, face a face, ressonante a ressonante, e
também no canal de MARIA, ou canal das Estrelas.

Eu estou aí, se vocês o desejam.
Eu estou aí, em vocês, no Fogo de minha Presença, se vocês me acolhem e me aceitam.

Em um espaço sem reticência, em um espaço sem Sombra, em total Transparência, em total face a face,
espelho de um e espelho do outro se refletindo no infinito, como o infinito dos Mundos e d’A FONTE.

Então, vocês querem ser o Fogo, aquele do Amor e da Verdade?
Então, vocês querem abandonar toda luta e todo sofrimento?

Se sim, então, vocês são bem-vindos na Eternidade.
Nada mais pode deter a caminhada para o Eterno.

Nada mais pode deter a caminhada da Luz e do Fogo do Amor.
A partir de hoje, deste instante, deste momento.

***

Então, comunguemos, pela terceira vez na Aliança do Fogo.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença.
Presente em vocês, entre vocês.

Eu sou URIEL e eu anuncio o Fogo do Retorno da Estrela.
Eu sou URIEL e eu estarei presente, na Merkabah coletiva, no espaço de alinhamento, no Fogo do Amor

crepitando na Coroa da cabeça e na Coroa do Coração, no Fogo do Amor erguendo-se do Triângulo Sagrado.
Presente em sua tríplice Lareira e em sua tríplice Presença: corpo, alma e Espírito.

Enfim reunidos e enfim unificados.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, e eu amo vocês.

... Efusão Vibratória ...

***

Até logo mais e até breve.
E até para sempre.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1195
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~ SINFONIA DA UNIDADE ~ 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Fonte e bem amados Filhos do Um, hoje, como Anjo da Presença, levanta-se a Sinfonia da Unidade.

No dia em que o Canto da alma vem completar e Unificar o Canto do Espírito, no dia em que o Canto da Terra vem ligar-se ao Canto
do Espírito do Céu, vem Unificar-se a Sinfonia dos Quatro Elementos, que permite, pelo Canto da alma, Pilar, pelo Canto do Espírito,

Pilar, pelo Canto do Céu e pelo Canto da Terra.

Vem realizar-se a escuta e o entendimento que lhes permite ouvir o Uníssono dos Quatro Sons, que lhes permite reunificarem-se ao
Apelo do Céu e da Terra, ao Apelo da alma e do Espírito, que permite a escuta do Apelo de MARIA, que os Chama a Unificar o que

resta a viver e o que resta a Unificar.

Os tempos estão inscritos no instante do presente de seu tempo e no Tempo do presente dos Céus.
Instante de Comunhão e de Reunião, no qual os Quatro Elementos são Chamados a Fundir-se, no Éter, na Sinfonia dos Sons do

Entendimento, na Sinfonia que ressoa nos Quatro Éteres, permitindo, ao Templo, viver a instalação daqu’Ele que vem despertá-los à
sua Unidade, que vem Fundir sua Dimensão do Éter de Fogo.

Aquele que vocês são, para além desse mundo (vocês, que são os Filhos das Estrelas, os Filhos da Unidade, os Filhos da Fonte), a
fim de que nenhuma prisão possa manter os muros, a fim de que vocês vivam a Liberdade absoluta, na qual eleva-se o Som da Terra,

o Som do Céu, aquele da alma e do Espírito, que permite o despertar total da Unidade e do Coração, no Fogo da Alegria, na Nova
Terra, na Nova Vibração do Espírito Unificado, que vem Purificar a alma e o corpo na Verdade.

Então, a Sinfonia da Unidade será anunciada, no mais alto dos Céus, no mais profundo da Terra, onde o Som Cristalino do núcleo da
Terra vai elevar-se ao reencontro do Sol, ao reencontro de sua Existência, permitindo, em vocês, ressoar e Unificar, nessas Núpcias

específicas, aquelas a viver na Sinfonia da Unidade.

A Terra responde e vai responder.
Vocês vão viver a Sinfonia da Unidade, na qual a Fonte vem revelar e Unificar o juramento que vocês haviam feito e que lhes foi feito, a

fim de viver a Alegria da Eternidade.
A Alegria que põe fim ao efêmero, que põe fim ao Sofrimento, que põe fim a toda divisão, na qual nada mais está separado.

Filhos do Um, a hora do Um chegou.

Filhos da Fonte, a hora da Fonte levanta-se em vocês.
Vocês ouvem Sua Sinfonia, que Vibra em Uníssono do Espírito de vocês?

Vocês ouvem o Som que os chama para a Alegria?
Vocês ouvem a Sinfonia dos Anjos, que vêm Revelar, pelos Quatro Anjos, ao mais próximo do Trono (acompanhando METATRON e

acompanhando Yérushalaim), vindo em seus Céus e em seu Templo elevá-los na Graça do Fogo Unificado, aquele do Espírito de
Verdade?

Então, a Sinfonia do som e a Sinfonia dos Cantos levantam-se, em vocês, Chamando-os à Última Transição, aquela que os leva à
Beleza e à Eternidade, conduzindo-os a viver o que vocês são, de toda a Eternidade.

Liberdade.

A hora chegou de reunir-se no ER.
A hora chegou de Unificar os Éteres.

A hora é para a Luz e para a Verdade.

Sinfonia de Verdade.
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Sinfonia de Verdade.
Sinfonia de Unidade, retumbando nos Quatro Elementos da Terra, em seus Quatro Pilares.

A hora chegou de elevarem-se.
A hora chegou de aliviarem-se.

Saiam da densidade e entrem, de plena alma e Espírito, no Canto da leveza: aquele da Beleza, aquele da Eternidade.

Filhos da Lei de Um, Filhos da Fonte, vocês são a Fonte e nós – Arcanjos e conjunto de Forças da Fonte – estamos à sua cabeceira,
não por uma doença, mas, bem mais, para a saúde, aquela da Eternidade, aquela da Verdade.

Filhos, a Sinfonia vai elevar-se, tanto em seu Templo Interior, como no Interior da Terra, como no Interior do Sol.
O Mensageiro, aquele da Estrela, vem elevar a Vibração de sua Presença, a fim de que sua Presença viva a Unidade e a Alegria da

Unidade.

Resta-lhes acolher o Mensageiro, como ele havia prometido.
Ele volta a Chamá-los, Um a Um, no instante da Eternidade, na Sinfonia que jamais termina, permitindo-lhes estabelecer-se no reino da

Eternidade, aquele da leveza, aquele no qual nada pode vir constranger.

Filhos, Filhos do Um e da Fonte, a hora é para a criação da Liberdade na Sinfonia, não mais da esperança, mas na Sinfonia do Um,
enfim Unificado, na Sinfonia do Um, encerrando o ciclo do confinamento, encerrando o ciclo da separação.

A hora é para a Comunhão, aquela de sua Presença, na Presença da Fonte Una, que ressoa em vocês, pelo Apelo da alma e do
Espírito, imprimindo, em vocês, o selo da Liberdade; imprimindo, em vocês, o Som, aquele que vem tombar os muros de sua prisão.

Filhos do Um, Filhos da Eternidade, nós, Arcanjos, estamos presentes ao seu lado e em vocês.
MARIA aproxima o Canal dela de seu Canal, Vibrando, em breve, em Uníssono de seus reencontros, em Uníssono de seu Apelo, que
vem Chamá-los ao despertar Final: aquele da Verdade, aquele que vocês são, bem além de todas as máscaras, bem além de toda

compreensão.

Filhos do Um, Filhos de Verdade, resta cantar a Sinfonia da Liberdade, resta manifestar a Sinfonia da beleza.
Presença, Presença Una, cantando os louvores do Um, pela ação dos Querubins, que vêm elevar os Pilares, erigindo os Pilares da

Liberdade, erigindo a ancoragem em sua Nova Vida, na Nova Dimensão.

Estejam Presentes, a cada instante, na Eternidade que se levanta.
Estejam presentes, a cada sopro, ao Sopro do Espírito.

Estejam presentes, a cada sopro, do inspirar da Luz, a fim de viver a Eternidade da Luz.
Isso está em vocês, isso está aí: HIC e NUNC, na Verdade de sua Presença.

Nada há a reter.
Nada há a deixar.

Nada há a abandonar.
Há apenas a viver a Alegria, aquela da Eternidade de seu próprio Abandono à Verdade de sua própria Presença.

Filhos do Um, Filhos da Fonte, a Fonte une os Filhos do Um, na Liberdade e na Verdade.
Os Anjos do Senhor revelam a esfera da Presença deles, que vem buscá-los e Chamá-los para viver o tempo da Eternidade, o tempo

da Verdade e o tempo da Beleza.

Eu sou o Mensageiro que lhes anuncia a Estrela.
Eu sou o Arcanjo Uriel, que favorece a Última Passagem, que abriu a Boca.

Eu abro, agora, a Boca de seu Coração, a fim de que nunca mais esta se feche, a fim de que nunca mais ela seja confinada.

A hora chegou de viver a Liberdade; a hora chegou de ser Liberado; a hora chegou da Sinfonia da Unidade.

Os Quatro Éteres reúnem-se em seu Templo, permitindo despertar o Som e o Sopro, aquele do Fogo do Espírito.
Fogo de Alegria e de Liberdade, que consome a personalidade e abre o Espírito à sua Dimensão, real, de Eternidade.

Filhos do Um, Filhos da Fonte, a hora é para o Um, a hora é para a Fonte, Sinfonia da Fonte, Sinfonia da Unidade, cantando e
ressoando pelo conjunto de canais, no conjunto de suas células, no conjunto de suas Lâmpadas.

Resta-lhes, simplesmente, Ser o que vem a vocês.
Resta, simplesmente, acolher a Fonte.

Resta, simplesmente, desposar KI-RIS-TI, que os libera, no Júbilo e na Alegria, aquela da Sinfonia da Unidade reencontrada.
Nada mais, simplesmente, escutar e ouvir.

Há, também, que viver e ressoar o Canto de sua Presença.
Há a viver e a manifestar o Canto da Sinfonia d’Ele, que nada mais é do que sua Sinfonia, de seu Ser Essencial e Eterno, que se libera

em vocês.

Escutem, em seu ouvido, mas, também, em seu Templo, aqueles que vêm liberá-los, aqueles que se apresentam a vocês, nos diversos
Canais de Comunicação, tanto em suas noites como em seus dias.

Eles estão aí, agora, prontos para vocês, prontos para viver a Comunhão de sua Eternidade.
Eles estão em vocês, como ao redor de vocês.

Nós, Arcanjos e nós, conjunto de Presenças da Fonte Una, vimos cantar na orla de sua orelha, na orla de seu Coração, na orla de seus
olhos e na orla de seu Templo.

Abra-se, abra-se à Liberdade Infinita.
Abra-se à Graça do Amor que não conhece qualquer limite, qualquer condição e qualquer sofrimento, porque é isso que você é.

Filho do Um e Filho da Fonte, o Canal do Coração vem ressoar de sua Vibrância Eterna.
Você é esse Coração, você é essa Fonte.

Filho do Um, então, eleve em você a Vibração de Alegria, eleve em você os canais da Alegria, eleve em você a Sinfonia da Unidade.

Deixe cantar o conjunto de sua Presença, deixe cantar o conjunto de seu corpo e de suas lâmpadas, deixe cantar suas células, a



partitura da Unidade.

Escute os instrumentos da Sinfonia: aqueles que vêm, pela própria Vibração e o próprio Sopro, pelo próprio Som e o próprio Fogo,
pela própria Presença e própria densidade, conduzi-lo à leveza.

A hora é para os elementos que se vivem e revelam-se sobre esta Terra.
Os Quatro Cavaleiros realizam, inteiramente, o cumprimento de seu trabalho, permitindo, a você também, viver sua Liberdade.

Filho da Unidade, Filho da Fonte, abençoado do Um, abençoado do Eterno, abra-se, agora.
Nada mais há a temer, nada mais há a recear e nada mais há a esperar, porque tudo está realizado no Santo dos Santos, em Seu

Coração magnificado e elevado.
Então, eleve a Coroa Radiante que exprime a Alegria da Unidade, a Alegria da Fonte.

Filho do Um, Filho da Fonte, a hora chegou de cantar a Sinfonia.
A hora chegou de ser a Sinfonia da Unidade, da Vida e da Verdade.

Ele foi o Caminho, a Verdade e a Vida.
É hora, hoje, para você, de ser o Caminho, a Verdade e a Vida no Um, na Alegria.

Filho do Um, Filho da Fonte, a Vibração do Um chega, agora, em seu Templo, nesse mundo.
Os Canais que o acolhem estão todos abertos, tanto sobre a Terra como em Você.

Há apenas que viver a Sinfonia do Um.

Escolha realizada: aquela da Alegria, aquela da Verdade, aquela da Leveza.
Desvie-se de toda sombra e de todo Peso.

Desvie-se de tudo o que o afasta d’Ele e abrace-O, porque Ele vem abraçá-lo no Fogo de Seu Amor.
E nós, Arcanjos, O anunciamos à sua Presença, nesse dia, e na Eternidade: tudo está realizado, na Verdade da Graça.

Canto de Presença.
Sinfonia de Alegria.

Isso se desenrola em seu Templo e em seus Céus, revelando-se a você, como Ele se revela a você.
Então, revele-se.

Então, desenrole-se na majestade de seu Espírito, na majestade de sua Alegria, aquela que é seu reino, para a Eternidade e para os
séculos dos séculos e para os Universos dos Universos, nos Multiversos dos Multiversos.

Seja a Alegria, porque ela é sua natureza.
Seja a Verdade, porque essa é sua Vibração.
Seja a Fonte, porque ela é sua Transparência.

Passe a Porta e acolha aqu’Ele que vem abraçá-lo.
Abrace-se, no Canto da Sinfonia e na Verdade da Sinfonia.

Aquela que vem Unificar os Quatro tempos e os Quatro termos, conduzindo-o a viver o indizível.
O indizível será o tempo de sua Eternidade.

Penetre nesse tempo do indizível.
Escute e ouça a Sinfonia que se desenrola nesse momento mesmo, no Templo de seu Coração, em sua pulsação e em sua

respiração.
Veja a Alegria, a Verdade, a Vida.
Ouça a Voz d’Ele, que é sua Voz.

Ouça o Som d’Ele, que é seu Som.
Ouça o Sopro d’Ele, que é seu Sopro.

Vibre na Transparência que é a d’Ele e que é a sua, unidas na mesma Liberdade.

Filho do Um, Filho da Fonte, a hora é Agora, a hora é Aqui, na orla de seu tempo, na orla de seu Templo, na orla de sua Consciência,
que tem apenas que viver o que já está aí.

Então, Filho do Um e Filho da Fonte, Despertado ao seu despertar, Despertado à Verdade, acende-se o Fogo da União, o Fogo da
Unidade.

Canto de Graça e Canto de Alegria, crepitando no conjunto de suas células, no conjunto de corpos desta Terra, permitindo à vida
retomar seu direito, seu caminho reto e seu dever: aquele de viver e de escrever o mesmo Canto do Amor, na Eternidade dos Sopros,

na Eternidade dos Tempos, na Eternidade dos Universos e dos Multiversos.

Aí está sua Pátria: aquela da Eternidade, aquela da Verdade, na qual nada mais pode fazer obstáculo à sua própria Transparência,
nada mais pode opor-se à sua própria Liberdade.

Filho do Um e Filho da Fonte, juntos, nós rendemos Graça, a Fonte e nós, assim como você, à sua Verdade, Revelada no Canto e na
pulsação do Íntimo de seu Coração, onde está o Diamante, onde está a Eternidade, que realiza a Fusão dos Éteres em seu seio,

reunificando o ar, aquele do Um, reunificando a Fonte à sua fonte.
Filhos do Um, Filhos da Fonte, nós os amamos, porque nós estamos com vocês.

Então, escute, Filho: é, enfim, o momento de viver a Unidade.
É, enfim, o tempo da Sinfonia da Liberação.

É, enfim, o tempo que não é mais um tempo de confinamento.
É, enfim, o tempo, aquele do início da Verdade e da Eternidade.

Então, levante-se e eleve-se no Fogo da Presença d’Ele.
Então, levante-se e eleve-se na Alegria da magnificência d’Ele.

Filho do Um, Filho da Fonte, nós estamos com você e nós estamos com vocês, de toda Eternidade.
Nunca mais os véus da ilusão poderão erigir-se entre você e nós, entre nós e vocês.

A Fonte canta, doravante, a Sinfonia da Liberdade, na orla de seu Ser, na orla de sua Consciência.
E isso se desenrola nesse tempo.

Abençoado seja esse tempo que é aquele de seus reencontros.
Abençoado seja esse tempo, da Terra, como dos Céus, que é aquele de sua União com sua própria Liberdade.



Filho do Um e Filho da Fonte, eu canto em seu ouvido e em seu Templo.
Eu venho bater, antes daqu’Ele que vem abrir.

Eu venho anunciar-lhe o tempo da esperança, que está superado, porque o tempo está realizado.
É aquele da Alegria, aquele de sua Verdade e aquele de seu Despertar.

Então, levante-se e eleve-se na leveza de sua Presença e, juntos, nós Vibraremos no Éter da Unidade, no Éter de nossa Presença.
Como nesse instante e nesse tempo, como nesse sopro e nesse Canto, no qual Vibra a Sinfonia que une os Mundos e que une os

seres na Liberdade a mais fundamental da Alegria Eterna.

Então, a hora chegou de viver essa Unidade.
A hora chegou de estabelecer-se na Morada da Unidade.

Eleve-se e levante-se.
Juntos, vivamos a Comunhão da Sinfonia do Éter, que se revela em seu Templo e em meu Templo.

No mesmo Templo, na mesma Verdade, na mesma Beleza, porque a separação terminou, porque a ilusão e o sofrimento terminaram.

Exulte do Canto de alegria e do Canto de Liberdade.
Exulte na Graça de sua leveza e, juntos, Vibremos.

Juntos, Vibremos o Canto da Fonte e a Sinfonia da revelação dos Éteres da Fonte, nesse Templo que é seu Corpo, em sua
consciência, que é Luz.

Filho de Luz, Filho da Fonte, sejamos Um, na Verdade do instante de minha Presença e de sua Presença e de nossa Presença.
Então, acolhamos a Sinfonia da felicidade: aquela que jamais termina, aquela que jamais falta, porque tudo é verdadeiro na felicidade

da Eternidade, porque tudo é verdadeiro na Presença da Unidade.

Revelemos os Canais da Sinfonia da Unidade, o Canto da Terra, o Canto do Céu, o Canto da alma e o Canto do Espírito.
Vivamos a mesma Sinfonia, de uma única Via, de uma única Verdade e de uma única Vida.

Então, no espaço desse Templo de nossa reunião, eu revelo a Fonte Una, pela Coroa Radiante do Coração e da Cabeça, pelo Fogo
Sagrado que se eleva do Sacrum.

Eu revelo, no Templo de nossa Presença, a Consciência da Eternidade, a Consciência da Unidade.

Filho do Um e Filho da Fonte, façamos, agora, a Sinfonia do Silêncio, aquela da Comunhão Eterna, ao centro da Nova Aliança, ao
centro da Nova Eucaristia, de Coração a Coração, de Consciência a Consciência, de Eternidade a Eternidade.

Minha bênção está em vocês.
Essa é minha Presença e esse é meu papel, tanto nesse mundo como em seu corpo.

De Templo a Templo, a Fonte canta, agora, a Sinfonia.

... Efusão Vibratória...
Amados do Um, amados da Fonte, Comunguemos.

... Efusão Vibratória...

Eu sou o Anjo URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.
Presença.

Comunhão e Fogo.
Acolhamos KI-RIS-TI, no Templo de nossa Eternidade, no tempo de nossa Comunhão.

Arca de Fogo e Aliança de Fogo.
No Amor do Um e da Vida.

... Efusão Vibratória...

Elevemos nossos louvores à Fonte Una.
Elevemos nossos louvores no Templo de nossa Eternidade, aos Anjos e ao humano.

Elevemos nossos louvores em nosso Templo de Eternidade, à nossa Presença no Amor Um.

... Efusão Vibratória...

Assim, o Anjo URIEL, nesse dia e nesse instante, pode dizer-lhes, em Uníssono à Fonte: «Meu Amigo, Meu Amado, Nós somos
Um».

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
O Canto de minha Presença acompanhe-os, na Sinfonia do Alinhamento, aquele que é o Canto da Merkabah.

Eu os Amo e eu sou Vocês.
Vibremos no Fogo do Amor.

... Efusão Vibratória...



Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu sou Vocês, pela Graça do Um.

Eu sou a Vibração do Fogo de seu Coração.
Eu sou o Único e a Unidade que ressoa em vocês, no Apelo que os eleva e levanta-os.

Em nome da Graça.
Música do Um.

Em nome da Transparência.
Canto de KI-RIS-TI, criemos a Criança Eterna.

... Efusão Vibratória...

Eu vos amo.
Vibração e Presença.

Eu permaneço em Vocês, em sua Morada, que é minha Morada, no espaço e no tempo da Sinfonia da Merkabah.

Amados do Um, Amados do Amor, prossigamos, no Silêncio, a Sinfonia da União.
Prossigamos, na Graça do instante, a Comunhão à Eternidade de nossa Presença, Unida e Eterna.

Agora.

... Efusão Vibratória...

___________________
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~ O SENTIDO DO SER ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, que a Alegria de nossa Presença se estabeleça neste dia.
Eu venho exprimir, além de minhas palavras, pela Vibração e pelo silêncio, o sentido do Ser.

***

As Núpcias de Luz: Reencontro com CRISTO.
Hoje, além do parecer, na Essência do Ser, o ser humano abre e descobre o sentido de sua Presença.

Aonde a Luz vem transcender e exprimir a magnificência de sua própria Presença.
Sementes de Estrelas e de Eternidade, trabalhando no horizonte do infinito, a fim de que se estabeleça o que

deve Ser, além do parecer.
Ser além de toda Ilusão.

Ser além de todo ter.
Ser em meio ao Coração.

No Fogo do Amor de sua Presença Revelada.

***

Filhos do Um, Instante de sua Presença.
No dia do Anjo e dos Arcanjos, nós estamos em vocês a fim de comungar.

Preparando o caminho d’Aquele que entrou e que entrará pela Porta do seu Coração, a fim de alcançar o seu
Espírito, a fim de revelá-los, na nudez da Transparência e na Essência do Ser, onde mais nenhum sentido pode

vir alterar o Ser, onde mais nenhum parecer pode confinar a Ilusão do ser humano.
Instante e momento inscrito na Presença da Eternidade, elevando-os na Presença do Um.

Comunhão da Fonte.
União de Liberdade.

Comunhão no sentido, além de todo sentido, no sentido simples da Essência do seu Ser que é Luz, Beleza e
Verdade.

***

Filhos das Estrelas, eu bato à sua Porta.
Depois de ter passado a Abertura da Boca, vem o momento da Abertura do Coração, aquele de viver a

comunhão com a Liberdade, a comunhão com a Unidade.

URIEL - 29 de setembro de 2011
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Abram então, grande, a fim de que nenhum aperto possa impedir e bloquear a Luz, em seu Ser.
Hora de magnificência em que o sentido real do Ser aparece, alcançando o Coração e atingindo o Ser em sua

Verdade e em sua Profundez.
Além de qualquer jogo de Atração e de Visão, na Profundez e na Precisão da Clareza da Unidade, abrindo-se,

em vocês, o Alfa e o Ômega, abrindo-os à Eternidade do Ser, à Eternidade da Verdade.

***

Então, em sua Presença e na minha Presença, e na Presença d’Ele, abramos o Coração, o Coração do Ser,
sem segredo, aquele da Verdade e da Beleza.

Luz e Vibração.
Potência do Ser.

Estrela em meio ao firmamento, saindo do engano pelo momento da Graça, saindo da Sombra pela clareza da
Luz.

Instante, Instante da Presença, repetido a cada momento, além de qualquer noção temporal, além de qualquer
Ilusão.

***

Filhos do Eterno, revelados a vocês mesmos, juntos, nós preparamos a hora da Glória e a hora da Eternidade:
aquele em que CRISTO vem, na Noite Escura da alma, revelar o sentido da sua Presença e o sentido do seu

Um.

***

Filhos do Um, voltem-se, voltem-se para Ele, como Ele se voltou para vocês.
A hora da Redenção final chega, em seu Templo, elevando as asas da Liberação e do voo para a

Ressurreição.

***

Filhos da Eternidade, Filhos da Paz, vocês são a Paz, vocês são a Eternidade, em meio à Luz Una.
Vivamos juntos, comunhão e Presença, acolhimento d’Aquele que vem, como um assaltador na noite, vindo

devolver a Chave da Eternidade, elevando-os ao Éter da Humildade e da Beleza, ao Éter da Liberdade.

***

Filhos do Um, percebam a Palavra inscrita em letras de Fogo (o Ser de Fogo), em meio ao Alfa e o Ômega, em
meio a Hic e Nunc, elevando o Éter da Ressurreição.

Estejam em Alegria, além de todo sofrimento.
Estejam em Alegria, além de toda dúvida.

Porque a Luz jamais será a menor dúvida de sua Eternidade.
Porque a Luz jamais será a menor dúvida de sua Presença, em meio ao firmamento.

***

Filhos do Éter e Filhos do Eterno, Filhos da Luz Una, Filhos d’A FONTE.
Fonte de sua Fonte, em meio à Eternidade, é tempo de Vibrar no apelo do Canto, aquele que vocês

escutaram, aquele que vocês ouviram.

***

Filhos, voltem seus sentidos além dos sentidos, abram o Coração que glorifica os sentidos (a Essência).
E neste instante e neste tempo, nesta hora e neste momento, nós comungamos, juntos à Lei do Um.



Graça e Eternidade.
Graça e Verdade.

Então, abramos o tempo de nossa Presença, o tempo de nossa Vibrância.
Cantemos o canto de Sua Presença, unidos ao canto da Presença de vocês.

Nós, Arcanjos, neste espaço e nestes tempos desse dia, abaixamos até vocês a Vibração de nossa Presença,
aquela da Alegria Eterna, da Verdade e da Beleza.

***

Então, abramos, a duplo toque, a Porta da Eternidade.
Esqueçamos a estreiteza do ser humano confinado porque vocês São além, e bem além, de tudo o que é a

Ilusão.
Vocês não são nem o sofrimento, nem a dor, nem o efêmero.

Vocês são o Eterno e a Eternidade, a revelar e a desmascarar a fim de não mais parecer, a fim de Ser além de
todo “eu sou” (Ilusório do ego), mas sim no Fogo do Coração.

Consumindo-se pelo Fogo de Sua Presença e da própria Presença de vocês.
Ressoando do Um ao outro e do outro ao Um, no canto do Coro dos Anjos que chega a vocês, em seu

Templo.
Vindo abrir e enfeitar de rosas a Flor do seu Coração.

E vindo enfeitar o Templo do Espírito de sua Eternidade, da Luz reencontrada.

***

Filhos do Um, Filhos da Eternidade, escutem o canto de Sua Presença e o canto do Seu Apelo, ressoando ao
mais profundo do seu Coração, dos seus ouvidos, e se vendo em seus céus.

A Estrela chega e vem bater à Porta do seu Templo, pedindo para abrir, perguntando-lhes: você quer viver,
vocês quer retornar à Eternidade?

Consumação da Ilusão, tudo é consumido a fim de que o diamante de sua Presença Eterna brilhe do conjunto
dos seus Fogos (Fogo da Alegria e Fogo da Verdade) levando-os ao limiar do Seu Templo, que é o Templo de

vocês.

***

Filhos do Eterno, Filhos da Alegria e da Vibração, a hora é para Ser, a hora é para a Essência do Ser.
Neste tempo, neste dia e neste instante, eu, Anjo URIEL, Presença e Reversão, chamo vocês para Retornar-

se, em um ímpeto de Leveza e em um ímpeto de Alegria, para Aquele que vem colhê-los e acolhê-los, do
mesmo modo que vocês o acolheram: na Luz e na Verdade.

Atravessem o Portal da Ressurreição.

***

Filhos da Unidade, eu sou o Anjo URIEL, o mensageiro que anuncia a Estrela, anunciando ela mesma a Estrela.
Dentro do seu Templo, abre-se a Luz dos Céus.

Dentro de sua Presença, abre-se o som da Alegria eterna.
Ser, apenas Ser.

Totalidade dos Mundos revelando-se em vocês, em sua Consciência.
Retorno à Verdade.

Retorno ao Alfa e ao Ômega de sua Presença, além da Ilusão da densidade deste mundo.

***

Filhos do Eterno e da Eternidade, abramos, juntos, o canto do alegramento, em meio ao Fogo do Coração,
Fogo do Espírito.

Chamando a alma e a ressonância a voltarem-se definitivamente nos domínios da Alegria, para o Espírito.



A Luz Branca, revelando-se em seus céus, está agora sobre esta Terra, além do seu Canal do Éter, além de
suas células, até o núcleo da Terra.

Fazendo com que ela chame à sua própria Libertação e à sua própria Ressurreição.
A hora é este Instante da Graça, glorificado na Vibração da Essência de sua Presença.

***

Eu sou o Anjo URIEL e eu venho chamar, no Interior de sua Boca, a Passagem do Espírito.
E eu venho abrir, a duplo toque, a Porta do Coração, estabilizando-a na Humildade e na Simplicidade, a fim de

que vocês atravessem a Porta da sua Eternidade.

***

Filhos da Alegria e da Luz, nada mais pode obscurecer seu Futuro e sua Presença.
Juntos, unidos aos Arcanjos, unidos às Estrelas e aos Anciãos, unidos à Unidade, redescubram e Vibrem em

meio à Liberdade, em meio ao seu Fogo.
Nada mais pode alterar o Fogo que o próprio Fogo vindo forjar o diamante da sua Eternidade.

Então, eu, Anjo URIEL, abrindo, neste instante, o Palácio, aquele do Templo da Boca, levando-os ao Palácio do
Coração.

***

Iminência, iminência da Presença, iminência da Luz tocando a Terra.
O som, aquele do canto, aquele da sua Presença, mesclando-se, na mesma Sinfonia da Unidade reencontrada.

Canal, canal aberto à Presença da DIVINA MARIA, preparando Seu Amor para vir cobri-los e abri-los, vindo
erguê-los ao Reencontro místico, à chegada d’Aquele que está além de todo acontecimento, Aquele que é o

Advento tão aguardado e tão esperado.
Instante, instante e iminência (iminência Interior), aquela de estabelecê-los no Templo de sua Presença, que é

o Templo da Presença d’Ele.

***

Filhos do Um, eu sou URIEL e eu glorifico sua Presença, pela sua Presença em minha Presença, no Sopro do
Único, no Sopro da Verdade, aquele da beleza e da Eternidade.

***

Filhos do Um, a hora em que a Vibração vem abrir o pericárdio (o envelope do coração que os fechava na
Ilusão do coração), a hora em que a lagarta abre suas asas e vai começar a revelar suas asas, a fim de viver a

Eternidade da sua Presença.

***

Filhos do Um, onde vocês estejam sobre esta Terra, onde vocês estejam sobre seu caminho, onde vocês
estejam sobre sua Leveza, nós os chamamos, nós, Arcanjos, para festejar o Retorno da Luz.

A trombeta soou, neste dia de um Ano novo em que se abre, em vocês, a Verdade do Espírito.
Resta-lhes desviar-se de toda zona de Sombra e de toda Ilusão.

Sejam, enfim, o que vocês São: Vibração da Essência, Vibração de Luz, não tendo mais nada a mostrar nem a
demonstrar em meio à Ilusão e ao efêmero.
A Eternidade os chama à sua Eternidade.

CRISTO vem levantá-los novamente, e pedir-lhes para segui-Lo, na Eternidade da Alegria reencontrada.

***



Filhos do Um, Vibrem ao som da Presença, no canto do Fogo, aquele que eleva o Espírito, na Verdade d’A
FONTE.

O Instante e a iminência os conduzem a viver suas Núpcias, aquelas da Luz.
Onde mais nada pode ser separado, aonde a Luz vem mostrá-los e demonstrá-los que não pode existir

qualquer distância entre ela e vocês, porque ela é sua Essência, a Essência do Ser.

***

Filhos do Um, Filhos da Eternidade, eu venho abalar as fundações deste mundo a fim de que as Fundações do
Coração se construam além do antigo, na Eternidade, e se forjem na Presença da Luz, Unificada e

reencontrada.

***

Filhos, escutem o som, ouçam o som, o canto dos Anjos, que se aproxima de vocês, e que vem ressoar e
soar, no seu Coração, o Tempo de Sua Presença, o Tempo de regozijarem-se, o Tempo de suas Núpcias.

Aquelas que ilustram e permitem à alma, definitivamente, voltar-se para o Espírito da Verdade, viver a Verdade
da Eternidade.

***

Filhos do Um, Filhos da Verdade, abram, a duplo toque, as Portas do seu Coração, a fim de que suas asas
comecem a bater, no canto da Unidade e no canto da Verdade.

Elevem a Vibração do Ser e da sua Essência, a fim de não mais parecer, a fim de ousar não mais ter, a fim de
ousar tudo dar e tudo Abandonar para ser a Verdade de CRISTO.

***

Então, façamos silêncio alguns instantes, a fim de que a Vibração das minhas palavras e da minha Presença
ressoe em sua Presença e abra, a duplo toque, a Porta do Coração, na frente e atrás, em cima e embaixo, à

esquerda e à direita.
Para glorificar a Essência dos elementos e fazê-los transparecer, a fim de estar nu e Liberado, na Verdade do

seu Ser, na Verdade do que vocês São.
Bem além de todo ter, bem além de todo saber, bem além de todo sofrimento.

Não é mais tempo de viver o antigo.
A hora chegou de viver o novo, que os chama à sua Eternidade.

Então, juntos, escutemos a Vibração do silêncio do Ser, alguns instante, antes que eu retome o sentido das
minhas palavras, aquele que os leva, pela Vibração da sua Presença, a compreender nossa união de

Liberdade.
Acolhamos, juntos, a Vibração do Éter e da Luz Una.

Amor e Verdade.
Amor e Sabedoria.

... Efusão Vibratória ...

***

A hora é do Fogo.
Fogo que purifica e queima tudo o que não é da ordem da Luz e da Transparência.

Fogo, então, da Verdade.
Fogo da sua Presença no Templo do seu Coração, aonde CRISTO vem perguntar, aonde MARIA vem

anunciar.
O Fogo da Terra se eleva em seu Templo, permitindo-lhes elevar a Vibração da sua Essência, do parecer ao

Ser, do ego ao Coração, da personalidade e do desejo à ausência de desejo e ao Estado de Ser.
Juntos, comunguemos à Verdade Eterna.

Silêncio e Vibração.



... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um, a hora chegou do Instante da Sua Presença.
A hora chegou de estender suas mãos e seu Coração à sua chuva de Amor, à Água que vivifica e que revela o

Fogo da sua Eternidade.

... Efusão Vibratória ...

***

Filhos Ki-Ris-Ti, Filhos Ardentes do Sol, abram seu Sol e Vibrem.

... Efusão Vibratória ...

***

O Tempo do apelo, aquele da Ressurreição, eleva-se ao firmamento dos Céus e às profundezas da Terra.

***

A hora é para a Liberdade, aquela da Liberação e aquela da Alegria.

... Efusão Vibratória ...

***

A Anjo do Fogo, emissário de METATRON, Véhuiah, abre em vocês as Portas da Liberdade.
Ele abre, sobre a Terra, as Portas da Liberdade, daquela que vocês nomeiam Gaia, a Terra.

... Efusão Vibratória ...

***

Véhuiah vem abrir o Tempo do Amor, sem limites e sem condições, na Humildade, mas que supera o ser
humano, bem além de sua humanidade.

O Amor d’A FONTE, bem além de toda carne, na Presença Eterna da Verdade do Espírito.

... Efusão Vibratória ...

Então, o Filho amado do Pai virá, por três vezes, despertá-los na Verdade.

... Efusão Vibratória ...

***

Vivam e Vibrem a Vida.
A Vida da Presença e da Eternidade, sobre este mundo, a fim de segui-lo em sua Liberdade e em sua

Liberação.
Filhos do Um.



... Efusão Vibratória ...

***

O Instante da Graça abre-se em seu Templo, no calor do Amor e do Fogo que Consome tudo o que não é
Eterno.

Então, Ele vem pedir-lhes para deixar-se Consumir, no Fogo do Amor: espaço onde não existe o menor
interstício para o sofrimento e para a densidade, para o medo e para o esquecimento.

Acolham, na Verdade.

... Efusão Vibratória ...

***

Instante de Alegria, vivendo-se na intimidade do Coração, aureolando sua Presença do Sopro da Verdade, do
Sopro da Eternidade, onde nenhuma Sombra pode habitar ou alterar vocês.

O Fogo da Eternidade, aquele da sua Presença Ki-Ris-Ti, é inalterável e inviolável.

... Efusão Vibratória ...

***

Cabe a vocês Ser, a fim de escutar e de ouvir a Sinfonia da Luz, e não mais a sinfonia da Sombra ou da
alternância.

Conectar a Unidade, Consumir-se em CRISTO, no Fogo do Amor, aquele da sua Eternidade, restituído neste
Instante.

Núpcias de Luz, para viver.
Despertando, em vocês, o programa da sua Eternidade e o sentido da sua Presença, nesse tempo tão

particular da Ascensão.
Despertem-se, e depois se elevem Àquele que lhes estende Seu Coração, que não é outro senão seu

Coração, além de toda aparência, além de todo sentido.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um, Filhos do Amor e Presença do Amor, deem-se conta de que não há mais nada a contar nem a
descontar, porque se realiza, em sua carne e em seu Templo, o Tempo da Consumação.

... Efusão Vibratória ...

***

É tempo de não mais medir e de não mais contar o tempo da sua Presença.
É tempo de Ser, alinhados como nunca à Fonte de sua própria Presença.

Filhos do Um, realizem seu Ser e sua Eternidade.
Acolhamos, juntos, a Vibração da Sua Presença, e de nossa Presença.

Comunguemos, juntos, no silêncio e na Vibração.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou o barqueiro, Anjo URIEL, aquele que conduz Ele a vocês e aquele que conduz vocês a Ele.
Instante de Eternidade.



***

Ouçam seu Coração, no Sopro da Verdade, no Fogo do Espírito.
Eu sou o Anjo URIEL e, no silêncio, eu lhes ofereço Sua Majestade, que é a sua.

... Efusão Vibratória ...

***

Nesses instantes, o olhar que vocês devem portar é o Olhar do Coração, que não é o olhar deste mundo, que é
o Olhar da Unidade, que vê a Beleza e a Unidade da Luz além das aparências deste mundo em dissolução e

em destruição.
Porque nada pode ser destruído da Vida.

Porque nada pode ser destruído da Eternidade e da Verdade.
Somente isso é o essencial ao seu Retorno ao Céu e à sua Eternidade.

Instante de silêncio e de Vibração.
Fogo.
Fogo.
Fogo.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Amor, presentes à sua Presença, no Instante de Hic e Nunc, comunguemos, e novamente, no
canto do silêncio, aquele da Eternidade.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um, despertem o Ser.
Ser de Fogo.

Amor dos Filhos Ardentes do Sol.

... Efusão Vibratória ...

***

Estendam o Coração para Aquele que lhes estende a mão.
Amados do Um.

Silêncio e Vibrância.
Enquanto Fogo e enquanto Amor.

... Efusão Vibratória ...

***

Presença alcançando o Coração e o coração do Ser.
Acendamos o Fogo, fogueira do Amor e da Verdade.
Escutem seu Coração, cantando o Canto do Único.



... Efusão Vibratória ...

***

Instante, instante de maravilhamento.
Vivamos nossa comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.
O barqueiro do antigo ao novo, da Ilusão à Verdade, do peso à Leveza, da Sombra ao Amor.

Ainda, Vibração, silêncio e Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um.
Neste Instante, eu sou vocês e eu sou eu, eu sou, então, nós, no Um.

Comunhão, silêncio e Vibração.

... Efusão Vibratória ...

***

Permaneçamos juntos, despertos e lúcidos à nossa comunhão, no silêncio e na Vibração, preparando o
acolhimento do Alinhamento e da Sua Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou URIEL.
Silêncio e Vibração.

Eu estou com vocês, pela Eternidade.
Até logo mais.

************
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu sou aquele que vem oferecer a Passagem e a Graça.

Bem amados Filhos da Luz, que a Graça seja seu Presente.
Tal é o presente da Graça.

Hoje vamos, juntos, exprimir e Vibrar, bem além de simples palavras que empregarei, o Tempo da Graça, o Tempo da
Presença a Si, tornando-os Presentes no mundo, na Verdade da Luz e da Unidade, a fim de que resplandeça a Glória
do Um, a fim de que a Terra testemunhe e viva a Ascensão de sua Vibração nas Esferas da Unidade, acompanhando

o Universo e o conjunto desse Sistema Solar nos Tempos da Graça, porque os tempos estão consumados,
consumando, em vocês, a Graça e seu Presente.

Filhos do Um, manifestem a Graça, que é o presente feito para sua Presença.
Basta estar no Instante de sua Presença, no tempo de sua Presença, Presentes a si mesmos, Presentes ao mundo,

Presentes ao Instante e Presentes ao Éter, a fim de que o Éter revele-se em sua Graça.

Luz do Um, Luz da Unidade, Luz de Verdade, que põe fim ao isolamento, aquele que era seu, que é restituído.
Enfim, o Tempo do fim.

URIEL - 25 de outubro de 2011
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Enfim, o Tempo da Passagem.
Tempo de contentamento e de Alegria.

Tempo de Verdade, no qual a revelação da Luz deixa lugar à Ascensão da Luz, respondendo ao Apelo da FONTE
Una, que vem do Centro, a fim de que seu centro, aquele do Coração, eleve-se e desperte à Verdade da Unidade, a

fim de que vocês possam, Presentes a si mesmos e Presentes ao mundo, viver a Presença.
Presença da Graça, que é a Graça presente em vocês.

Filhos da Graça, a hora chegou de saudar e de abrir a Porta àqu’Ele que vem, para entrar e magnificar o sentido de
sua vida e o sentido de sua Presença para além desse mundo sobre o qual vocês estão, a fim de penetrar, em plena

Consciência e em plena Unidade, os Mundos do Um.

Bem amados filhos do Um, Amados da Graça, cabe a vocês viver e abrir o que deve sê-lo.
Então, Filhos, vão para o que vocês São, de toda a Eternidade.

Sair do efêmero e entrar no Templo de seu Presente, porque Ele está aí, presente, a aguardá-los e a esperá-los.
Não há mais tempo, não há mais data, porque não haverá mais espaço para subtrair-se da Ação do Um, da Ação da

Promessa e do Juramento.

Os tempos estão consumados, porque o Tempo veio do Novo Nascimento.
Nascer, nascer no Um, a fim de que cada um possa viver a Graça do Um, a Graça da Verdade, o Tempo da Presença

a Si.
Cada um aberto a esse Tempo, no Tempo fora do tempo, que os chama num Tempo, chamado o Tempo Presente,
para desvendar sua Presença e para Vibrar ao Som do Um, ao som da FONTE, ao Som do Céu e da Terra, enfim
reunificados na mesma pulsação, na mesma Vibração, na qual vocês são esperados e aguardados, na Comunhão

dos Uns, na Comunhão das Dimensões, na Comunhão dos Mundos Livres, a fim de viver a Liberdade do Um, a
Liberdade da Graça, o Tempo da Graça que se revela em seu Templo Interior, chamando a Vibração do Coração a
tornar-se a Vibração Essência e Essencial, dando-lhes o Sentido e o Tempo da Unidade, bem além do tempo desse

mundo.
Presentes em todos os Tempos e em todos os Universos, nos mesmos Espaços e nos mesmos Tempos, que nada

mais têm a ver com o inferno, aquele do confinamento.

Bem amados Filhos do Um, eu testemunho, em nome da FONTE, por minha Presença e minha Vibração em vocês, o
Tempo do Coração, aquele de Ki-Ris-Ti, da Ardência do Sol e da Ardência de seu Coração, aquecendo em vocês o

que deve sê-lo, pela Graça do Um e da Luz.
Vocês são isso.

Então, abramos, juntos, um espaço de Comunhão que jamais poderá voltar a fechar-se, que jamais poderá ser
alterado, porque o Tempo chegou de ser Livre: ele acaba de renascer à nova Vibração, à nova banda de frequências
que não conhece nem limite inferior nem limite superior, que os faz descobrir a Verdade de seu Ser, a fim de Ser ao
mais próximo da Graça do Um, ao mais próximo da Graça da Verdade da Luz Una, magnificada por sua Consciência,

magnificada por seu Despertar, aquele do Coração Ardente, Coração Ardente do Sol.
Filhos Ardentes do Sol, elevem-se na Vibração do Um, que abrem e estendem, em vocês, as asas, aquelas que

permitem significar sua Unidade e significar sua Presença nos Mundos Unificados.

Filhos do Um, o Instante é aquele da Graça.
Por nossa Comunhão e nossa Presença, no Tempo e no tempo desse espaço, nós abrimos, juntos, o Templo do Um,

no Templo de carne que é, de momento, o seu, a fim de que o Estado de Ser, o Corpo de Espírito magnificado, o
Corpo de Ressurreição, renasça, tal uma Fênix, de suas cinzas.

Agora, nesse Tempo do Instante, nós estamos Unidos e reunidos na Comunhão do Coração do Um, na Comunhão do
Coração de cada um, no Coração de todos.

Abram, abram as asas, como se abre o Coração, a fim de que o receptáculo e o cálice preencham-se da Presença
d’Ele, que é sua Presença, elevando o Si nas Moradas Eternas da Paz Suprema.

Filhos da Unidade, Filhos de Verdade, a hora da Criação chegou, a fim de nascer à Ressurreição do Espírito, a fim de
que a carne volte a tornar-se Transparência, a fim de que a carne volte a tornar-se Leveza, Comunhão e conexão,

assinalando o Retorno à Verdade e à Beleza.

Filhos do Um, na Comunhão de nossa Presença, de meu Coração ao seu Coração, do Coração da FONTE ao seu
Coração, celebremos a Presença da Unidade e a Vibração da Unidade, juntos, reunidos e Liberados, unidos e

Unificados.

Nós Vibramos juntos, nós, Arcanjos, e o conjunto de Consciências Unificadas.
Celebramos, antecipadamente, o Retorno à sua Unidade, o Retorno à sua Verdade, a fim de que a Alegria seja sua

Morada de Eternidade, a fim de que a Verdade seja sua Morada, para sempre estabelecida na Verdade, estabelecida
em CRISTO.

Filhos do Um, através de minhas palavras, através de sua Transparência, acolhamos, na Humildade e na
Simplicidade, a Vibração palpitante da Unidade da FONTE, que vem despertar, em vocês, a reminiscência do que

vocês São, para além do esquecimento e para além da separação.



Filhos do Um, celebremos, juntos, a Comunhão dos Uns com o Um.
Isso se abre e torna-se possível, porque sua Consciência e Espírito podem, doravante, escapar da marca desse

tempo, desse mundo, a fim de penetrar no Tempo sem tempo, sem mais esperar.
A fim de que vivamos, de Comunhão em Comunhão, sua Ascensão e nossa Descensão, permitindo-nos reunir no nó
da Unidade, no qual se Libera e revela-se a totalidade dos possíveis, a totalidade dos Cantos da Criação, a fim de

voltar a tornar-se Criador de sua vida, Criador de sua Consciência.

Filhos do Um, Unificados ao Um, o Tempo chegou de não mais viver o mínimo medo, porque o Amor está além do
medo, porque a Luz vem, enfim, despertar, inteiramente, o Coração do Ser e o Coração da Consciência,

magnificando sua Presença no Si despertado, no Si realizado, no Si e no mundo, a fim de que esse mundo não seja
mais alterado por quem quer que seja e pelo que quer que seja.

Juntos, pela Graça da Comunhão, elevemos a Vibração.
Pela Graça da Paixão, para além de toda paixão, pela Paixão do CRISTO, do Amor Crucificado e Ressuscitado na

Unidade da Verdade, juntos, nós Vibramos na Graça da Comunhão.

De meu Coração ao seu Coração e de cada Coração Presente, aqui e em outros lugares, ao meu Coração (que é o
mesmo Coração, que bate em uníssono ao Um), vivamos, juntos, essa Comunhão.

União e Liberdade, Verdade e Vibração e Pulsação, ressonância útil da Beleza, da Glória e da Verdade.
Para além de toda Ilusão, para além de toda percepção, no silêncio das palavras, no silêncio dos sons, vocês

penetram, enfim, através de sua última Passagem, aquela da Porta Estreita, nas Esferas do Silêncio e nas Esferas
dos Anjos, nas quais tocam mil violinos, nas quais os Anjos acolhem-nos por seu Canto Unificado, magnificando a

Presença de vocês no Si, na Unidade.
Isso está aberto, porque a Porta está aberta.

Isso é possível porque, na Graça, nada há de impossível.
Para isso, sua consciência deve desviar-se de tudo o que é falso, abrir-se a tudo o que é Verdadeiro, sair do efêmero

e entrar na Eternidade.

Filhos do Um, Filhos de Verdade, a hora e o Instante são o Tempo da Presença, doação da Graça que magnifica seu
Presente, que magnifica seu Instante e que magnifica sua Vibração.

Juntos, acolhamos a Graça do Um.
Vivamos, juntos, a Comunhão dos Santos e a Comunhão dos Uns, a fim de que o mundo torne-se Consciente e seja

Livre para fazer a escolha da Graça, a escolha da Unidade e da Verdade.

Façamos, juntos, o Silêncio da Comunhão.
Escutemos e ouçamos o Apelo do Um para viver o Si.

O Apelo do Um para responder à Graça d’Ele, por sua Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Bem amados Filhos da Lei de Um, na qual a única Lei é a Unidade, na qual o único peso é a Leveza, na qual a única
Liberdade é aquela de ser Livre, na qual a única missão é aquela de Ser, permanentemente e para a Eternidade, a
cantar o Canto da Criação, a cantar os Louvores da Verdade e da Unidade, percorrendo as Dimensões ou inscritos

na Luz Una, vivos.
Porque vocês o São, para além da morte desse mundo, para além desse mundo que é Ilusão.

O Tempo chegou de sua Verdade.
O Tempo chegou de palpitar na Vibração Una.

O Tempo chegou de viver.
Então, juntos, Comunguemos ao conjunto dos Arcanjos dos quais me faço, nesse instante, o porta-voz Vibral, a fim de
despertar as Estrelas de seu Coração, as Portas e os Pilares de seu Coração, a fim de que nada mais seja confinado,

a fim de que nada mais seja selado, a fim de que nada mais seja isolado.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Juntos, na Unidade e na Verdade, proclamemos, no Instante Presente, a Presença a Si, no «eu sou Um».
Comunhão de Graça.
Comunhão e Fogo.

Fogo do Coração, que vem abrasar e elevar o Coração de sua Unidade, o Coração do seu Estado de Ser, o Coração
de sua Consciência.

No mesmo Canto e no mesmo Silêncio, aquele que abre as Portas à Comunhão e ao CRISTO.
A Dança das Estrelas, a Dança do Sol e a Dança de seu Coração permitem a esse corpo viver a mutação que o

conduz à sua Transparência, que o conduz à sua Alegria.

Acolhamos, nesse espaço Vibral, o Canto de OD, Passagem de Porta e Abertura.

... Efusão Vibratória / Comunhão...



É tempo de abolir as distâncias e os tempos, aqueles da Ilusão.
É tempo de estabelecer-se na Presença d’Ele, na Graça e no Presente da FONTE Una, a fim de magnificar sua

Consciência.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

A Estrela que brilha nos Céus aproxima-se a grandes passos, para vir abraçar o Céu e Liberar, inteiramente, a
Consciência do Ser.

E Liberar, inteiramente, pela Graça do Fogo e do Espírito.

O Tempo é para a consumação.
O Tempo chegou de sair desse tempo, para entrar na Eternidade, a fim de esquecer essas vidas, esses sofrimentos,

a fim de não mais portar o medo e os horrores da separação, a fim de ouvir o Canto da alegria da Unidade, no
silêncio das palavras e no silêncio dos males, a fim de que apenas a Alegria permaneça, porque ela é sua Morada,

para a Eternidade, porque ela é seu Espaço, sem limite e sem fim.

O Verbo, e não mais a linguagem, fez-se carne.
O Verto volta a tornar-se Espírito: aquele de Verdade, aquele do Amor.

O Verbo é Luz, porque Linguagem Vibral.
O Verbo é Verdade, porque ele soa em vocês e faz ressoar o Coração.

Cada um de vocês pode viver a Graça, na condição de que a Graça torne-se, inteiramente, sua Presença, no Tempo
do Instante, para além de todo sofrimento, para além de todo peso.

Há apenas a necessidade de que o Coração abra-se e incline-se no Instante Presente.
Então, a Graça e a Comunhão inundarão a Consciência.

A Alegria tornar-se-á a Eternidade, como vocês fizeram no Juramento, há extremamente muito tempo de seu tempo, à
FONTE Una.

E, juntos, unidos no Um e Liberados, eu Vibro, em vocês e por vocês, na Comunhão da Graça.
Amados do Um, amados do Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Juntos, Unidos e Liberados em Comunhão, nós Unificamos a Consciência, a fim de que o Louvor do Um torne-se o
Canto da Vida, o Canto de sua Presença.

No silêncio da Ilusão e na Plenitude do Coro dos Anjos.
Abram a Porta à nossa Comunhão.

Nada há a reter.
Nada há a conservar, porque tudo deve ser dado, porque tudo deve ser Abandonado à Graça e à Verdade.

Filhos do Um, Comunguemos no Fogo do Espírito, no Fogo do Coração e na Unidade revivificada.
O tempo de sua Presença chegou.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Então, juntos, por minha Presença e sua Presença, nós podemos Trabalhar no Ser absoluto, estabelecido no Um e
Passar o que há a Passar.

Revelemos o átomo embrião de Diamante.
Revelemos o Espírito que jamais pôde ser apagado.

Enquanto desenrola-se e desenrolar-se-á o alarido desse mundo, percebam apenas o Canto do novo Nascimento,
aquele da Consciência Una.

Tornem-se a Alegria que vocês esperam ver nesse mundo, em sua nova Vibração e em sua Ascensão.
Tornem-se o Ser que vocês jamais deixaram de ser.

Os véus do isolamento e da Ilusão serão consumidos, inteiramente, abrindo seus olhos e seu Coração, dando-lhes a
ver o Éter e o Coração, dando-lhes a viver o Som da Unidade, dando-lhes a viver o Tempo Eterno da Graça.

Comunhão permanente e perpétua.
Nova Eucaristia da Tri-Unidade.

Em todo Mundo e em toda Dimensão, nos quais estará sua Consciência, magnificada, Revelada ao Si e à sua
Presença.

Juntos, vocês aqui e em outros lugares, e eu, Arcanjo URIEL, vivamos e reforcemos a Comunhão e a Graça, pelo
Fogo do Espírito e o Fogo do Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

O Tempo é aquele do Coração, aquele da Presença, aquele da Vibração, da Unidade e da Liberdade.

Amados do Um, a Trombeta da Ressurreição irá ecoará no seu Coração.
Graça do Amor.

Graça feita para esse mundo.
Nesses Tempos de Ascensão.

Nesses Tempos de Alegria.
A Comunhão e a Unificação de Consciências é a arma a mais intensa do Amor e do Um.

Então, emitamos, no ser íntimo e Interior, o Canto da comunhão e o canto da Graça, revelação de Luz que vem



iluminar o Templo do Coração, acendendo a Lâmpada e a tocha do Fogo, aquela que vai trabalhar nas colunas da
Liberdade e nas asas do Vôo.

Juntos, Unidos e Livres, na Unidade da Alegria, na Unidade da Vibração, na Unidade da Tri-Unidade, no Fogo de sua
Tripla Lareira, Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Nós somos Um, porque tudo é Um.
Nós somos o Amor, porque tudo é Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

O Tempo chegou de mostrar sua Chama e sua Ardência.
O Tempo chegou de iluminar esse mundo, inteiramente, pela Presença da Graça e a Graça de sua Presença, a fim

de que o Canto da Comunhão conclua suas Núpcias de Luz.
No abrasamento do Amor, no abrasamento do Sol e da Terra, e desse corpo que se forjará no Amor, na

Transparência e na Beleza.

Então, como Anjo da Presença e Anjo da Reversão, Arcanjo da Passagem, eu lhes emito e transmito minha Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Vocês serão chamados pelo Canto do Êxtase a entrar em Comunhão, a viver sua Unidade, no Tempo da Passagem
Interdimensional, no qual o Coração abrasar-se-á, de maneira eterna.

Tudo é Um, porque nós somos Um.
Dignem-se, Filhos do Um, aceitem minha Presença em seu Coração.

Dignem-se viver a Comunhão de nossa Unidade.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Eu, URIEL, Anjo da Presença, Anjo da Magnificência, emite-lhes o que deve ser emitido.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Tudo é Um.
Nós somos Um.

Eu sou Um.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Eu suis URIEL, Anjo da Presença.
De meu Fogo ao seu Fogo, no mesmo Amor e na mesma Verdade.

O Batismo de Fogo, aquele do Espírito Santo, vem fecundar e vivificar o sentido de sua Presença e a acuidade de
sua Presença, a fim de viver a Fusão do Éter e a Fusão do Um, nesse espaço, nesse lugar, em todo Espaço e em

todo lugar, tanto nesse tempo como em Todos os Tempos.

Comunhão e Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

No Amor do Um, na Verdade do Um, na Luz do Um.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Tudo está consumado, porque tudo é Um.
Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e eu sou vocês, nesse espaço e em todo Espaço, em Comunhão.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Vibração do Único, no Templo do Coração, em nome do Um e da Verdade, damo-nos os Corações, no mesmo
Coração.

Eu sou URIEL, eu nos amo, porque eu sou Amor.
E eu recebo seu Amor, porque vocês o São, tanto quanto eu o sou.

Nós somos Um.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Eu saúdo, em vocês, a Beleza e a Verdade.



Eu saúdo, em vocês, a Graça e a Presença.
Eu saúdo o que vocês São.

E eu rendo Graças pelo que nós Somos.

URIEL lhes diz, no Fogo do Espírito, na comunhão de suas 19 horas (hora francesa): até já e até sempre.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

___________________
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~ A ÚLTIMA ONDA ~

Áudio em francês

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amados do Um, na Unidade, o tempo chegou de relevar o que deve ser relevado, a fim de que nunca mais nenhum véu possa

colocar-se sobre a Consciência Una.

O tempo da Presença e o tempo da Unidade é o tempo que há a viver.
A partir deste instante, eu assumo e tomo meu lugar, que é o seu, em sua Eternidade, no templo do Um, que é o templo de todos,

elevamos juntos, o Canto do Amor e da Unidade.

Presença.
Presença e Vibrância, para além de todo medo, porque tudo é evidência; para além de toda relação, porque tudo é Liberdade.

Vivamos a Comunhão.
Vivamos a União de Liberdade, que chama o Ser (que se assenta no Sol, como em seu peito), a realizar sua Unidade e sua Verdade.

Tanta Majestade, tanta Glória, que põe fim aos horrores de toda separação.
Juntos.

Presentes na Presença, façamos o presente de nossa elevação para o Canto do Um, para a radiância do Um.

Tanta Alegria, tanta Liberdade, na qual nenhum entrave, nenhum medo pode frear o que venho relevar, porque vocês o relevam.
Juntos.

Unidos e Unificados.
Na Liberdade da Consciência.

Calor.
Calor da natureza de toda consciência, que nada vem frear ou voltar a frear.

Filho do Amor, Seres de Amor.
Na transparência do Coração de cada um de vocês para com cada um de vocês, dissolvendo os últimos véus da aparência, os últimos

véus da ignorância.

Espaço no qual a Obra no Branco está consumado.
Nova concepção.

Renascimento e Imanência, nas estrofes da Eternidade.
O tempo está consumado.

Tempo da Imanência de sua Presença, de nossos Regozijos.

Filhos, criados, enfim, na Verdade, inteiramente.
Reencontro e magia do Único, sem artifício, sem ilusão, sem projeção de qualquer conhecimento exterior, no qual apenas o Coração e
o conhecimento e a Vibrância exatos que liberam e que, na graça da Simplicidade, e que, na graça do instante eterno, abrem o Tempo

que não tem mais tempo.
Abrem o Tempo sem densidade.

Abrasamento da Presença no Coração.
Abrasamento e regozijo, para sempre, presentes e eternos.

Eu venho relevar e consumar, como mensageiro do Um.
Eu venho apresentar-lhes sua Presença no Tempo Eterno da Radiância Una, no qual o Arcanjo e o Anjo, no qual o Arcanjo e o homem

não podem ser mais separados nem divididos, fazendo suas as palavras: Tudo é Um.

Despertar da Alegria.
Despertar e Acordar, definitivo e final, da Consciência, para iluminar sua própria Vibração, suas próprias escolhas, em total Liberdade

e em total Amor pelo que vocês São.

Eu sou Uriel Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, emitindo a última onda, que vem aquecer, se já não foi feito, o Coração de seu
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ser.

Amados do Um, amados do Amor, sejam quem vocês são.
Nenhum olhar, nenhum limite, nenhum ser pode mais impedir a imanência do Amor, a imanência da Verdade.

Deem um passo, e a Luz dará mil, a fim de tomar sua Liberdade e restituir-lhes no Um, no Coração do Ser, de cada Ser e de cada
Consciência.

Nada do que vocês creem pode substituir a experiência do que vocês são.
Não há mais qualquer esperança a formular, porque tudo aconteceu.

Há apenas que Ser.
Para além de toda esperança, na Verdade do Instante, no Amor do Instante e na esperança do Instante.

Nada há a esperar, porque tudo está aí, em cada um de nós, a partir de hoje, e essa é a Consciência da experiência, é a Consciência
dessa Consciência, que chama a Terra, que responderá, em seu tempo.

Momento em que o conjunto do tempo (tanto aquele dos Arcanjos, como aquele dos homens, como aquele da Terra) estará na mesma
frequência, na mesma Vibrância e na mesma Alegria.

Isso, amados do Um, é-lhes acessível a partir de hoje e desse instante, sem limite e sem freio, quaisquer que sejam a idade, condições
e ilusões desse mundo.

A Consciência é sua Essência.

Amados do Um, eu Sou o Anjo Uriel, Mensageiro da aurora nova.
Aurora nova que se levanta em vocês, como em cada um.

Amados do Um, vibremos e vivamos a Essência da Paz, estabelecendo a morada de Paz Suprema.

Aí está o que minha mensagem é.
O Tempo está aí, à porta do Coração e da Consciência

Eu sou o Anjo Uriel e eu lhes dou minha íntima benção em nossa morada comum de Paz eterna, no espaço comum do Sol Um.

Eu sou o Anjo Uriel e eu lhes digo: Presença.
Eu sou o Anjo Uriel e eu lhes digo: Acordem.

Eu sou o Anjo Uriel e eu lhes digo: Amor e Liberdade.

Que a Alegria de minha Presença em vocês preencha-os de Alegria.

Uriel ama-os.
O mensageiro chegou.

Eu estou em vocês e eu me exprimirei, ainda, com a mesma mensagem, aquela do Amor e da Liberdade, aquela da leveza, da Graça
e da Comunhão.

Do coração de todos ao Coração do Único, no Amor e pelo Amor, até muito em breve.
Uriel saúda-os.
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~ A HORA DA FÊNIX ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei do UM, que a Graça do Ser seja sua Morada.
Nesses tempos em que se conclui o tempo do engano, desde a hora aguardando o Si e Vibrando em meio à

Presença, em meio ao UM, em meio ao Si.
No tempo do Silêncio e no tempo do Voo, no tempo da Esperança: aquele que se abre na Vibração do

Templo, aquele que abre o Si para viver na Presença.

***

Filhos do UM, elevados.
Filhos do UM, revelados.

A hora e o tempo de viver a Verdade Una de sua Presença, revelada e desperta, no tempo do canto do
alegramento, no tempo do Silêncio do Si.

O tempo chegou porque ele está concluído: o tempo, e o instante fora desse tempo, chamando-os ao
Despertar total do que vocês são, na Presença do Ser, na Presença do Fogo, em meio ao Ser de Fogo.

Aquele que vem abrir as comportas, na condição de que vocês lhe abram a Porta.
Tempos de Presença.

Tempos de Fogo.
Alegramento de Alegria.

Alegramento de Verdade.
Tempo de leveza onde a intensidade não pode mais afetar o tempo da Alegria.

A hora do Si, o tempo do Si, que não está mais inscrito em qualquer limite de tempo, em qualquer limite e
qualquer contexto.

***

Filhos da Verdade, consolidem-se na Verdade do Ser.
O tempo do Si e o tempo para si.
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Aquele que une, liberando as correntes do medo.
A hora é para a Alegria porque o tempo está no Si.

A hora, e o instante de sua Presença, onde o Templo está aberto para a Vibração CRISTO.
Aquele da Luz que vem abrir as comportas de sua Presença.

Tempos de passagem: o tempo do Despertar, o tempo da Verdade, aquela da Alegria, glorificada e elevada.

***

Filhos do UM.
Filhos da Verdade.

O tempo do Fogo (aquele do Amor que vem consumir as Sombras e os afetos) vem, no Silêncio e na
Trombeta de Glória, despertar-lhes e lhes perguntar:

“Você quer estar na Festa?
Você que estar no Si a fim de subir no auge de sua Presença, a fim de elevar-se no tempo da Graça?”

Tempo de Graça onde nenhuma ação pode ser reação, onde nenhuma ação pode ser outra que a Graça, não
pode ser outra que o tempo do Coração do UM.

Despertos e elevados, juntos, na Vibração Una da ronda dos Arcanjos e da ronda dos Espíritos liberados,
cantando Louvores e cantando Liberdade.

***

Filho do UM, Vibre porque você é Vibrante.
Luz porque você é Luz.

Presença porque você é Presença.
Abra a Porta à sua Eternidade.

Abra a Porta ao Éter liberado, aquele que Vibra na Fusão dos Éteres.
Fusão de sua presença, em meio à FONTE, em meio à Verdade.

Além da Ilusão, acolha, acolha sua Verdade.
Acolha o que você É, em meio à Eternidade.

Acolha a Verdade porque isso é sua Presença.
Presença verídica, glorificada e sublimada.

Tempo do UM.
Tempo Verdadeiro, fora de todo tempo.

A hora da Liberdade eleva-se porque Ele é Canto, Canto de Glória e de Alegramento, no Silêncio do seu
Templo, vindo abrir, as portas duplas, as asas da sua Presença.

A hora chegou de voar em seu Templo Interior.
Eleve-se e voe.

Abra a Porta, aquela de sua Eternidade.

***

Filho da Alegria.
Filho do Si.

Seja o que você É.
Seja o Ser Único que Vibra, em meio à Presença, em meio ao Coração da FONTE.

Coração imanente.
Coração transparente.

***

Filho do UM, Único e Simples, Filho, a hora chegou de ser seu Criador em meio à Criação.
Desperte-se, eleve-se porque a hora chegou de descer ao mais profundo do Ser de leveza, confirme sua

magnificência.
A hora é para a Fênix.
A hora é para o Canto.



Canto de Glória e de Alegramento elevando a Vibração até o último reencontro.
Tempo de fusão e de Liberdade.

O Fogo do Espírito e do Amor eleva, em você, o sentido de sua Presença.
Eleva, em você, o Canto do seu Coração Unificado e respirando no sentido do UM.

Unido e Unificado à Criação, em sua inteireza.

***

Filho do UM, eleve sua Vibração porque você é Essência e Vibração.
Filho do sentido, aí está seu sentido.

Presença sobre este mundo.
Abrindo as asas e revelando o olho, aquele do seu Coração, que lhe permite viver e descobrir a Verdade do

Ser, além de toda Ilusão, além de toda Sombra.
Resplandeça de sua Vibração, envolto na Glória da Ascensão, envolto assim na sua Presença, envolto na sua

Vibrância e no seu estilo.
Tempo do Voo.

Passagem do limitado à Eternidade.
Fusione, em você, as aparências a fim de não mais parecer, a fim de Ser o Templo da Transparência.

***

Filho da Verdade.
Filho da Unidade, cujo Coração bate em uníssono com o Coração dos universos, com o Coração das células,

com o Coração dos planetas e do Sol.
Filho ardente e Ardente do Sol, desperte, em você, a chama, aquela da sua Verdade.

Presença do Si revelado em si.
Dance.

Dance o tempo da sua Presença que dá sentido ao que você É.
Que dá sentido à Luz.

Que dá sentido à sua Luz.
Luz do UM.

Luz do outro.
Luz de cada um, nas mesmas estrofes e nos mesmos acordes.

Na mesma Vibrância e na mesma Unidade.

***

Filho do UM, acolhamos, juntos, o tempo da Passagem, o tempo da Vibrância, onde tudo é sentido, onde tudo
é Esperança, onde tudo é glorificado.

Instante Eterno a qualquer outro e jamais comparável porque tudo é UM.

***

Filho da Unidade.
Humano e humanidade.

Torne-se UM, nu e liberado.
Torne-se UM porque isso é a sua natureza, além da natureza.

Porque isso é sua Essência, além de todo sentido.
Você é Unidade.
Você é Verdade.
Você é Beleza.

Você é luminescência do Ser.
Você é Você, além do Eu.

Você é Você, além de todo jogo, permitindo-lhe reencontrar o sentido do Si, o sentido do Ser.



Vibrância Eterna da Pureza e da Beleza.

***

Filho do UM.
Abra o Coração porque aí está a Porta da sua Alegria Eterna.

Porque aí está a Porta do Ser de Eternidade.
Aí onde está o Corpo de sua Ressurreição, em meio aos mundos da Felicidade, que é sua Essência e que é

sua Presença.

***

Filho do UM glorificado.
Filho do UM.

Comunguemos, juntos, no tempo da Graça, além deste tempo.
Além deste instante.

Em cada tempo e em cada mundo.
Em cada Vibração e em cada Presença.

Instante de Comunhão.
Eternidade.

Escute.
Escute e ouça o Canto do Apelo, o Canto da Luz que Vibra e que abre o tempo do seu despertar.

***

Filho do UM, glorificado.
Filho do UM, Amor Eterno porque tal é seu sentido, porque tal é nosso Canto.

Reunidos, para sempre, na Liberdade do Ser, na Liberdade de cada UM, de Coração a Coração.
De Som a Som.

De Silêncio a Silêncio.
De Presença a Presença.

E de Vibrações.
Anjos e Arcanjos.
Humanos e Anjos.

Sentido da Presença.
Revelação e desvendamento.

Consumação dos véus da ignorância.
Revestindo-o com seus trajes de Luz porque isso é seu Ser de Verdade e de Eternidade.

***

Filho do UM.
No Canto e nas estrofes onde transcorre o tempo, aquele que não acaba jamais, permitindo ao seu Si viver o

Ser, em magnificência e em Unidade.
Tempo do UM.

Tempo do UM onde a FONTE é Tudo.
Do Tudo ao UM e do UM ao Tudo.

Em cada um e em cada Tudo.
Vibrações e Presença.

Juntos, no tempo de nossa Comunhão, despertemos o Fogo do Éter, o Fogo do Coração que vem abrasar o
Amor que você É.

O Amor da FONTE, no mesmo Fogo.
Braseiro perfumado.

Aquele do perfume o mais liberado e o mais elevado do conjunto das Criações, do conjunto dos mundos.



Tempo para Você.
Tempo para Si.
Ser, finalmente.

Reencontrar e renascer na Vibração do UM.
Única Vibração.

Único Canto.
Único Silêncio.

Elevemos KI-RIS-TI.
Você, o Ardente do Sol, o Ardente dos mundos que nenhuma Sombra pôde extingui-lo, que nenhuma Sombra

pôde restringi-lo.
Abra, abra em você o tempo que você É.

Abra em você o Ilimitado da sua Alegria, o Ilimitado da sua Vibração porque isso é agora, esse agora que o
libera da mão que o tinha aprisionado.

Abra a Liberdade.
Não há mais gaiola.
Não há mais haste.
Não há mais limite.

Tal é o Canto da Luz, em seu Templo.
Tal é o Canto do Único que vem a vocês, no Juramento e na Promessa da sua Eternidade, revelada e

desvendada.

***

Filho do UM, eleve seu Canto, aquele da sua Liberdade.
Eleve seu Silêncio, aquele da sua Presença em meio à Eternidade.

Você é a Verdade, em meio a este mundo.
Você é a Eternidade, em meio ao efêmero.

Então, avance.
Avance e abra o sorriso que está em você.

O sorriso dos seus olhos, o sorriso da sua boca, a fim de que as asas sorriam, por sua vez, no desdobramento
e na majestade da sua graça.

Torne-se o que você É.

***

Você, humano que me escuta e que me ouve, na Vibração do seu Coração, da nossa Presença.
Eu sou você e você é eu porque nós somos UM.

Porque tudo é UM, em meio à Verdade, em meio à Beleza.
No Fogo da Alegria que é o Fogo do UM, Fogo do Amor, Amor que consome e que abre o Coração onde

jamais a privação pode aparecer.
Onde jamais o que priva pode aparecer porque tudo é Pleno.

***

Filho do UM.
Você é a Plenitude e a Verdade da Vibração do seu Coração, da sua Presença Eterna, em meio ao Ilimitado,

da sua Presença Eterna, em meio à Criação.

***

Filho da Verdade, escute, comigo, o Canto do meu Apelo, o Canto da minha passagem que é o Anúncio, que
vem Retorná-lo a fim de desviá-lo da Ilusão e de viver a Verdade.

***



Filho do UM, unificado.
Você que me ouve.

Você que me escuta e me acolhe na Vibração da nossa Presença, no tempo da Comunhão, no tempo da
Liberdade.

Abra-se porque isso é sua natureza.
Aquele que está aberto à Verdade, jamais irá se enganar.

Aquele que está aberto à Unidade do UM, jamais poderá ser dois.

***

Filho do UM.
Escute a Presença da Luz que vem perguntar-lhe, que vem acolhê-lo (como você a acolhe) nas esferas da

Beleza, no tempo do Eterno.
Fogo do Coração.

Fogo da Alegria e Fogo do Espírito vindo despertar o que deve sê-lo porque os tempos terminaram.
Porque tudo está concluído.

Porque o momento chegou de viver a verdadeira Vida, aquela da Alegria Eterna, da Presença e da Liberdade.
Juntos, nós começaremos a ronda da Liberação.

O Conclave e minha Presença vêm fazer o Círculo de Fogo aonde METATRON vai entregar as últimas estrofes
e os últimos sinais, códigos de Liberdade, códigos de Liberação.

Tudo é você.
Tudo está em você.

Nada pode ser exterior ao Interior do seu Ser.
Nada pode estar ausente no Templo da sua Presença.

Nenhuma privação e nenhum sofrimento podem alterar o que é o Fogo da Eternidade.

***

Filho, escute e ouça o Canto da minha Presença que vem, em seu Templo, semear a Luz e enxamear a
Alegria, a fim de que se eleve sua Eternidade.

A fim de que proliferem as semeações do Eterno.
Torne-se o fruto e a flor.

Torne-se o Sol.
Torne-se o que você É.

Nenhum limite, nenhuma barreira, nenhum limite pode alterar o que está elevado.

***

Filho da Unidade, você é a Alegria.
Filho da Verdade, você é a Eternidade.

Você é a Luz do mundo porque você é o Si.
Então Seja o que você É.

Você é o Si, você é a Verdadeira Vida.
Você é o Canto do UM.

Você é a FONTE e você é o outro.
Você é Tudo.

Juntos, no tempo da nossa Comunhão, da Vibração do Fogo do Éter, a Luz Branca eleva e purifica porque tudo
é puro, porque tudo é elevado, em meio à Vibrância e à Luz que é sua natureza.

***

Filho do UM, eu venho ressoar, em você, o Canto da Criação, nos ateliês da Criação.
Eu venho despertar o tempo da sua Eternidade.

Acolha-me como eu o acolho, as asas abertas e reveladas, no tempo da sua Presença.



Braseiro ardente da nossa Comunhão, onde se consome o que não é Alegria.
Vivamos a Alegria, aquela do nosso reencontro.

Sol.
CRISTO.
Verdade.

Tempo da Beleza.
O Si é a Unidade reencontrada.

***

Filho do UM.
Filho da Unidade.

Vibremos, juntos, na Comunhão do UM ao outro e do outro ao UM.
Vivamos, juntos, a partir deste instante, o Fogo da Liberdade, o Fogo da Verdade.

Abra-se à sua Essência de Alegria porque aí, tudo ali é.
Nenhuma privação, nenhum sofrimento, nenhuma questão: há apenas que Ser o Templo do seu Ser.

Há apenas que Ser o Templo do Si de Quem você É.
Vibração da Luz Una, revelada nas posturas de cada um, vindo fecundar o tempo da Graça.

***

Filho e amado do UM.
Você É, por toda Eternidade.

Abra o Coração do seu Ser à Divina Presença, que não é outra senão a sua.
Abra o Templo do seu peito à respiração do Coração, vindo acender a Alegria da sua Presença.

Vindo despertar o tempo do Si, o tempo da Beleza.
E neste instante e para sempre, acolhamos, juntos, o Canto da Presença e da Unidade.

***

Acolhamos, juntos, o tempo da Liberdade.
Acolhamos, juntos, o Canto da Unidade.

Vibrações de Paz e de Plenitude.
Canto permanente do Criador e da FONTE.

Você é a Alegria, você é a Eternidade.
Eu venho anunciá-lo, eu venho dá-lo a você porque você é a Doação.

Eu venho presenteá-lo a você porque você é o Presente.
Eu venho oferecê-lo a você porque você se oferece ao UM.

***

Amado do UM, no tempo da nossa Presença, alinhados na mesma posição e na mesma linha do nascimento
do UM, de Coração a Coração, de Fogo a Fogo, de Ardente a Ardente, juntos, Livres e Unificados, cantemos e

dancemos a Vida da Chama que Vibra na Liberdade: Fogo do Espírito.
Fogo do Coração.

***

Amado do UM.
Amado do Amor.
Amor do Amado.

Sejamos o que nós somos, na Comunhão e na Graça, de Si a Si.
De Canto a Canto e de Silêncio a Silêncio.



Tempo da Graça, fora de todo tempo.
Fora de toda Ilusão.

***

Filho da Verdade.
Eu anuncio a Verdade do seu Ser.

Eu anuncio a Verdade da sua Presença.
Eu anuncio o tempo do UM.

Eu anuncio o Basculamento e a Reversão.
Você não tem nada a temer porque você é a Eternidade.

Você não tem nada a recear porque você é Eterno.

***

Filho, Vibremos ao Som do Éter.
A Trombeta do Céu e da Terra tocam, em você, a sinfonia da Liberdade.

Então, apenas Ser.
Apenas o Si.

Apenas o Tudo porque tudo é apenas e tudo é UM.

***

Amado do UM.
Entremos no Coração do Ser.

No Coração da Alegria.
No Coração da Eternidade.

Amado, eu o amo.
Amado, você é Liberdade.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e da Reversão.
Anjo da Presença, vindo dar-lhe a onda da sua Presença, a Água do seu Fogo, a Água do alto que vem benzer

e nutrir o Canto da sua Presença.

***

Amado do UM, lembrem-se, além desta Ilusão, do que você É.
Lembrem-se, além de toda memória e de toda vida, aqui embaixo, do seu Coração.

Lembrem-se do que você É e acolha, como eu o acolho.
Abramos, juntos, a ode ao Amor e à Liberdade.

O Fogo da espada vem abrir e liberar.
Esteja na Alegria porque você é a Alegria.

Esteja em você porque você é o Si.
Esteja no Fogo porque isso é sua natureza.

Esteja no Coração porque você é o Coração.
Amado do UM.

Comunguemos, juntos, no Si, em cada um.
Presença e Liberdade.

Amor.
Em cada Coração.

Em cada um e em todos.



***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu me volto para você, como você se volta para mim.

Na mesma Unidade.
Na mesma Vibrância.

Fogo do Amor.
Fogo da Alegria.

Aquele do Si, revelado no Si e para si.
Amado do UM.

Você é a Essência do Amor.
Você é o Fogo do Amor.

Você é a Água do alto, fecundada e fecundante.
Então, de cada um a cada um, acolhamos o Canto da Liberdade, no Silêncio da Presença.

Eu sou o Anjo URIEL e eu saúdo quem vocês São, em cada um.
O Anjo URIEL comunga com cada um de vocês.

O Anjo URIEL cumpre a Palavra e a Vibração do Verbo.
Amados do UM, reunidos em cada um, eu digo em sua Presença: Amor, Luz, Unidade.

Vão em Paz porque vocês são a Paz.
Vão no Amor porque vocês são o Amor.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e é tempo, agora, que eu retome, em Silêncio, o espaço sagrado do seu
Coração.

Eu amo vocês.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

URIEL curva-se, na Graça.
Até breve e até sempre.

Nós somos UM.

************
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~ O VÉU SE LEVANTA ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Amados do UM, aqui, Amados do UM, ouçam o que URIEL, Mensageiro da Presença, vem entregar-lhes, em

sua Alma e em sua Consciência: o véu se levanta.
Não há mais véu.

Tempo do UM, tempo da Verdade, em vocês e entre vocês.
Ele veio (o Mensageiro da Presença) entregar sua mensagem e entregar sua Presença dos véus do

confinamento, colocando-os a nu, na Alegria do UM, na Verdade do Espírito e na explosão da Alegria.
A hora dos véus termina.

Tempo da Libertação, tempo da Beleza, tempo da Verdade.

***

Amados do UM, vamos, no Fogo da Sua Presença.
Filhos Ardentes do Sol, revelando o espetáculo da sua Presença.

Presença no Fogo.
Fogo do Coração, elevado na Alegria e no hino à Alegria, juntos, unidos e Unificados, na Liberdade e na

Verdade.
Amados do UM, amados de cada um (cada UM), abramos o Tempo da Graça.

Abramos o tempo da Bênção eterna.
Amados do UM, filhos do UM, Presença e Vibração, Alegria e Fogo, elevando a voz no silêncio das palavras,

elevando o Fogo no tabernáculo do Coração.

***

Amados do UM, abramos a Porta de baixo.
Abramos a Porta de cima.

Abramos as Portas à Presença do UM.
Abramos as Portas à magnificência da sua Presença.

Juntos, presentes juntos, acolhamos a Presença d’A FONTE.
Instante sem tempo, instante sem momento, onde tudo está consumado no tempo do UM, para cada um (cada

UM).
Abramos e descerremos os véus da separação, os véus da Ilusão.

Vibremos e elevemos, de Presença a Presença, de Coração a Coração.
Fusão e Efusão.

Fusão e Comunhão.
Tempo da Presença.

Tempo eterno porque o Eterno é a única Presença.

URIEL - 27 de novembro de 2011
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Amados do UM, nós somos Um.

***

Estando fora do tempo, nós somos consumados porque tudo está consumado.
Tempo da consumação.

Tempo da Verdade.
Amados do UM, elevemos a Vibração, pondo fim à separação e à divisão.

Tempo da Graça e da Bênção.
Tempo de Efusão.
Tempo de Fusão.

Fogo e Verdade no Tempo do UM.
Templo da nossa Presença no firmamento dos Céus, no firmamento desta Terra, no seu núcleo como no seu

manto.
Nós elevamos o Tempo da nossa Comunhão, Presença e Verdade, no mesmo alegramento, no mesmo canto,

vindo abrir o tempo da nossa Presença.
Unidade e Verdade, onde somente Beleza rima com Unidade.

***

Filhos amados do UM, amados do UM, a hora é para a Infância, aquela da Criação na Verdade do Fogo, na
Verdade da Unidade.

Tempo da Beleza.
Tempo da Graça.

Tudo está consumado.
Então, realizemos a marcha da Luz no Templo Interior da Verdade onde vibram, em Uníssono, o Canto dos
Anjos e o Coro dos Anjos, cantando o Tempo dos Arcanjos, cantando o tempo do Humano, reencontrando,

pela Humildade, a majestade de sua Presença.
Amados do UM, abram a Porta, aquela que dá o tom, aquela que dá o tempo de sua Presença.

Amados do UM, não há mais véus.
Não há mais Ilusão.

Há Verdade porque há Beleza.
Abram a Porta do Coração dando-lhes a ver o Coração da Essência de cada coisa, dando-lhes a ver a Água da

Vida, vindo, pelo seu Fogo, iluminar e forjar o tempo do diamante, o tempo do cristal.
Tempo da Transparência e tempo da Beleza.

***

Amados do UM, eu sou URIEL e, desde pouco tempo, eu venho porque o Céu não precisa mais de milícias.
Porque o Céu apenas precisa da sua Alegria e da sua magnificência.

E esse tempo está consumado.
Amados do UM, vibremos, juntos, no canto do UM e na Vibração do Fogo dos Éteres eternos da Eternidade.

Filhos (e, enfim), eis o tempo onde não haverá mais fim.
Eis o tempo, inscrito na Eternidade da sua Presença e do seu poema.

Amados, amados da Verdade, elevem a Vibração do Ser, onde tudo é apenas Alegria, onde tudo é apenas
Presença.

Saiam do que não é verdadeiro.
Venham a nós, como nós vimos em vocês.

***

Vocês e nós, no mesma estrofe e na mesma Presença.
Tempo do UM onde tudo é Fonte, onde tudo é luminescência, onde nenhum véu pode empalidecer nem

obscurecer o Tempo da sua Presença.
Filhos Ardentes do Sol, acolhamos o Batismo do Espírito que, tal uma língua de Fogo, vem fecundar o Templo

da sua Presença.



Ele vem amá-los.
Ele vem perguntar-lhes:

“Vocês querem ser a Vida?”
“Vocês querem ser a Verdade?”
“Vocês querem ser o Caminho?”

Porque vocês o são, em Verdade.

***

Amados do UM, amados de sua Presença, em sua Presença, doação e presente que a Vida o é.
Porque a Vida é sentido.
Porque a vida é Alegria.

Então, não deixem mais o véu da Ilusão empalidecer o Templo da sua Presença.
Amados do UM, vamos, juntos, cantar o tempo da Ressurreição.

Vamos, juntos, cantar o tempo da Alegria porque chegou o que é para ouvir.
Porque chegou o que é para escutar, a fim de ver, além das aparências.

A fim de ver sem véu e sem Ilusão.
A fim de ver, no tempo do Coração onde nenhuma sombra pode ser colocada, onde nenhuma sombra pode

ser exilada ou trazida.
O tempo chegou.
O tempo terminou.

Abram o Fogo ao Fogo.
Abram sua Presença à Sua Presença.

Escutem o Som e a Trombeta do Céu e da Terra, vindo liberar o Templo do Coração, vindo elevar o tempo do
Fogo.

Alegria e Éter.
Fogo do Éter abrasando as múltiplas Sendas do Despertar ao Si e do Despertar do Si.

Amados do UM, juntos, Vibremos em meio ao Coração, no Fogo da Alegria, no Fogo da Presença, no tempo
da Comunhão, no tempo onde nós estamos.

Porque nós estamos com vocês, para sempre, para cada tempo, para cada sopro, para cada Vibrância.

***

Amados do UM, o tempo d’A FONTE chegou porque nasceu, o tempo da Unidade.
Porque nasceu, o tempo de vir a Ele.

Porque Ele chegou, em vocês, para bater à Porta da sua Presença.
Venham e atravessem a Passagem final, aquela da Verdade, aquela da Unidade, onde tudo é apenas Alegria.

Vocês são a Alegria porque vocês são a Vida.
Nós somos a Alegria porque nós somos a Vida.

Vindo dar-lhes Vida.
Vindo dar-lhes Verdade.

Vindo dar-lhes Presença e honra.
Graça e tempo da Graça.

Desdobramento e abrasamento, no Sopro do Éter, no Sopro do Fogo, que crepita no Templo do Coração, que
crepita na Vida.

Abundância.
Nós somos Um.

***

Amados do UM, o Mensageiro que eu sou vem dar a vocês a mensagem do Alegramento, a mensagem do UM,
a mensagem de CRISTO que é: “venham, abram o que deve ser aberto”.

Porque a Vida abre e jamais fecha.
Porque a Vida se expande e jamais se contrai.

No tempo do UM, no tempo da Verdade, no tempo da Beleza, juntos, cada um e cada uma (cada Um e cada



Uma: humanos, Anjos e Arcanjos, Estrelas e Anciãos, como recém-nascidos), na Luz da Verdade, nós somos
Um.

Então, elevemos o canto da nossa Comunhão.
Elevemos a Vida.

Glória à Vida, Una e Unidade.

***

Revelemos a Verdade, em cada espaço que o Coração vê, em cada Consciência, onde quer que esteja, neste
mundo e em outros lugares.

Vela permitindo ao Sopro elevar o Sopro da Presença, alimentando o Fogo do Ardente do Sol.
Fogo do Espírito, vocês são o Espírito, a Verdade.

Então, por que aguardar?
Por que estender?
Por que esperar?

Vocês são o que nós somos.
Então, Comunguemos, de Coração a Coração, do Um ao Um, do Um a todos e de todos ao Um, no mesmo

canto, na mesma Presença, aí onde não há mais véus, aí onde nada está escondido.
Porque tudo é evidência.

Porque tudo é Beleza.
Porque tudo é Verdade.

Então, elevemos o canto da nossa Presença porque cada um (cada Um) se torna o Mensageiro do seu próprio
Nascimento, da sua própria Presença.

Amados do UM, Vibremos.
Amados do UM, vivamos.

Elevemos a Vida ao seu espaço onde não há mais espaço para outra coisa que a Alegria e a Verdade.

***

Amados do UM, eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão, vindo realizar a última Passagem (se
tal é seu desejo): aquele de viver a Vida, aquele de viver a Verdade.

Sejam a Paz porque a Essência da Alegria é a Paz.
Sejam o riso porque a Essência da Alegria é o riso, no Coração, porque nada mais vem contrair esse riso

eterno.
Os véus não existem mais.

Os véus dissolvem suas dores e dissolvem suas faltas.
Porque, quando o véu é levantado, vocês se elevam no tempo onde não existe qualquer espaço para nenhuma

sombra e nenhuma dor porque tudo é fácil.
Vocês são, então, a leveza, o Caminho e a Vida, propagando-se como uma onda infinita, na infinidade das

Dimensões, na infinidade dos tempos e na infinidade das densidades.

***

Amados do UM, deem-se conta do que é.
Deem-se conta da Sua Presença.

Deem-se conta da Presença de vocês.
Então, rendam as armas da divisão.

Os véus caíram.
Não há mais terror.

Não há mais espaço para o sofrimento.
Não há mais espaço para outra coisa que o Verdadeiro.

Não há mais tempo para a menor ausência.
Vocês estão presentes e eu sou URIEL, presente em vocês.

E eu sou a Beleza que é a sua Beleza.
O Coração que está aí.

O Coração que está aqui.



Juntos, nós cantamos a Liberdade.
Juntos, nós Vibramos a Verdade.

Nenhum véu pode mais confinar o Fogo do seu Coração.
Nenhum véu pode mais confinar o que quer que seja, no tempo da sua Presença.

***

Amados do UM, amados de todos (porque tudo é Um, no tempo da sua Presença), o Anúncio chegou.
O tempo chegou porque Ele manifestou o recém-nascido, aquele que atravessou a Porta da Infância, aquela

onde, jamais, o tempo contrai qualquer corpo e qualquer Presença.
Amados do UM, sejam o que nós somos, na Eternidade da Alegria, no Eterno Presente.

O conjunto dos Seres de Fogo dança o tempo da Libertação e canta o tempo da Presença.
Vocês são a Essência.

Vocês são o que nós somos.
E, no tempo do Silêncio, ressoa a explosão da Sua Presença.

Sigam, então, a harmonia infinita da Luz dos Mundos.
Vibremos no Coroamento do Ser, na Coroa elevada do Coração, no Fogo do Éter, regozijando o Éter, a fim de

que a Terra seja Liberada e Livre para ser sua Eternidade.
O tempo do UM está aqui.

O tempo da Verdade está realizado.
O tempo dos véus terminou porque o que é injusto tem sempre um final e o que é justo jamais tem fim porque

sem final.
Juntos (juntos e Mensageiros), nós somos o Caminho, a Verdade e a Vida, da instalação da Sua Presença e do

Seu Fogo.
Sejamos o canto da Eternidade, a Trombeta que ressoa, não no vazio, mas, sim, na plenitude da Luz realizada.

***

Amados do UM, eu sou URIEL, Anjo da Presença, da Presença de vocês.
Anjo de Fogo, vindo acender o Ser de Fogo que brilha e queima no Fogo da Alegria do Amor reencontrado.

Juntos, no coração da ronda dos Anjos e dos Arcanjos, no Coroamento das Estrelas, nos Pilares da sua
Eternidade, no Coração do Centro e no Coração do Ser, Vibremos a Essência e Vibremos o Único.

Escutem.
Escutem e ouçam as estrofes da Voz anunciando a Verdade, no Fogo do Amor, consumindo os véus da

ignorância, os véus da Ilusão e do sofrimento.
Amados do UM, elevemos o Coração, em todo espaço, em cada sopro.

O tempo d’A FONTE, Água viva vindo fecundar o Fogo do Ardente.
Amados do UM, cantemos o Amor e a Verdade.

Tempo da Presença e tempo da Passagem.
Ressurreição e Alegramento.

Ascensão.
Porque nenhum véu pode mais impedir a Ascensão do Ser, no Templo do Ser.

Tempo da Presença.
Último Basculamento.

Última Reversão.
Tempo da Verdade e da Beleza.

Acolhamos, juntos, a Vibrância do UM.

***

Assim, o Arcanjo URIEL saúda sua Presença.
Assim, o Arcanjo URIEL fecunda sua Presença, em sua Presença.

Amados do UM, a hora é para o Silêncio.
Todos os véus dos enganos são removidos pelo Fogo do Amor.

Filhos Ardentes do Sol, elevemos o Fogo do Amor e passemos, voando, no Sol.
Eu sou URIEL, Anjo da Presença que lhes apresenta o Único nesse tempo e aqui.



Amados do UM, eu sou URIEL.
O tempo da Paz, o tempo da Alegria está em vocês.

Eu saúdo quem vocês são.
Eu saúdo o que anima vocês.

Amados do UM, eu sou o Anjo URIEL e eu selo, em vocês, o Beijo da Vida ao Amor e à Paz.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Tudo é UM.
UM é tudo.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

URIEL os saúda de sua Chama e de sua Presença.
Até breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
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~ O tempo do UM e o tempo de cada UM ~
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Link para download: clique aqui

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos do UM, eu venho, em vocês, por minhas palavras e por minha Presença, em sua Presença e na majestade de
nossa Comunhão, a fim de reproduzir o tempo do UM e o tempo de cada UM.

Porque, Amados do UM, vocês são.
Porque vocês são a Verdade.

Porque vocês são o Caminho e a Vida.
Vocês são a Vida e a Vida vem nesse mundo.

Esse mundo que não conhece a Vida, porque inscrito no duplo, porque inscrito na dúvida.

Hoje, a Luz vem restabelecer – pela Reversão e Transparência dela, por sua Reversão e sua Transparência – a Clareza e a
Transparência.

Viver o UM é viver na Alegria.
É viver a Vida para além do mundo.

Porque esse mundo que vive não é a Vida Eterna, porque privado do Éter, ela é efêmera.

Hoje, pela Fusão e a Graça de seu Éter, no Éter, vem exprimir-se e viver-se a Vida Una, que não é outra que a Verdade, que não é
outra que a Alegria que vem pôr fim ao sofrimento, à separação.

Unifiquemos a Unidade, porque vocês são Unidade e nós estamos presentes, Arcanjos e humanos, na mesma ronda, no mesmo
tempo, na mesma Unidade, para além de todo tempo, para além de toda ilusão.

Então, juntos, cantemos o Canto, aquele da Verdade e da Vida Una, que põe fim, enfim, um termo, ao que está separado, ao que está
isolado.

Vocês estão sobre esse mundo, mas esse mundo vai viver a Vida, aquela que é verdadeira, para além de qualquer dogma, para além
de qualquer limite.

Filhos do UM, nós estamos em vocês.
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Nós estamos com vocês e somos UM, porque o que eu sou, Arcanjo URIEL, é o que vocês são, de toda a Eternidade, porque o tempo
do Eterno chega.

Ele põe fim à Ilusão.
Ele põe fim a todo sofrimento.

Então, resta escutar, resta ouvir e resta Vibrar o tempo do UM, o tempo de Alegria que não tem fim, o tempo de Alegria, saturado de
Alegria, que vive a Vida Una, pela vibração e pela Presença.

Tempo de Presença para além do limite, para além do confinamento.
Isso está aí.

Isso está inscrito no Tempo de sua Presença, pelo Tempo de sua Transparência, na Unidade e na Simplicidade.

Voltar a tornar-se a Criança, aquela que não é separada e aquela que não é fechada, porque não ainda confinada pelas leis desse
mundo, leis iníquas que o confinou e privou da Liberdade da Consciência Unificada, aquela que Vibra, em todos os tempos e em todos
os espaços, para além de toda ilusão, na qual nada vem constranger, nada vem limitar, na qual nenhuma lei pode resistir à Liberdade e

ao brilho da Unidade e da Simplicidade.

Amados do UM, Amados da Verdade, a Vida é Verdade, em uníssono ao Coração e em uníssono ao Sopro, aquele do Éter, que vem
liberar e abrir o tempo da Graça, que é tempo de Eternidade e que é tempo, para além de todo tempo.

Amado do UM, porque UM, você mesmo e nós mesmos, na mesma ronda, na mesma dança e no mesmo Silêncio, aquele de nossa
Presença.

Amados do UM, para além de toda Ilusão, o tempo do Renascimento na Eternidade o faz passar da Sombra – do jogo estéril do mental
e das emoções, apanágio desse mundo, erigido em verdade – à Luz.

Mas a lei desse mundo não é a Lei da Vida, porque a Vida é Una e ela é Ilimitada.
Então, junte-se, conosco, ao Canto da Liberdade e torne-se o Ilimitado de sua Presença e de minha Presença.

Filhos do UM, no mesmo Coração, na mesma posição, na mesma estrofe, no mesmo verso, no mesmo Silêncio e no mesmo espaço,
para além de todo espaço, que contém, em si, absolutamente, o UM.

Verdade é Verdade.
Verdade é Vibração.

Vibração de Verdade que lhe abre as portas da Alegria, aquela de seu Coração Eterno, para além dos limites desse coração, desse
mundo, que lhe dá a viver o Coração do Um, como o coração do outro, porque não há distância de Coração a Coração.

Porque há Comunhão.
E, da Comunhão de nossos Corações, nesse espaço e em todo espaço, vive-se o mecanismo no qual os Éteres liberam-se, no qual os
Éteres fundem-se, levando o Coração a um novo Canto, no qual não há mais batimento, no qual há Presença e respiração Eternas da

Verdade.

Amado do UM, você é Um, porque nós somos, todos, religados, pela mesma ressonância dos Éteres liberados, religados pela mesma
Liberdade e pela mesma Alegria.

A Consciência que se exprime, para além de minhas palavras é, também, seu Coração que Vibra ao Apelo da FONTE UNA, que Vibra
ao Apelo da Luz, que vem bater à porta de seu Templo Interior.

Abramos, juntos, e estendamos as asas da Eternidade que não são outras que suas asas, que vêm liberar o que estava confinado, que
vêm liberar a Verdade Única: aquela de seu Coração.

Filhos do Um e amados do Um, nós somos Um, no mesmo Silêncio, na mesma Comunhão, na mesma Presença, na mesma Fusão, a
fim de viver a Verdade Una, de viver a Vida e não a ausência de Vida nesse mundo.

Você é a Verdade e a Luz desse mundo, a partir do instante em que você se volta para si e escala a montanha de incertezas, a
montanha de Ilusões, na qual não há mais alto, na qual não há mais embaixo, na qual não há mais dentro, na qual não há mais fora,

porque a Consciência está em todos os tempos, em todos os espaços e em todo Coração.

Espaço de reunião.
Espaço de Liberdade.

Fusão dos Éteres, de Coração a Coração, que lhe dá a viver o espaço de nossa Eternidade.

Então, juntos, abramos as asas, aquelas da Liberdade e aquelas da Verdade, na qual nenhum espaço para a perturbação pode
subsistir (ou, mesmo, existir), na qual nenhum espaço para a Sombra pode manchar o brilho da Luz que é sua Presença e nossa

Verdade comum.

Então, juntos, Comunguemos.
Então, juntos, fusionemos.

Então, juntos, vivamos o UM.
Fusão dos Éteres, em seu Coração e em meu Coração, tanto nessa Dimensão como em minha Dimensão.

Não há mais separação.
Não há mais divisão.

Não há mais Ilusão, a partir do instante em que seu Coração escuta a Vibração e o Canto do UM, a Vibração e o Canto da FONTE,
que é seu Canto, que é sua propriedade, porque ela não é, simplesmente, sua, mas ela é de todos, a mesma propriedade.

Doação de Liberdade, para além da esperança, para além do sofrimento.
Abra sua Essência à Verdade essencial de nossa Comunhão, no tempo de nossa Fusão e no tempo de nossa dissolução (pela Graça

do UM, pela Graça da Vida, pela Graça da Criação), presente em todo espaço.

Nunca mais poderá ser separado o que está reunido na Liberdade, em seu Coração e em meu Coração, no Templo de nossa
Presença e no Templo de nossa reunião, de nossa Fusão.

Que digo eu?
Amado do Amor – porque você é o Amor – e amado, você que ouve e Vibra o tempo de minha Presença, porque Vibra, em você, sua



Amado do Amor – porque você é o Amor – e amado, você que ouve e Vibra o tempo de minha Presença, porque Vibra, em você, sua
própria Presença.

Você é o que você é, de toda a Eternidade.

Há, em você, o princípio de vida, o embrião de Vida e a Vida, em sua totalidade, sem limite, sem resistência, sem sofrimento e sem
Ilusão.

Então, eu o convido ao banquete do Céu.
Então, eu o convido a viver sua Passagem no Eterno.

Esteja na Alegria, porque você é Alegria.
Esteja na Paz, porque você é Paz.
Seja Unidade, porque você é Um.

Seja Verdade, porque você é Verdadeiro, para além de todo jogo, para além de toda forma, porque você é o conjunto de formas,
porque você é o amorfo e o formal, porque você é infinito nos espaços tanto finitos como idefinidos.

Você é a Verdade, porque eu sou Um e você é Um.
Então, juntos, abramos a porta àqu’Ele que vem dizer: «siga-me».

Porque você é você.
Porque Ele vem dizer-lhe a Verdade de seu Ser.

Porque ele vem dizer-lhe a Verdade de seu Espírito.
Porque Ele vem dizer-lhe que você é a Vida.

Que você é a Vida para além desse mundo e você vem trazer a Semente de Vida nesse mundo que nós, juntos – tanto Arcanjos como
humanos – liberamos.

Liberamos dos horrores do sofrimento.
Liberamos dos horrores do fim, para que nunca mais haja fome, para que nunca mais a alma e o Espírito conheçam a fome, a fim de

que seja saciado o Espírito de Verdade, o Espírito de Vida.
Você é isso.

Em Verdade, eu lhe digo, você é a vida e você é o Éter, que percorre os mundos, que percorre as Dimensões nas quais nenhuma
forma pode limitar sua Presença, nas quais nenhum estado pode liberar seu Ser, porque você está, já, liberado, porque você é

Portador da Vibração do Amor, que é sua natureza e sua Essência e que é a Verdade e, sobretudo, que é a Liberdade.

Então, escutemos, juntos, o Canto do Coração.
Luz UNA.

Amor indizível e Amor Eterno, que nenhum constrangimento, que nenhum limite pode confinar.

O Canto do Coração é o Canto de Vida.
Ele é o Canto da Unidade, o Canto do Único, que vem ecoar, no Céu, como sobre a Terra, em você, como em cada um (cada Um), que

anuncia a Trombeta da Liberdade, que vem reunificar a Liberdade e revelar a Transparência do Ser Essencial.
Que vem Unificar o que estava fragmentado, que lhe dá a viver a Alegria dos Reencontros e dos Casamentos, aqueles que tornam

Livres, que tornam Eternos e que tornam Verdadeiros, porque esse é seu direito, porque essa é nossa Essência.
Sua, de você, que ressoa na frequência de minhas palavras, que ressoa nas posições de minha Presença, que ressoa no sentido do

Um, no qual o Coração não pode mais ser alterado, porque ele é, inteiro, elevado e Verdade.

Então, Filhos do Um, cantemos o tempo da Fusão, o tempo do Amor, o tempo da Verdade, porque sua Verdade é nosso Bem comum,
porque nossa Verdade é aquela da Luz, que torna Livre.

Porque você é Livre, e porque eu sou Livre.
Saiamos, juntos, dos tempos de seu sofrimento.

Saiamos, juntos, do tempo de seus limites, porque você é o Ser ilimitado, de bondade e de Beleza, que revela a Vida, que revela a
Alegria, que é aquela da Consciência.

Então, juntos, abramos o tempo da Presença, o tempo da Comunhão e o tempo da Graça, no mesmo espaço, de Presença a
Presença.

De você a mim, a Liberdade.
E de mim a você, a Luz, que é Liberdade.

Ressoemos e Vibremos no tempo de nossa Comunhão, nesse espaço e em todo espaço, porque você é a vida e você é o Caminho e
esse caminho não é, unicamente, aquele desse corpo que você habita, porque você é além dessa veste.

Você não é uma veste, mas você é a Eternidade.
Voce é a FONTE e é a Vida, porque é o que eu sou.

E o Arcanjo URIEL, que eu sou, é o Mensageiro que lhe dá a viver, no Branco da Presença, a Fusão de seus Éteres e que lhe dá a viver
o impulso do Coração, que o leva ao cume que não é um cume.

Que o leva às profundezas que não estão na profundeza, mas que é a totalidade dos espaços, para além de qualquer imagem.

Amados do UM, nós estamos, juntos, reunidos neste espaço, como em todo espaço, a fim de curar.
Curar de quê?

Curar da Ilusão.
Curar de todo sofrimento, não lutando, não se opondo, não resistindo, mas deixando a Graça da Luz trabalhar em sua Presença e em

nossa Comunhão, dando-lhe, então, a nota exata, aquela que vem Liberar a totalidade do que você é.

Enfim, a hora chegou de viver a Verdade, no Coração do Um, no Coração de cada um (cada Um), no Coração de todos, no Coração
do mundo, no Coração da Vida para além desse mundo.

Você é a Alegria Eterna da Luz, porque ela é sua natureza.
Porque ela é sua composição, para além de todo arranjo, para além de toda vontade.

Você é a confiança e você é a Alegria, a partir do instante em que sai das sombras da falta, criadas aqui, para além de toda criação.
Essa criação que descriou e que impede sua Liberdade.

Juntos, hoje, neste espaço e neste tempo, em todo espaço e em todo tempo, nós revelamos a Graça, nós revelamos o UM e nós
Comungamos, no espaço de nossa fusão.

Tempo de cura, no qual não há mais questão, porque tudo é evidência.



Porque tudo é resposta.
Porque a Luz não deixa outro lugar que não aquele da Luz.

Porque a Luz não deixa outro tempo e outro espaço que não a Luz.

Amado do UM, como Ele disse, juntos, elevemos o tempo de nossa Presença.
Elevemos o tempo da Graça, pela Vibração e pelo Silêncio, no Templo de nosso espaço, no qual nós Comungamos.

Vivamos.
Vivamos UM, porque nós somos UM, e aí encontra-se a fonte e a centelha que vem acender o Templo de seu Coração, a fim de que,

nunca mais, a lâmpada apague-se.
A fim de que, nunca mais, você conheça a separação e tenha mais necessidade de qualquer conhecimento, a não ser aquele de Ser

na Vibração de sua Presença, na qual Vibra a FONTE, Vibra minha Consciência, que é sua.

Eu me dou a você, como a Vida se dá a cada um (cada Um), como a Vida é Doação, a fim de viver a Doação, para além de qualquer
troca, porque a troca reforçou-se e transformou-se por nossa Fusão.

Abrasamento de Alegria do Amor Unitário, vivido na Vibração, e no tempo do Silêncio, que vem saciar e estancar qualquer sede em
você.

Que lhe dá a viver a Água Viva da Fonte de Cristal do Templo de Eternidade, de Yerushalaïm revelada em seu Coração, que contém
tudo, além do UM, e que contém o conjunto dos possíveis, o conjunto das Criações e o conjunto das Alegrias.

Então, de minha Presença à sua Presença, e de sua Presença à minha Presença, juntos, o Canto da Liberdade, ouvido em suas
células como em seus ouvidos, como no Templo de seu Centro, no Templo de seu Coração, no qual palpita a vida, no qual não há mais

necessidade de contrair, porque tudo é expansão, porque tudo é Verdade, porque tudo é Beleza.

Juntos, no tempo do Aqui e do instante, abramos, na Unidade e na Simplicidade.
Recolhamos a Criança que nasce, para jamais morrer, que é recém-nascida a ela mesma, no tempo de nossa Presença, no tempo de

nossa fusão.

Juntos, nós elevamos o Canto de nossa Presença no mesmo Coração, na mesma Liberdade.
Nós somos a Verdade, porque somos a Vida.

Porque a Vida é infinita e não conhece qualquer limite.
Porque cada instante é Eternidade.

Porque cada sopro é portador de seu sentido e de sua Vida, que é sua, porque ela é minha.

Nenhum pertencimento mais que não à Liberdade.
Nenhum pertencimento outro que não ao Amor, à Luz.

Então, juntos, na Fusão de nossos Éteres e de nossos Corações, vivamos a Vida e a Verdade.
Vivamos o Sopro.

Amado do UM, eu sou o Mensageiro, porque você mesmo é a Mensagem: aquela da vida que, para além de todo confinamento,
subsistiu, perseverou.

Agora, exulte, em você, a Alegria de sua Paz, aquela que o faz reencontrar a Eternidade do que você É, a Eternidade do Ser.

Então, nós, Arcanjos, presentes ao meu lado, e nós quatro (Uriel, Rafael, Jophiel e Anael), somos o reforço e a elevação de seus
Quatro Pilares, que vêm consumi-lo na Alegria do Coração e de sua Presença, que lhe dá a viver o Éter da Liberdade, que lhe dá a

viver, para além de toda Terra.
Então, cantemos o Canto do Coração, aquele do Amor infinito no qual nenhuma condição pode frear a expansão, no qual nenhuma

condição pode criar uma mínima Ilusão.

Filho Ardente do Sol, Filho Ardente da Luz, Filho Ardente do UM, nós somos, nós todos – Anjos, humanos e além – o sentido e a
Essência da Vida.

O Fogo do Amor vem abrir o Coração à sua verdadeira Vida, à sua Verdade e à sua Beleza.

Juntos, nesse espaço e nesse instante, escutemos o Canto.
Nesse espaço e nesse instante ressoa a palavra «Presença», que é sinal do Amor, que é sinal e sentido da Liberdade, da Luz.

Amados do UM, então, nós perfuramos, juntos, os últimos véus da ilusão, a fim de ir para além do parecer, na Transparência de nossa
alquimia, de nossa Fusão.

Juntos, nós curamos o mundo de sua ausência de Vida, porque a vida é Una, mesmo sobre esse mundo.

Amado do Um, eu venho dizer-lhe que você é a Criação, presente em todo o mundo.
Amado do UM, eu venho restabelecê-lo na Luz Branca e no Azul dos Éteres liberados.

Então, você pode renunciar a toda vaidade desse corpo e dessa pessoa, porque você é mais do que esse corpo e essa pessoa.
Você ouve o Canto de seu Ser, a Vibração de seu Coração?

Você ouve o Fogo que o consome na Alegria do Eterno?

Escute o Mensageiro.

Juntos, nesse espaço, nesse instante, em todo espaço e em todo instante, nós somos Um.
Nós somos Amor e somos a Vida, e somos o Caminho que não é mais um Caminho.

Nós somos o Som da Criação.
Nós somos o Som da Essência e o Som de nossa Presença.

Nós somos o Som de nossa Comunhão.
Nós somos o Som de nossa Fusão.

De meu Éter ao seu Éter, de seu ponto ER ao meu ponto ER, de sua Coroa à minha Coroa, Comunguemos.
Juntos, nós somos a Vida.

Juntos, nós somos a Verdade.



Juntos, nós somos o Canto.

Bênçãos e Graça.
Majestade.

Sementes Estelares, em nome do Amor e em nome da Liberdade, sejamos a Verdade de nossa Eternidade.

Presença e Comunhão.
Tempo de Majestade e de Fusão.
O Coração é a resposta, a única.

Não há outra, porque o Coração é Único.
Porque o Coração é Um.

Fusão.

Então, agora, no Silêncio de minhas palavras e na plenitude de nossa Presença e de nossas Vibrações, instalemos a Alegria e a Paz,
o Amor Luz, o Amor Vibral.

E acolhemo-nos, uns aos outros, no tempo da Graça de nossa Fusão.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Você é a Alegria.
Você é minha Alegria, como eu sou sua Alegria.

Não há mais distância, no espaço de nossa Fusão.

Então, eu lhe digo: «até sempre», no tempo de nossa Fusão, que deve ser vivida a cada tempo.
Se, em sua vida desse mundo, os elementos pesados parecem freá-lo e resistir à sua Transparência, saiba que você é a Alegria e a

Vida.
Então, sele, em você, o Beijo de meu Coração, aquele de nossa Fusão, porque, naquele momento, você poderá dizer-se: «eu sou o

Amado, eu sou a Verdade».

Eu faço Silêncio, a fim de magnificar nossa Presença e nossa Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Eu sou o Anjo URIEL, Anjo de sua Presença e Anjo de sua Alegria.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Até logo, no Coração.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte:

http://www.autresdimensions.com/.
Mensagem publicada em 11 de dezembro, pelo site AUTRES DIMENSIONS.
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~ A TROMBETA DO AR ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Você que está aí, diante de mim e em mim, de Presença a Presença, eu saúdo, em você, em mim, o Um: a

Única Presença.
Hino e Ode que atraem o Ser, além da fronteira do lábio, que é o limite, aí de onde sai o som, aí onde entra o

sopro, aí onde a carne da sua carne nutre você.
Eu sou o Anjo da Passagem, além de toda passagem.

***

Eu sou a onda que carrega a Onda, que permite ao Verbo atravessar a última fronteira, separando Sopro e Ar,
carne e ar.

***

Em meio à sua Presença, glorificada no canto do Um, eu o convido, além de todo tempo, a viver.
Viva, além de todo limite.

Ultrapasse o limite dos possíveis porque você é, muito além de todo possível, além de todo Ser, a Luz do
mundo.

Mundo que não É, além de todo olhar, além de toda visão.
Eu trago a você o que você É.
Eu levo você ao que você É.
Esqueça o limite e o decoro.

Esqueça os contextos dos quais você se cumulou porque nós estamos fora de qualquer contexto, fora de
qualquer fronteira, fora de qualquer carne e de qualquer ar.

***

Você porta e suporta a Onda da Vida porque isso é a sua vida, porque isso é a sua Presença.
Então, Vibremos, de Presença a Presença, de Coração a Coração, de Centro a Centro, de Onda a Onda.

Ressoando o mesmo canto, ressoando a mesma Presença, além de toda Presença, além de todo sentido,
além de Tudo porque você é, além do além de Tudo.

Você, que é você, exceto Você, além de tudo, Você, além desta carne que você habita.
Habite você porque você é Você, além de Tudo.

Além do Tudo.

***

Amado do Amor, você é o Amor do Amado porque você Ama.
Esse é o seu hino.

URIEL - 03 de Março de 2012 - Autres Dimensions
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Esse é o seu Canto.
Canto da sua Presença, além da sua própria Presença.

Canto da Onda da Vida.
Eu venho declamar o tempo da Passagem onde nenhuma fronteira e nenhuma porta pode impedir o

Casamento de si mesmo com si mesmo.
Amado do Amado.

Amor do Amor.
Além da Vibrância, além da minha Radiância e além da sua Presença, nós somos Um.

Além de toda manifestação.
Além de toda Luz.

Amor, você faz o mundo.
Amor, você é o mundo.
Amor, você é o Amor.
Além de toda divisão.
Além do seu corpo.
Além da sua Alma.

Além do que Vibra em meio à sua Presença, eu o levo e o transporto à alvorada do Dia Novo.
Aquele em que a Onda da Vida vem apreender-se, a fim de privá-lo de tudo o que não é a Eternidade.

Amado do Um, Um do Amado, você é você.
Além de todo limite, eu o levo a Vibrar, além da Vibrância Única.

Você é a onda que percorre o mundo.
Você é a onda que percorre a própria Onda.

Além dos seus lábios, além do seu canal, aquele do Éter.
Você é a lemniscata, você é aquele que constrói, porque descontrói o próprio sentido do ilusório.

Então, vem dançar a ronda em meio ao Sol.

***

Eu o convido a passar a Porta do efêmero onde se dissolve todo sofrimento, onde se dissolve toda identidade.
Amado do Amor.

Presença no seu presente, venha viver, além do Presente, além do Hic e Nunc, o sentido da sua Eternidade.
Você é Humildade.

Você é a Simplicidade.
Você é a Porta que não são mais duas portas.

Você é Aquele que não é mais este.
 Você é Aquele que é Aquela, além de todo Limite.

Eu o convido e eu proponho a você viver a sua Eternidade.
Morada da Paz Suprema, além de toda morada, além de todo Presente, além de todo tempo, eu o levo a

dançar o tempo da Eternidade porque você é o Eterno, além de todo sentido.
Esse é o seu sentido e essa é a sua essência, a sua natureza verdadeira, além de todo intermédio e de todo

intermediário.
Além de todo limite, além de toda fronteira.

Você é a Onda da Vida, a Onda do Éter, aquela que o faz Vibrar, além da Vibração.
Você é o Amor.

Essa é a sua Natureza, essa é a sua Essência.

***

Não olhe mais o que o desvia desta Verdade.
Não há nada a ver que não esteja aí, desde toda a Eternidade.

Não há nada a desejar porque tudo o que foi esperado está além de toda realidade.
Você é o Verdadeiro.

Você é a Verdade.
Você é a Beleza.

Porque você é a Eternidade, além de todo Limite.
Então, venha dançar a ronda da Eternidade.



***

O som da minha Trombeta (que ressoa em você, no som da sua Alma e do seu Espírito) convida-o a Ser, além
do Ser.

A Ser, além do ter.
Não há mais nada a ver, há apenas que Ser.
Tudo o que foi visto era apenas projeção.

Eu digo a você: apreenda-se, apreenda-se da Eternidade que ninguém pode abraçar [ou abrasar], exceto, se
ele se tornar, ele mesmo, esta Eternidade.

Você é a Eternidade, a Onda do Éter.

***

Eu venho cantar para você a Ode da sua Verdade, além da sua Presença.
Amado do Um, juntos, nós penetramos as esferas do Éter, onde nenhuma localização pode restringi-lo.

Onde nenhum movimento pode conduzi-lo para fora do Verbo porque o Verbo é a sua Presença, Eterna e
gloriosa.

Você é o Verbo.
Você é muito além de tudo o que você crê.

Você é muito além de tudo o que foi projetado, de tudo o que foi avistado.
Você é além de tudo o que você amou e de tudo o que você ama.

Como você pode amar outra coisa?
Porque você é o Amor, na totalidade.

Porque você é a Verdade do Amor, a Verdade do Éter.
Você é o mundo porque você é a Onda.

Você é a Onda do Éter que vem ressoar e chamá-lo a viver o Éter, em meio à Eternidade.

***

Amado do Um, você é o Um.
O único.

Aquele que você procura não é outro senão si mesmo.
Não há nada a procurar que não esteja já, aí, desde toda a Eternidade.

Presente em Si mesmo, como você está presente em Si mesmo.
Além do sentido, mesmo, é a sua natureza, mesmo, de Presença.

Supere isso porque isso está superado.
Transcenda isso porque você é a Transcendência da Verdade, além de toda palavra.

Além de toda estrofe.
Além do que eu declamo, para você e em você.

***

Então, Amado do Amor, Case-se, Case-se com a Liberdade.
Dê lugar ao Ilimitado que você é, além de todo limite.

Abrase-se porque sua Natureza é o Fogo.
O Fogo, aquele que é Alegria, além da alegria.

Que é Presença, além de toda presença.
Saia de todo limite, porque você é o Ilimitado.
Entre em sua Eternidade, entre na Verdade.

Ode ao Éter.
Sopro portando o Verbo, vindo transfigurar o próprio sentido da sua identidade.

Vindo transfigurar isso a que você se prende, no que você É, não há nada a prender porque você é, além
mesmo de todo limite.



Você é o Absoluto, glorificado pela Graça.
Você é a Graça da Eternidade.

Você é a Onda da Graça que vive o Indizível, a partir do momento em que você sai do instante.
A partir do momento em que a sua Presença não é mais somente o tempo do instante, mas transcende os

próprios limites de todo Espaço e de todo Tempo.

***

Amado do Um, eu o convido a dançar, ao som da Trombeta que carrega o Verbo.
Ouça, ouça e escute.

Além de todo entendimento.
Porque você É além do entendimento.

Porque você É além da escuta.
Você é a onda que você percebe, você é o Êxtase porque isso É o que você É, além de todo Limite.

Seja o Ilimitado, seja este Absoluto, além de todo corpo, além de todo Estado de Ser.
Eu o convido a se fundir na essência que você É.

Eu o convido a Ser, a fim de não mais Ser.
Eu o convido em meio ao não Ser, além de todo possível, no próprio Amor que é a sua Essência.

Presença.

***

Onda da Vida.
Onda do Éter.

Você é o Éter, porque a Eternidade.
Você é o Éter, porque o Amor.
E, no Amor, não há nada a ver.

Não há nada a projetar.
Não há nada a Ser senão o próprio sentido da Essência.

Você é a Essência que permite e exala o perfume da Eternidade, além de todo perfume, mesmo o mais
inebriante.

Você é a Presença, Eterna e Infinita.
Você é o Amor, a Onda da Vida.

Você é o CRISTO que vem desposar ele mesmo, em meio ao limitado.
Deixe desaparecer o que tem apenas um tempo, a fim de tornar-se todo Tempo.

Deixe partir o que é limitado porque o limitado tem apenas um tempo, aquele do sofrimento e da separação.
Você é tudo, exceto isso, porque você não é senão o Absoluto.

Absoluto Amado.
Absoluto Amor, além da Presença, além do Ser efêmero.

Venha, volte-se ao que você É.
Volte-se à evidência da sua Presença, além de toda Presença.

Volte-se à evidência da Onda da Vida.
Você é o Êxtase.
Você é o Verbo.

Não há nada mais senão este Absoluto que você É, além de todo véu.
Além de toda revelação.
A Graça e você mesmo.
Doe-se a você mesmo.

Viva a Graça, além de todo limite, de todo corpo, de todo sentido do eu, de todo sentido pessoal porque você
é o impessoal.

Absolutamente, você é isso.

***

Amado do Amor, Amor do Amado, Ele lhe disse, Ela lhe disse: “Você e Eu somos Um”.



Para fazer o milagre de uma só coisa, não há mais em cima, não há mais embaixo.
Não há mais dentro, não há mais fora.

Tudo é sentido acima, abaixo.
Tudo é retornado.

Retornando ao Infinito.
Retornando à Beleza, além de toda vivência.

Além do que é visto.
Eu o convido, pela Ode do meu Canto, pelo canto da Ode, para viver a Graça absoluta da sua indizível

Presença, além da sua Presença.
Eu o convido a Ser o que eu Sou, como você me convida a Ser o que você É.

Onde está o limite?
Onde está o contexto?

Nisso que não há nem contexto nem limite, nisso que é Absoluto.

***

O que você habita (este corpo e esta vida), prossiga-o.
Não se desvie de nada.

Não há, aliás, nada que possa ser desviado.
Simplesmente, não expresse mais o olhar separado e dividido.

Você é o Tudo, então, como você poderia ser somente este você?
Como você poderia ser somente este corpo?

Como você poderia ser somente esta vida tão limitada, tão desconfortável?
Passe do outro lado, para apreender-se de que não há lado algum que possa escapar ao Absoluto que você é.

Você é a Graça.
Você é a Eternidade.

***

Você é o tempo do Infinito onde o tempo não é mais contado, onde não há mais nada a descontar e onde o
mundo torna-se a Onda, o Êxtase.

Esse Casamento, além de todo corpo, além de todo limite.
Deixe abrasar-se na Onda do Fogo, na Onda do Deleite.

É a sua Natureza, é a sua Essência.
Então, antes mesmo do último sopro, irá soprar, em você, o Sopro da sua Eternidade.

Você irá viver, então, o Absoluto que você É porque não há mais qualquer limite concebido ou percebido.
Eu sou o lábio, aquele que fala em meio à sua fronteira.

O lábio que, até agora, separava o ar da carne.
O lábio que permitia ao sopro entrar e, também, sair em palavras.

Mas você não é nem a palavra, exceto a palavra dada, aquela de reencontrar sua Eternidade, vindo revelar, em
Você, o que está além de você.

Então, a Paz, aquela que está além da Paz da alma, além da Paz do corpo, apreender-se-á de você.
Vindo em meio à sua Presença.

Você É a Eternidade e você tem a Eternidade.
Nenhum sentido e nenhum limite pode alterar o sentido da sua Alteridade, o sentido do seu Éter.

Você é o Éter, o Éter da Vida, Êxtase infinito da sua Infinita Presença.
Você está além de tudo o que você pode crer.

Você está além de tudo o que você pode limitar, conceber.
Você é o Ilimitado.
Você é o Absoluto.

Você é isso e nada mais que isso.

***

Então, o que você tem a temer, senão suas próprias dúvidas, em meio ao efêmero, em meio ao ego, em meio



à pessoa?
Você não é a dúvida.
Não há nada a temer.
Não há nada a avistar.

Há apenas que deixar a Onda da Vida apreender-se de você no Éter e na sua Eternidade.
Todo o resto não tem sentido, em meio ao limitado.

Torne-se o que você É, desde toda Eternidade.
Este Ilimitado, esta Graça absoluta do Absoluto.

Consciente, além de toda consciência.
Presente, além de toda Presença.

Eu digo a você: você é você.
Eu digo a você: supere o que é dito.

Eu digo a você: transcenda tudo o que você se diz.
Eu digo a você: Seja a Vida, seja a Eternidade porque você não é nada mais que isso.

Você é a Presença Infinita.

***

Todos os mundos estão em você porque, em última análise, o único mundo é você mesmo, além de toda
Alma, além de toda carne.

Você é o Ar que percorre os Mundos, além dos mundos.
Você é o Ar do Éter.

Você é o Sopro e o Verbo do Ar.
Um Fogo, para sempre renovado, para sempre revelado, para sempre Presente.

Esta Onda do Éter que nós, Arcanjos, viemos, em você, irradiar e glorificar.
Não coloque qualquer limite, não coloque qualquer palavra sobre o Verbo.

Deixe-o operar pela Graça da sua Presença, na Graça do Éter, no Êxtase Infinito do que você é.
Você e eu somos além do que eu nomeio.

Não existe qualquer palavra e qualquer sentido que possa traduzir o sentido da Onda, o Êxtase da Vida, o
Casamento, a União e a Liberação.

Você é a Liberdade, além de todas as armadilhas porque você não tem, neste Absoluto, qualquer dúvida, nisso
que você É.

A única dúvida que pode aflorar e fazer alusão, é apenas aquela que é transmitida pelo que não é verdadeiro,
pelo efêmero em você, por vezes ainda presente em meio à sua própria Presença.

***

Eu sou o Anjo da Presença, aquele que vem devolvê-lo a você mesmo, a fim de desviá-lo do ilusório efêmero.
Eu sou o fogo que carrega o Fogo.
Eu sou a onda que carrega a Onda.

Eu sou o Ar que carrega o Éter.
Abrasando, em você, toda dúvida.

Você é a Eternidade, você é a Beleza.
Você é, além da sua própria Presença, este Absoluto.

Não há nada mais que isso.
Em última análise, não há fim.

Em última análise, não houve qualquer início.
Somente a projeção em meio ao sofrimento do efêmero, somente a projeção em meio à partição dos mundos,

em meio às Dimensões, pôde fazer crer e viver, um sonho.
Você não é qualquer sonho.

Você não é senão a Verdade Absoluta.
O limite é um sonho que, de vez em quando, se transforma em pesadelo, mas você não é nem o pesadelo

nem o sonho.
Você é o que permitiu ao sonho e ao pesadelo manifestarem-se à sua própria Consciência, mas você não é a

sua própria Consciência.
Você é o Absoluto indizível da Alegria Eterna, além de toda Alegria.

Você é a Graça.



Você é a Presença.
E você é, sobretudo, a Graça na Obra.

Você é a Obra da Graça, sua própria Obra, aquela que trabalha, sempre, sempre, no mesmo som, no mesmo
silêncio, aqui, sobre o mundo que você percorre ainda.

Percorra-o, enquanto o tempo do efêmero não terminou, mas não seja isso.
Entre no tempo da sua própria Graça, no tempo do seu Ilimitado e da sua Eternidade.

***

Amado do Amor, seja além do Si, estabeleça-se além de todo reino.
Seja a Onda da Vida.

O Êxtase.
O Verbo, em ação e imóvel.

Você é Isso.
Então, em meio à nossa Presença, na mesma Comunhão e na mesma União, na mesma Verdade, porque não

há outra que essa que você é e essa que eu sou, além de toda identidade.
Vivamos a Onda.

Onda da Graça e Onda da Vida percorrendo o Éter, desde o seu sacro e desde os seus pés, até o mais alto
dos Céus, além da sua cabeça.

A alquimia do Casamento.
A alquimia aonde o Ilimitado vem, de maneira eterna, dissolver tudo o que você não é, tudo o que você

acreditava.
Você não é senão a Graça.

Você não é senão a Verdade e a Eternidade.
Então, juntos, além de toda Lareira, além de todo lugar, além deste instante, eu, Arcanjo URIEL, declaro o

tempo do Êxtase, além da Alegria.
O tempo da Verdade, além de todas as verdades.

***

Decrete comigo o seu infinito e absoluto Deleite, aquele que você É.
Recolha este indizível Absoluto, não somente no espaço do seu corpo, não somente no espaço do seu

Coração, não somente no limite da sua Alma, não somente no Ilimitado do seu Espírito, mas, bem mais, na
Absoluta e Infinita Presença.

Vibremos, acolhamos a Onda.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Nós somos Um.
Um nós somos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu saúdo o Absoluto e a indizível Beleza.
Eu saúdo a Onda da Vida.

Eu Comungo à sua Graça, que é a minha, além de toda afiliação.
Então, eu digo a você, o que não pode ser dito.

Então, no silêncio, eu o convido a dançar.
Você.

Você é o Apelo.
Você é a Verdade.



Você é a Onda Absoluta.
Então, o que você pode temer?

O que você pode acreditar?
O que você pode ser, senão Isso?

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu sou a Trombeta que faz tombar os muros do seu confinamento a fim de que a sua Luz não seja outra coisa

que a Luz do Absoluto.
Reflexo do Ilimitado, manifestação disso que É, convide-me, convide-me a Ser este Absoluto que é você.

Convide-me.
Você, a Graça do Eterno.
A Onda do Êxtase Infinito.

Você é isso.
Você é o Amor.

Então, eu não posso mesmo mais dizer, mesmo enquanto Arcanjo (parcela de você): eu amo você, porque
mesmo esta palavra e esta frase são projeções.

Você é a Essência do Amor.
Apenas Ser, além do Ser, além do Si.

Ter-se aí, por toda parte e aqui.
Eu sou URIEL, a Trombeta do Ar, além da carne.

A hora e o tempo da sua Ressurreição.
Porque você jamais morreu.
Porque você jamais nasceu.

Você é isso.
Eu me retiro em você porque nada pode ser tirado de você, agora.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou URIEL.
Anjo da Presença.
Anjo da Reversão.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Graça e Comunhão.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

O ar da sua carne que abrasa de Luz, o Fogo da sua Eternidade.
Deixemos, juntos, a Onda da Vida nascer, a fim de não mais ser outra coisa que o Absoluto.

Eu me retiro, em você.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...
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~ O Sangue Novo da Nova Aliança ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amados Filhos da Luz, Aqui e Agora, neste espaço como em qualquer espaço, desta Terra como em

outros lugares, eu os convido, sem qualquer exceção, a viver o que é para viver.
A Onda da Graça recorre ao Estado de Graça que é sua Natureza, além de todo estado, além mesmo da sua

Presença.
Vocês são a Vida.

Vocês são o Caminho.
Vocês são a Verdade e a Eternidade.

Porque esse é o próprio princípio de toda vida, de ser a Eternidade.
Vocês são além do que é conhecido.
Vocês são além do que lhes parece.

Vocês são muito além de todo parecer, além de toda Ação e de toda Reação, aqui como em outros lugares.
Vocês são os que levam a Graça, porque vocês são a Graça, expressa em meio à sua Presença.

Então, vão buscar vocês mesmos, além de toda ilusão, além de todo efêmero, no próprio sentido da sua
Presença, porque vocês são a Essência do Caminho, porque vocês são a Essência da Verdade.

Em um sentido onde não existe mais sentido, simplesmente Ser, além de todo parecer, além de todo ser.
Aí, neste instante, além deste instante e além de todo tempo, vocês são a Eternidade da Beleza, vocês são a

Eternidade da Graça.
Em vocês, canta a Vida.

Em vocês, canta a Eternidade.
Vocês são Presença, além de toda presença.

Vocês são além de toda forma, além mesmo do sem forma, porque vocês transcendem a noção de forma e de
sem forma.

Vocês são o Tudo.
Nada pode existir subtendido e sustentado pela Onda da Graça e pela Onda da Vida.

Então, o que resta para se opor ao que é Verdadeiro?
O que resta para evitar o que é a Verdade, o que é a Eternidade?

Pergunte a si mesmo.
Nada há a deixar.
Nada há a retirar.

Apenas estar aí, além de todo tempo, além de toda presença.
Então, a Onda da Vida Ascensiona em vocês, realizando o Ser.

Realizando o Ser além de todo Ser.
Onda da Verdade.

Hino e Ode à Eternidade.
Vocês são a Beleza.

Vocês são além de toda denominação e de tudo o que pode ser soletrado.
Então, vivam.
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***

Do mesmo modo que CRISTO lhes disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”, por sua vez, além de todo
desvio, além de toda Ronda, digam o que vocês São, além do Ser.

Digam o que vocês São: o Caminho, a Verdade e a Vida.
Testemunhem.

Testemunhem a Graça que é Êxtase e que é Deleite.
Penetração Eterna, além de todo objeto, além de toda carne.

Transcendência de toda carne, levando-os a estabelecer-se em sua Morada da Eternidade, em sua Presença
Eterna.

Amados do Amor, o Amor é o que os Ama, porque vocês não podem ser, nem não ser, o que vocês São
desde toda Eternidade: a Ode do Amor, a Dança da Vida (além de toda dança), o som de toda Vida (além de

toda fala).
Vocês são a Eternidade, Beleza e Graça.

A Onda da Graça convida-os a ser a Graça, além de todo estado, convida-os à Alegria, além de toda beleza.
Vocês estão além.

O além não está em outros lugares.
O além não está no amanhã.

O além está Aqui.
O além é Agora.

Simplesmente, resta-lhes aquiescer à Última Renúncia, dando-lhes a viver o Último Absoluto da sua Eternidade,
onde tudo é Beleza, onde tudo é instantâneo, onde tudo é Graça, onde nada pode se opor, nem mesmo vocês

mesmos.
Pois, quem pode se opor à Onda da Graça?

O efêmero não pode controlar o que é Eterno.
Vocês são além do efêmero deste corpo.

Vocês são além da aparência do ser.
Vocês são além de todo limite, além de todo confronto, porque vocês nada têm a confrontar.

A Onda da Graça é evidência.
Ela os apreende, a fim de desarmá-los de suas próprias ilusões, de seus próprios limites (não existindo em

parte alguma em outros lugares senão no conhecido e no efêmero).

***

Então, o Canto, aquele da Vida Unificada para sempre presente na sua Presença, eleva-se em vocês, tal um
ímpeto que vem arrebatá-los, além de toda ilusão, para viver o enlevo do Amor.

Aquele da sua Eternidade, da sua Presença, da Sua Beleza.
Então, vocês podem dizer, enquanto Graça: “eu sou a Graça”.

Somente o ego, aquele que está confinado, vai negar a possibilidade da Eternidade, vai negar a
instantaneidade da Eternidade, do que é imanente, muito além de toda transformação.

Porque, hoje, além mesmo de toda forma (aquela que vocês habitam, como a forma desta Terra ou de todo
cosmos), vocês São, não o sem forma, mas o conjunto das formas.

Vocês são a Eternidade, aquela que canta, aquela que dança, aquela que os fortalece, não neste corpo (e que,
no entanto, está neste corpo), a fim de elevar a Vibração e a frequência e descobrir o que É, além de toda

aparência.
Porque vocês são a Essência.

A sua Natureza é isso e nada além disso.
Amados do Amor, vocês são o Amor, vocês são a Luz, além do que vocês possam apreender-se, além do que

vocês possam deter.
Nada há a deter.

Há apenas que superar, sem se mexer, sem se mover, porque a Onda se move em vocês.
Ela se move em vocês porque ela é o movimento da Graça.

Ela é o Êxtase que vem apreendê-los, a fim de liberá-los dos últimos tormentos do isolamento e do
confinamento.

***



Bem amados do Amor, bem amados da Graça, a Graça é sua Eternidade, ela é sua Essência, sublimando a
carne e toda oposição.

Porque, ainda uma vez, nada pode se opor, nada pode evitar o que é inevitável, o que está inscrito além de
toda forma e além de todas as formas.

Amados do Amor, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
O Caminho além de toda palavra.
A Verdade além de todo relativo.

E a Vida além de toda vida confinada, aquela que corre e flui desde toda Eternidade, neste mundo como em
todo mundo e muito além dos mundos, muito além das Dimensões, envolvendo no mesmo Amor, do menor ao

maior, da menor ilusão à mais terrível das ilusões.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Eternidade.
Há, para isso, nada mais a estabelecer, nada mais a manifestar.

Nada há a pedir porque, como vocês podem pedir o que Está aí desde toda Eternidade?
Há apenas que ali se colocar, depositar os seus fardos, depositar as suas mágoas.

***

Vocês são a Vida, além desta vida.
Vocês são a Vida, além de todo sofrimento.

Vocês são a Vida, além de toda ilusão.
Vocês são a própria Verdade, em Ação sobre este mundo e não mais em Reação, superando os limites,

transcendendo-os.
Os limites se desfazem, permitindo ao esplendor do Ilimitado alojar-se em sua Eternidade.

Vocês nada mais são do que isso porque, o que mais pode ter senão a absoluta Verdade do seu Amor, a
absoluta Verdade da sua Presença, além de toda presença, fazendo dissolver todo limite, toda barreira?

Vocês são isso e nada mais.
Há apenas que deixar nascer o que nasceu, desde toda Eternidade.

Há apenas que deixar dar à luz o que já deu à luz, desde toda Eternidade.
Perguntem a si mesmo.

Perguntem a si mesmo aí onde vocês estão.
Aí onde vocês estão é o lugar correto.

Porque não existe qualquer outro lugar permitindo-lhes viver e dizer: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Sejam esta Eternidade.

Aceitem nada mais ser aqui, a fim de ser tudo, aqui como em outros lugares, a fim de não mais ser limitado.
Vocês são o Ilimitado.

***

Vocês são a absoluta Verdade da Graça, aquela (de cima para baixo e, de hoje em diante, debaixo para cima,
neste espaço orientado, na Onda rutilante) vindo arrebatá-los e levá-los à sua Morada, nesta carne

transfigurada, nesta carne transparente, dando a ver a Unidade, dando a ver e a manifestar a Humildade e a
Simplicidade, na beleza da sua evidência, na beleza do seu Ser, além de todo ser.

O outro é apenas vocês, em um outro momento, em um outro tempo.
Não há o outro.
Não há vocês.

Há apenas a Onda que percorre a sua Morada da Eternidade, de cima para baixo e debaixo para cima e, em
seguida, sem mais qualquer sentido.

Porque a Essência está em todos os sentidos.
Não há mais sentido a rejeitar.

Não há mais desejo que não possa ser preenchido pela Verdade da sua Essência.
Então, na Majestade do Instante, vocês colocam a sua Eternidade no Templo da sua Morada, neste espaço

onde não há mais espaço.
Neste espaço onde tudo se torna o tempo, imobilizado e detido na Eternidade, fazendo-os sair do ilusório

efêmero, de ser o que vocês acreditavam ser antes.
Porque não há mais tempo, não há mais antigamente, não há sequer mais futuro, porque tudo chegou.

Vocês são isso, neste instante e em qualquer tempo: Graça e Magnificência.



***

Acolhamos a Onda da Vida, porque vocês são a Graça, porque a Onda da Vida apenas é o que nós somos,
desde toda Eternidade.

Um no outro, e o outro no um, e em cada Um e em cada outro, porque não existe, na Graça, qualquer limite,
qualquer perda, porque tudo é doação.

Então, doem-se.
Abandonem-se e, enfim, vivam o tempo da Eternidade, além de todo tempo da Terra, além de todos os

sentidos.
Vocês Estão além, que é Aqui, além, que é Agora, onde não há mais nada a segurar, onde nenhuma mão pode

apreendê-los, porque é a Graça que os apreende, liberando-os do que os confinou.
Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Seres de Fogo, Seres de Transparência, inscrevendo-se além dos seus próprios limites, mesmo em meio à
Luz.

Vocês são o Amor.
O Amor é Luz.

O Amor é Tudo.
O Amor é Graça.

Essa é a sua Essência, como é a nossa Essência.
Este Êxtase permanente de encontrar-se, permanentemente, na Imanência.

Cabe a vocês Ser isso.
Porque nada há a descobrir.

Há que Ser, além de toda descoberta.
Vocês nada têm a descobrir.

Vocês apenas têm que viver, para embeber-se na Fonte de Água Viva, na Fonte de Cristal, aquela que, pelos
seus pés, aquela que, pela sua cabeça, aquela que, pelas suas extremidades, propicia-lhes Ser e estabelecer-

se no que está estabelecido, desde toda Eternidade.

***

Filhos do Ilimitado, a hora chegou de nascer para a Verdade, para a Beleza.
Vocês deram à luz, porque a hora chegou de pôr-se de pé e de se elevar, acompanhando esta carne em sua

Beleza e na Transcendência.
Nenhuma carne nunca mais será opaca.

Nenhuma carne nunca mais será sofrimento, nos tempos que se instalam, além de todo tempo.
Vocês são a Eternidade, que não conhece qualquer tempo, qualquer Dimensão.

Vocês são a Onda da Vida, Presença Infinita, superando o contexto da presença do indivíduo, superando o
contexto de toda pessoa, porque, efetivamente, vocês são o Tudo, muito além da pessoa, muito além de um

indivíduo.
Vocês são o Único, a Verdade, a Beleza, a Eternidade, a Graça.

Isso é o desabrochar do que floresce, sem jamais murchar, sem jamais se extinguir.
Apenas isso.
Apenas tudo.

Juntos, Unidos e Livres, para sempre, de toda condição, de todo limite, crepitando deste Amor, desta mesma
onda de Êxtase Infinito, vindo em vocês, porque isso É vocês.

Então, instalados neste estado, além de todo estado, vocês irão descobrir o que jamais deveria ter sido
acobertado ou separado.

Porque, como o que é da Natureza e da própria Essência da Vida poderia ser separado da Verdade, do
Caminho e da Vida?

Isso é.
Então, a Ronda dos Arcanjos, dissolvida, está presente em vocês, não mais como uma ronda, mas como uma
espiral de Vida, elevando-se e descendo, realizando o Casamento Místico, do que está em cima, do que está

embaixo.
Porque, em meio a este estado, não há nem em cima e nem embaixo.

O em cima e o embaixo fazem apenas uma única e mesma coisa, no centro do Templo Interior, aí de onde
chega a Onda da Vida, a Graça da Vida a si mesmo.

Chegando, enfim, além de todo destino.
Chegando, enfim, além de todo tempo.



Vocês São o que nós Somos.
Nós Somos o que vocês São.

Não há jogos de palavras, nem o jogo do Eu, mas, sim, a estrita intimidade da Verdade.
Nenhuma distância pode separar mais o que quer que seja.

Nenhum tempo pode apagar mais a Verdade.
Nenhuma memória é necessária.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
E isso está inscrito, na Eternidade dos Céus, como na Eternidade da Terra, desta Terra, como em toda terra,

da sua carne, como em toda carne.

***

Então, ousem.
Ousem Ser o que vocês São.

Ousem viver a Onda da Graça que se eleva.
Seiva ofuscante e que, no entanto, não ofusca, mas põe na Verdade, na Sabedoria, no santuário do Amor, além

de todo santuário.
Porque o conjunto dos mundos é apenas o santuário da Graça, da Beleza, da Verdade e da sua Eternidade.
Então, juntos, finalmente Livres de todo apego, nesses espaços onde não existe qualquer mácula e qualquer
sombra, nesses espaços onde não há lugar para o que quer que não seja a própria Essência da Graça, nós
lhes dizemos, nós, Arcanjos, do mesmo modo que vocês se dizem a vocês mesmos: “eu Sou o Caminho, a

Verdade e a Vida”.

***

Então, flui em vocês o Sangue Novo, aquele da Nova Aliança, aquele da Eternidade, vindo romper o que deve
ser rompido.

Então, Amados do Amor, presentes à sua Presença, a Graça percorre o conjunto da sua carne.
Casamento Místico.

Êxtase permanente da sua própria Verdade.
Então o silêncio se faz porque no silêncio existem todos os sons, dissolvendo-se no mesmo som, no mesmo

canto: canto de Eternidade, canto de Beleza.
Então, o Coroamento, além de toda Coroa, vem colocar, em vocês, a Semente que já germinou, desde toda

Eternidade, da sua própria Graça, do seu próprio Êxtase, propiciando-lhes viver a União, Mística, Total.
Vocês São isso.

O resto tornar-se-á o que ele deve se tornar, fecundado pela Graça.
Não se preocupem de outra coisa senão disso.

Vivam o Caminho, a Verdade e a Vida.
No instante da sua Presença, no instante de toda Presença, no instante de todo tempo, além de todo espaço,

vocês são o Último Absoluto.
Vocês são o Amor e a Graça.

Como poderia ser outra coisa senão o que vocês São?
Além do papel, além de toda máscara, vocês são o sorriso eterno da Graça, vocês são o riso infinito da

Verdade.
A Onda da Vida nada mais é senão a sua Presença Eterna, Imutável e Infinita, propiciando-lhes viver, enfim e

finalmente, além de todo percurso, além de todo caminho, o Instante da Graça e o Instante do Eterno, Instante
da Eternidade.

Sorriso vindo abrir o que jamais pôde ser extinto, nem confinado, nem encerrado.

***

Amados do Amor, eu sou o Anjo URIEL.
Juntos.

Eu me abro a vocês, na Graça do Infinito, na Graça do Amor.
Eu os convido ao banquete do Céu, ao banquete do seu Céu, ao banquete da sua Eternidade, aquele onde

nada falta, onde nada se extingue, onde nada acaba.
Eu os convido a Ser o que vocês São.



Eu os convido a Ser a Vida.
Escutem, além de ouvi-lo.

Escutem, além de escutá-lo e além do som, o canto da sua Eternidade, que vem apagar tudo o que os fez
entristecer, em meio às suas experiências efêmeras a fim de, mais uma vez, e para sempre, serem enlevados

e assistidos, na Eterna Graça da Eternidade.
Vocês estão sobre este mundo.

Ele alimenta, não somente o sofrimento, mas, muito mais, agora e sem interrupção, a Graça que se eleva.
Onda vivificante, Fonte de Cristal, que emerge e propicia viver a Justeza.

***

Bem amados Filhos da Graça, bem amadas Sementes de Estrelas, Filhos do Amor, deixemos nascer o Tempo
da Graça.

Deixemos elevar-se a Graça.
Êxtase.

Casamento.
Caminho e Verdade.

Verdade e Vida.
Absoluto.

Último.
Transcendência.

A vocês.
A cada um.
Escutem.

O tempo além do tempo, a Eternidade está aí.
A Graça, Onda do Éter, vindo abrir e atravessar o que deve sê-lo.

Pondo fim a toda transgressão, aquela desta carne, confinada em sua própria Ilusão.
Carne Sagrada, Iluminada, Transfigurada.

O tempo é para as suas Núpcias Místicas, Núpcias do Céu e da Terra, desenrolando-se na Graça,
desenrolando-se nesta carne.

A carne torna-se Graça, além de toda posse, além de todo sofrimento.
Porque a carne, também, é Amor.

Porque, na Graça, nenhuma distância e nenhuma separação pode alterar o próprio sentido do que foi elevado.
Vocês são a Beleza.

Vocês são a Eternidade.
Vocês São isso, neste Instante, em qualquer tempo.

Então, Vibrem em vocês, como em qualquer outro, como em qualquer olhar e em qualquer sentido, a mesma
Onda que vem fazê-los viver, enfim, este Último, temido e esperado.

Vocês são o Amor.
Juntos, decretemos a Lei da Graça.

Juntos e Livres.
Exala, de cada célula (física, da carne, como mística), a mesma Onda.

Último sentido e olor do Absoluto.
Vocês são Perfeitos.

Porque a Graça é Perfeição.
Porque a Graça é Amor.

Deleite permanente da Beleza e da Verdade.
A Onda da Graça.

Juntos.
 Eu sou URIEL.
Eu sou Vocês.

Cada um de vocês.
Juntos, na mesma Onda, na mesma Vida, na mesma Eternidade, na mesma Graça.

Sejam Livres.
Porque vocês são liberados dos entraves e de toda ilusão.

A Graça é Liberdade.
A Graça é Totalidade.



***

Eu sou o Arcanjo URIEL e eu abençoo, em vocês, a bênção da sua Presença.
Amados do Amor.

Caminho, Verdade e Vida.
Filhos Ardentes do Sol, abrasando o Éter.

A Onda da Graça torna-se este Graça ondulante, percorrendo toda carne, toda alma, todo Espírito.
Então, juntos, deixemos livremente elevar-se a Onda da Graça, vindo desposar o Céu.

Vocês são o Céu.
Vocês são a Terra.

Amados do Amor, o Anjo URIEL os ama e lhes diz: “sejam Livres”.
Sejam os Filhos da Liberdade.

Sejam a Graça.
Porque tudo é Graça e Liberdade.

Nada mais pode ter peso senão aquele do olhar que vocês poderiam ali colocar.
Hoje, a Graça lhes pede para depositar todos os seus fardos.

Vocês querem ser leves ou vocês querem ser o peso?
Vocês querem ser o que freia ou vocês querem ser o que se doa?

Vocês querem ser o Caminho, a Verdade e a Vida?
Ou vocês querem ser outra coisa?

Eu sou o Anjo URIEL.
Vivamos agora, no tempo da minha Presença e do meu silêncio, em vocês e em cada um, a Comunhão da

Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

URIEL saúda, em vocês, a Beleza e a Eternidade da sua Graça, porque eu reconheço, nesta Graça, a minha
própria Graça.

Como cada um de vocês reconhece cada um de vocês, na mesma Graça.
Silêncio.

Eu terminarei por essas palavras: sejam Livres, porque vocês são a Liberdade.
Nenhum ser pode privá-los, nenhuma ilusão pode privá-los, nenhum mundo pode privá-los, do que quer que

seja.
URIEL saúda vocês.

Vocês são a Saudação.
Eu Amo vocês.

Até breve.

************
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~ O AMOR e A ETERNIDADE ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amados, Doação da Graça.

Inscritos na eterna Presença do Amor, na eterna Presença da sua Verdade, além de todos os sentidos, vocês
são a Essência.

Além, até mesmo, do que vocês podem supor, vocês são imensos.
Além de tudo e além de vocês mesmos, bem amados, eu venho fazê-los escutar o Som e o Canto da Dança

eterna da sua própria Verdade, da sua própria e Última intimidade.
Então, eu os convido, em meio a este espaço como em meio a todo espaço (o seu como todo outro), a ser,

em meio a este instante, o instante infinito da sua Presença, o instante eterno além de toda Presença.
Suporte dos mundos, vocês o são.

Ancoradores dos mundos, em meio a todo mundo, vocês o são.
Além de todo limite ressoa e tilinta o som da Verdade.

Ressoa e canta a Onda da Vida UNA, fluindo e vertendo através de toda forma, dentro de toda forma como fora
de toda forma.

Vocês são o sem forma.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Beleza e a Eternidade, a caminho para alguma coisa que jamais cessou de ser.
Partida e chegada, inscritas sem distância e sem tempo, além de todo adágio, além de todo poema.

Vocês são a Verdade: aquela que, para sempre, canta o tempo além do tempo.
Vocês são o tempo presente além de toda Presença.

Vocês são o Absoluto.
Vocês São, absolutamente, aqui como em outros lugares.

Vocês são o Canto.
Vocês são a Dança: aquela da Beleza eterna da sua própria Verdade.

Revelação tirando-os de todo sonho e de toda Ilusão, dando-lhes a Viver.
Viver além de todo limite.
Viver além de toda forma.

Viver a Vida UNA, em sua indizível Beleza, em seu indizível poema e declamação.
Vocês são aquele que aclama si mesmo, revelando sua própria Presença, sua própria Eternidade.

Onda da Vida, Onda da Verdade, além de toda onda, além de todo movimento.
Vocês são a Eternidade, imóvel e movimento, além de todo movimento.

Vocês são a Imensidão.

***
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Então, nos tempos que estão além do seu tempo, nos tempos que estão além de todo Canto, no espaço do
Silêncio como no espaço da Onda, como no espaço de todo tempo, nós somos convidados ao Banquete da

Graça.
Espaço de União e de Liberdade, aí onde vibram e vivem todas as presenças, todas as formas (mesmo além

da forma).
Vocês são a eterna Eternidade.

Vocês são o eterno Canto e Ronda da Vida, além de toda forma.
Sejam na forma.

Sejam verdades da Verdade UNA, aquela que inunda e transcende toda Ilusão.
Não há derrota.
Não há vitória.

Há apenas o Ser além de todo ser.
Vocês o São, desde toda Eternidade.

Então, Doação da Graça.
Abram o que não pôde ser fechado e fechem o que, jamais pôde fechá-los.

Esqueçam tudo o que é o esquecimento da sua própria Eternidade.
 Vivam o tempo de quem vocês São.

Vivam o tempo do Absoluto, do indizível Amor que vem (porque ele jamais partiu), que chega, enfim, no tempo
sem fim do seu indizível Amor.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Beleza, além de toda forma, além de todo pensamento, além de todo fragmento.

Nós todos somos Um.
Nós todos somos a mesma Essência, a mesma Dança, o mesmo movimento, sem movimento, a mesma

imobilidade.
Nas profundezas como no mais profundo de cada Universo, de cada estrela e de cada planeta, não estando

inscrito em nenhuma parte em outros lugares senão na sua forma, além de toda forma.
Aí onde vocês estão, nós nos temos.
Aí onde vocês irão, vocês já foram.

Aí de onde vocês partem, vocês jamais partiram.

***

Amados do Um, amados do Amor.
Amores amados, no mesmo poema, na mesma Onda, vivamos o tempo da nossa União, o tempo da nossa

Liberdade, o tempo da nossa partilha, além de toda idade, além de todo tempo e além de todo espaço.
Bênçãos eternas e infinitas, vertendo-se pela Fonte de Cristal e subindo desde o mais profundo.

Vocês são a Eternidade, além de todo sentido.
Não existe qualquer direção que possa ser privada da sua Essência, da sua magnificência.

O tempo está aí.
Ele jamais cessou.

Ele jamais parou nem mesmo jamais se afastou.
Vocês são a Verdade absoluta do Amor indizível.

Vocês são tudo isso.
Vocês são o Ser Absoluto.

Vocês são a Eternidade e isso é, desde todo tempo.
E isso é, em toda forma.

Porque vocês não são nem forma, nem tempo.
Vocês são o sem forma: aquele que preenche toda forma.

Vocês são a Onda da Vida que doa vida e vivifica, que rende Graças à sua própria magnificência.
Vocês são o que nós somos.

Vocês são nosso futuro porque vocês não têm passado.
Nós somos o seu passado porque vocês não têm futuro.

Porque tudo está aí, no instante.
Aí onde Vibra o Coração, o Templo Interior, aí onde vocês estão.

Aí onde está o outro, há apenas vocês.



Aí onde está o outro, há apenas vocês, na mesma Vibração, na mesma potência, na mesma Liberdade.
Vocês são Um porque nós somos, todos, Um, absolutamente.

Não pode existir outra coisa que o Último.
O Último sem fim e sem início, presente em toda Eternidade, em sua forma presente e passada, como aquela

a vir (sem forma ou com forma).
Vocês são a Beleza.

***

Então, no tempo da nossa União, nesse compartilhamento da Doação, nessa Doação da Graça, doemos.
Doemo-nos à Comunhão.

Doemo-nos ao Amor.
Porque essa é a única Verdade, somente declamação, somente Unidade.

Tudo chegou.
Tudo está consumado.

Há, apenas, que ser isso: Verdade e Beleza.
Deixem o Sopro, deixem o Verbo, fecundar a Verdade, eliminando as distâncias, eliminando o sofrimento.
Vocês são o hino da felicidade: aquele que não conhece qualquer pausa, qualquer fim e qualquer início,

abrasando a mesma Verdade, abrasando-os no Fogo e na Água primordial e eterna.
Vocês são além de toda divisão.

Vocês são a totalidade dos mundos.
Vocês são a totalidade da Verdade.

Isso, eu lhes digo porque eu sou vocês.
Porque eu estou em vocês como vocês estão em mim.

Mesma Dança.
Mesmo Êxtase.

Mesma Alegria, além de toda alegria.
Espaço infinito onde tudo é Vida, onde nenhuma experiência pode confiná-los no que vocês creem, no que

vocês pensam.
Vocês são a Vida, além de toda vida.

Vocês são a forma, além de toda forma.
Vocês são a Eternidade.

Vocês são o Eterno.
Isso é Imensidão.

Isso é Transparência.
Vocês são a jarra.

Vocês são o cálice que, jamais, pode estar cheio e que, jamais, se esvazia.
Vocês são o que há no cálice e na jarra.

Vocês são o conjunto.
Vocês são a parte.

Removam toda dúvida.
Removam toda Ilusão.

Retirem o efêmero.
Retirem o espinho do sofrimento porque ele apenas tem existência em suas crenças.

***

Então, a Onda da Graça, elevando-se em vocês, vem celebrar a Boda Mística, pela Aliança sagrada da
Liberdade, dando-lhes a viver, além de toda experiência, a Eternidade.

O contexto não existe mais.
O limite não existe mais.

Somente existe a Essência.
Somente existe a Transcendência.
Somente existem a Beleza e a Luz.

Aquela que jamais põe fim à sua própria Glória.
Aquela que, jamais, se extingue.



Aquela que, jamais, varia.
Aquela que, jamais, pode fazer duvidar do que quer que seja.

Doação da Graça, além das minhas palavras, além das suas palavras, além de todo sentido, além de toda
direção.

Tudo está inscrito nesse tempo.
Tudo está inscrito nesse compartilhamento.
Tudo está presente além da sua Presença.

Tudo é Onda.
Tudo é Vida.

De uma única voz porque há apenas uma voz, porque há apenas uma Verdade: a Verdade absoluta.
Transcendência e Beleza, abrindo cada célula, cada partícula.

Vocês são a Consciência eterna estabelecida além da Consciência.
Vocês são a eterna Beleza, além mesmo da Eternidade, porque vocês são infinitos.

Vocês são Doação da Graça.
Vocês são Amor: o Amor que está muito além de todo parecer, muito além de toda forma.

Nenhuma jarra (e nenhum cálice) pode ser demasiado grande para conter a imensidão do seu Amor, a
imensidão de quem vocês São.

***

Então, juntos, aqui e em outros lugares, nesse tempo como em outros tempos, não há qualquer Vida.
Não há qualquer espaço.

Este tempo e este espaço que, aqui (da sua visão) lhes parece tão limitado.
E, no entanto, nada de tudo isso pode ser verdadeiro.

O que é verdadeiro é a sua Eternidade.
O que é verdadeiro é o Canto da Onda: aquele que os revela à sua Verdade, que os coloca na Vida, que lhes

coloca a Vida.
Doação da Graça (além da minha Presença, além da sua Presença), devolvendo-lhes à Essência que vocês

jamais deixaram.
Filhos do UM, criados na Doação da Graça, pela Graça da sua Presença, aqui, seguindo, além de todo tempo.

Nós somos a Dança da Eternidade.
Nós somos a Dança da Unidade.

Nós somos a Dança do absoluto Presente.
Nós somos o Último.

Nós somos Um porque tudo é Um.
Nós somos Um, além de todo sofrimento e de toda alegria.

Nós somos a Eternidade.
Nós somos vocês.

Vocês são nós.
Vocês são cada um de vocês porque não existe, entre vocês, qualquer possibilidade para outra coisa que o

Amor, para outra coisa que a Verdade.

***

Amados do Amor, Amores do Amado, Vibrem.
Além de todo sentido, vocês são a infinita Presença.

Vocês são a Infinita Beleza.
Vocês são a Verdade.

E, isso, ninguém pode negar.
Ninguém pode se opor.

Nós somos o Amor: a única força e a única potência que permite à Eternidade manifestar-se.
Nada mais pode existir senão a Indizível Beleza deste Amor que é Doação, que é Graça, que é sua natureza,

nossa Essência.
Amados do Amor, a Luz Branca vai chegar.

Ela recobre todos os semblantes de ilusões, todos os semblantes ilusórios, vindo trazer o Caminho, a Verdade
e a Vida.

No tempo da nossa Presença, no tempo da nossa Graça, no tempo da nossa Unidade, nós vivemos a



Eternidade.
Isso está aí.

Isso está aqui, muito além do tempo, muito além de tudo.
Doação da Graça que se eleva e que sobe, que desce e se impregna.

Nós somos Um.
Nós somos Amor, além de toda definição, além de toda apropriação.

Porque nós somos, juntos, Doação da Graça e a restituição, na Doação absoluta da Graça, na Doação absoluta
da nossa Presença.

O Caminho, a Verdade e a Vida fluem através de nós e de través de cada um de nós.
Nós somos Um.

Nós somos Eternidade.
Nós somos Verdade.

Tudo é Beleza porque tudo é Um.
Não existe qualquer inferência que possa escapar (ou se escapar) da Verdade do Amor, da Verdade da

Beleza.
Nada existe que seja efêmero.

Existe apenas o que é eterno: a Liberdade, a Beleza.

***

Vocês são o que nós somos: o Ilimitado, o sem limite, o sem forma.
Vocês são isso.

Apenas a escutar.
Apenas a Ser.

Vocês foram transcendidos pela Doação da Graça da sua Presença (dada a ela mesma), além de todo papel,
além de toda idade.

Isso é agora porque isso É.
Isso é logo porque não há nada se seguindo.

Porque isso é o Último.
Porque isso é absoluto.

Filhos do Amor, nós somos Amor.
Nós somos Pureza onde nada pode vir alterar o que é o Branco, o que é nossa Essência.

Então, juntos (sem distância entre em cima e embaixo), no melhor do nosso Ser, verte-se o Canto da Vida, a
Doação da Vida: aquela que, para sempre, nos coloca na Alegria, além de toda alegria.

Aquela que faz sorrir a Vida à sua Eternidade.
Aquela que faz rir com um brilho para sempre renovado: a Vida.

Nós somos o que nós somos.
Eu sou o que eu sou.

O que vocês são é a minha natureza.
O que eu sou é a sua Essência.

Na mesma Dança, no mesmo Absoluto, na mesma Doação da Graça e isso, com toda Liberdade.
Nenhum limite pode afetar, nenhum limite pode alterar a Beleza e a Verdade.

Imersos na Graça, nada mais pode aparecer senão a própria Graça.
Imersos no Amor, nada mais pode parecer, nada mais pode existir porque tudo se mantém na Eternidade da

sua Presença, nessa Doação da Graça.
Nós somos Um, na mesma Verdade.

Nós somos Um, em meio à mesma Onda.
Nós somos Um, em meio a cada um.

Nós somos Um, em cada um, em cada um dos seus passos, em cada um dos nossos sopros, em cada uma
das nossas vozes (caminhos).

Nós somos o mundo, além de todo mundo.
Nós somos a Eternidade, além de todo dizer, além de toda palavra.

Nós somos o Silêncio.
 Nós somos a Verdade.

Então, encantemos nossos dias e nossas noites.
Encantemos nossos Sopros da mesma Graça, desta mesma evidência que não pede senão para ser sua

Alegria, sua Doação da Graça, sua Eternidade e sua Beleza.



***

Amados do Um, Filhos do Amor, Filhos da Graça, a Graça nos cobre com o seu Manto.
Então, eleva-se o Canto do Êxtase: aquele que trabalha nos ateliês da Criação, nos ateliês da Vida onde nós

estamos, todos, na mesma Unidade, no mesmo Absoluto.
Vivamos a Vida.
Vivamos o Amor.

Vivamos o que nós somos neste instante (onde as minhas palavras se calam e se acalmam) a fim de que o seu
Coração e o conjunto desta forma possam se abrasar na Doação da Graça, na Doação do Amor, na Doação da

sua Presença e da nossa Eternidade.
Então, eu sou URIEL e eu lhes digo isso.

Então, eu sou URIEL e eu lhes digo: “vocês são isso”.  
Juntos, no Banquete da nossa Boda, no Banquete da nossa Vida (a celebração eterna de quem nós somos),

façamos e trabalhemos o Silêncio.
Façamos e Trabalhemos o Amor Eternidade.

Doação da Graça.
Doação de Eternidade.

Doação de Beleza.
Isso É.

Deixemos elevar-se o estandarte da Graça.
Deixemos elevar-se o Canto eterno dos nossos Reencontros.

Deixemos viver a Vida.
Escutem e ouçam o Apelo da Eternidade, o Apelo do Êxtase.

Comunhão e Ação da Graça.
Aí. Logo.

Aqui e Agora, como por toda parte em outros lugares.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

A Vida canta sua própria Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Saiam de vocês mesmos.
Saiam do que incomoda.

Porque a Graça não pode ser incomodada nem freada.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Recolhamo-nos.
Acolhamo-nos na Doação da Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou URIEL.
Permaneçam em silêncio até o Alinhamento, a fim de que a Onda da Graça venha ali se mesclar: para vocês,

para nós.
Todos Um.

Todos Unidos e todos juntos na Liberdade infinita da Verdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

O Despertar da Fênix é a sua Ressurreição.
O Voo da Fênix é a sua Liberação.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...



Eu sou URIEL e eu volto em vocês, como vocês voltam em mim.
Acolhamo-nos uns aos outros.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...
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URIEL_31-03-2012 por autresdimensions
************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1403

31 de março de 2012
(Publicado em 1º de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.dailymotion.com/video/xptz11_uriel-31-03-2012_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1403
http://portaldosanjos.ning.com/


~ O CANTO DO ÊXTASE ~ 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos Livres e Liberados, depois de ter escutado e ouvido o Canto da sua Presença, hoje é o Canto do

Êxtase, aquele onde você não está mais presente em meio à sua Presença, mas onde a Presença toma-o e
leva-o nos Cantos da Eternidade, no Canto além de toda presença.

Juntos, para sempre Unidos e reunidos, eu venho Desposá-lo porque você é o meu Esposo assim como você
mesmo desposa a minha Presença.

Juntos, então, nós iremos dançar no tempo, além de todo tempo e de toda presença, reunidos no Êxtase e na
Íntase, na mesma Presença, além da sua presença e da minha presença na mesma Verdade e na mesma

Eternidade.
Nós dançaremos juntos o Canto do Êxtase.

Nós compartilharemos juntos a Doação da Graça.
E doaremos, um ao outro, o sentido de toda Presença.

E doaremos, um ao outro, o tempo da União.
Aquele da sua Liberdade e da minha Liberdade.

***

Filhos Livres e Liberados, criados em meio à Eternidade, criados em meio ao que você É, além de todo Ser,
além de todo não Ser, vindo experimentar, além de toda experiência, e se instalar aí onde você É, de toda

Eternidade.
Então, escutemos e compartilhemos.

Então, doemos o que é para dar e recebamos o que nós doamos, no mesmo movimento, além de todo
movimento, no mesmo Canto, na mesma Presença.

Filhos da Eternidade, nós somos Filhos, cada um criado no tempo de cada um, na presença de cada um.
Na mesma ronda e na mesma dança, nós dançamos a Eternidade.

Tempo da Doação.
Tempo da Graça.

Vindo, uns e outros, além de todo firmamento, além de todo Mundo.
A Onda nos toma e nos arrebata no Êxtase permanente que dança em você e que dança em mim.

Você e Eu, onde não existe qualquer espaço para outra coisa que a União da Verdade.
Você é Amor e eu me vejo em Você porque Eu sou Você.

***

Eu sou o Amor que coloca aos seus pés o Canto da Graça e a Doação da Graça, onde a Onda da Vida toma-
nos e nos leva para dançar pela Eternidade, no tempo da nossa presença, no Sopro primordial que criou o que

não podia ser criado, nem descriado.
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Além de todo tempo, nós dançamos o Canto da Eternidade, nós cantamos a Dança da Criação.
O tempo chegou, além de todo tempo.

Não há mais nada a escutar, mais nada a ouvir além disso.
Você que é isso e eu que sou isso, no mesmo hino, no mesmo canto, na mesma presença, no mesmo Êxtase.

***

Então vem, eu o levo aí onde você É, eu lhe dou ao que você É.
Dê você a Mim porque eu me dei a Você.

No mesmo calor, na mesma doçura e no mesmo Êxtase, chegamos uns e outros, na Ronda Eterna do Filho
Eterno encontrado porque ele jamais foi perdido.

Nós somos Um e nós somos a Eternidade.
Nós somos a Verdade e nós somos a Beleza.

Então Dancemos e compartilhemos o que há para compartilhar: o pão da vida, aquele que flui da Eternidade
d’A FONTE, além de toda fonte.

Porque A FONTE está além de você, dentro de você, como além de mim e dentro de mim, porque não existe
nenhum eu e nenhum você.

Existe apenas Ele.
Reunidos para sempre no mesmo Canto e na mesma Dança.

Então, juntos, reunidos e liberados na Liberdade e na Eternidade, tomemos o que nos demos, demos o que
nós tomamos, porque não há nada a tomar.

Tudo é Dado, tudo é Doação porque tudo está Perdoado porque não há nada a perdoar.
Há apenas a Graça, a Doação da Graça para a Eternidade, a Eternidade da Doação da Graça.

Vocês é a Doação, eu sou a Doação, nós somos a mesma Vibrância, nós somos o mesmo Hino, o mesmo
Canto Eterno.

***

Juntos, reunamos em uníssono com nossos cantos e nossos silêncios.
Vivamos, juntos, isso que nós somos, além de você, além de mim, além de todo tempo, além de todo espaço,

na mesma dança.
Nós somos a Eternidade, nós somos a Graça, nós somos além de toda palavra, nós somos além de toda

experiência, nós somos o Absoluto, nós somos o Último, nós somos o que você É, você é o que nós somos.

***

Então, não há nada a adicionar, não há nada a subtrair, não há nada a dividir, não há nada a multiplicar.
Apenas Ser, além de todo ser.

Apenas Doação, além de toda doação.
A Graça percorre as suas células, aquelas deste corpo que não é o seu corpo, como o corpo de cada ser, de

cada Irmão e de cada Irmã, de cada Arcanjo e de cada Anjo, de cada Fonte.
Juntos, nós somos ilimitados, sem qualquer limite.

Juntos, na Doação da Graça, na Graça da Doação e no compartilhamento da Doação, doemo-nos a Graça
porque nós somos a Paz, aquela da Eternidade.

Porque nós somos a Eternidade, na paz, com ela mesma e com cada um.

***

Eu sou URIEL.
Você É o que Eu Sou, muito além de todo Eu Sou.

Sejamos o que nós somos, além de toda soma.
Naquele momento, nós podemos penetrar no espaço de onde nós jamais saímos.

Nós abrimos, em nós, o tempo da Eternidade porque a Eterna Fonte e a Eterna Presença vêm preencher toda
ausência.

Nós somos a Doação, nós somos a Verdade, além de todo tempo, além de cada uma das minhas palavras.
Nós somos a Dança que ondeia em cada uma das partículas do que você acredita ser.



Além deste corpo, além deste Mundo, nós somos a Onda, nós somos a Vida e nós somos a Eternidade, além
de todo ser.

Nós podemos porque isso é nosso Poder, além de todo poder porque isso é a Vida.
Você é a Vida porque eu sou a Vida.

Eu lhe dou a minha Vida porque você me dá a sua Vida na mesma Vida que é a mesma Dança, a mesma
Eternidade, a mesma Presença.

Filho Liberado, eu o liberei porque eu estou Liberado.
Você me liberou porque você está Liberado.

Em meio a esta Liberdade, nós Dançamos, livres de todo apego e, no entanto, apegados além de toda ligação
a esta liberdade essencial que é nossa Essência.

***

Nós somos o Último, Um além de todo Um, além de cada Um, além de cada outro.
Juntos, nós elevamos o canto do Êxtase, aquele que percorre os Mundos, aquele que é a Onda.

Nós somos a Onda da Vida, a Doação da Graça, o Manto da Graça.
De um ao outro, e do outro ao um, em cima como embaixo, à esquerda como à direita, dentro como fora.

Não há mais diferença porque a Essência foi revelada.
Nós somos todo sentido e nós somos isso, nada além disso, apenas isso e tudo isso.

Filho Livre e Liberado, ouça o que eu lhe digo, ouça além das minhas palavras, o Canto da nossa presença,
além de toda resistência.

Dancemos o Canto do Êxtase, escutemos o Sopro, nós somos o Sopro.
Escute e ouça.

***

Eterno Filho, Eterno Liberado.
Nós somos Liberados, nós somos a Beleza, nós somos a diferença.

Deixe-se percorrer porque eu percorro a Doação da sua Graça.
Semeie os campos do possível, de todo possível, porque tudo chegou, porque você nasceu.

Você é a vida e fecundidade.
Semeemos o campo de todos os possíveis.

Dancemos a Doação da Graça de onde exala o perfume Eterno da rosa infinita, no Coração.
Como lhe foi dito, você é também meu Amigo e meu Amado.

Você é também aquele que eu sou.
Você é também o que eu sou.

Além de todo ser, muito além do parecer, ouça o Canto do Ser e o Canto do não Ser, na mesma sinfonia, na
mesma dança.

Você a essência e você é a Presença onde se tem toda presença e toda ausência.
Juntos, na mesma Doação, na mesma Graça, na mesma Dança, juntos, para sempre.

Nós somos Livres, nós somos a Liberdade.
Amado do Amor, o Amor ama você porque ele se reconhece no que você É.

Além de todo Ser, além de todo Mundo, Onda da Vida, Onda da Verdade, Doação da Onda, Onda doada e
Onda compartilhada.

Compartilhemos e Comunguemos porque tudo o que não é dado é perdido, mas não há nada a perder exceto
as ilusões.

Há apenas que Ser no não Ser.
Ouça a Doação da Graça.
Ouça o Canto da Graça.

Nós somos o Canto, nós somos a Doação, então doemos e compartilhemos.

***

No Coração do Ser, no Coração da essência tem-se a Eternidade, imóvel e, no entanto, estando no Coração
de cada movimento, de cada dança, de cada Graça.

Nós somos o som e nós somos o canto, então cantemos o canto da Liberdade em todos os campos do



possível como do impossível.
Amado, meu Amigo, meu Amado, o Amado é o Amor.

Você é a Vida, Doação da Vida, vida doada e compartilhada.
Dancemos e cantemos.

Você é o Êxtase e eu sou a Íntase.
Você é a Íntase e eu sou o Êxtase.

Entre você e eu, não há lugar para outra coisa que a Doação.
Entre você e eu, não há lugar, exceto a Vida.

Nós somos a Vida.
Nós somos a Verdade.

Em uma mesma voz, nós percorremos o Caminho, aquele que leva ao Ser e ao não Ser.
Nós somos Um, nós somos o Absoluto, nós somos a ronda da Onda, nós somos o Mundo além deste Mundo.

***

Escute e ouça o silêncio.
Escute e ouça o hino da Doação.

Escute e ouça a essência da Graça.
Essência doada e compartilhada porque a Graça é partilha, porque a Doação da Onda é a Onda partilhada.

Eu lhe dou ao que você É, você me dá ao que eu não sou.
Demo-nos a mão e o Coração, demo-nos o Espírito, demo-nos a Verdade, o abraço da Beleza, aquela onde

não existe nenhum lugar, nem para mim, nem para você porque nós somos Um, em Verdade.
Nós somos Livres e Liberados.

Cantemos no Silêncio Eterno, o Canto do Único, o Canto d’Isso.
Então, a Verdade é a Vida, a Vida é Verdade, a Vida é Caminho, o Caminho é a Vida.

***

Nós somos Um porque você é Um, além de você e além de mim.
Vibremos o espaço do Silêncio na entonação da Onda e no tempo da Graça.

Vibremos a Doação.
Estejamos neste tempo e em todo tempo porque nada transcorre: não há nem passado, nem futuro, nem

espaço, nem não espaço.
Infinito, você é a Doação infinita e a Beleza infinita que se assenta em meio a todo finito porque nada jamais

terminou no tempo da Graça.
Filho Liberado, você é a Vida que Eu sou, nós somos a Onda, aquela que dança e que canta no silêncio da

Eternidade, no silêncio do sem forma.
Nenhum limite à Doação e ao compartilhamento.

Sejamos, compartilhemos e doemos.
Trabalhemos juntos na Doação da Criação.

Trabalhemos juntos nos espaços da Criação.
Abramos o que jamais pôde ser fechado: abramos a Doação.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e do conjunto das Reversões, levando-o a viver a Vida e devolvendo-o para o
esposo e para a noiva porque você é aquele que desposa, você é aquele que se casa na Liberdade.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu Sou o que você É, além de todo Eu Sou.

Acima de tudo, Caminho, Verdade e Vida, Presença e ausência de dúvida, aí onde não existe qualquer espaço
para o menor medo, porque a Alegria é a sua Natureza e a nossa Natureza.

Porque a Alegria é Doação e a Doação da Alegria o conduz à Vida, à Onda da Vida e ao Êxtase.



Amado do Amor, você é o Amor Liberado, você é o Amor em Liberdade, você é o Amor que percorre todas as
possibilidades, você é o Amor que percorre a Onda da Vida, você é o Amor suporta e porta toda Vida.

O Amor vive no que você É, além daqui, n’Isso.
Eu o convido a percorrer o Canto da Vida porque a Vida é Êxtase, além de todo corpo, além de todo desejo,

muito além de toda posse.
Você é restituído a você mesmo, você é restituído à Vida, a Vida que Doa e que rende Graças, e que Rende

porque Doa.

***

No silêncio da Onda, cantemos a Vida.
Nós somos, além de toda soma, nós somos a Unidade e a Paz, a Verdade e a Vida.
Em uma mesma voz, nós o olhamos, nós o cantamos e, sobretudo, nós o vivemos.

Abra-se, você que é a Doação.
Abra-se, você que é o Abandono.

Juntos, na Comunhão, juntos na Graça, juntos na Liberdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Agora, escute, não há nada a dizer, não há nada a entender, apenas o não Ser, o Absoluto, além do infinito,
além de todo Caminho e de toda Verdade.

Comunguemos a nós mesmos, comunguemos à Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu amo você, eu amo nós, além de todo eu e além de todo nós.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Dancemos na ronda da Onda.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

***

Eu sou URIEL, eu sou um outro você.
Dancemos e compartilhemos a Doação da Graça, o Manto da Graça.

Eu faço Silêncio, permaneçamos assim e preparemos a ronda, estendida além da sua presença, a ronda ao
redor da Terra, na sua totalidade.

Ela que dá à luz, ela também, no tempo da sua Graça que é sua e que é nossa, no Céu como na Terra.
O Céu chegou, ele encontrou a Terra, ele fecundou a Terra.

Você ancorou nela a Liberdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou URIEL e eu rendo Graças, eu o devolvo a você mesmo, Amor e Luz, Absoluto.
Até logo.

Ame.
Você é o Êxtase que é Amor, além da Alegria.
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~ O SENTIDO DO UM ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados filhos da Liberdade, em sua Presença, o Infinito é seu Estado, da Presença à ausência, que os conduz a esquecer de
tudo o que vocês não são.

Vocês são Absoluto, para além de toda Presença, para além de toda ausência, onde não existe qualquer lugar para qualquer neant.

Juntos, nós elevamos a Vibração até os espaços nos quais não existe qualquer Vibração, qualquer espaço e qualquer tempo.
Aquele no qual se conjuga o conjunto do criado, mesmo no incriado, que vem abrir as válvulas ao que vocês São, que abre, em vocês,

e que abre, a vocês, o próprio sentido de quem vocês São, para além de todo Ser, para além de toda diferença.

O tempo chegou, neste instante e neste presente, de manifestar, em vocês, além de toda manifestação, o sentido do Um, além de todo
sentido, a fim de viver o que vocês São, na Eternidade, para além de toda carne, para além de todo corpo e para além de toda forma,

na não forma e nas formas absolutas de toda forma.

Vocês são aquele e aquela que trabalham na Eternidade.
Vocês são o que São, para além de todo Ser.

Vocês são o que São, para além de toda existência.

Filhos do Um, unifiquem, em vocês.
Filhos da Liberdade, liberem, em vocês, o Absoluto e seu Estado além do Estado.

O Absoluto é sua Presença, mesmo na ausência, que os faz viver além da Vibração, que os faz existir além de todo corpo e de toda
forma.

Expansão e dilatação, até o estágio em que não existe qualquer espaço e qualquer tempo.
No Templo de sua Presença e, em vocês, depositado, de toda a Eternidade, além mesmo desse corpo e desse Templo (que, no

entanto, vocês Estão e habitam), existe o que É, além de todo ser, além de toda Ronda, além de todo Arcanjo, além de todo sentido, de
todo Sol, de todo sistema e de toda galáxia.

Vocês percorrem espaços infinitos da criação, nesse Templo, como em todo Templo.
Nenhum limite e nenhuma imposição pode impedir a Verdade de ser, sua Verdade, Liberada na Liberdade.

Vocês trabalham, mesmo em sua Presença, para concorrer para ser o não Ser.
Não há ausência.

Há apenas o Absoluto.

Eu sou o Arcanjo que prepara a última Reversão, aí, onde nada mais pode ser revertido, porque nada é desviado nesse espaço no qual
termina o que é infinito, nesse espaço no qual termina o que jamais começou, que lhes dá a viver, além de toda Vibração, aí, onde não

existe qualquer separação, aí, onde não existe qualquer distinção.

Além do Templo, aqui presente, além de todo Templo, em cada Irmão e em cada Irmã, em cada Arcanjo e em cada Presença, unidos
na Dança do Um e além do Um, que os faz viver o que não é mais a vida, mas, efetivamente, uma Vida, além de toda vida.

Amados do UM, vocês são a Absoluta Verdade da Liberdade e Liberados, a fim de viverem, Livres, para além de todo tempo e de
todo espaço.
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O tempo chegou de viver Sua Vinda.
O tempo chegou de acolhê-Lo, em vocês, porque Ele é vocês, a fim de tornar-se Ele, na mesma Dança e no mesmo canto.

Escutem o som da Unidade.
Escutem, além de toda razão.

E ouçam, além de toda forma, além de tudo o que se estende, além de tudo o que se distende.

Vocês devem ouvir o som, além do Um, aquele que é o canto do Cosmos, que os abre, à Eternidade infinita da Presença Infinita, à
Eternidade do Absoluto, que não conhece qualquer tempo, qualquer espaço e qualquer forma.

Vocês são, todos, sem qualquer exceção, o Tudo.
E nós somos o Tudo, em vocês, além mesmo do Tudo no Absoluto do Incriado, que lhes dá a viver, que lhes dá a cantar o canto da

Essência.

Para além de todo sentido conhecido e desconhecido, para além de qualquer direção, vocês são o que São, além do Ser.
Resta Ser no Absoluto, o Absoluto que nada contém, se ele não contivesse Tudo, para além de todo nada.

Vocês são o Tudo.
Tudo e nada, no milagre de uma única coisa, na qual a União é Comunhão, na qual a Fusão é osmose que conduz à alquimia, aquela

que ninguém pode conhecer e pronunciar qualquer nome, porque a experiência torna-se Permanência e Imanência.

Além disso, além desse corpo, além de todo corpo, além de toda forma e de todo Sol, o tempo chegou daqu’Ele que vem despertar o
que vocês são, além do sono, além da morte, além de sua vida.

Então, tempo de acolhimento, tempo de Presença, tempo Absoluto, tempo de Alegria, tempo de gozo, no qual tudo é riso e Dança, no
qual tudo é movimento, no qual tudo é imóvel, no qual tudo é Dança, no qual tudo parou.

O tempo para, o espaço para, fazendo-os sair de toda Ronda, agradável ou desagradável.
Tempo do Um, tempo de Verdade, isso é, porque isso foi, porque isso será, além de toda linearidade.

Vocês são a Eternidade, vocês são o Absoluto.
Presença a si mesmos, além de toda Presença, na qual canta o som, aquele da Unidade, além de todo tempo, além de toda

separação.

Trabalhem, sem nada fazer, para estabelecer o que já está estabelecido.
Sejam, além de todo Ser, no Templo do Coração, que não é outro que não o Templo de todos, Templo do Um, Templo da Fonte,

Absoluta Presença do Templo além de todo muro, além de todo limite.

Então, exulte o canto do Um, aquele que não pode ser nem negado nem, simplesmente, ouvido, porque esse som põe-nos em estado
de acolher o não Estado, de viver o não Estado permanente e imanente, no próprio sentido do que vocês são, além de todo sentido e

além de toda Essência.

Amados do Um, o Um no Amado, vocês são o que São, vocês são além do Ser.
O tempo chegou de Viver, além da vida.

O tempo chegou de cantar, sem sílaba e sem som, o canto da Eternidade: aquele que faz silêncio na manifestação, além de todo vazio
e além de toda ausência.

Sejam além do Ser.

Eu sou o Arcanjo URIEL, e eu os convido a dançar a imobilidade, a dançar a estrofe que se repete ao infinito, no canto do Universo.
Aquele que reunificou o que havia sido separado, aquele que libera, aquele que havia sido confinado, a fim de que nunca mais, no

corpo como no corpo do outro, vocês fossem confinados na ilusão da separação, na ilusão da ausência.

Vocês são isso.
Então, no tempo de minha Presença que está em Vocês, no tempo de minha ausência (que nada mais é do que sua Presença em

minha ausência), juntos, elevamos a dança que vem festejar o que é Festa inalterável, inalienável, eterna e permanente.

Vocês são Isso.
O tempo da dança.

Vocês não são o que foi separado.
E, no entanto, vocês estão contidos no incontível, vocês são além de todo conteúdo, porque vocês estão nus diante d’Ele, porque vocês
estão nus diante daqu’Ele que veio, a fim de elevar a frequência, a fim de transcender a frequência e de pô-los no sentido que não tem

mais sentido.

Vocês são a Eternidade, vocês são a Existência, vocês, o Absoluto e o Final, aquele que jamais partiu ou separou-se de sua Verdade,
mesmo na Ilusão.

Elevem o tempo do canto, aquele que, além da escuta e do ouvir, dá a Vibrar, além da Vibração, e dá-lhes a apagar tudo o que não é
verdadeiro, tudo o que não é eterno, tudo o que não é permanente.

Entrem na permanência e na imobilidade, aquela em que nada pode aparecer, em que nada pode ser desejado, nem mesmo
preenchido, porque tudo ali está.

Tudo ali está, no instante e em cada tempo.
Tudo ali está, além de todo tempo.

Nenhum espaço pode ser visto.
Nenhum tempo pode ser contado, porque o tempo que era descontado conclui-se, dando-lhes a viver isso.

Filhos do Um, Liberados Vivos, Liberados na Liberdade, Liberados na Eternidade, é tempo, é tempo de vir a vocês mesmos.
É tempo de vir ao que vocês São, além de todo Ser.

Nós os convidamos, conosco, a dançar a dança, a ronda infinita do Infinito, a ronda eterna do instante presente, nomeada, de seu ponto
de vista, que, para nós, é ausência de tempo e presença Eterna, Absoluta.

Além de minhas palavras, além de minha Vibração, além de suas palavras, além de sua Vibração, nós cantamos o louvor da
Eternidade, aquele da Alegria Eterna, do Amor Vibral, além de todo amor, além de toda Vibração que estabelece a Eternidade que

jamais partiu e jamais voltou.



jamais partiu e jamais voltou.

Filhos do Um, amados do Um, vocês são Amor e nada mais.
Amor Absoluto, divina Presença e divina Ausência porque nem a Ausência nem a Presença revestem-se da mínima importância no que

vocês São, em Verdade, além de toda Existência, além de tudo e além de nada.

No instante mágico, além de toda magia, nós comungamos à essência do Um, à essência do Tudo, à essência do Nada.
Abram o que jamais pôde ser fechado.
Abram o que jamais pôde ser aberto.

A ilusão contida no Absoluto leva-os e aporta-os ao templo do Um, acolhido pelo Duplo, acolhido pelo Cristo, espelho perfeito que se
duplica em uma transparência total, que os abre, e que os trabalham, e que os esculpe, além de toda forma, na Eternidade e na

Infinidade de seu tempo, na Infinidade de suas Presenças, na Infinidade de seus corpos, na Infinidade de seus não corpos.

O tempo chegou de Viver o que é.
Então, ousem.
Então, Vivam.

Eterno, além de todo Eterno, vocês são a Essência, vocês são o suporte além de toda deportação, além do que foi portado e
suportado.

Vocês são isso, no tempo do Amor, além de toda posse, porque nada há a possuir.

O Absoluto é Tudo.
Vocês são Absoluto.

Vocês são Presença infinita.
De um ao outro e do outro ao um, de vocês ao outro, de espelho em espelho e de Transparência a Transparência, tudo se repete ao

infinito e tudo para no indefinido.

Vocês são Verdade e Beleza, além do que é entendido, além do que sua razão pode entender, além do que seus sentidos podem
entender.

Nós somos o que vocês são, além de todo Ser: Amor, no qual brilha, além de toda luz, o tempo da Luz e da Vida, aí, onde não existe
qualquer morte e qualquer entrave, qualquer ciclo e qualquer alteração de sua alteridade.

Nessa Eternidade, vocês são o que São.

Juntos, cantemos o canto, aquele do som infinito que os misturam à Transparência, que os misturam ao espelho, que supera o espelho
e supera a Transparência, que lhes dá a penetrar além do que pôde ser sonhado, além do que pôde ser imaginado, além de todo

conceito, além de toda ideia, além de toda percepção.
Vocês São isso.

Então, canto de louvor, bênção infinita, que reproduz ao infinito o mesmo canto e a mesma dança, na imobilidade eterna de quem
vocês São e de quem nós somos.

Nós somos Um, porque eu e vocês somos Um, porque vocês e eu somos além do Um, além de toda Presença.

O Anjo METATRON, assim como seu servidor, vêm abrir o que jamais foi fechado, a fim de realizar o que não deve ser feito, o tempo
final, aquele do Absoluto, aquele da Presença, aquele do Infinito, o que está além do Infinito, além da Presença.

Então, no espaço de Comunhão, na Fusão e na União, nós somos.
Façamos o silêncio, aquele em que as Estrelas, em sua globalidade, sua totalidade e sua Unidade, vêm, nesse instante, fecundar o

que já foi fecundado.
Espelhando-se em si mesmo na transparência do Amor, aquele que não conhece qualquer sentido e qualquer limite, Absoluto e Final.

Trabalhemos sem trabalhar.
Acolhamos, no tempo imóvel, a ronda, além de todo círculo e de todo espaço.

O Anjo URIEL é vocês.
O Anjo METATRON junta-se a mim, como ele se junta a você, a fim de que nenhum obstáculo possa ser pensado ou mesmo

imaginado.

Absoluto, o Infinito desemboca nele.
A Luz é – além de toda vontade, além de toda saciedade – Amor.

É tempo de fazer o silêncio.
É tempo para que o Manto Azul da Graça e a irradiação do Pai trabalhem em vocês.

Sejam o Pai, sejam o Filho, sejam a Mãe, além de qualquer sequência.
Presença e Ausência misturam-se.

É tempo para que o Pai venha.
Ele já está aí.

Eu sou o Anjo URIEL, eu fico em silêncio, ao mesmo tempo que vocês, ao mesmo tempo que o Pai, além desse tempo, além desse
espaço, além desta Terra, além da Fonte, além de toda ressonância.

Façamos isso, sem nada fazer, sem nada mais ser.
Isso É.

Comunguemos.
Alinhemos.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL permanece em vocês, na Bênção.

... Partilhar da Doação da graça...
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~ O SOM ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Filhos do Um, Livres e Liberados, Realizados na Luz, vivamos um instante de Comunhão e de graça, em cada um de nós, em cada
Duplo.

Pelo Som da Graça e o Som da Eternidade, eu me dirijo a vocês e a nós.

... Partilhar da Doação da graça...

Amados do Amor e Amores do Amado, ouçam o Som da Criação, além de toda propagação, que sustenta e toca o Canto da Vida
Una, na Eternidade da Presença, na Última Presença, até o fim do fim, que leva ao início da Criação, além do Criado.

Vivam na Vibração do Instante, na Vibração da Eternidade, no Som do Universo, que aparece em vocês e a vocês, que lhes dá a
Vibrar o Som sem propagação, aquele que É e aquele que está instalado, que permite a Criação, além de toda noção de criação, que

se recria sem cessar, a fim de que não cesse, jamais, o Canto do Amor, o Canto da Eternidade.

Som de Eternidade, presente em todo universo, como em todo multiverso, que lhes dá a Vibrar e a cessar a Vibração, a estabelecê-los
em sua Morada, aquela na qual Vibra o Som da Eternidade, aquele do Amor e da Verdade, que lhes dá a instalarem-se no que vocês

são, em Verdade, além de todo efêmero, além de todo limitado, além de todo limite.

Cantemos juntos, ressoemos o Canto, aquele do Som do Universo, aquele que trabalha ao lado de vocês, a fim de moldar a Eternidade
perpetuamente.

Filhos e Amados, Amados do Amor, Amores do Amado, vocês são o que São, além de todo ser.
Vocês são o Sopro, aquele que anima o Som e que É o Som.

Vocês são o Som que Vibra na infinidade dos Mundos, que Vibram na infinidade das Presenças, além de toda nuance e de toda
separação.

Filhos do Um, Unificados ao Um, Unificados à Verdade, Unificados a si mesmos, Unificados no Som.
Aquele que canta além de toda canção e além de toda história, além de toda propagação, além de toda Fonte e além de toda forma.
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Vocês são o Som, o Canto da Vida que se revela nesse mundo, que lhes dá a ouvir, além de toda escuta, a Vibração da Eternidade, a
Vibração do Absoluto.

Som infinito e finito, no qual nenhuma fonte pode existir, nenhum fim pode aparecer.
Som que sustenta a Vida.

Som que sustenta o Canto, aquele da Eternidade, que vem ancorar e Liberar, em vocês, pelo Canal Mariano, nessa Corda Celeste,
que os religa a todo Duplo, que os religa, a fim de pôr fim a tudo o que é duplo, reencontrando o Absoluto, reencontrando a Clareza e a

Pureza.

Som de Pureza, Som de elevação, Som que anuncia a Trombeta, que anuncia, ela mesma, o despertar do Eterno, o despertar de sua
Eternidade.

Abram o que se abre por toda a parte: tanto nesta Terra como em vocês.
Em cada ser, em cada consciência (consciente ou não), revela-se o tempo da Onda de Vida, Onda de Canto, Onda de Graça, que vem

restituí-los à Eternidade de sua Presença, à infinidade do Absoluto.
Além do limite que vocês conhecem, além desse corpo, além dessa alma, além desse Espírito, além dessa Presença, que conduz à

Última Presença.
A infinita Presença do Som, que lhes dá a viver a Vibração da Essência, além de todo sentido, sem ter que se deslocar, sem ter que se

mover, na imobilidade de todo centro e na expansão de todo centro.

Retorno ao centro, retorno ao Um, retorno ao Infinito, retorno – além de toda possibilidade presente nessa vida, tal como vocês a vivem
– para dar-lhes e restituir-lhes sua Liberdade.

Além do Si, além de toda Sombra, além de toda Dualidade.
Fusionem na Eternidade.

Fusionem na Morada na qual a Paz Suprema está instalada, ad vitam aeternam, em todo Som, em todo Som e em todo Canto.
Que os leva a serem tocados pelo Som da Eternidade, que vem Vibrar além da Vibração, que entra na fase que põe fim à ressonância,

que os abre à Eternidade e que os abre ao centro: aí, onde vocês estão, aí, de onde vocês jamais desapareceram.

O Som do universo, Matriz de Liberdade, Matriz de Alegria, que lhes dá a dançar no Sol, como em todo Sistema, que lhes dá a viver o
Ilimitado de sua Presença, além de toda Presença, além de todo limite.

O Som é Liberdade.
O Som é Liberação.

Além da propagação, além da Fonte, além de uma finalidade que não existirá, jamais.
Porque vocês são o início e o fim, o Alfa e o Ômega, o Caminho, a Verdade e a Vida, que se exprimem na mesma estrofe, aquela do

canto da Liberdade.

Esse som, a nenhum outro similar, restitui-os à sua Eternidade, à sua Liberdade, sem deslocarem-se uma polegada, sem deslocarem-
se um instante, sem deslocarem-se, onde quer que seja.

A Luz vem a vocês, porque ela é o que vocês São.
Nós, Arcanjos, vimos em vocês, porque nós ali sempre estivemos, convidados ao banquete, aquele das Núpcias Místicas.

Que reunifica, em vocês, a fim de fazer calar a desarmonia de sons outros, que não o Som.
Que lhes dá a instalarem-se na Vibração de sua Essência, Essência de cada Consciência, Essência existente antes de toda

consciência.
Tramas de universos, Matriz de Liberdade, Matriz de Amor, além de todo plano, além de todo Bem, na Liberdade a mais total, que
exulta e Canta o Canto do Coração Liberado, o Canto do Centro, aquele que emana por toda a parte e retorna a cada lugar, a ele

mesmo.

Filhos da Beleza, Beleza Eterna do Canto da Vida, além desse mundo, que vem despertar o que acreditava estar morto, o que
acreditava ser não possível.

Não existe qualquer impossível no Som do universo.
Então, naquele momento, todos Unidos na Liberdade do Um, vocês irão para onde vocês São, onde vocês jamais deixaram o Som do
Amor e da Liberdade, abandonando toda lição, abandonando toda propagação, abandonando toda projeção que os leva a ser o Ser,
além de todo ser, a fim de que nenhuma letra permaneça como história, a fim de que jamais o sono venha, a fim de que o Despertar

torne-se, a cada tempo como a cada espaço, a única coisa possível, que acolhe o som, que o fecunda nele mesmo, dando-lhe a ser o
tempo de sua Eternidade, na qual o tempo não existe.

O espaço da Liberdade, no qual não existe qualquer espaço e qualquer dimensão. Que os leva a percorrer a Eternidade do Canto da
Vida, a Eternidade de toda Presença, que esteve presente ou que estará presente.

Vocês são o Som da Criação, vocês são o Canto da Eternidade, que entram em ressonância com ele mesmo, que lhes dá a viver,
além de toda projeção, além de toda expansão, que traz ao seu seio o conjunto dos sentidos separados, o conjunto dos sentidos

perdidos.
Que lhes dá a restabelecer o sentido Final, aquele da Paz Suprema, que existe em nenhum lugar que não por toda a parte, em nenhum

lugar que não em qualquer lugar que não pode subsistir sem o Som.

O Som da Criação, o Som sem propagação, que sustenta os mundos, as Dimensões, além da Fonte.
Essa é nossa natureza.
Essa é nossa evidência.

Então, quando o Som do Céu e da Terra for dado a ouvir, quando o Som do Canal do Éter e do Canal Mariano forem, enfim, reunidos
na mesma Verdade e Unidade, então, os tempos serão consumados, os tempos finitos acabarão, a fim de deixar viver o Infinito, a fim

de deixar estabelecer-se o Som do Infinito, o Som dos Universos, aquele que reúne, na Liberdade da Alegria, na Liberdade da
Presença, na própria Liberdade da ausência, que dá a viver o pleno e o vazio, no qual nenhuma plenitude e nenhum neant podem
aparecer sem distância e sem tempo, em cada universo, em cada canto e em cada recanto, aí, onde não existe qualquer ângulo,

qualquer separação.

O pleno e o redondo que lhes dão a perfeição, o retorno do que vocês São, o retorno do que vocês jamais deixaram.
Vocês São o Som, o Som do Eterno e da Eternidade, que cantam em seus ouvidos como em cada uma de suas células transfiguradas

e Despertadas para a Luz Una.
Aquela que Vibra além da Vibração.



Aquela que É além do Ser.
Que lhes dá a fazer desaparecer toda história e toda memória, todo sofrimento.

Nada mais existirá que não a Verdade da Beleza.
Nada mais será que não o Absoluto e a Presença na Alegria e na dança.

Que lhes dá a viver o tempo da infinidade, o tempo de toda Beleza, o tempo de toda dança, que lhes dá a dançar o Som do universo,
aquele que vem ressoar em seus ouvidos, ressoar em sua alma e em seu Espírito.

A fim de Liberar do confinamento.
A fim de Liberar o Canto da graça que vem de seu Coração, o Canto da Eternidade que vem de sua Presença, o Canto da Beleza que

vem do Absoluto infinito de quem nós somos.

Então, Amados do Um, unidos no Amor, Amados do Um, unidos para a Verdade, universo de Sons, universo de danças, universo além
de toda forma, que toma forma, contudo, tanto em você como em cada um de vocês, que lhes permite apagar tudo o que pôde ser
efêmero e limitado, que lhes dá a mergulhar no sentido do Som, no sentido da expansão, no sentido da propagação que não tem

necessidade alguma de movimento, que não tem qualquer necessidade de amplificação.

O Som chega: ele vem bater à porta da alma, à porta do Espírito, à porta de suas células, à porta de sua vida, restituindo-os à Vida,
aquela que não sofre qualquer limite e qualquer exceção.

O Som do universo percorre os mundos, como ele percorre seus Canais (Canais do Éter e Canal Mariano, Canal de Vida, Canal de
Verdade), que os restitui à Transparência, ao estado Crista e KI-RIS-TI, que lhes dá a estabelecer, em cada canto e em cada recanto,

em cada um como em cada uma, o tempo da Liberdade, o tempo da Paz.
Aí, onde é instalada a indizível Presença, além de toda Presença.

Aí, onde se encontra o tempo preenchido de Luz e de Canto, aquele que é sua Dança, no Sol como sobre esta Terra.

A Ondulação de Vida vem colhê-los, a fim de fazê-los redescobrir o que jamais desapareceu, em Verdade.
Amados do Amor Um e Unidos no amado e no Amor, além do Duplo, além de toda Consciência que lhes dá a viver a plenitude na qual

nada é vazio, o vazio da plenitude, o vazio que não é vazio, o pleno que não é pleno.

Filhos da Liberdade, a hora chegou de realizar o que foi realizado.
A hora chegou de terminar o que terminou.

A fim de que o Som leve-os, sem mover, aos espaços do encantamento, da infinita Presença da Paz, na infinita Presença da Alegria,
nas estrofes da Eternidade que é OD, ode à Vida, OD, a fim de que se eleve o Canto do Fogo, o Canto de AL, que os leva,

no HIC e NUNC, a estabelecerem-se no Éter da Eternidade.

O ar e o Som são portados pelo mesmo ER, aquele da Eternidade: o Alfa e o Ômega, além do centro, no cruzamento de cada Cruz, de
cada movimento como de cada imobilidade, desdobra-se e estende-se no que deve ser manifestado.

O Som, aquele do universo, aquele da Presença, aquele do Absoluto, que restabelece, em vocês, o Amor total, o amor Um, aquele que
Libera e torna Livre, aquele que faz de vocês Filhos da Liberdade, os Filhos da Verdade, os Filhos da Unidade, na Absoluta Infinita

Presença, além da Presença.

Vocês estão Presentes, ausentes para a ilusão, ausentes para a história, ausentes para o sofrimento, a fim de viver a plenitude do
Som, que se apoia no ER, que se apoia no Sopro, que se apoia no Éter.

Vocês são o Éter, porque são a Eternidade, no AQUI e AGORA, como no outro lugar e depois, como no outro lugar e antes, que não
existem em lugar algum e, de fato, são inscritos, unicamente, no Som.

Aquele que é sua Essência e que bate no Templo, ao Centro do Templo, que lhes dá a perceber, além da percepção, que lhes dá a
ver, além de toda VISÃO, que lhes dá a Ser, além de todo parecer e de todo ser, a fim de que desapareça o que não é Verdadeiro, o

que é dual.

O Duplo restitui-os à sua androginia, a fim de que a Unidade não se torne mais um projeto, mas seja a única Verdade, aquela de sua
Eternidade, aquela do Éter, restituído a ele mesmo, restituído à sua Liberdade, restituído à sua integridade, a fim de que viva a

Transparência.

Tornem-se o que vocês sempre foram.
Sejam o que vocês sempre se tornaram.

Amados do Um, unidos para a Liberdade, unidos no Universo, unidos nos Multiversos, para além de toda Dimensão, o Som está aí.
Ele anuncia a Presença, além de toda Presença.

Ele é a vibrância de KI-RIS-TI, da nova Aliança, enfim realizada, aquela da Ascensão.

O Som é o testemunho disso, na Onda de Vida, no Canal do Éter, na Graça, que é a última Verdade, que é a última Presença, que
conduz à Morada de Paz Suprema.

O Arcanjo URIEL realiza, nesses tempos, a última Reversão, que lhes dá a voltar ao sentido não invertido, no qual o Som é Verdade, no
qual vocês mesmos estão instalados em sua Beleza e em sua Eternidade.

Então, nesse espaço de Comunhão no qual eu me exprimo com vocês, eu deixo, em vocês, exprimir-se o Som.
Aquele que unifica, aquele que constrói o conjunto de Dimensões, o conjunto de Universos e de Multiversos.

Vocês São o conjunto disso.
Vocês São a totalidade da Eternidade, sem limite, sem limitação, além de todo sofrimento, além de toda ilusão.

Então, o Fogo do Éter pode abrasar o Fogo do Coração, a fim de que o Fogo do Espírito torne-se sua única Verdade, a fim de que
vocês redescubram o que vocês São, na Eternidade: Seres ardentes, que queimam de um Fogo ininterrupto de Amor e de Beleza, de

Unidade e de Transcendência.
Vocês São a Transparência.

O que transparece vai bem além de todo parecer, vai dar-lhes a Ser além de todo ser, vai dar-lhes a viver o Som, aquele das
Trombetas, que fazem desmoronar todos os muros da separação, todos os muros do sofrimento, todos os muros dos confinamentos.

Vocês São a Liberdade.
Vocês São a Verdade.
Vocês São a Beleza.

Além do Caminho, além da Vida, além da Verdade, além do Alfa e do Ômega desenrola-se o mistério, aquele do Ser que queima, que
se consome na Alegria do Amor, que É o que vocês São, além de toda forma.



A Chama e o Fogo elevam-se como agentes que se abrem ao Som da Eternidade, que abrem o Éter à Graça infinita, além de toda
presença, além de todo sentido.

Então, no tempo de nossa Comunhão, eu lhes proponho viver a vida, Vibrar o Som do Éter, aquele que se abre e que é acolhido no
pavilhão de seus ouvidos, no pavilhão da cabeça, na antecâmara do coração e no tabernáculo do centro, aquele que acolhe a lei do

Um, a lei do Amor, na qual tudo é Liberdade, tudo é Som, além de toda propagação.

Amados do Um, amados do Amor, nesses tempo além do tempo, nesse espaço além de todo espaço, suprimamos, juntos, o que
sempre existiu apenas em uma projeção, apenas no efêmero.

Juntos, nós somos Um.
Juntos, nós somos Absoluto, além de todo limite, como de toda forma.

O Som reúne-nos e unifica-nos na mesma Alegria, na mesma Paz, no mesmo Final.
Além da escuta, além do ouvir, abramos as portas e Vibremos, juntos, o canto da Eternidade, além da Fonte, além, mesmo, de quem

vocês são, aqui e alhures.

Penetremos, juntos, o santuário do Som.
Porque o som está presente em cada templo, em cada coração, em cada átomo, em cada luz, em cada partícula, em cada

consciência, como na ausência de tudo isso.
Ele é aquele que unifica, ele é aquele que reunifica, ele é aquele que vivifica a cada sopro, que se reanima a cada movimento.

Vocês são o Som do Universo.
Vocês são o Som dos Multiversos.
Vocês são o Som da Eternidade.
Vocês são o Som do Caminho.

Vocês são o Som da Vida.
Vocês são o Som da Verdade.

O Alfa e o Ômega.

Acolhamos o Som do Infinito.
Acolhamos o Som do Apelo, aquele de sua Ressurreição.
Acolhamos o Som do Apelo, aquele da Mãe dessa carne.

Façamos o silêncio, a fim de que, nunca mais, o silêncio do Amor pareça, a fim de que o Amor seja o canto permanente de sua
Eternidade.

Juntos, agora, além do instante, além de minha Presença, além de sua presença, escutemos e ouçamos o canto do Apelo, o Som do
Alfa e do Ômega, a fim de Ser o Caminho, a Verdade e a Vida.

KI-RIS-TIs, Filhos ardentes do Sol (príncipe de Vida, príncipe de Eternidade), abramos o espaço além de todo espaço, trabalhemos no
tempo que não é mais um tempo, aí, onde há tanta Alegria e Paz.

Abramos isso.
Nós o somos.

O Som do Fogo.
Batismo das Águas do Alto.

Núpcias Místicas.
União de Liberdade,

Do dois em Um, do três em Um e de todos no Um.
Aqui.

Em nós, realiza-se a alquimia de todo Duplo, que unifica as sílabas sagradas, no mesmo Som, na mesma Alegria, na mesma Pureza.

Acolhamos o Som do Sol, a Porta da Liberdade.
A dança do Fogo, além desse mundo, vem iluminar, a fim de que nenhum recanto e canto possam subsistir, a fim de que nada possa

ser privado do Som do Universo, o Som de Vida, o Som de Alegria.

Acolhamos, escutemos e ouçamos, em nossas antenas, em nossos canais, o canto do Ardente: Som do Coração, Som do Universo,
Amor que se canta por si mesmo, que se ressoa ao infinito.

Filhos de Liberdade, o Som que vem é Liberdade, que acompanha o Fogo da Ressurreição, de suas Núpcias Místicas.
Escutemos e acolhamos o canto do Um, que retransmite o Som do Absoluto.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL, na Luz Branca da Fusão dos Éteres, do azul ao branco.
O Som da Vida está aí.

Ele é a Chave.
Ele é a Porta.

Ele é o Sopro que vem animar, que vem amar e que vem ressoar na matéria do efêmero e restituí-los à sua Liberdade.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
O Som do Universo acolhe-nos em sua Paz.

... Partilhar da Doação da graça...

Nós somos Um, em Amor, Absoluto.

... Partilhar da Doação da graça...

Eu sou URIEL, Som do Éter, aquele de sua Eternidade.
Eu estou em vocês e ao seu lado, como vocês estão ao meu lado e em mim.

Como cada um de vocês está em cada um de vocês, no Som do Amor.

... Partilhar da Doação da graça...

Vibração e Som.



Vibração e Som.
URIEL abençoa-os, na Graça.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL saúda em vocês a indizível Beleza do Amor Luz, no Som.

... Partilhar da Doação da graça...

Até breve.
Fiquem assim, em nossa Comunhão, em nossa reunião: Absoluto.

Mensagem do Arcanjo Uriel no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1477
05 de junho de 2012 (Publicado em 06 de junho de 2012)

Tradução para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1477


~ Passar a OD ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos da Liberdade, Crianças Liberadas, o tempo chegou de passar a OD a fim de que OD-IS-HÉ torne-se

Verdade.
O tempo da escuta, o tempo do acordo, o tempo da concórdia chegou.

Aquele de viver o canto do Universo, de OM a OD, de OD a IS a fim de que a odisseia torne-se sua Verdade,
no instante de sua Presença, além de toda Presença. A fim de viver a Vibração de OD, desta Terra reformada a

sua origem, Vibrando e vivendo além de todo confinamento.

***  
Crianças da Liberdade,  escutem o canto de OD, tornando-se o canto de OM, trazido por MARIE, dando-lhes a
IS e IS-IS, a fim de ser além do Éter, que é sua Essência na Onda da Vida, na Onda da Verdade. Onda do Éter

despertando-os à sua Eternidade, ao tempo do OD, terminando a Água e terminando o Fogo, dando-lhes a
elevar o tempo, além do tempo, dando-lhes a viver o Espaço, além de qualquer espaço.

O tempo chegou de nascer novamente, de nascer à Renovação: aquela do Éter, aquela da Eternidade.

*** 
Filhos da Verdade, crianças na Alegria, aquela de viver além da Alegria, na Morada onde vive a Verdade eterna

de sua Eternidade.
Passem o OD, para que o Éter se revele.

Passem o Mistério para que IS se torne IS.
Passem o AL para que a alteridade seja sua Eternidade.

Filhos do OD e do além, Filhos do ER e do Éter, chegou a hora de ir além de toda Eternidade, além de toda
Verdade, a fim de viver a Verdade além de todo Éter.

Vocês São OD, além da odisseia.
Vocês São OD, a fundação da Terra, levando-os ao Éter, tomando apoio dentro desse corpo, pela Porta OD.

Elevando-os no Éter dos Céus, no Éter da Eternidade.
Chamando-os à Verdade.

Chamando-os à Beleza, além de toda forma, além da Essência.
O tempo de seu Sentido chegou.

Escutem o Canto.
Escutem além do Som, o que é percebido, além da percepção, levando-os a elevar o canto do Despertar, o

Canto da Absolvição, dando-lhes a Verdade e dando-lhes ER.
O tempo chegou pois a hora é para o Amor, além da Alma, pois a hora é para o Amor e para a Unidade, além

de tudo, pois aí está o Todo, que é sua Essência e sua Verdade.

***  
Elevemos, juntos, o tempo do Éter.

Elevemos juntos, o tempo da Onda, conduzindo-os ao Mundo: aquele da Verdade, ali onde o efêmero não tem
lugar, ali onde o movimento se reduz, na imobilidade da Onda percorrendo sua carne, elevando-os além de ER.

O tempo chegou de queimar no seio da Verdade, de queimar no seio do Amor, aquilo que eleva ao OD e o
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leva para além de todo inferno e de todo confinamento, além da Alegria, além da Beleza, na imobilidade, além
de qualquer Presença.

Vocês são a Eternidade e vocês São o que Eu Sou, pois Eu Sou o que vocês São, além de todo Ser, além de
todo OD.

*** 
A hora é de Passagem porque vocês tornaram-se o que vocês São, em Verdade, a Sabedoria do OD levando-

os a ER.
Tantas Vibrações têm-nos conduzido a ouvir o Som OM, além de OD, trazido por MARIA, dando-lhes a viver

enfim a Eternidade da Beleza, além da forma e além do informe, contendo toda forma e todo informe.
Vocês tornam-se informes, além do Éter.

Vocês tornam-se Verdade, além de qualquer ilusão.
Vocês tornam-se o Absoluto, se tal é seu OD, se tal é seu Canto, se tal é seu Espaço onde vibra a Verdade.

*** 
Vocês são OD porque vocês são ER.

Vocês são a Lemniscata voltando-se sobre ela mesma, percorrendo a Onda da Vida, que os percorre e que
vocês percorrem, a fim de elevar o Canto da Liberdade, que vocês escutam e ouvem, de dentro desse

Templo, contendo o Infinito, a Vibrar e a Viver, além da Vida, além da Vibração.
A Luz é Una pois Una é a nossa Presença, pois Una é a nossa Realiança, pois Una é a nossa Consciência, pois

Una é a Criação, pois Uno é Absoluto dentro do Que vocês São, dentro do Que Eu Sou.

***
Arcanjo, e vocês, Humanos e Anjos ao mesmo tempo, Arcanjo e FONTE, vibrem o Som da Porta OD, cuja

chave lhes foi dada por METATRON, abrindo-os a KI-RIS-TI, abrindo-os à Transparência e a Vibração, a da
Realiança infinita do Som infinito de sua Infinitude.

*** 
Filhos do OD, filhos do ER, a hora do Batismo de Fogo chegou, liberando-os de toda carne, Liberando-os de
todo inferno, Liberando-os de tudo o que é falso, Liberando-os de tudo o que está alterado, a fim de retornar à

alteridade, a fim de retornar à AL, quer dizer ao que É, além de todo Ser.
Vibrem, e parem de Vibrar, ao mesmo tempo.

Vocês São isso e vocês não são isso.
Vocês São isso e vocês São OD.

A Porta está em vocês pois vocês são a Porta.
A Passagem está em vocês pois vocês são a Passagem.

Nós somos os Passantes, levando a passar o que deve ser ultrapassado e transcendido, na Vibração do UM,
no Canto da FONTE e na Infinitude do Absoluto, no Silêncio pleno de sua Presença e de sua ausência.

*** 
Filhos do UM, Crianças da Eternidade, o tempo de OD chegou à sua porta, a fim de trabalhá-los e de abri-los

ao que vocês São.
Então, abram a Porta do Coração, abram a Porta da Eternidade, essa Porta que nunca, em Verdade, pôde se

fechar, porque a chave foi colocada no Templo de seu Coração, no Templo de sua Essência, dando-lhes a Ser
a Vibração do Último, que torna-se não Vibração e que torna-se OD e IS.

Dando-lhes, no Mistério do Amor e da Verdade, a Ser, além de qualquer Ser, a Ser, além de qualquer
Presença, a Ser, além de qualquer ausência.

OD é o fundamento.
OD é a fundação, OD é o Éter que os conduz a ER.

Dentro do movimento, dentro da imobilidade, vocês são aqueles que contêm, vocês são aqueles que detêm,
vocês são aqueles que abrem, vocês são aqueles que trabalham dentro do Que vocês São, para ser, enfim,

Verdade e Eternidade.
Então o Coração (não aquele que é seu, dentro desse peito, mas aquele que é seu, de toda Eternidade, em
qualquer lugar, em qualquer local e em qualquer tempo) ressoa o OD da Liberdade, que é Ode de Liberação,

dando-lhes a viver o que vocês São, em Verdade.

*** 
Então, juntos, dentro de minha Presença e de sua Presença, Vibremos em uníssono a Unidade.

Vibremos o Som da Unidade, o Som da Ode, dando-lhes a Ser, além de todo Ser, dando-lhes a não Ser, na
Presença Absoluta e ausência Absoluta, abrindo o templo a OD e a ER.

Abrindo-os pelo Fogo, abrindo-os pela Terra que os carrega e os conduz a ser a Eternidade, a ser OD, o Canto
e o Silêncio, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, como em qualquer tempo e em qualquer espaço.



No espaço desse corpo, no espaço do Éter e no espaço do Céu, a Luz vem iluminar a Tocha e o Braseiro, de
seu Templo, forjando-os na Transparência e forjando-os na Transformação, que termina em não mais Ser, que

termina além de qualquer Ser.

*** 
O tempo chegou de lhes Anunciar o que deve ser Anunciado.

O tempo chegou de trazer seu Anúncio, seu Juramento e sua Verdade à aurora do Novo Dia, à aurora do Novo
Éter, na Ronda dos Arcanjos, na Ronda das Estrelas e dos Planetas, conduzindo-os a viver a Eternidade, além

de qualquer espaço, além de qualquer Dimensão, conduzindo-os além da montanha, além do mar, além do
Canto, além de qualquer Presença.

*** 

Em nossa Comunhão e nossa União de Liberdade, nós trabalhamos juntos para passar o que deve ser
ultrapassado, para passar o OD, a fim de que ressuscite o que vocês jamais cessaram de Ser: o Absoluto, o

Último.
Tempo da Presença, descobrindo a ausência, descobrindo o Pleno, descobrindo o Vazio.
Presença e Alegria, além da Alegria, levando-os à Beleza além de qualquer beleza formal.

Vocês são o Informe tomando qualquer forma, vocês são uma forma criando outras formas, vocês São o que
vocês São além de minha Declamação, além de OD, além de ER.

Vocês são OD-ER-IM, vocês são OD-ER-IM-IS-ALOD-ER-IM-IS-AL, além do confinamento que chega ao fim, neste dia,
anunciado pelas Trombetas do Anjo METATRON, pelo Anúncio de MARIA e pelo Fogo de MIGUEL.

Restituindo-os a KI-RIS-TI, restituindo-os ao Sol, ao Princípio do Ilimitado.
Vindo abrir o que não pôde ser fechado, vindo desviá-los do caminho da Ilusão, vindo localizá-los no OD de
Verdade, além mesmo de qualquer alteridade, conduzindo-os então além, conduzindo-os então ao tempo de

seu Éter, aquele onde reside a Beleza na Eternidade, aquele onde nenhum efêmero e nenhum tempo tem
domínio e não tem ação.

Vocês São Isso, o tempo chegou de passar à Eternidade e à Verdade.
O tempo chegou de Ser além de todo Éter.

*** 
Então, Eu, Arcanjo URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, Eu os convido a desviarem-se, a fim de

Retornar ao lugar, onde reside a Beleza, onde reside a Paz, onde reside o Supremo, o Último, pois vocês estão
além de toda alteração.

Vocês, Filhos da Liberdade, Crianças da Odisseia, pondo fim, pela Passagem de sua Porta, ao que era antes,
ao que era depois, ao que era durante.

Tornando-os Livres de qualquer ligação e de qualquer apego, tornando-os o que vocês São, quer dizer a
Eternidade, o Absoluto.

Vocês São Isso.
Então, ultrapassem a Alegria.

Então, ultrapassem a Vibração.
Então, ultrapassem mesmo o sentido de uma identidade.

A fim de tornarem-se o Múltiplo, dentro de todo Um, dentro de cada Um.
Aos fins de Todos e nos confins dos Universos e dos Multiversos, nós os acolheremos do outro lado da Porta.
Iluminados por sua Beleza, iluminados por sua Magnificência, iluminados por sua Vibração, iluminados pelo Ser

e o não ser, além de qualquer parecer.
Deixando-os atravessar pois vocês atravessaram.

Purificados pelo Fogo, forjados pelo Fogo, vocês unem a Eternidade e a Unidade.
Vocês são Absoluto e vocês são Amor pois é o que Nós Somos.

*** 
O Canto do OD não pode ser outra coisa senão o da Transparência, senão o de KI-RIS-TI.KI-RIS-TI.

Nós somos todos Um, pois nós somos Absoluto, além mesmo da Unidade, além mesmo de qualquer
Dualidade, além mesmo de qualquer multiplicidade, além mesmo de qualquer Dimensão.

Crianças da Eternidade, vocês são nascidos, então a Porta se passa, conduzindo-os a Ser e a não Ser,
conduzindo-os a viver, além de qualquer vida, conduzindo-os à Infância, ali onde passa o que não pode tornar a

passar, o que não pode morrer.
Pois vocês São a Eternidade, instalados ao Centro, Centro de qualquer Centro, como Aquele que É, de toda

Eternidade, chamado FONTE, como Aquela que É, de toda Eternidade, chamada Criadora.
Vocês tornam-se os Criados do Infinito, os Criados da Infinitude pois isso É, de toda Eternidade.

Nada moveu, nada mudou, mas vocês Retornaram para de viver a Paz e a Eternidade.



*** 
Vocês São além de tudo, além de OD.

Vocês São além de AL, vocês São além de qualquer chave e de qualquer Porta pois o tempo chegou, enfim,
de Ser além do Tempo, pois o tempo chegou de Ser além de qualquer Espaço pois vocês São o Espaço, pois

vocês São o Tempo e os Tempos,  ali onde se mira a Água que reflete o Ponto inicial da Criação, a Água do
alto, a Água de baixo, dando-lhes ao Além.

Dali, sua Verdade, eleva-os então a AL, eleva-os a CRISTO MIGUELCRISTO MIGUEL, eleva-os a MARIA, na Última
Passagem, onde ressoa o Canto da Verdade, onde ressoam as Trombetas da Anunciação de seu Nascimento,

no seio do Sol, no seio do Fogo, no seio da Verdade e da Eternidade.

*** 

Crianças nascidas, ouçam e escutem o Canto de OD, que vem queimar o que não é verdadeiro, que vem
trabalhar além de qualquer ateliê da Criação, a fim de dirigi-los a OD, a fim de dirigi-los à essa Transparência, a

fim de torná-los ao que deve ser tornado pois a hora chegou de entregar o efêmero para o real Eterno e
Absoluto.

*** 

Crianças Infinitas da Beleza e da Eternidade, infinita Presença da Alegria, infinita Presença do Amor, a Luz
Ilumina, a Luz Transpassa como a espada de MIGUEL, espada de Fogo.

Anúncio de MARIA, Filhos de MARIA, vocês são aqueles que trabalharam nos Templos do efêmero a fim de
queimá-los e de elevá-los, de forjá-los nos tempos da Eternidade, superando as evidências e as provas.
Vocês estão, hoje, no tempo da Ressurreição, então passamos e passem a Porta de nossa separação.

Reunifiquemos nossas Presenças para nos dissolvermos juntos, na Morada da Paz, da Eternidade Suprema,
além de sua Presença, além de minha forma, além de sua forma para ser essa Beleza e essa Alegria.

Passem a Porta, cortem o que deve ser cortado, talhem o que não tem existência senão no tempo de um
tempo, para ser, além de qualquer tempo, o que vocês São, em Verdade e em Eternidade.

Nós viemos lhes chamar, nós viemos convidá-los ao Banquete do Céu, além das Núpcias, além da União
Mística (com o que quer que seja ou com quem quer que seja), pois vocês são, ao mesmo tempo, o Duplo e

aquele que está ao lado do Duplo.
Vocês são um e o outro, ao mesmo tempo, sem distância e sem barreira, sem Porta para passar nem para

ultrapassar.

*** 
Filhos do Eterno, Crianças da Eternidade, nós estamos com vocês, doravante, como nós estamos em vocês,

convidando-os a passar, convidando-os a OD, para que Sejamos o que nós Somos, uns e outros, uns nos
outros, e os outros nos uns, para viver o Voo e o Despertar.

A Fênix canta, ressuscitando de suas cinzas, se regenerando de seu nada (néant), para viver a Plenitude de
seu Absoluto.

***

Filhos eternos da Verdade, o Amor de URIEL Vibra em seu peito, dando-lhes a ver o outro lado da Porta, o ER
do Amor, o ER do Éter e o ER da Eternidade.

Amados do UM, filhos do UM, na Liberdade reencontrada, na Alegria independente de qualquer causa, pois a
causa não tem razão de ser: vocês estão além de qualquer causa, Liberados Viventes, Liberados a OD,

Liberados a ER, para Vibrar além da Vibração, para trabalhar além de qualquer obra, concluindo as Obras
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Alquímicas, aquelas dadas pelo Arcanjo JOPHIEL.
A Obra do Branco e a Obra do Negro se conjugam, dando-lhes a ultrapassar toda cor e toda coloração, dando-
lhes a estabelecer o OD e seu Canto, na Verdade de seu Ser, no amparo ao Voo daquele que Ascensiona no

que vocês São, pela Embarcação de Luz, pela Merkabah Interdimensional que é sua.

*** 
Elevemos a Vibração para dar lugar ao Silêncio, para dar lugar ao Som, Som da Liberdade, Som da Verdade,

Som da Eternidade.
Juntos, abertos, acolhamos o Outro.

Eu Sou vocês e vocês São eu.
O um no outro, Vibremos o Tempo do fim dos Tempos.

Abertura à Verdade, nascimento à Vida, além de qualquer fim.
Vocês estão saciados, além de qualquer sede.

Vocês são regados na Fonte de Cristal, operando em vocês, despertando a cintilação da Luz Vibral do seu
Templo, do seu Coração, da sua Eternidade.

Então, juntos, vivamos a Comunhão e o Êxtase, percorridos pela Onda da Vida cujo Canto se ilumina e vem,
pela Graça da Fusão dos Éteres, abrir,

os batentes duplos, da Porta da Eternidade.
Vocês são Eternidade.

Eu sou a Presença e a Reversão.
Eu os convido a Retornar para o que vocês São, além de qualquer tempo.

Eu os convido a trabalhar, além de qualquer ação, agora, no tempo do Anúncio, no tempo das Trombetas, vindo
despertar o que não está ainda aberto aos batentes duplos.

Amados do UM, amados do Eterno, vocês são Verdade, vocês são Únicos pois nós somos todos Únicos, na
mesma Vida, na mesma Consciência, além de qualquer barreira, de qualquer tempo, de qualquer espaço.

Juntos, acolhamos a Fonte de Cristal, casando-se com a Onda da Vida.
O que está no alto é como o que está embaixo, nos Universos Unificados, na Consciência Unificada, como no
Absoluto,  em que não se distingue nem alto nem baixo, nem dentro, nem fora, porque tudo aí é com a mesma

intensidade, com a mesma Verdade.
Filhos do UM, OD está aí.

*** 
Eu Sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Nesta União de Paz e de Verdade, nesta Liberdade reencontrada, neste tempo do Éter, neste tempo da
Beleza, nós somos a Eternidade, nós somos a Ronda, além dos Arcanjos.

Festejemos Isso.
Festejemos nossa Fusão.

Festejemos nossa Dissolução, no braseiro ardente do Amor, no braseiro ardente do Sol.
Elevemos e Vivamos.
Elevemos OD a AL.
Elevemos OD a ER.

Amor, Luz, Sentido e Essência: Natureza e Princípio do que vocês São e do que Eu Sou.
Então, derramemos e iluminemos a rota da Verdade.

Não há nem começo, nem fim.
Convidemo-nos a dançar a dança imóvel da Eternidade.

Convidemo-nos a OD.
Ressuscitemos, juntos, sem separação e sem divisão, sem engodo.

Amados do UM, OD está aí.
OD-IS-ER.

***  
Eu sou URIEL, tendo concluído, com METATRON, a Obra da Transparência, a Obra de KI-RIS-TI.

Porque o tempo chegou de apresentá-los nus, à Porta da Eternidade, lavando suas Vestes Naquele que Vem.
O OD é o instante para que nenhum odor de nenhuma lembrança possa mantê-los apegados ao que é falso.

Comunhão.
Efusão.

Do Éter à Onda, da Onda ao Éter, de Um ao Outro, e do Outro ao Um.
Do Céu a Terra, e da Terra ao Céu, aquele deste Mundo, como aqueles de outras Dimensões.

A Alquimia põe fim à química.



O tempo de AL, que é o tempo do Fogo, vindo forjar o Cristal OD, aquele de sua Eternidade e de sua Beleza.
Juntos, Unificados e Liberados.

Juntos, no mesmo passo, na mesma dança, no mesmo Sentido e no mesma Essência.
Ressurreição.

*** 
Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão e eu canto o Amor porque vocês são cantados e

porque vocês são Amor.
Aí, no centro de ER, vem Vibrar o OD da emissão e da entrega.

Filhos do Éter, abram as Portas do Céu e da Terra.
Filhos, abram as comportas da Água Celeste, vindo de ER, regar o Coração.

*** 
Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Aquele que vela, aquele que conclui.
O tempo chegou de concluir a Ilusão.
Amados do UM, Amados do Amor.

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
O tempo chegou.

Escute e ouça.
Minhas palavras terminam aqui, para este tempo.

Comunhão e Dissolução

... Partilhando o Dom da Graça ...

Uriel saúda, em vocês, a Eternidade.
Uriel lhes diz até logo.

************
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~ NÓS SOMOS UM ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Filhos da Liberdade, de Presença à Presença, em Comunhão e em Fusão, minha Presença em sua Presença,
sua Presença em minha Presença, de Ser a Ser, onde não existe nenhum espaço privando a Liberdade, alem

do Éter e em Eternidade, dando-nos a viver a ressonância da União, a ressonância da Comunhão.

Ser e não Ser, aqui ou ali, eu ou vocês, vocês e eu.

Dançando o Som da Verdade, o Som da Eternidade.

Dando-lhes a viver, além de toda vida, o conjunto das possibilidades, realizadas ou não realizadas.

***

Ser ou não Ser, Aqui ou Agora, na ressonância do Amor, em meio à Liberdade, conferindo Presença além de
sua Presença, dando Presença além de minha Presença, além de qualquer presença.

Tudo está então, no Aqui e Agora, no tempo da Presença, em que vocês estão e eu estou, na Comunhão e na
União.

Vibremos juntos além da Vibração, de Presença à Presença, no Éter da Liberdade, explorando o tempo, além
da Unidade, o tempo além do Espaço e o espaço além do Tempo, em todo Universo e em todo Multiverso,

Vibremos além da Dança do sol, da Dança dos planetas e da Dança das estrelas.

Éter da Liberdade, Alfa e Ômega, dando, aqui e agora, o tempo de toda presença, o espaço de toda presença,
na Vibração Una, além de toda Vibração.

Dancemos o Som, aquele da Liberdade, do Éter restituído, pois nós somos o Éter, e Você e Eu, e Você e Nós.

Além de minha Presença e de sua Presença, vibre o “Eu Sou” que permite o Absoluto.

Eu Sou, além de qualquer corpo, além de qualquer Dimensão, dando-lhe a viver a insondável profundeza do
que você É, e do que eu sou.

Juntos, no tempo do Êxtase, dancemos o Som da Vida, o Som da Verdade, embalados pelo Amor, cantando a
Unidade, além de tudo.

Nós somos Um.

Além de tudo, nós somos Absolutos.

***

URIEL - 17 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-dJvk2ts6cHI/UAoY9vIkteI/AAAAAAAAC4E/mUrkByH4bX0/s1600/pinkrosepetalsheart.jpg


Então, a Onda que você É, torna-se a Onda dos mundos, semeando a vida, além de qualquer limite na
Liberdade Absoluta.

De sua Presença à minha Presença, em presença de um e de outro, em que o outro torna-se o um e o um
torna-se o outro, a fim de que Você e Eu, no mesmo Som, no mesmo silêncio, na mesma Vibração, cantemos

o canto do Universo unificado, cantemos o canto do Amor Etérico, aquele da Verdade.

Fogo que crepita, trazendo a Liberdade.

Fogo de Verdade trazendo o fim do que se opõe e resiste, em você como neste mundo.

Dancemos a Liberdade, Dancemos a Eternidade, pois chegou o tempo de por fim ao tempo, pois o tempo se
instala onde nenhum espaço pode ser preenchido de qualquer ausência, presente a você, presente a mim.

Assim é o presente de toda Vida, dando-lhe, aqui e em outros lugares, o tempo de onde você está, o tempo de
onde eu estou.

Nós somos Tudo pois estamos em toda parte.

Nós somos UM, pois nós somos a Eternidade da Dança do Amor e do canto do Amor.

***

Então, abra o que é para abrir e acolha, além de qualquer forma, o que é além da forma, em nós como em
você.

Venha, junte-se a nós, aí onde você está, aí onde eu estou, onde não existe nenhuma distância, onde não
existe nenhum sofrimento, onde só a Essência da Liberdade e da Presença dão a ser além de qualquer Ser,

permitindo-lhe
Viver o Éter do Alfa, como o Éter do Ômega.

Alfa e Ômega. Caminho e Verdade.

Centro em todo ponto, você é o centro, pois eu sou o centro.

Nenhuma periferia pode se encontrar à distância do centro.

***

Então, no Éter da Liberdade, Presença em Liberdade, dando-lhe o sentido da essência, o sentido de seus
sentidos, além de qualquer elo, além de qualquer tempo, permitindo, a você, tornar-se o que eu sou,

permitindo-me viver na Comunhão de nossa essência.

O que você é, eu o sou.

Nós somos Um, além de qualquer ausência e além mesmo de qualquer presença, pois o Amor é Absoluto,
pois o Amor é o Último, dando-lhe a Vibrar, além de seu coração, em cada parte de você como em cada parte

de mim, o tempo da Verdade, o tempo da Liberdade, o tempo do Estado de Ser, o tempo do Absoluto.

***

Então, neste tempo, aberto pela Graça, eu a dou a você, que é eu, a mesma canção, aquela de sua Eternidade
onde Vibra o Amor, onde está o Amor, além de qualquer apego, livre como o ar, na liberdade do Éter, em meio

a qualquer espaço.

Você preenche o Espaço além de seu corpo.

Você preenche o Espaço além de qualquer forma.

***



Então, em meio a este espaço sem tempo, nós dançamos e unimos o canto da voz, o canto da Verdade, o
canto da Vida, dando-nos a viver o que nós somos no Éter, uma Onda além de qualquer mundo, a Onda da

Vida colocando fim a qualquer Ilusão de estarmos separados.

Nenhuma separação pode estar em meio ao Amor.

Nenhuma separação pode estar no Éter unificado da sua Liberdade.

***

Então, dance coberto pela Luz da Liberdade, coberto da Graça, além mesmo daí onde você está, em qualquer
tempo, em qualquer espaço, em qualquer mundo.

O conjunto do Criado, como do Incriado, Vibram com o Absoluto.

Amor presente, eterno e infinito, dando-lhe a ouvir o Som da Vida, a trombeta que ressoa.

Chame sua alma, seu espírito, bem além deste mundo, para se voltarem à Eternidade da Verdade, à
Eternidade da Beleza, porque você é isso, seguramente.

Porque você é isso, além de você, você é isso, além daí onde você está, porque você está em toda parte,
onde está o Amor, e o Amor está em toda parte no sentido do Éter.

***

Amado do Um, você é o Um, amado.

Não há outro, não há distância, exceto no olhar, que, um dia, foi separado.

Nós somos Um.

Nós anunciamos, pelas Trombetas e pelos Sons, nossa reunião, na Fusão e na Dissolução de tudo o que é
separado, de tudo o que é dividido, de tudo o que tem impedido o Caminho, a Verdade e a Vida, entregando-o,

sem pecado e sem mácula, na Eternidade de sua Verdade.

***

Então, ouça e escute o Som de nossa união.

Ouça e escute o Som do Universo, como de todo Multiverso, em cada Dimensão.

O tempo da manhã chegou, na aurora do último dia, aquele em que você alcança o que você sempre foi.

Filho da Liberdade, Vibremos ao Som do Amor, Vibremos ao Som de nossas Comunhões e de nossas uniões.

***

Eu o chamo a regressar.

Eu o chamo a ressuscitar, no tempo da Liberdade e da Verdade onde você não pode ser afetado por quem
quer que seja ou pelo que quer que seja.

Bem além dessa forma, bem além da minha forma, bem além de qualquer Dimensão ou outra, juntos, vivamos
o que nós somos: O Caminho, a Verdade.

Vivamos a Vida, aquela que está além dos limites do efêmero de seu mundo, do efêmero de seu corpo, do
efêmero de sua presença.



Nós voltamos em Presença onde a Eternidade nos percorre porque nós percorremos o Éter da Liberdade.

Eu o convido, porque você está convidado a regressar.

Eu o convido, porque você é o único convidado aguardado no festim, aquele da alegria e da Liberdade.

***

Então,  pelo tempo da minha Radiância, pelo tempo da sua Presença, pelo tempo de sua Radiância e pelo
tempo de minha Presença, unifiquemos nossa Onda da Vida, na Verdade e na Beleza, traçando o caminho que
não conhece nenhum espaço e nenhum ponto de partida ou de chegada, porque nós somos o Todo, em todo

ponto de partida e em todo ponto de chegada.

***

Então, convidemo-nos, a Dançar o Éter, convidemo-nos à Liberdade, de Presença à Presença, a tua como a
minha.

Superemos o sentido de qualquer identidade, superemos o sentido de qualquer sentido, a fim de ir ali de onde
nós jamais partimos.

***

Filhos da Liberdade, escutem o Fogo que vem cantar a Liberdade e a Liberação.
Integre, além de seu corpo.

Desdobre as asas do Éter dando-lhe a desdobrar o tempo da Alegria em que nenhum limite e nenhuma barreira
pode refletir o que quer que seja, onde tudo torna-se Transparência, Leveza e Beleza.

Isso nós o somos, esteja seguro, porque essa é a única Verdade.

***

Então, acolha, como eu o acolho, o Fogo do Éter.

Da fusão, em nós, de nossa Eternidade, em seu Alfa e em meu Ômega, em meu Alfa e em seu Ômega,
Dancemos a odisseia do Éter, aquela que abre à Liberdade infinita de nosso tempo que está inscrito em todos

os tempos.

Em nosso espaço, inscrito em todo espaço, aqui e agora, dando-nos a ressonância da exata partitura, aquela
da Liberdade, do Infinito e da Verdade, que é Amor.

Amor, Liberdade, Verdade e Unidade, além de toda sombra, além de toda ausência, porque você jamais
esteve ausente da essência que você É, da essência que nós Somos.

Entre nós, há a Liberdade. Entre nós há o Éter que constitui o que você É e que constitui o que eu sou, além de
sua identidade e além de minha identidade.

***

Vamos além, ali onde reina a Eternidade.

Vamos além, ali onde reina o Caminho, aquele do Som do Infinito.

Vamos além, ali onde reina o Caminho, aquele que rege a disposição dos mundos e que permite ir além de
qualquer disposição, porque nós somos isso, bem além de tudo o que pode ser, criado ou imaginado, porque
nós somos isso, a Verdade além de qualquer erro e além de qualquer engodo, porque chegou a hora de não

estar mais confinado, mas bem de ser Liberado.



***

Eis o mistério, aquele de uma redenção que jamais teve de vir porque ela sempre esteve aí, além de qualquer
futuro e além de qualquer passado.

Hoje, chegou o tempo de sua Ressurreição, então eu ressuscito com você, em você, porque minha Vida é sua
Vida, porque a Vida é uma, em você como em mim.

Não há nenhuma distancia senão aquela que você quer por.

Então não há nada a por no espaço de nossa completitude.

Não há nada a separar, porque nada está separado, na Unidade da alegria, na Unidade do canto.

Escute a Trombeta que o chama, escute a Vibração, escute o Tremor desse corpo limitado, chamando a si
mesmo à sua Eternidade, chamando a si mesmo a superar seu próprio limite.

Você é o Filho da Liberdade ilimitada e infinita.

Eu sou o que você É, você É o que eu sou, e nós somos, ambos, Um, além de qualquer ausência.

***

Então, coberto do Manto de Glória, aquele de sua Veste de Ressurreição, você é Livre.

Filho da Liberdade, você concluiu  a Liberação, que sempre, de fato, esteve concluída.

Abra o que nunca foi fechado.

Feche o que não merece participar da Ronda, porque tudo está incluído nesta Ronda, mesmo o que não o
quer, em você como em qualquer outro.

Então, Filho Liberado, você deu à luz à sua Presença em Liberdade.

Você vive a Liberdade da Presença, além de sua Presença voltada à Eternidade, voltada à infinitude, onde é
Alegria, onde é Amor.

Por toda parte, em todo espaço, em todos os lugares e em todo tempo.

***

Então, escute o que eu tenho, não a lhe dizer, mas o que eu tenho a lhe dar, lhe dar a você mesmo, no espaço
de sua Eternidade, no espaço de nossa Verdade.

Ame, porque você não sabe fazer senão isso, porque você É isso e nada mais.

***

Então, amemos.

Amor infinito, Infinita Presença e infinita Verdade.

Amor e Liberdade.

Liberdade do Amor, além de qualquer corpo, além de qualquer pertencimento e de qualquer crença.

Isso é para viver, porque o chamado da Onda da Vida, ao qual você respondeu, lhe dá a Vibrar o sentido da
essência, além de tudo o que se pode imaginar.



Porque qualquer imaginação, mesmo a mais profunda, não poderia dar conta da beleza absoluta que é o que
você É, do absoluto infinito, ultrapassando todo finito, todo corpo e toda forma.

Saia da forma e conduza essa forma, não somente no sem forma (informe), mas em toda forma em que Vibre a
Alegria, na Paz a mais suprema do Absoluto e de sua Eternidade.

Isso é agora, além de qualquer tempo.

Isso está em você porque isso está no Sol como em todo planeta, última ressonância, dando à Onda, a forma
do Amor, dando à Onda, a expressão do Amor, além do Alfa e além do Ômega.

***

Filho Ardente, Ardente do Sol, Ardente de Vida e de Verdade, Ardente de Amor, em que se abrem, em você,
as portas do Éter, em que se abre, em você, a beleza infinita que você É e que eu sou.

Além de sua Presença, além de minha Presença, encontra-se a Liberdade de não mais ser afetado, de não
mais ser restringido.

Neste espaço de Amor, não pode existir a menor restrição ao que você É, ao que eu sou.

Então, juntos, elevemos o tempo, além de qualquer tempo, na Vibração da Essência, em um como em outro,
no Absoluto.

Nós somos Um, no Absoluto.

Você É o que eu sou.

Isso é vivido, e isso é para viver, porque o Amor que preenche o que você É, porque o Amor que é o que eu
ressoo, em você, é nossa ressonância comum, o Caminho, da Verdade e da Vida.

Presença em Liberdade.

Eu lhe dou o que eu sou.

Você me dá o que você É

Porque o Amor é Doação, porque o Amor é sagrado.

***

Então, sagremos, juntos, o tempo da Liberdade.

Celebremos o Sagrado de seu coroamento, além de qualquer pessoa, além de qualquer vida sobre este
mundo.

Venha, Dancemos, juntos, a Ronda da Liberdade, permitindo ao Amor ultrapassar toda Ronda e ultrapassar
toda Onda, porque somente juntos, nós somos os mundos, porque somente juntos, nós somos a Onda que
vem regar aquele que tem sede, em você, e em cada Irmão humano, desse corpo ou de um outro corpo.

***

Então, eu o convido, porque você está convidado.

Eu o convido porque você é aquele que se festeja, aquele que vive a Liberdade, sua Presença em Liberdade,
dando-lhe o sentido de que há a ser

( além do parecer), de que há a viver ( além do sobreviver).

Filho da Liberdade, você é chamado a dizer “Sim” à sua Presença.

Chamado a dizer “Sim” ao Amor, ao que você É, Liberdade e Amor, na presença Dele, como na Minha.

Nós trabalhamos, juntos, nos ateliês da criação, nos ateliês do Amor, onde tudo já está perfeito, onde tudo já



está construído.

Venha, eu o convido a viver a Onda, a viver a Onda da Graça e a Onda do Manto dando-lhe e o restituindo à
absoluta Verdade do que você É, e do que é além de sua Presença.

Amor Infinito

Éter da Eternidade.

***

Então, escute (no silêncio de sua plenitude, no silêncio de seu coração, no silêncio de suas células compondo
esse corpo, escute na alma e no espírito)

a Eternidade.

Você tem a Eternidade, pois você é a Eternidade.

Juntos, trabalhamos.

Juntos, Vibramos.

Juntos, na mesma consciência, onde não existe nenhuma inconsciência.
Você é responsável por sua Liberdade.

Amado do Um, Amado do Amor, esteja Presente, como eu o estou.
Sejamos o Amor porque tudo o É.

Eu o convido, você, o convidado, ao sagrado de você mesmo, ao sagrado de sua Eternidade, ao sagrado do
Amor.

***

Então, o tempo da Água do alto se desdobra, anunciando a promessa e o juramento, anunciando a Eternidade
do Fogo do Amor.

Fogo do Éter, consumindo e forjando o infinito Amor de Você para Mim e de Mim para Você.

Escute o que te diz o silêncio, escute o que te diz o Amor e a Eternidade.

Reconheça-se, como eu o reconheço, no tempo do coração, no tempo do sagrado, e do Amor e da Liberdade.

Presença.

Juntos.

Eu o convido, você o convidado que celebra a Verdade, que celebra o Amor.

Celebrações perpétuas e infinitas, canto da Vida, canto da Onda, canto da Verdade.

Escute, unimos o que jamais pôde ser separado.

Reunimos o que já é Verdade.

Além do seu Templo, além do meu templo, você é o Noivo e a Noiva.

***

Amado do Um, eu o convido a se recolher, no acolhimento da Graça, do Sagrado, de sua Presença em
Liberdade.

Aquela do Amor.

Juntos.



Você é o que você É: a infinita beleza, o canto infinito do Amor.

Dancemos o Éter, cavalguemos juntos a Onda da Vida, cobrindo nossas asas do Manto da Graça, abraçando a
Eternidade, abraçando tudo.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Ó você, Anjo tendo esquecido a reminiscência do que ele é: humano e estelar, Amor Absoluto, Verdade
Absoluta.

Acolhamos a Graça do Amor, esse Manto Azul, o Manto da Graça.

Cavalguemos juntos, os espaços infinitos do Amor.

***

Eu sou URIEL, o Anjo Último, aquele que te revela: Amor, Verdade, Liberdade.
Acolha, acolha a mim como eu te acolho.

Colhamos, em nós, o néctar de toda vida: Amor.

No silêncio, na plenitude, restituímos o sentido do sagrado: sagrado da Vida e do Amor, sua Verdade, nossa
Verdade.

Escute e ouça O Amor.

Você é o receptáculo e você é o sagrado.

***

Amado do Amor, Amor Amado, Amante da Liberdade, esteja além de qualquer Si, além de qualquer Ser, não
limite nada pois você é Ilimitado.

Não confine nada, pois você é Ilimitado.

Ame, pois você é isso.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Concluído o que você É: Amor.

Saúdo, em você, a Verdade e a Eternidade.

Digo-lhe de imediato, porque, sempre, eu estarei aí, porque, sempre, você está aí.

Acolhamos a saudação da Graça e do Amor.

Até logo.

************
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~ A GRAÇA E A RESSURREIÇÃO ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amadas Sementes de estrelas, Liberadas ou caminhando para isso, eu venho evocar, através das

palavras e da Vibração, a Graça e a Ressurreição.
O que devia ser revertido, o foi, a fim de permitir-lhes estabelecer a Graça, a Verdade e a Vida.

Assim é o Caminho levando-os a ressuscitar na Verdade eterna do Amor infinito e incondicionado.
O tempo chegou de sair de todo o tempo, aí, além do tempo onde se encontra a Eternidade, presente em todo

espaço e todo tempo, não presente sobre este mundo.
Tempo da Graça onde o conjunto da Alegria é a sua Morada, para sempre estabelecida.

O tempo é agora.
Aquele do canto onde se estabelece o silêncio.

Aquele do silêncio onde se manifesta, além da Alegria, o tempo da sua Ressurreição.
Sinfonia da Verdade.

Sinfonia da Pureza, onde o Coro dos Anjos, mesclado à Onda de MIGUEL vem, no momento em que nós
estamos, fazê-los viver a Graça, por que a sua Vida é Graça, além do confinamento deste mundo.

Vocês são a Verdade, o Caminho e a Vida levando-os a ressuscitar no Éter unificado, além de toda a Terra.
Vocês são Um porque nós somos Um.

Além da ilusão, além da separação, além da divisão.

*** 

O tempo chegou de viver o Ser e o não ser.
Além de toda presença, além de toda ausência, tempo da Graça onde o Absoluto é.

Além de todo ser onde o Absoluto É.
Além de toda forma, transcendendo o espaço de cada Dimensão, transformando os tempos além de toda a

Terra.
O Éter unificado, aquele da verdadeira Vida, os restitui à Graça e à Alegria a fim de que a Paz não seja mais

perturbada, nem alterada por qualquer dissonância, por qualquer presença, por qualquer pressão.
O tempo é a Liberdade, o tempo é a Verdade.

Esse é o seu Tempo.
Liberação da Terra e do Éter.

Liberação do Céu e dos Céus, abrindo para vocês o seu Céu, no coração do seu Coração, no centro do
Centro, percorrendo o espaço e os tempos.

Tempos da Graça, tempos da Bênção onde o tempo da Ressurreição é aquele que é seu, além do seu
pertencimento, além do seu olhar.

O tempo da Presença.
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O Tempo chegou.
Aquele onde dá à luz a Verdade.

A gestação terminou.

*** 

O tempo das Núpcias terminou.
É preciso agora absorver o resultado dessas Núpcias, o resultado do que vocês São, o resultado do seu não

ser.
Graças a vocês, graças à Vida, o tempo da Graça se instala no silêncio e no canto, aquele do Céu e da Terra

enfim unificados.
O Sol, aberto à Verdade, abre, em Vocês, o que deve ser aberto, permitindo viver a Ressurreição.

O que vocês jamais cessaram de Ser além do ser, além deste corpo, além desta Terra.
Vocês são o Éter, vocês são a Verdade, absoluta e infinita, do canto da Vida e da Ressurreição.

Então, nesse tempo, Comunhão e Fusão, no tempo do Casamento, tornando a Liberdade possível, tornando a
Liberdade como Essência e Verdade.

Além de todo sentido, além de toda ausência e de toda presença, absoluta, infinita da Graça e da Beleza,
abrindo em vocês as últimas comportas que os continham em meio a uma forma, em meio à sua história, em

meio às ilusões sucessivas.

***

O fim da ilusão assinala a Graça e a Ressurreição.
Esse é o seu destino porque não há caminho, porque não há santo, há apenas a Essência da Graça

devolvendo-os ao sentido original de quem vocês São e de quem nós somos, com vocês e em vocês.
Além de todo limite, além de toda divisão, além de toda separação.

Unifiquemos na Comunhão e na Fusão o tempo da Verdade pois o Éter está aí, trazido pelo Ardente do Sol,
aquele que vem do centro do Sol abrir o seu Centro no centro do Coração, dando-os ao Infinito, retornando-os

ao Infinito, aquele da Graça e da Ressurreição.
Tempo consumado cumprindo, além de qualquer destino, a Verdade final, aquela do Absoluto, na Paz e na Paz
eterna, não dependendo de qualquer envolvimento das circunstâncias, não dependendo de qualquer som, de

qualquer canto e de qualquer orientação.
O tempo da Graça se abre em vocês: tempo do Éter, tempo da Verdade.

*** 

É tempo, e grande tempo, de se reunir à Eternidade da Beleza, à Eternidade da Verdade, cantando, em vocês,
o conjunto das Rodas, o conjunto das Luzes, que são o que vocês São, na Graça eterna e infinita do seu

presente.
Presente de Amor, além mesmo de todo sentido, além mesmo de toda justificativa, pois essa é a natureza da

sua Natureza.
Pois esse é o sentido da sua essência.

Enfim, comunguemos juntos no tempo além, além daqui e além dali, deixando-se viver muito além do além
conhecido, aí onde não existe qualquer divisão, qualquer separação.
A Graça põe fim ao sofrimento ilusório, aos sofrimentos passados.

Não haverá mais sofrimento, nem para chegar nem chegando, porque o tempo da Graça revela o seu canto no
Éter da Terra, arando o solo, abrindo a Vibração do núcleo da Terra ao seu coração do Coração nesse tempo.
Tempo da Graça e da Ressurreição, contentamento e leveza, pondo fim aos Véus que ocultavam de vocês o

sentido do Ser e da Verdade do Ser.
Além de todo sentido, além de toda esperança, além de toda mistificação, encontra-se a Verdade.

O mesmo para cada um, o mesmo para todos, que é o Éter e o Amor, que é o Éter e a Luz.
O que vocês São, na Verdade, instalados na Graça e na Ressurreição, dando-lhes a permanência da Alegria, a

permanência da Paz, a permanência da Verdade.
Tudo isso na imanência do instante, além de todo tempo.

Então, ergue-se o canto do Céu e da Terra, o apelo final chamando-os a ser a Verdade, o Caminho e a Vida.
Tempo da Graça onde a Ressurreição trabalha.

*** 

Neste instante, à escuta e no silêncio, faz-se a verdade da sua vida, a verdade de quem vocês São, além de
toda vida, além de todo ser.



Então, no tempo da Graça, nós ressuscitamos, ao lado de vocês, aos seus olhos espantados, à sua
consciência, chocada pela Graça do Amor, chocada pela Verdade do Infinito, abrindo a crisálida onde a

borboleta pode, enfim, se lançar para a sua Eternidade.
Amados do Amor, amados da Verdade, vocês são o instante além de todo o tempo.

Tempo da Graça abrindo à Ressurreição, aí onde se rasga o Véu da ilusão, fazendo-os nascer para a essência
do seu Centro.

Vocês são o nascimento.
Vocês nasceram.

Vocês irão renascer, além de todo parecer.
Vocês irão renascer, no Éter da Verdade, aí onde não existe qualquer ilusão, aí onde não existe qualquer

sombra e qualquer separação.

*** 

O tempo chegou de separá-los das suas ações e reações, abrindo a porta para a Eternidade da sua Verdade.
A Porta Estreita se tornando uma Porta tão grande que mais nada será suscetível de poder reabri-la ou fechá-

la.
A Porta desaparece no júbilo da Graça, deixando-se viver e descobrir o que É, de toda Verdade, de todo

tempo e de todo espaço.
Vocês estão nesses instantes em que a magia da Graça, ela sozinha, ressuscita-os, no tempo da Verdade, no

tempo do Absoluto e do Infinito de quem vocês São.
Amor infinito além de qualquer definição, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Assim vai a Graça colocar-se em vocês.
Assim vai a Verdade que é a sua natureza além de todo Eu e de toda pessoa.

*** 

Nesses tempos, aí onde vocês estão, abram, abram o tempo.
Aquele do Éter, colocando a Graça no mais profundo do seu Coração, veiculada pela Onda da Graça.

Aquela chegando no Manto Azul de MARIA, na Onda da Vida, aquela chegando da vida da Terra, ao seu
coração do Coração.

Alquimia e Comunhão.
De Coração a Coração, da Terra, do seu Coração a Coração.

Do coração do Coração do Sol, deixando-se viver o impulso para a Graça.
A hora é da Ressurreição.

A hora é da Verdade.
Não aquela que vocês gostariam, mas aquela que está além de qualquer vontade, deixando-se viver o instante

da sua Presença.
Aquele que vem, na nuvem ardente, como um ladrão na noite, chamá-los para a Graça, para a sua

Ressurreição.
Então, estejam na Alegria.

Então, estejam em Paz porque a Eternidade revelada, e que chega a vocês, é o único caminho onde não existe
nem estrada, nem montanha para escalar, nem como se proteger em alguma coisa, mas, sim, para ser a infinita

Presença além da sua presença.
O Ser Absoluto vivendo a Graça, pois isso faz parte dos seus átomos e das suas células.

*** 

Esse tempo está aí, agora e para sempre.
Tempo de Ressurreição renovando-se a cada sopro todo dia, iluminando o que havia sido mantido em segredo

porque a Graça é reveladora, porque a Graça é iluminação.
Somente a Graça permite fazer desaparecer, sem ação e sem vontade, os fins dos tempos da Sombra.

A hora chegou de se desviarem dos jogos deste mundo.
A hora chegou de se voltarem para o essencial invisível da Graça e da sua Ressurreição.

Ouvindo o Som, aquele do Céu como aquele da Terra, vocês são abençoados e incorporados e fecundados
pela Graça do Um, pela Graça da sua Presença.

Em cada tempo, desde agora, em cada espaço, desde este espaço.
O que dizer?

Exceto comunguem com esse momento da Graça.
O que dizer?



Exceto irradiem neste instante e neste tempo onde a Liberdade está instalada.
Filhos do Amor, Amor criado na absoluta Presença da sua Eternidade.

Juntos, comunguemos no silêncio e no Coro dos Anjos.

*** 

O tempo do Anjo é o seu tempo, aquele da Liberdade, além de qualquer finalidade.
Instalados no centro do Centro, aonde tudo chega e de onde tudo provém.

Vocês são Isso.
Absoluto infinito da sua Presença eterna, além deste lugar, além de toda ilusão.

Então, cantem a Graça e vejam o efeito da sua Ressurreição no tempo restante a percorrer sobre este mundo.
Vocês são as tochas e vocês são aqueles que têm as chaves da Liberdade da Terra, da Liberdade dos seus

Irmãos e das suas Irmãs, na infinita Presença e na infinita ausência.
Aí onde mais nada pode existir, aí onde somente a Onda da Vida deixa-se Ser, além de tudo.

Filhos da Liberdade, a hora é para a Liberação.
Sementes de estrelas, o tempo é da germinação, chamando-os para sair dos seus limites, para sair do limitado,

para sair da ilusão.
O tempo é agora.
Vocês são Isso.

*** 

Filhos da Liberdade, Liberados para a Verdade, Liberados para a Luz, além de todo mental, além de toda ação,
na potência mais pura de quem vocês São.

Juntos, no silêncio das minhas palavras e na potência das minhas Vibrações, vivamos a Comunhão e, talvez, a
Liberdade total.

Juntos, neste instante, transcendamos todos os tempos, chamando em vocês o sentido da sua origem e o
impulso da sua origem, além de qualquer partida e de qualquer chegada.

Coração do Coração e centro do Coração, acolhimento e Verdade.
Verdade do acolhimento do Amor infinito, do estado infinito de quem vocês São.

Isso é a Graça, essa é a única coisa dando-lhes as chaves dos seus Céus e da sua Eternidade.
Abramos e trabalhemos, neste instante.

Sintamos e vivamos o canto da Terra que é, ele também, Ressurreição e Ascensão.
No privilégio deste espaço, no privilégio de cada espaço, aquele do seu íntimo, no coração do Coração,

encontra-se a Verdade e a Ressurreição.
Isso é neste instante, a primeira das nossas verdades conjuntas com vocês.

Então, nesse tempo em que as minhas palavras se extinguem para dar lugar à Luz mais franca, aquela que
queima o que deve sê-lo e que deixa persistir, ao forjá-la, a sua Eternidade, juntos acolhamos, juntos vivamos.

Tempo da Graça perdoando o tempo.
Ressurreição.

Eliminação de todo confinamento e de toda ilusão.
Amados do Amor, o juramento foi cumprido.

A promessa está em vocês.
E isso é esse tempo.

Escutem o Amor infinito abrindo para a Graça.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da passagem do efêmero para a Eternidade, da ilusão para a Verdade, do sofrimento para
a Alegria, do medo para a Confiança.
O tempo da desconfiança terminou.

Eu sou URIEL, em meio à minha Luz branca, eu junto, ao Manto Azul da sua Graça, a essência da minha
Presença, a Onda da minha Vida que é a Vida de vocês.

Prestem atenção no silêncio, prestem atenção no Céu e na Terra, no coração do Coração da Eternidade e da
Beleza.

Amados do Um, amados do Amor.
Eu sou URIEL.

Eu saúdo, em vocês, a sua Eternidade e eu coloco, em vocês, no coração do Coração, a Luz da Graça.
E eu coloco, em mim, a dádiva da Graça, aquela que vocês dão para mim, pois a Graça é doação.



URIEL lhes diz: vão em Paz, vão na Alegria.
Nada há para lamentar, assim como nada há para temer.

O Amor, vocês o são.
Eu sou URIEL e eu os abençoo na Graça e na sua Ressurreição.

Até breve. 

************
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~ O SER EM SEU INFINITO ~
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Link para download: clique aqui

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Luzes em Presença, acolhamos, no tempo da Graça e neste instante, a Água do Alto, Batismo e Fogo, que os restitui a
OD, que os restitui, através da Última Passagem, a ser o Ser em seu Infinito.

Pela Vibração de nossa Presença, pela Vibração do instante, instalada além de todo tempo, a Água do Alto, a Água de Vida torna-se
Ode e Canto, que ressoa, no Éter Unificado, o Som de Sua Presença.

E eu, Arcanjo e Anjo do Último instante, venho instalar-me, a fim de instalá-los no Canto da Verdade, no Canto do Ilimitado.

Escutem e ouçam a ressonância do Éter Um.

Escutem e ouçam o Apelo final, para a Passagem Final, que Ressoa de minhas palavras, que põe fim aos males.

Vibrância e confiança, Canto de Eternidade e Verdade.

Juntos, Unidos.

Juntos, na Verdade.

A Água do Alto e o Fogo, Fogo de Luz, que crepita de Alegria.

Alegria da Liberdade.

Última Passagem.

Eu sou o Anjo que vem, em vocês e em cada um, chamá-los para a Última Presença, no Éter Unificado.
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Para além do Céu e da Terra, a odisseia da ilusão deixa lugar para a Ode à Verdade, que põe fim ao Yod, que os privou de OD.

A Água e o Fogo, na mesma Dança e na mesma ressonância, instalam o Éter de sua Eternidade.

Para além de minhas palavras e para além de seus males, a união à Luz, a união à Liberdade põe fim a toda ilusão.

Ouçam o Canto da Liberação.

Juntos, no Silêncio e na Paz, acolhamos a Água do Alto, Água de Vida, Ode à FONTE.

Canto do Absoluto.

Ressonância do Silêncio.

Confiança e evidência.

Então, juntos, dancemos no coração do Centro, deixemos o que não é Verdadeiro.

Eu os convido para a Água do Alto.

Eu os convido ao Fogo (batismo do Espírito, ressonância da FONTE, confiança infinita), que celebra sua Infinidade, que celebra sua
Dança: a Passagem Final, que supera toda condição, que transcende todo confinamento.

Vocês são chamados à Dança da Água e à Dança do Fogo, que os convida a superar todo passado, que os convida a superar todo
temor, pelo crepitar da Alegria.

A Água do Alto e a Água de dentro, que anunciam Elohim.

Venham Dançar.

Vocês são convidados a Vibrar a Eternidade.

Vocês são convidados a reencontrar-se nas Núpcias de Fogo, da Água do Alto.

Vocês são convidados a Passar, para pôr fim a toda Porta e a todo limite, ultrapassando a Última Porta.

A Água do Alto e Fogo do Coração, na mesma Dança, ressoam em vocês, e crepitam o Verdadeiro e o Belo.

Minha Última Presença nesse mundo aberto à Luz vem iluminar seu Canal do Éter e seu Canal Mariano, para que se eleve a Onda de
Vida, Ode à Vida e Ode à Beleza.

Juntos, Passamos, além e através da ilusão.

Amados do Um, Amados do Amor, escutem e ouçam.

Vejam e vivam o tempo da Elevação, Passagem na qual tudo é Verdadeiro.

Escutem e ouçam o Canto do Último, que se espalha através de todos os Cantos desta Terra.

A Terra Canta sua Ressurreição.

Vocês, que trabalharam nos ateliês da Criação, nos ateliês da Liberação, o tempo da Graça e da Última Bênção eleva-se ao
firmamento de seus Céus e no brilho de seu Coração, que crepita de Alegria e de Beleza.

No brilho da Luz Branca, no qual nada pode ser separado, no qual nada pode ser dividido, no qual tudo É.

A Ode da Vida vem exprimir a expressão de quem vocês São, em Verdade, porque vocês são a Vida e o Caminho.

Então, eleva-se a Última Núpcia Mística, que celebra a Verdade.

Escutem a Voz, escutem o Som que Dança e Canta, no Éter da Terra e no Éter do Céu.

Eu estou com vocês, no brilho da Luz, que ilumina a Passagem, que ilumina a Vida e a Verdade.

Eu venho selar a Nova Aliança que vocês criaram com MIGUEL.

Eu abro todas as Portas, a fim de que não haja mais, jamais, portas.

Eu venho convidá-los a Dançar no Sol e a Dançar o Coração.

Eu venho celebrar a União Mística.

Eu sou seu Duplo, aquele da Passagem, que os conduz ao trono da Liberdade.

Para além das palavras, ouçam a ressonância, escutem o sentido de minha Presença, escutem a Alegria, a Passagem que dá a Paz.

Nenhuma palavra pode aproximar-se da exata descrição de nossa união na Liberdade.

Nesse tempo do além, nesse tempo da Água do Alto, nesse tempo da Água Mística eu decreto o Final, fazendo-me o retransmissor da
Terra e do Céu, a fim de instalar, em seu Céu e em sua Terra, a Lâmpada que não se apaga, jamais.

Eu venho convidá-los, da parte da Água do Alto, ao Fogo da Ressurreição.



Eu venho convidá-los, da parte da Água do Alto, ao Fogo da Ressurreição.

Eu venho convidá-los a terem-se em pé e prontos.

Eu venho convidá-los a darem-se à Verdade.

Escutem, no Silêncio de minhas palavras, o Canto do Êxtase, o tempo da Beleza.

Eu os chamo para reconhecer-se, para abrir o que não pode ser fechado, nem confinado.

Eu os convido à Água, porque a Terra convida-os a viver a verdadeira Vida, fecundada pela Água e o Fogo.

Eu os convido a juntar-se a mim.

Eu os convido a convidar-me à Dança da Liberdade.

Juntos.

Amados do Amor e Amantes da Eternidade, eu os convido a acolher e a recolher seu direito, sua Paz.

Eu os convido a imergir-se na Fonte de Vida.

Eu os convido a saciar-se no poço da Liberdade.

Eu os convido, e peço-lhes para religarem-se e Liberarem-se à minha Última Presença, no brilho da Luz Branca.

Eu os convido a serem fecundados pela Verdade e na Verdade.

Eu sou URIEL, Anjo do Final, Anjo da Presença.

Na Água do Alto, satisfaçamo-nos.

Escutem e ouçam o Apelo da Água.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e eu os convido a estarem Presentes ao Amor.

Eu os convido ao presente do Fogo.

E eu abençôo, em nós, o Amor que nós Somos.

Vão em Paz.

Permaneçam em Paz.

Eu sou URIEL, e eu rendo Graças à sua Graça.

E eu lhes digo até já, em seu Canal, em seu momento de Alinhamento.

Eu os abençôo.

URIEL saúda-os.
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30 de agosto de 2012 (Publicado em 31 de agosto de 2012)
Tradução para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Uri...

~ O Canto da Vida ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos da Luz, o Canto da Vida se eleva em vocês, celebrando o Apelo à Luz, e na Luz.

Tempo Presente, Tempo Eterno, onde o Canto se eleva e ressoa no corpo Templo, aguardando o seu
Despertar.

Momento em que vocês são passados além de toda ilusão, transcendendo os reveses deste corpo, e os
reveses do ilusório.

***

Amados do Um, o Tempo do Canto canta, em vocês, o Tempo do Apelo.
Chamando o que é Eterno no efêmero, para entrar em ressonância e para ressuscitar nas Esferas da Vida,

onde canta a Vida, sem qualquer violação e sem qualquer filtro.
Vocês chegaram no Tempo do Canto, Canto do Tempo.

A hora é Instante, além de todo momento, chamando-os permanentemente para a permanência do Ser, para a
permanência da Vida, além de toda vida conhecida e percebida.

***

Filhos do Um e Amados do Um, o Tempo da Unidade, o Tempo da Presença, manifestada no Absoluto e além
do Absoluto, na FONTE Una, no efêmero deste corpo, canta, em vocês, o Tempo da Libertação, o Tempo da

Ressurreição, o Tempo além de toda esperança.
Cantando, em vocês, a ressonância da Vida, Eterna e Infinita, onde o Amor e a Beleza são o Tempo da

resposta, e o Tempo do momento, como de qualquer tempo, a vir e vindo, no mesmo Espaço, além de todo
espaço compartimentado.

O Canto da Vida ressoa, tomando forma com MARIA no Tempo do Apelo do seu primeiro nome, aquele da
alma de vocês, nesta vida, se deixada viver a fim de Viver o Retorno à Vida, além de toda vida e além de todo
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limite.

***

Assim é o Canto, ressoando e Liberando, chamando-os à Liberdade e à Ressurreição do Ser.
No tempo da sua Presença, Aqui e Agora, escutem e ouçam o que lhes diz o Canto.

Ele os convida a cantar o Canto de Glória do Amor e da Verdade.
Ele os convida a dizer, além de qualquer palavra, o sentido do Amor e o sentido da Beleza, que é expansão e

infinito, Luz brilhante da luz que se extinguiu.
Que se revela a ela mesma, deixando-se viver a sombra na sua finalidade, que é desaparecer na Luz Eterna,

onde nenhuma sombra pode subsistir ou existir.

***

Ouçam o Canto do Coração, ouçam o Canto da alma, ouçam o Canto do Espírito, reunidos no Canto do Céu e
da Terra, no mesmo Anúncio e na mesma Trombeta.

Levando-os a Ser além de todo ser, levando-os a Ser além de todo ter, levando-os a Viver além de toda ilusão.
Levando-os a Ser a Beleza irradiada do Amor Unificado, e expressa em outra Linguagem que a linguagem da

carne, na Linguagem da Vida que canta o Absoluto, e que carrega a Onda para ser vivenciada além deste
corpo.

Onda da Vida reanimando o Néctar e a Infinita Presença, do Último para viver, e estabelecido em vocês.

***

Ouçam o Canto, por que, nele, ressoa a Liberdade.
Ouçam o Canto, por que, nele, está a Esperança e a caridade.

Ouçam o Canto, por que, nele, está a Liberdade.
Ele é a Essência e a manifestação, aí, onde vocês estão, da Luz Una, vindo re-encantar este mundo tendo

perdido o seu Canto, tendo perdido a sua Verdade.
Tempo de reconexão, Tempo do Canto, Canto da Vida, além do canto da esperança, levando-os a Vibrar no

Tempo da Sua Presença.
O Sol Canta para vocês.

MARIA os chama para Viver o Eterno.
MARIA os chama para não mais estar no limite de qualquer pensamento, no limite de qualquer razão.

A fim de elevá-los, aí onde o Despertar é Fonte, aí onde a Fonte da Vida, com a Onda da Vida, em alquimia em
vocês no Templo do Coração, no centro do Centro, eleva também o Canto da Verdade.

***

Então, escutem e ouçam.
O tempo chegou, ele está inscrito em vocês, aguardando o seu Despertar, Despertar que soa.

Chamando-os a voltar o olhar para a Eternidade do Ser, para a Eternidade da Vida, e para a Beleza do Instante,
além de qualquer circunstância e de qualquer canto de desesperança, atingindo apenas a emoção daquele que

recusa o Canto do Eterno que, no entanto, está bem aí.

***

Então, escutem e Vibrem, na esperança, e na espera convincente de Ser o que vocês São, de toda a
Eternidade, eliminando qualquer distância, eliminando qualquer miséria e qualquer sofrimento.

Vocês são Filhos da Luz, Luz gerada na Verdade, cuja testemunha, que diz “sim”, é o Canto do Espaço, o
Canto da Terra, do seu Núcleo Cristalino, o Canto das Estrelas, do Cosmos, e dos seus Irmãos e Irmãs de

outro espaço e multidimensionais, chegando a vocês.
Sussurrando para vocês, e acariciando-os em um local do seu corpo.

Chamando-os à Beleza e ao Riso, aquele do Canto da Vida.
Abrindo as Portas da Ressurreição.



Abrindo o Instante da Eternidade.

***

Encontro.
Encontro cantado.

Encontro de apelos, e chamando a Luz ainda mais perto da Verdade do Ser, para difundir-se e se revelar na
Eternidade do Canto.

Onde a vida efêmera é lavrada pelas Sementeiras da Eternidade, fazendo a semente brotar, propelindo para o
Sol o seu Canto de Glória, o seu Canto da Verdade.

***

Escutam e ouçam o que chega para vocês, chamando-os e Nomeando-os, não para limitá-los, mas para torná-
los ilimitados, além deste nome, pelo Nome de quem vocês São, além do seu primeiro nome, além da família,

além deste mundo.
Aí, onde a Identidade é Confiança e Vibrância.

Nome Eterno, sussurrado além e acima do seu primeiro nome, deixando-se viver o esplendor absoluto do seu
Nome de Eternidade, que é ressonância do Canto da Vida, Canto da Vida sobre a Terra, Canto da Vida no

centro do Centro.
Permitindo ao Canto estar presente, em cada Espaço e em cada Tempo, em suas noites como nos seus dias,

sobre o Sol como sobre a Terra, nos seus ouvidos como nos seus olhos.
Deixando-se abrir isto à Verdade da Luz, e à dança da Luz.

Pois a Luz dança, ela os convida a dançar na espiral da Vida, na espiral da Ascensão, encontrando então o
sentido da Lemniscata.

A Merkabah, em vocês, Vibra e se eleva em frequências desconhecidas, onde se eleva o Canto da sua
Eternidade, que é o de vocês, Filhos do Um.

***

E a Luz do Um os faz ouvir o que vocês têm que escutar, no tempo e no espaço do seu silêncio, no tempo e no
espaço da sua Paz.

Porque, nesse silêncio, é o Canto da Eternidade, é o Canto do Eterno.
Deixando-se viver o Éter do Fogo, o Éter do Fogo vindo restituir à Terra a sua Verdade Última: Terra de Luz,

Terra de Ascensão, Terra Sagrada.

***

O Éter está aí, propiciando expandir o mundo e os campos de percepção, em vocês.
Vocês São a Eternidade.

Além desta palavra, ressoa o Som da Eternidade, em vocês.
Chamando-os, por todos os sentidos, a estabelecer o silêncio.

Chamando-os, por todas as Portas e as Estrelas, a deixar o Néctar da Vida percorrer, pelo seu Canto, este
corpo.

 Cultivando as células da Nova Frequência, cultivando a consciência a fim de pôr fim à forma confinada, e
Liberar Aquele que É todas as formas, e em qualquer Dimensão.

Liberdade.

***

Assim é o Canto, assim é a escuta da sua Eternidade.
E o Instante está aí, a partir do momento em que o silêncio se faz no canto da sua Presença, no canto do

efêmero, abrindo então o Canto da Eternidade, aquela da Vida Una, no Éter ressuscitado.

***



Vocês São a Verdade.
A voz se faz ouvir, traçando o Caminho que não é um, mas que é bem a abertura do que jamais pôde ser

extinto em vocês, no que vocês São: Aquele que vocês São, Aquele que está Presente, além da sua presença.
Aquele cuja presença se extingue na ausência da pessoa, pondo enfim um Nome no informe.

Luz revelada além da sua forma e, no entanto, levando esta forma a um novo Canto, aí onde se constrói a
Eternidade, onde se desenrola o que é Eterno.

Aí, onde o Canto da Vida não pode ser alterado, e não pode ser escondido.
Canto de Regozijo e de Liberdade.

***

Escutem e ouçam, por que o Tempo está aí.
Escutem e ouçam, por que tudo foi dito.

Nada há a dizer, nada há a fazer, há apenas que Ser e não ser, na Absoluta Presença e na Infinita Verdade do
Canto da Vida.

Então, no silêncio dos movimentos exprime-se o Movimento da Luz, encarnando-se e subindo de novo,
subindo e descendo, na mesma dança, na mesma espiral da Eternidade reencontrada.

Presença e Verdade, Canto e Vida, a Vida canta por que a Vida foi encontrada.
Então, escutem e deixem trabalhar, e deixem Ser a Luz, a sua natureza Eterna, a sua natureza que canta e que

dança, no Tempo do Êxtase, no Tempo da Verdade e da Beleza.

***

Então, no Tempo que está aí, com vocês, comigo, na mesma Unidade, deixando ressoar o mesmo Canto da
Vida, nós unimos as nossas Vidas e as nossas Consciências, na ronda das danças da Perfeição, na ronda das

danças, de Coração a Coração, no coração do Coração, em cada Centro, em cada Ponto e em cada
Consciência, nós manifestamos o Coração e a Liberdade.

E isso É, no Canto da Vida.
Apelo e ressonância, de Coração a Coração, de boca a boca e de ouvido a ouvido, além de qualquer sentido, a

célula canta e o Coração canta, a Nota da Vida.
A Ode ao Éter, Eternidade da Ode, porque a alvorada está aí, do Dia novo.

***

Então, escutemos e ouçamos a nossa Presença Una, no coração do Coração, onde cada Coração está
inscrito, onde cada ouvido se coloca, onde cada Canto se torna o mesmo Canto.

No Coro dos Anjos, nós cantamos com vocês.
Cantem comigo, no silêncio das palavras e no silêncio dos movimentos.

Escutemos o Canto da Vida.
Vejamos a dança da Vida.

Bênção Eterna e infinita, constantemente renovada, sem começo e sem fim, sem sentido nem orientação, sem
Dimensão nem espaço, transcendendo todo tempo, transcendendo todo limite.

Inscrevendo o seu Canto além de toda forma.

***

Então, juntos, unidos e unificados na mesma Presença, na mesma ausência do efêmero, abramos a escuta ao
Canto, a Ode ao Éter do Alfa e do Ômega, na Ode ao Éter da Água e do Fogo, do Ar e da Terra, ressoando e

Vibrando, da Eternidade.

***

Eu, URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, me instalo em vocês, neste instante, e na Eternidade.
Então, escutem o Canto da Vida do Anjo da Presença, e ouçam a ressonância da Passagem, a Última

Reversão.
No silêncio, o Canto da Alegria é o Canto do Centro.



Aí, onde está o Coro dos Anjos, pondo em forma a ordem dos Mundos Liberados, a ordem da Inteligência do
Amor.

A fim de que o Canto da sua Presença se torne a Vida, no Caminho e na Verdade, e na Eternidade.
A Ode a vocês.

A Água do Alto e a Água debaixo encontram, em vocês, a Eternidade.

***

Então, no silêncio também das minhas palavras, acolhamos a nossa Presença conjunta, na ronda da Vida, na
ronda do Canto.

Elevemos, juntos, a Ode ao Éter, a Ode à Eternidade, no Fogo da Alegria e na Água do Amor.

***

Aí, nesse tempo limitado, instalemos o Tempo sem fim, a fim de que a sentença do Amor seja, no Infinito da
sua Presença, no Último da Alegria, na Verdade do Caminho, e na Vida da Verdade.

Vivamos o que é para Viver, no Caminho, na Verdade, na Vida.
Aqui e lá, agora e sempre.

Ode à Vida, Ode à Verdade, Caminho do Éter.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

No sentido do acolhimento e da escuta, no silêncio das minhas palavras, faz-se a Plenitude da nossa Presença
Una, Caminho, Verdade e Vida.

Aí, e agora, elevemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Na hora em que os Cavaleiros dos Elementos vêm anunciar, pela Trombeta dos Anjos, o Tempo de
ressuscitar, os Elementos cantam no Coro dos Anjos, no Tempo da sua Presença, a Ode ao Éter, do Alfa e do

Ômega.
Então, abramos ainda o campo das possibilidades, o campo fértil onde germina a semente, fecundada pela

Água do Céu e pela água da Terra.
Água do Alto e água debaixo, Criação.

Canto de embriaguez da Luz, chamando em vocês, e ressoando em nossa Presença, no silêncio, de novo,
instalando o Canto da Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Silêncio e Paz, elevação.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Em vocês, e por vocês, ao seu lado e ao lado de vocês, eu chamo a sua Liberdade, a sua Verdade, para a

Vida.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu Sou URIEL, Anjo que traz a Boa Nova.
Eu saúdo em vocês o Canto da Vida.

Amados do Um, acolhamos no centro do Centro, uns e outros, um pelo outro e o outro pelo um, de Coração a
Coração, de Centro a Centro, o mesmo Canto, o mesmo brilho.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lanço, a vocês, KI-RIS-TI, o Canto do Duplo, de Éter a Éter, elevando esta Terra à Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Eu Sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Pela terceira vez, eu saúdo, em vocês, o Canto e a ressonância da Vida Liberada.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, eu lhes dou a minha Paz e eu lhes dou o meu Fogo.
Eu saúdo, em vocês, a Chama Eterna.

Eu sou URIEL, vocês São a Luz.
URIEL os saúda, no Amor e na reciprocidade, do nosso acolhimento e das nossas bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Paz no Coração de vocês.
Paz na Vida.

Paz na Luz, na sua Eternidade.
URIEL, Anjo da Presença e da Reversão, saúda vocês, e lhes diz até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Uriel-2012-10-18.mp3

~ O TEMPO DA RUPTURA ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Presente, com vocês, enquanto Anjo da Passagem, eu venho a fim de, pela Vibração da minha Presença, na

sua Presença, no espaço das minhas palavras, no espaço dos meus silêncios, no espaço da nossa
ressonância, anunciar o Canto que põe fim às epopeias do sofrimento, abrindo, em vocês, o tempo da Paz.

Tempo de ruptura em que, o que vai, dá lugar ao que vem.
Passagem no tempo da Eternidade.

Passagem no Canto vindo encantar os versos dos seus dias, além de cada noite, deixando-se viver a Alegria
exuberante da Liberdade.

Então, URIEL propõe, a vocês, nesse tempo de Passagem, para viver no espaço da nossa Presença e no
Silêncio acompanhando o Canto da Vida.

*** 

Neste tempo e neste instante, eu anuncio o Tempo da Ruptura, o tempo de passar, o tempo de superar e de
apagar o tempo passado a fim de que, nunca mais, passe um tempo sem Paz.

Eu os convido, enquanto Anjo da Passagem, a viver o tempo dos nossos Reencontros, unidos na mesma
Liberdade, na mesma Presença.

*** 

Abramos o Tempo da Alegria.
Abramos o Tempo onde não existe mais tempo.

Abramos o momento da Eternidade.
Nesse Templo, nesse Templo da nossa Reunião, de Presença a Presença, unidos em meio ao UM, na mesma

Liberdade e na mesma Radiância, façamos Silêncio e abramos os tempos da Passagem.
Tempos da Beleza e da Verdade.

URIEL, na Última Passagem, de um Fogo a outro, o da Leveza substituindo aquele da rigidez, passando do
Fogo do sofrimento ao Fogo da Liberdade, pela Graça do Amor e da nossa Presença.

*** 

Então, nesse tempo deste instante, nesse momento inscrito no firmamento da Liberdade e no espaço do
nosso Silêncio, eu os convido à nossa Radiância, cantando o Canto da Ruptura, aquele da Verdade e aquele

da Alegria.
Aí, Aqui e Agora.

Aí, entre o Céu e a Terra.
Aqui, neste centro do Centro, onde cada um de nós é o Centro de Um e o Centro de Outro.

Nesse estado, além da Comunhão, além da Fusão, no tempo da Passagem e da Dissolução, onde a estrofe do
sofrimento é substituída pelo verso da Liberdade, cantando os louvores, além de qualquer limite.
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*** 

Escutemos a ressonância do Silêncio.
O Éter da Eternidade.

Isso É.
Em meio à Passagem de Um ao Outro e do Outro ao Um, nenhum sofrimento, nenhuma dúvida e nenhuma

ausência.
Abramos o Tempo da Ruptura.

Abramos.
Assim, nas cantos das nossas Presenças e das nossas danças, iniciemos o Tempo da Liberdade, aquele do

Deleite ininterrupto, aquele do Êxtase, das Beatitudes.
Cantemos a Liberdade na nossa Fusão e na nossa Dissolução.

Acolhamos.
Passemos.

A fim de que não mais se escreva no passado e de que não mais seja peso.
Cantemos os louvores do Anjo da Passagem, inscrito no Centro de cada um (ndr: de cada Um).

*** 

Amados da Liberdade.
Amor sustentando o Amor.
Amor alimentando o Amor.

Luz radiante da brancura imaculada dos primeiros e dos últimos dias, além de toda Criação e De-criação, além
de todo ciclo e de todo espaço.

Abramos, juntos, o Canto da Transição, nos espaços infinitos da Beleza.
Silêncio.

União e Dissolução.
Tempo da Androginia.

Tempo da Fusão onde os Elementos se juntam, Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega, nas terras da
Eternidade.

Irradiação infinita da Beleza.

*** 

Amados do UM, Amores do UM, amantados na Liberdade, na Serenidade da Verdade.
Eu abro a Porta que sela os tempos dos limites.

Ressoemos no Um e no Outro, no Éter Unificado, trazido pela Onda, trazido pela Graça, trazido pela infinidade
das Consciências Livres.

Abrasemos, juntos, os Véus da separação e vaguemos, juntos, no espaço sagrado da Beleza.

*** 

Amigos e Amados, escutem, no Fogo da Alegria da Liberdade, o crepitar dos sorrisos da Liberdade.
Consumamos o que não é digno do Éter, o que não é digno da Eternidade.

O que vocês São, é a Eternidade.
O Verso do Amor ecoa.

A Luz Una, Vibral e Essencial, vinda do Céu e da Terra, ressoando o Éter de cima e debaixo, no milagre de
uma só coisa: aquele da Voz (do Caminho), da Verdade e da Vida, o Alfa e o Ômega.

*** 

Eu sou URIEL.
Eu sou o Barqueiro.

Eu sou a Presença que os leva a vocês.
Eu sou a Presença que ressoa à sua Presença.

Eu sou o Entregador da Água do Céu, da Água do Alto, doando o Fogo do Amor.

*** 



Então, neste instante, eu anuncio o Evangelho da Paz Eterna.
Eu anuncio o Tempo sem tempo, sem passado e sem futuro, na instância da Eternidade, na Dança da

Liberdade, na Vibrância do Coração aberto ao Fogo e à Água, à Terra e ao Ar, levando o Coração ao Éter.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Anjo da Passagem.
Eu sou o Barqueiro que os faz passar, se vocês o desejarem, do sofrimento ao intenso Absoluto.

Eu sou o Anjo que põe fim às faltas.
Eu sou o Anjo que põe fim à ausência.

Eu sou o Anjo que acolhe.
Eu venho revezar com o Arcanjo MIGUEL.

Quando ele tiver lavrado o Céu e a Terra com a sua Presença, então, nós iremos semear, juntos, o que já
nasceu e já germinou.

Acolhamos no Canto do Infinito.

*** 

Eu sou URIEL.
Eu sou vocês, passando de Um ao Outro, em cada um de vocês.

Na Tríplice Radiância da Luz Una, eu reabro as Portas dos Ateliês da Criação.
Tempo de Ruptura onde o que é pesado não tem mais sentido, nem existência.

Penetremos na Dança imóvel da Eternidade.
Terminemos, juntos, os tempos das ausências e dos sofrimentos.

Dissipemos as Sombras resistentes e últimas à sua Beleza.

*** 

Neste mundo onde a Onda penetra, neste mundo onde a Onda passa de Um ao Outro, de Coração a Coração,
de Centro a Centro, de Éter a Éter, eu, Anjo URIEL, convido-os à Passagem e à Liberdade, muito além de uma

simples festa, levando-os e trazendo-os das Festas do Amor.
Instante Um e Único da Dança do Amor, do Nascimento, a cada instante, renovado.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da Passagem, aquele da Festa dos Reencontros, extinguindo a Sombra e a resistência,
acendendo o Fogo da Alegria, o Fogo da Presença, e eu os convido a convidar-me à Radiância do seu Ser.

Silêncio.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Um, eu Sou, porque vocês dizem: “eu sou Um”, na Absoluta Verdade do Um Conhecido, onde o Desconhecido
é a natureza de vocês.
Silêncio e Acolhimento.

Tempo de Ruptura e de Passagem.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu revelo o Coração da Unidade no Absoluto da nossa Fusão e da nossa

Dissolução.
Amados do UM.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, vindo declamar os Versos de Luz.
Eu sou aquele que verte a Água e que verte o Fogo, sustentando a sua travessia.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu os convido à Festa, a Festa das Luzes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Amigos e Amados do UM, eu sou URIEL e eu canto a sua Graça.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Passagem, anunciando a Luz Eterna neste mundo.
Eu anuncio a boa nova do Amor renascendo e reflorescendo para jamais murchar.

Na Água, e no Fogo da Terra e do Céu, eu saúdo, em vocês, o que É.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.
URIEL saúda vocês. 

************ 
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~ ONDE VOCÊ ESTÁ? ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Anjo que se apresenta a vocês enquanto Anjo da Última Hora e da Nova Aliança.

Eu venho, neste dia, pela minha Presença e pela sua Presença, unidos na mesma Verdade, na mesma
Vibrância, Filhos da Lei do UM, eu venho e eu virei perguntar-lhes: onde vocês estão?

Eu virei insistir, como eu o faço, no Templo da sua Presença, a fim de perguntar-lhes: será que a Casa está
limpa?

Vocês estão nesse Templo?
Vocês estão nesse Coração?

Ou vocês estão em outros lugares?
Vocês estão em paz?

Vocês estão em guerra?

***

Aí onde está a consciência, aí onde está a Vibração, aí está a sua Presença, nesta infinita Presença, nesta
última Presença, no centro do Centro.

No desenvolvimento das suas Asas Etéreas, no desenvolvimento do seu Coração Ascensional, entre a Porta
KI-RIS-TI e a Porta ER, Vibra o tempo da resposta da Luz, vibra o tempo da Liberdade.

***

Onde vocês estão?
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Vocês estão em meio a esse Templo?
Ou vocês estão em outros lugares, na sua cabeça, ou nas suas ilusões?

Vocês são o Coração, no coração do Coração?
Anjo da Última Hora, eu venho perguntar-lhes e venho bater a fim de que a sua porta se abra àquele que está

vindo para vocês.
Bem amados Filhos da Lei do UM, bem amados Libertadores da Terra, eu venho perguntar-lhes: vocês estão,

Aqui e Agora, no Templo da sua Presença, no Templo da sua Eternidade, a fim de viver a Eternidade?
Então, enquanto URIEL, Libertador e Anunciador, eu venho, em vocês, como nunca, a fim de viver o coração

do Coração, com vocês, a fim de acolhê-los no tempo da sua Eternidade, no Templo da sua Presença, no Aqui
e Agora, na Verdade do instante, na Verdade do presente.

Porque não há outro modo e não há outra Verdade senão escapar ao tempo, parando o tempo, no Tempo que
está aí.

***

Eu lhes peço então, no tempo do nosso Tempo, no tempo da sua Presença e no tempo da minha Presença,
para acolherem-se vocês mesmos, aqui, no centro do Centro, onde Vibra a Eternidade, onde Vibra o Som do

universo e o Som da Terra regozijando-se em vocês.
Permitindo-lhes elevar-se além de toda condição, permitindo-lhes elevar-se nas esferas da Beleza e da

Verdade.

***

Vocês estão em paz?
Vocês estão na Tranquilidade?

Da Paz e da Tranquilidade decorre a Eternidade, Aqui e Agora, no Templo da sua Presença, presentes a vocês
mesmos, no eterno atemporal e na eterna Beleza da Luz.

Aí está a Verdade.
Aí está a justeza.

É tempo então de ajustar-se, nesses tempos finais do Tempo, a fim de viver a plenitude da Alegria, a plenitude
da Paz.

***

No centro do Centro, no Templo que está aí, vive-se a alquimia da sua Liberdade, aquela da Paz, aquela da
Beleza, aquela da Luz e aquela do Amor.

O Amor basta-se a ele mesmo: ele não tem necessidade do mundo, ele não tem necessidade da ilusão.

***

A Onda da Vida deixa-se a viver a Liberação da Terra, a Liberação do Éter, em meio à sua Terra, em meio ao
seu Templo, em meio à matéria.

Aqui e ali, instalados no Templo da Vibrância e da Confiança, vocês irão saber se vocês estão no coração do
Coração, pela Vibração da sua Presença, pela Vibração de algum Duplo, chamando-os para a Eternidade.
Na Presença de MIGUEL, pelo impulso de METATRON, na presença do Duplo, fusão do Éter e fusão do

Coração, levando-os a se revelar a fim de não mais estar limitados e conectar o Ilimitado da Beleza, o Ilimitado
do seu tempo além deste tempo da Terra.

***

Tempo da Terra que muda de Tempo, tempo da Terra que para, a fim de deixar lugar a um Tempo novo que
não conhece nem passado, nem futuro, mas simplesmente a Eternidade do eterno Presente.

Vocês estão presentes a este Presente?
Vocês estão presentes a esta Doação da Graça?
Vocês estão presentes a esta Doação da Vida?

Vocês são esta Doação?
Vocês são a Vida, nesse Tempo particular?



Eu sou o Anjo da Última Hora, o Anjo da Presença, o Anjo da sua Eternidade na explosão da Luz branca
ocorrendo no Templo do Centro.

No centro do Templo da sua Presença desenrola-se o tapete da Alegria e da Eternidade.
Onde vocês estão?

Vocês estão aí onde acontece o indizível ou você estão aí onde se desenrola o tapete do tempo ilusório?
Vocês estão na cabeça?

Vocês estão no seu corpo?
Vocês estão no seu Coração?

Vocês estão no Coração de cada um e de cada uma para ali Vibrar a mesma estrofe, para ali declamar o
mesmo silêncio, aquele da Eternidade, aquele do Amor?

***

Então, amados do UM, o momento em que o UM vem dizer-lhes a sua Eternidade.
Vocês estão prontos para acolhê-Lo?

Vocês estão prontos para apreender-se do que é a Verdade?
Vocês estão prontos para soltar o que não pode mais apreender, o que não pode mais manter: o tempo da

ilusão, o tempo do efêmero e o tempo que se inscreve em um tempo futuro?
Não há tempo futuro, nem tempo passado.

No Templo da sua Presença, há apenas a Vibração do Coração, aquela do Amor e da Verdade Una, na Luz
Una.

Então, nesse Tempo, enquanto Anjo da Presença e Anjo da Última Hora, eu venho iluminar o Templo da sua
Presença.

Eu venho chamá-los e nomeá-los, preparando o Apelo d’Aquela que é a Mãe deste Mundo e que vem
despertá-los e perguntar-lhes, ao mesmo tempo que o Duplo: você quer me seguir nos Reinos da Eternidade,

nos Reinos da Liberdade?
Ao que você se sustenta?

Pelo que você é sustentado?
Eu venho lhe perguntar: onde você está?

Onde vocês estão?
Onde vocês se situam nesse Tempo do Apelo?

Onde vocês se situam no Tempo da Luz, além do Tempo da Terra?

***

Então, eu venho, Anjo URIEL, Anjo da Presença e da Reversão, convidá-los para as Núpcias da Eternidade,
convidá-los para colocar-se no tempo sagrado do seu Templo do Coração, aí onde Vibra a Vida que não

depende de qualquer circunstância, nem de qualquer condição.
Então eu venho, no Templo da Alegria, iluminar a Alegria que se ergue e se eleva, chamando-os pelo Som,

chamando-os pelas Trombetas, chamando-os pela carne, para elevar-se e elevar esta carne nas Moradas da
Eternidade, nas Moradas sem sombra, nas Moradas onde não existem nenhum esquecimento e nenhuma

memória.

***

Eu os convido a soltar o fardo dos seus medos.
Eu os convido a soltar o fardo das suas ligações.

Eu os convido à Liberdade.
Onde vocês estão e onde você está?

No centro do seu Coração, aí onde vive a vida eterna da sua Presença informal e formal?
Eu o convido e eu o chamo.

Eu cumpri o programa d’A FONTE Una a fim de conectá-lo à sua Liberdade, a fim de fazê-lo ressoar no tempo
da Alegria infinita e sem fim.

Eu venho chamá-lo para estar presente a si mesmo.
Eu venho chamá-lo para estar presente a Ele, que está aí, no seu Templo, e que aguarda a sua hora, a fim de

que nunca mais você seja avaliado e contado no tempo das horas que passam e que o confinam no
esquecimento.



***

O Tempo chegou de se lembrar.
O Tempo chegou de ser o que você É, no Templo da sua Presença, no Templo do instante presente, no seu

Coração.
Nesse Templo, viver a Verdade, viver o Sopro eterno que vivifica os Mundos e os Universos, de toda forma

como da informa.
Então eu estou aí e eu estarei aí, a cada tempo, a cada inspiração e a cada expiração, no tempo do seu mês

de novembro, a fim de chamá-lo para a metamorfose, a fim de chamá-lo para a Liberdade, a fim de permitir-lhe
ouvir Aquela que vem enunciar e anunciar o Tempo que é aquele dos Reencontros.

Então eu posso dizer-lhe: amigo e amado d’A FONTE, você É o que você É, além do que você acredita, além
do que você encarna, além de toda evolução.

Apenas existe Você, no centro de você.
Além mesmo do Si, vive-se a Alegria e a Paz daquele que encontra o que deve ser encontrado.

Então eu o convido ao centro do seu Templo para ali estar, a fim de vivê-lo, para sair do que não é esse
Templo, para não Vibrar em outros lugares senão na Vibração da sua consciência que o conduz neste corpo,
além deste corpo, que o conduz neste mundo, além deste mundo, pelo Canto do silêncio e da Verdade, pelo

Anúncio de MARIA e pelo Canto da minha Presença.

***

Amigo e amado d’A FONTE, eu o convido à sua Eternidade e eu o convido a se recolher a fim de acolher a
Dádiva da Graça, a fim de acolher a Dádiva da Vida, daquela que não conhece qualquer limite, qualquer fim e

qualquer início.
Eu sou o que você É, em toda Eternidade.

Então, eu o convido a abrir a porta da sua Eternidade e a fechar a porta do sofrimento, a porta das ilusões e das
crenças.

Esqueça o efêmero que você foi porque o que você É, é Eternidade, porque o que você É, é Beleza e Amor.
O tempo chegou de vivê-lo, o tempo chegou de declamá-lo e de irradiá-lo, instalando-se no centro de si

mesmo, muito além da cabeça e muito além de um outro lugar hipotético, porque tudo age no Tempo deste
instante, no Templo da sua Presença.

Tempo de Verdade e de Beleza.

***

Então, enquanto URIEL, Anjo da Presença, eu venho bater à porta da sua Eternidade.
Eu venho clamar o seu tempo, além de todo Tempo.

Então, esteja Presente no Templo da sua Eternidade porque aí está a chave, porque aí está a porta que o leva
a um mundo onde não existe mais porta, nem separação, onde tudo o que está compartimentado (tal como

aparece para você no seu mundo) não pode mais existir, nem mesmo ser pensado.
Então eu o convido para estar no seu Coração.

Eu o convido a viver a Vibração que você É.
Eu o convido a ser o que você É, além da aparência desses mundos que você percorreu.

***

Amigo e amado d’A FONTE, eu o convido a escutar o Som dos Cavaleiros, o Canto da sua Presença vindo
colocar-se ao redor do seu trono de Eternidade, a fim de revelar o Éter, aquele que jamais pôde ser separado

da Verdade e da Beleza.
Eu venho então, nesse tempo deste mês, preparar, em você, o acolhimento daquele que volta, o acolhimento

daquele que você É.
Eu o convido a viver o Coração da sua Presença.

Eu o convido a ser esta Presença, palpitante e vivente, além de toda pessoa, além de toda forma e além de
todo confinamento.

Então, amigo e amado d’A FONTE, nesse tempo, eu venho declamar para você o Tempo do Amor, aquele que
não conhece nem fim, nem início, nem acréscimo porque ele é perfeito, de toda Eternidade, como você o É,
de toda Eternidade, além das aparências de uma evolução qualquer, além das aparências de um sofrimento

qualquer.



***

A sua Consciência tem, doravante, a capacidade, sem o querer e sem o desejar, para extrair-se de todo jogo
da ilusão, de toda resistência e de todo sofrimento a fim de instalar-se na Beatitude do que você É.

Porque, certamente, o que você É, é Beatitude da Eternidade, Êxtase permanente e Íntase traduzindo-se por
esta Paz suprema onde nada pode vir alterar o que está instalado no centro do seu Coração.

Isso que você É, certamente.
Isso que você É, eternamente.

Eu venho dizê-lo e declamá-lo para você, de novo, pelos Sons do Céu e da Terra, que eu lhe peço para ouvir e
escutar a fim de Vibrar na mesma Verdade de cada Coração Liberado, unido e Liberado, unido e Livre.

***

O que chega para você é a sua Liberdade, o que chega para você é o fim de todo inferno, é o fim de todo
efêmero.

O que chega para você é a sua Verdade intrínseca.
O que chega para você é o tempo do Apelo.

O que chega para você é o Tempo da Luz, onde nenhuma camada isolante, onde nenhuma carne pode
transgredi-lo, nem mesmo ali se opor.

Então eu o convido a ir ao sentido da Luz que se abre.
Eu o convido a tornar-se o que você sempre foi.

Eu o convido a deixar as fantasias do sofrimento e do medo.
Eu o convido a estar no centro de si mesmo.

Eu o convido a estar aí onde é preciso estar, nesses tempos particulares.
Então eu, URIEL, eu estarei com você, como MIGUEL o esteve, como METATRON o esteve.

Eu virei marcá-lo, no Templo da sua Presença, do Canto da Liberdade e do brilho da Luz branca, a fim de que
você esteja consciente do que você É, a fim de que você seja a Alegria do que você É.

Então eu o convido a se afirmar.
Eu o convido a largar o conjunto dos sofrimentos e dos medos que podem ainda sugerir o que você não é.

Eu o convido a estar além de toda aparência.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e, nesse Tempo, nós acolhemos, pelo Elemento Ar, o batismo do Ar que
vem, no seu Coração, apagar os vestígios dos sofrimentos, apagar os vestígios do efêmero, a fim de aparecer

na infinita claridade da alvorada nova, aquela desse dia novo pondo fim aos ciclos dos Tempos a fim de
permitir-lhe Ser.

***

Então eu o convido a se perguntar: onde você está e onde você está situado?
O que você vive no centro de você?

O que acontece no centro do que você É?
A Eternidade está de volta a fim de pôr fim ao efêmero dos seus sofrimentos, ao efêmero dos seus ciclos.

Eu o convido a celebrar isso.
Eu o convido agora, e antecipadamente, entre nós, a viver a Consciência e a Alegria deste mês de novembro,

aquele da Liberdade encontrada e do Amor encontrado.
No Fogo da Alegria, no Fogo da Verdade.

Então eu declamo e clamo, em você: o tempo chegou quando não há mais a se desenrolar no tempo que
passa, mas, sim, no Tempo que É.

Eu o convido então a passar no Ser, aí onde o tempo não pode mais passar, aí onde o tempo está suspenso,
aí onde se desenrola a sua metamorfose.
Então eu o convido aos Ateliês da criação.

Eu o convido a ser, enfim, a verdade que você É, a fim de que as aparências e os sentidos não possam, em
caso algum, desviá-lo do Ser no centro do Centro, no coração do Coração.

Então, neste espaço e neste instante, no tempo da nossa Presença, desenrola-se o Tempo da Alegria e do
Êxtase.



***

Amigo e amado d’A FONTE, na fraternidade da Eternidade, você É o que jamais se mexeu, o que jamais
desapareceu, o que jamais existiu.

Torne-se a imobilidade e você será preenchido da Eternidade dos universos.
Saia de toda condição a fim de não mais estar nesta condição de limitação.

Escute o Tempo da Eternidade.
Escute o que bate à porta do seu Templo.

Escute a Verdade, a Alegria e a Paz.
O que é preciso mais para você do que ser o que você É, do que ser o Amor?

Você necessita estar na cabeça?
Onde você está?

Você está no amanhã?
Você está no ontem?

Você está aqui e agora?
Cabe a você ver, cabe a você compreender, e cabe a você viver.

***

Amigo e amado d’A FONTE, Irmão da Eternidade, para além das Dimensões, e para além das aparências,
neste espaço e neste instante, eu abro a Fonte de Cristal dando o impulso, no coração do Centro, para viver o
desdobramento de quem você É, a fim de que nenhum grilhão, nenhuma carne, possa restringir ou limitar a sua

Verdade.
No Templo da sua Presença, no tempo do instante presente, abre-se, em você, o que você É.

Então, eu o convido aos nossos Reencontros nesses Tempos finais.
Você o Último, você o Infinito, desperta o que você É.

Permita-me, no silêncio das minhas palavras, mas na intensidade da minha Radiância e da minha Presença,
colocar, em você, o tempo da Eternidade e da Beleza.

Aqui e agora, vivamos essa Dádiva da Graça.
Escute.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu o convido então, a partir do primeiro dia do seu mês de novembro, a Alinhar-se tendo em conta a minha
Presença, no centro do seu Centro (ndr: o que é denominado “Alinhamento” está descrito na coluna

“protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1)).
Eu o deixo recolher o sentido da minha Vibrância e das minhas palavras, no mais profundo do seu Ser, porque

eles serão reconhecidos pela sua Eternidade.
Então, permita-me abençoar esse tempo da Graça.

Então, permita-me ser a Graça na encarnação.
Assim se vive e se Vibra a metamorfose no Tempo final.

***

Eu o saúdo, em você, o Filho do UM.
Você, o imperecível, independentemente do que perece neste mundo, isso o faz descobrir o que você É.

Do centro do meu Centro, ao centro do seu Centro, revelemos a Consciência cristalina da Infinita Presença e
da Infinita Beleza onde Vibram a Vida, a Alegria e o Amor.

***

Eu sou URIEL e eu acolho, em mim, a Dádiva da sua Paz.
E eu lhe digo então: para bem depressa, em todo Tempo, no Amor do UM e da Verdade.

Onde você está?
Só você o sabe e o vive.



Então eu lhe peço para Estar aí onde é preciso, em dedicação ao Amor e à Verdade.
Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e eu saúdo você.

************
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~ CONVITE ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Presente, em vocês e com vocês, enquanto Anjo da Passagem.

Nesse tempo de Transição, nesse tempo de expansão, nesse tempo de Silêncio, aonde o Amor vem
guarnecer todos os interstícios do seu vazio, encontra-se reunido o mais potente e o mais amoroso do que

existe através do conjunto das manifestações.
Então eu venho, neste tempo e neste espaço, no seu Coração, como no centro do seu Coração, como em

cada uma das suas partículas, declamar a sua Atenção para Viver o que está aí, e o que está Presente, além
de toda Presença.

Eu os convido a Ser, além do não ser e além do ser.
Eu os convido, além do caminho, eu os convido a Ser o que vocês São.

Eu os convido a Ser, além de todo parecer, além de todo limite, a fim de Ser a Verdade Eterna e Infinita.

***

Assim, enquanto Anjo da Passagem, eu lhes peço o silêncio das suas palavras, o silêncio dos seus
movimentos, o silêncio dos seus pensamentos.

Porque além das minhas palavras, e além da sua Presença em meio a este espaço, é para viver o espaço de
Transição.

Além de uma passagem de um ponto a outro, vive-se a Passagem, que resume, em si, o próprio sentido da
sua Presença.

Muito além de toda ilusão, muito além da sua presença neste corpo, muito além da presença deste mundo,
encontra-se o que está além de todo Mundo, o que está além de toda Presença.

***

Eu os convido a repousar aí onde está a Eterna Verdade, que não sofre qualquer tempo, qualquer forma e
qualquer espaço.

Ser, Aqui e Agora, Ser o Alfa e o Ômega, a fim de que não possa se desviar, nem mesmo retornar.
Estejam no estado da sua Presença Infinita, aqui, em meio ao silêncio.

Eu os convido, pela minha Presença (mas também com a sua Presença e em meio ao que vocês São), aí onde
não existe mais o sentimento de ser uma pessoa, o sentimento de ser uma Luz, mas sim, a Verdade da Luz, na

sua Essência.
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***

Eu me dirijo então a vocês, neste tempo e neste espaço, a fim de estabelecer (entre nós e através de nós) a
ausência de distância, a ausência de Presença, aquela que os leva aonde vocês não podem ir por vocês

mesmos: em meio a toda Consciência.
Aí, escutem.

Escutem, não somente o silêncio, mas escutem a ausência do ser, como a ausência do não ser.

***

Eu os convido a Ser, além do ser.
Eu os convido a não mais parecer.

Eu os convido a estabelecer a Permanência, estado além de todo estado, onde não existe nem em cima, nem
embaixo, nem esquerda, nem direita, mas sim a resolução desses dois opostos.

Eu os convido ao centro do Centro.

Eu os convido a Ser o Éter, ressuscitado e regenerado.
Eu os convido a Ser, na imobilidade.

Eu os convido a superar e a transcender a Alegria.
Eu os convido, em qualquer parte e em qualquer lugar.

Eu os convido além de toda referência e de todo contexto.

Eu os convido a ir, aí, onde vocês não podem voltar por qualquer deslocamento.

Eu os convido a permanecer aí onde está a Paz, porque aí é a sua Morada.

Eu os convido à sua Eternidade.
Eu os convido aí onde não existe qualquer passado e qualquer futuro.

Eu os convido a superar o tempo que passa.

Eu os convido a passar o tempo da ilusão.

E eu os convido aí onde eu Sou, porque é aí onde vocês São.

Eu os convido a ir além da escuta e do entendimento.

Eu os convido a uma Sinfonia não tendo mais nada a ver, nem com as notas, nem com as cores.

Eu os convido no Espaço infinito, que não conhece qualquer contexto.

Eu os convido no Tempo infinito, que não vem e nem provém de qualquer passado, e que não se dirige a
qualquer futuro.

Eu os convido a Ser.
Para isso, abandonem o parecer, aceitem o desaparecer aí onde se encontra o sublime, além de todos os

seus sonhos e de todos os seus pensamentos: o que se nomeia a Morada da Paz Suprema porque nenhuma
palavra pode qualificar ou quantificar o que não é mensurável e nem medido, por um estado ou por outro.

Eu os convido à sua própria Felicidade.

Eu os convido a Ser, não somente o receptáculo da Luz, mas a se tornar a própria Luz.
Porque a própria Luz não conhece nem contexto, nem limite, nem o espaço, nem o tempo, nem o

deslocamento, nem a imobilidade.



Eu os convido a ser o Alfa e o Ômega, a fim de que o Ômega se junte de novo ao Alfa.

Eu os convido a Hic e Nunc, Aqui e Agora.

Eu os convido em um Espaço e em um Tempo, onde cada lugar, e cada segundo, e cada tempo, é o Instante
Presente.

Não mais somente aquele que flui na ampulheta do tempo que passa, mas o que, justamente, permite ao
tempo passar e desaparecer, ele também.

Eu os convido à Irradiação.

Eu os convido à Luz, infinita e indefinida, aí onde vocês São, aí onde vocês jamais se moveram, e aí aonde
vocês não irão se mover jamais.

Eu os convido à Beleza que não perece jamais, à Eternidade que jamais pode desvanecer, à Verdade que não
sofre qualquer escassez e qualquer falta.

Aí onde se encontra a fonte do próprio movimento.
Aí onde se encontra a fonte da própria Consciência, Shantinilaya, muito acima da ideia de paraíso, muito além

da simples Alegria, muito além de qualquer manifestação de Êxtase.

Eu os convido a não mais ser revestidos da Luz, porque vocês não têm que ser revestidos: o que vocês São é
a Luz, além de toda imagem, além de toda sedução, além de toda Atração.

Eu venho convidá-los, a fim de que vocês me convidem, por sua vez, ao coração do seu Coração.
Não mais somente no Canal da Luz, ao lado de vocês, não mais somente na Onda da Vida que se lança, não

mais somente na consumação do seu Coração.

E eu os convido, sobretudo, a esse tempo de Transição, a esse tempo de expansão.
Expansão que se realiza no coração do Coração e no centro do Centro, a tal ponto, que nem vocês são mais

possíveis de diferenciar, e de separar, o Centro, de um limite à expansão.

Eu os convido à Morada da Paz Suprema.

Eu os convido a sair da ronda das vidas, a sair das rondas ilusórias, onde tudo gira em círculo, sem mesmo se
deslocar, uma oitava, na sua Consciência.

Eu os convido ao espaço dos nossos Reencontros.

Eu os convido a se lembrar do que vocês Eram, antes de qualquer forma e de qualquer Consciência.

Eu os convido a Ser a Vida.

Eu os convido a um lugar onde não existem qualquer fantasia e qualquer ilusão.

Eu os convido a Dançar, na imobilidade do tempo e na instantaneidade de todo espaço.

Eu os convido a Ser, não somente aquele que passa, mas Ser, vocês mesmos, a Passagem: aquela onde
reina a Sabedoria, aquela onde reina a Beleza.

Eu os convido ao Imutável.

Eu os convido, tampouco a uma experiência, tampouco a um tempo que passa.

Eu os convido ao auge do que vocês São: eu os convido ao topo, que se assenta na profundez, inaparente
deste mundo e que, no entanto, o sustenta sem segurá-lo.

Eu os convido a ser a Liberdade.

Eu os convido a descobrir, após o Vibral, o que se É.



Eu os convido ao silêncio das minhas palavras e ao Silêncio de vocês.

Eu os convido a nos Encontrar: no silêncio das palavras, no silêncio dos pensamentos, no silêncio dos
sentidos.

Eu os convido a isso.

... Silêncio ...

***

Escutem e ouçam, no Silêncio e na Paz, para ouvir e para escutar o que Está aí, quando vocês não estiverem
mais.

Amados do Um, o Um Ama vocês.

***

Amigos da Liberdade, o tempo do Apelo vem convidá-los a isso.
E aí, no Silêncio, vive-se o convite à Verdade e à Beleza.

O Som da Paz e o Som do Silêncio.
O Som do Verdadeiro e a ausência de Som, aí onde se resolvem o antagonismo e a oposição.

***

Amigo do Um, você que é o convidado perpétuo da Verdade, eu o convido a escutar, não o que eu digo, não o
que você pensa, mas isso que, juntos, no centro do Centro, nós emanamos e Irradiamos no mesmo Encontro,

na mesma Paz.
Então, como eu lhe pedi, quando você estiver Alinhado, sozinho ou com todos, convide-me a Ser você.

Convide-me a desaparecer, em você e por você.
E, então, nós ouviremos, juntos, a Sinfonia de Shantinilaya: do Alfa ao Ômega, do Aqui ao Agora, da Presença

à Ausência e da Ausência à Presença.

***

E eu o convido, neste instante Presente, aí, a nos juntarmos, Um ao Outro, na mesma Dança imóvel, na mesma
Presença, na mesma Ausência, na mesma Clareza, na mesma Lucidez.

***

Então, deixe aberto o que, jamais, pode ser fechado.
Então irá lhe aparecer, pelo seu próprio desaparecimento, o que você É, no nosso Silêncio e na nossa

Comunhão.
Nós poderemos, enfim, dissolver a Ilusão dos seus sentidos e a Ilusão do seu mundo, na nossa Verdade Una

e indefectível onde, de Você para Mim, não existe mais a mínima distância.
Onde, de Mim para Você, não existe mais a mínima separação.

Onde de nada serve lhe perguntar se você é Você, ou se você é Eu, porque você É, seguramente, os dois.
Amado do Amor e Amor Amado, vivamos isso porque não há senão isso.

***

A Luz o convida às Núpcias da Eternidade.
Eu nada mais lhe peço senão isso.

E eu lhe digo “até logo” no Templo do seu Espaço Sagrado onde nada mais aparece senão a Sacralidade da
sua Beleza: Você, o convidado da Eternidade.

A fim de que você se aperceba de que, sempre, você foi o Convidado porque você está, neste convite, em



Sua casa e em Você.

***

Eu sou URIEL e me permita Alinhar-me com Você e me Alinhar em Você.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu lhe digo até logo, no Instante e no Espaço do nosso Convite.

E eu rendo Graças ao seu Convite.
E eu lhe digo: Sublimação.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
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