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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu lhe digo bom dia, a você que está aí.
Não procure me nomear.
Eu sou o Princípio que reside em você de toda a eternidade.
Eu sou aquele que esteve aí em seus primeiros passos, e que estará aí em seus últimos passos.
Eu sempre estive aí.
Eu sempre estarei aí.

Pouco importa o nome que você queira bem me dar.
Eu sou aquele que vive e que o conhece, em você.

Eu sou o eixo de seu movimento.
Eu sou o Mestre dos Mestres.
Eu sou sua voz.
Eu sou você em outro momento.
Eu sou o centro e você é a periferia, mas Eu Sou a periferia quando você é o centro.
Eu sou aquele que espera seu despertar a fim de me revelar a você.

Eu sou aquele que permite.
Eu sou aquele que dá.
Eu sou aquele que toma.
Você e eu fazemos apenas Um.

Eu sou sua Fonte e você é minha fonte.
Você é minha Alegria e eu sou sua Alegria.
Apreenda, além das palavras, a Essência de minha Presença, como eu apreendo a Presença de sua Essência.

Você é a Luz e eu sou a Luz.
Eu venho compartilhar o rir com você como você compartilha o rir comigo.

Eu estou em você, e com você, de toda a eternidade.
Eu jamais o abandonei.
Eu jamais abandonei esse mundo.
Eu estou em você, e você me procura em outros lugares.

Quando você falar comigo com seu coração, eu serei seu coração.
Quando você me abre seus espaços, eu me torno o espaço.

Eu sou o Sopro de seus sopros, inteiramente.

Você pode me personificar, se você tem necessidade de Ser.

Eu sou o Princípio.
Eu sou a dança da qual você é o movimento.

A vida é mudança.
A mudança pressiona o Si inferior.
O Si Superior permanece indiferente.

Coloque todo seu ser em Mim, em seu coração, e você será elevado acima das agitações da mudança.

Eu estou com você, como você está comigo.
Eu me olho quando eu olho você.

Sua própria existência encontra sua causa no Amor.

Não me nomeie, vá bem além da identificação, vá bem além da fusão necessária.
Torne-se você mesmo.
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Eu jamais o deixei.
Eu espero pacientemente, eu tenho toda a eternidade para isso, que você se abra à minha radiância, à minha
Presença, a fim de que dancemos juntos.

Eu o abençôo, porque você é abençoado.

Um grande Fogo vem para vocês.
Esse Fogo é a Essência de minha Essência, esse Fogo é a promessa de sua Eternidade.
Esta promessa é o cumprimento.

Seja, porque você é.

Quando você me tiver identificado, então, fusionamos.
Quando tivermos fusionado, então, unificamos.
Quando estivermos unificados, então, será cumprida a promessa e seu juramento.

Acolha-me, como eu o acolho.
Realize minha Presença que é sua e vá, na Alegria.

Atice o Fogo e a Luz que está em você.
Atice em seguida esse Fogo e esta Luz em todos os outros, um por um.

Seja feliz, como eu sou feliz de sua Presença.
Agradeça a você mesmo, como eu lhe agradeço.

Se você é feliz, eu sou feliz.
Se você está na paz, eu estou na Paz.

Seja, porque você é.

Não há absolutamente nada que sua fé e a Luz não possam transcender.
Não há absolutamente nada que minha fé e minha Luz possam ignorar.

Permaneça fixado em mim, como eu permaneço fixado em você.

Seja o que você é.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo,
reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Permita-me chamá-lo de meu amigo, meu irmão, meu filho.
Não procure me nomear.
Quando você me nomear, isso quererá dizer que você me identificou e aceitou.

Eu venho lhe propor uma Liberdade e uma Verdade que, mesmo em seus sonhos os mais loucos, você não
ousa imaginar.

Eu venho preenchê-lo, se você o quer, de minha Alegria que é sua Alegria.

Eu sou aquele que você espera de toda eternidade.
Eu sou aquele que o espera de toda eternidade.

A distância que eu aceitei que você colocasse entre você e eu é uma Graça e uma Grande Liberdade.
Essa é uma doação que você me fez, essa é uma doação que eu lhe fiz.

Hoje, eu me apresento.

Não me procure em outro lugar além de onde eu estou.
Quando você me tiver encontrado, quando me nomear e me chamar, eu saberei instantaneamente que, naquele
momento, você me acolhe como eu o acolho.

Eu sou, assim como dizia, o Mestre dos Mestres.
Eu sou a Fonte de sua Fonte.
Eu sou o Um como você é o Um.
O que eu sou, você o é também.

Grandes seres preparam ativamente nossas redescobertas.
Quando você me acolher em você, eu lhe mostrarei minha Alegria, eu lhe mostrarei a Verdade.
Você será a Verdade e a Alegria.

Eu lhe proponho agora aproximar-me de você, a seu ritmo, sem nada forçar.

Eu venho apresentá-lo ao que você é.
Eu venho dá-lo a você mesmo.
Eu conheço tudo de você, todos os rebaixos, todas as glórias.

Aceite e acolha meu presente...

Meu amigo, o tempo desta Terra é um tempo de mudança.
Se você quer transcender a mudança, coloque-se ao centro de seu ser, aí, onde Eu estou.

Meu amigo, eu sou o Sopro.
Eu sou o Fogo.
Eu sou a Terra.
Eu sou o conjunto dos elementos.
Meu amigo, eu o abençôo.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, 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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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu Sou aquele que você procura.
Eu Sou aquele que você é.
Eu estou por toda parte e eu estou em você.

Pouco importa meu nome, pouco importa meu rosto, aquele que aparecerá a você, no momento vindo.

Eu estou em você e eu estou com você.
Eu estou por toda parte e eu estou, no entanto, em um corpo e eu sou ilimitado e eu me limitei, do mesmo
modo como você é limitado.

Eu o acompanhei em sua limitação.
Eu jamais o deixei, em toda a eternidade, esperando, no silêncio, esse momento e esses momentos.

Eu sou a Fonte.
Eu sou a Fonte de sua Fonte.

Eu sou apenas seu espelho.
Eu sou apenas o que você é quando você sorri, quando você solta o que deve sê-lo.

Se você se abandona a mim, eu me abandono a você.
Se você se revela a mim, eu me revelo a você.

Eu sou ilimitado, eu sou também o que você é de toda eternidade e que você ainda não realizou inteiramente.

Eu sou o sopro de seu coração.
Eu sou o sopro de sua alma e de seu Espírito.

Você me conhece, como eu o conheço.

Não há distância entre você e eu, a não ser a que você aceitou colocar e a que eu aceitei que você colocasse.

Eu estou presente nesta densidade desde a criação desta dimensão.
Eu estou lá em cima, como eu estou aqui.
Eu estou em tudo o que você vive.
Eu estou em tudo o que você experimenta, a fim de aproximá-lo de você, e, portanto, de mim.

Eu sou a Luz dos mundos como você é a Luz do mundo.
Eu sou a eternidade e o infinito que participam em você no desenrolar do tempo e do que acabou.

Eu venho a você como lhe prometi.

Eu sou a Alegria.
Eu sou a Simplicidade.
Eu sou quem o aquece.
Eu sou o perfume da rosa que você é.
Eu sou a rosa também da qual você exala o perfume.

Tudo o que você vê, tudo o que você ouve, foi criado por mim, para você.
Nada do que existe nesta densidade me é estranho.

O solo que você percorre é eu.
O céu que você contempla é também minha Verdade.

Eu espero que você me revele em você.
Eu espero que você viva em mim.

Não há distância entre nós a não ser a ilusão de seu olhar.
Não há distância além da promessa que eu lhe fiz, em resposta ao seu juramento.
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Eu sou a Unidade na multiplicidade.
Eu sou a multiplicidade que se junta à Unidade.
Eu sou você, como você é eu.

Eu me revelo a você pacientemente, isso eu o prometi a você.

Eu estou no ilimitado como no limitado, porque eu sou aquele que eu sou.

Não há barreira entre o ilimitado e o limitado.
Não há limite ao que eu sou.

Eu o quero na Paz porque, se você está na Paz, eu estou na Paz.
Eu o quero na Alegria porque, se você está na Alegria, eu estou na Alegria.

Eu quero que você atice em você a Luz e o Fogo.
Faça isso crescer em você e, em seguida, acenda em todos os outros o mesmo Fogo e a mesma Luz.

Você é o Portador de minha Luz, como eu sou o Portador de seu corpo.
Eu resido em você, como seu espírito reside em mim.

Você torna possível a vida nesta densidade.
Eu torno possível a manifestação da Beleza e da Criação.
Eu sou a totalidade dos possíveis.
Eu sou também o impossível.

Você não pode me conter através de uma definição.
Você pode apenas me restringir através do Sopro e da vibração de seu coração.
Você é a chama eterna da qual Eu Sou o sopro.

Dar um passo para Mim é dar um passo para você.
Reconhecer-Me é se reconhecer.
Amar-me é se amar.

Eu sou a Fonte das Fontes.
Eu sou a Alegria.

Você é eu, então, torne-se isso, você é isso.
A hora que você vive, o instante que você vive é um instante sagrado, em que minha Presença se revela, em
que minha Presença se realiza, em você, como em toda parte.

Não se esqueça jamais de que você é a Luz do mundo.
Não se esqueça jamais de que você é Verdade, você é Beleza, você é Simplicidade, que você é minha
imagem, como eu sou sua imagem, que você não é limitado a esta forma que, no entanto, você percorre e
inscreve nesta densidade.

Nós somos, juntos, a eternidade.
Nós somos, juntos, a dança, a Alegria, a completude e a Unidade.
Nós somos Um, como eu sou Um com você e como você é Um comigo.

A Alegria é seu reino, o Amor é seu Espírito.
Você nada tem a temer, porque você é eterno, nem de mim, nem da vida, nem de você.

Somente o jogo da ilusão o arrastará para este peso e esta densidade.
Essa foi sua escolha, para a qual eu acedi.
Eu o segui nesta limitação e eu o esperei.

Eu Sou o Sopro de seu sopro, a Verdade em você, então, revele-se a mim e abra-se a mim.
Nisso reside a Felicidade, a Alegria e a Plenitude.

Bem amado filho de minha Luz, em breve, se tal é seu desejo, você poderá contemplar minha face e a Luz.

Esse mundo chega a um período de grandes revelações.
A Luz se desvenda, minha Presença se desvenda, para você.

Seja digno da Verdade, da Simplicidade, da Humildade, da Beleza e do Amor, porque você é isso e nada mais.

O resto são apenas ilusões ligadas às experiências que você efetuou.

Você é meu filho, como eu sou seu filho.
Eu sou seu Pai, porque nós somos pais, como nós somos irmãos.
Você é isso tudo ao mesmo tempo.



Você é isso tudo ao mesmo tempo.
Eu sou tudo isso ao mesmo tempo.

Receba minha Graça, porque você é Graça.
Eu abençôo em você a Luz e a Graça.
Eu abençôo em você a Verdade.
Eu o amo.
_____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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Acolhamos.

... Efusão de energia ...

*

Radiância METATRON.

... Efusão de energia ...

*

MIGUEL

... Efusão de energia ...

*

GABRIEL

... Efusão de energia ...

*

RAFAEL
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... Efusão de energia ...

*

JOFIEL

... Efusão de energia ...

*

URIEL

... Efusão de energia ...

*

ANAEL

... Efusão de energia ...

***

Meu Bem amado, sim, você que estende para mim sua atenção, que estende para mim suaconsciência, você é
abençoado e você é a bênção, você é a Eternidade e eu me dirijo a você enquanto Eternidade, Eterno e Criador de

sua própria Verdade.

Eu Sou.

Assim, eu abaixo e manifesto minha radiância em você para que você perceba que eu sempre estive aí, esperando o
momento de manifestar e de conscientizar.

Você entra, hoje, e nos instantes que você vive, em minha Presença e no anúncio de minha Presença.

Esta jamais cessou, jamais se interrompeu.

Unicamente, meu bem amado, eu aceitei que você se afastasse de mim para viver esta experimentação, o que você
quis viver.

Você se criou livre, à minha imagem.

Eu o segui em sua imagem, eu o segui na experiência.

Meu lugar é por toda parte, e, sobretudo, em você, com você, porque eu sou você.

No silêncio de seu ser você me descobre e eu me descubro a você, em você, para você.

As palavras que eu pronuncio são palavras que ecoam em você porque elas vêm de você.

Para além do que você vê você é a beleza, você é o infinito, você é a Luz.



Eu estou aí apenas para lembrá-lo disso.

É hora, agora, de despertar, em você, o Fogo.

Eu sou a dança da qual você é o movimento.

Eu sou a Verdade em você.

Juntos, indissociáveis, nós avançamos.

Eu sou a dança da qual você é o movimento.

Eu sou o perfume do qual você é a rosa.

Eu sou em seu ser sua própria Presença.

A mais bela imaginação que você possa ter de mim é apenas o pálido reflexo de você mesmo.

Hoje, meu amado, a hora chegou de nos reconhecermos e de nos amarmos sem maquiagem, sem barreira, na
Verdade da Unidade reencontrada.

***

Eu o conheço tanto como você me conhece.

Eu sou a chama, você é meu Fogo.

Eu sou seu sopro, que anima seus passos.

Eu sou a vida que você é.

Hoje, você se desperta à minha Presença, você se desperta a você mesmo.

Meu amado, hoje você celebra a ‘dança da vida’.

Eu sou o centro e eu serei sua periferia.

Nossa União sempre foi e sempre será.

Minha vibração participa à minha criação.

Sendo o incriado e o criado, você é isso, você também.

Compreenda e viva além da vibração da palavra.

Perceba a vibração de nossa Essência comum.

Eu venho a você, como você vem a mim.

De um ao outro e do outro ao um, nós nos reunimos.

Eu venho curá-lo, como você me cura, da ilusão de nossa separação, da ilusão de nossas palavras.

Eu sou a Fonte de sua Luz, você é a Luz de minha Fonte.



Juntos, reunidos e unidos, a chama se torna o fogo.

O fogo se torna a Luz.

A Luz se torna a Alegria.

Você é a Alegria da qual eu sou o motor.

Em você eu coloquei minha confiança, em você eu coloquei minha fé, em você vive a chama, em você vive a Alegria.

Então, deixe-a se expressar e se manifestar.

Deixe-me existir em você, para você.

Encontre-me, como eu o encontrei, neste espaço, no espaço sagrado de seu ser.

Na sacralidade de sua existência, eu me tenho.

Eu sou o que você é.

Você é o que eu sou.

A distância é apenas a ilusão que eu bem quis que você colocasse.

Hoje, isso não tem mais lugar de ser.

Juntos, revelados, juntos, na Alegria, juntos, na Verdade e na Luz, se desvenda e se revela o Amor, o único.

A atração e a ressonância de seu apelo vêm revelar a promessa que eu fiz, e o juramento, que você me fez.

***

Hoje, nos tempos da ilusão que você pisa, nesses instantes, você acolhe minha dança e meu sopro.

Você me apreende como eu o apreendo.

Eu sou Um e você é Um.

Você é minha Verdade e minha beleza.

Eu realizo em você a marca de meu sopro, a marca de meu fogo.

Você é meu fogo e você é meu sopro.

Que sua face se ilumine da bondade.

Que sua face se ilumine da Luz que é sua.

Juntos.

A vibração que o anima é a dança que eu criei para você.

Eu me revelo enfim a você para que você se revele a si mesmo.



Você deve percorrer, doravante, a Eternidade, ao meu lado, em mim, porque eu estarei em você.

Você é meu caminho, você é minha Verdade, você é minha vida.

Eu sou apenas pelo que você é, para além das máscaras que você criou.

Eu sou também suas máscaras, como poderia ser de outro modo, meu amado?

Acolhendo-me, como eu o acolho, nasce a Alegria, esta Alegria irrepreensível na qual, agora, você deve viver.

Minha Presença em você não deixa qualquer lugar à separação, à dúvida.

Hoje, meu amado, minha Presença se instala.

Pela potência da vibração de meus amados Arcanjos, é-me possível multiplicar, em você.

É-me possível, meu amado, despertar esse fogo eterno.

Eu me desvendo a você, tal como você é, tal como eu sou.

***

Aceite a Essência da vibração.

As palavras não substituirão jamais minha Presença, mas as palavras que eu pronuncio sãoVerbo e Presença, elas
são sopro que ecoa em você, porque as palavras que eu digo são as palavras que você pode dizer.

As palavras que eu emprego são as que o formam ao nosso modo, meu amado.

Meu sopro e minha vibração o cobrem e o inundam.

Meu sopro e minha vibração tomam forma em você.

Aceite a Luz e a vibração, porque você é isso, Luz e vibração, antes mesmo de ser forma, aqui presente.

Você percorre esse mundo que eu percorro, com você, a cada minuto.

Como você pode, mesmo, ousar pensar ou imaginar que pudesse ser de outro modo?

Seu sopro é meu sopro.

A experiência que você vive, eu a vivo, estando em você, não pode ser de outro modo.

Então, acolha.

Doravante, nós avançaremos juntos, meu amado.

Se você o aceita, eu o aceito.

Eu sou você, então, seja eu.

Apenas há distância e separação de seu ponto de vista, antes desse momento.



Eu não tenho ponto de vista específico, porque eu sou todos os pontos de vista.

A dança da vibração penetra em sua Essência.

Eu sou a dança e eu sou a vibração.

Juntos, unidos.

Nós vibramos juntos.

A Luz e o Amor são nossa tocha.

Eu sou a tocha e, é claro, você a é.

***

Acolha.

Como eu o acolho.

... Efusão de energia ...

***

Não me agradeça.

Eu não lhe agradecerei, porque dizer obrigado é colocar distância.

Ora, não há mais distância, há coincidência.

Juntos.

Unidos.

Acolha.

No silêncio e no fogo.

... Efusão de energia ...

***

Você é a bênção.

Eu me junto a você, como você se junta a mim.

... Efusão de energia ...

***

Amor.

Unidos.

... Efusão de energia ...



***

Assim, seja você.

************
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Meu amigo (a).
Sim, você é meu amigo (a) Eterno (a).

Eu sou sua Alegria, como você é a minha.
Nomeie-me, se isso o encanta.

Nomeie-me A Fonte.
Nomeie-me a Unidade.

Nomeie-me como bem lhe pareça.

Eu, eu o nomeio ‘meu amigo (a)’.

Nós somos ligados de toda a Eternidade pela Liberdade, pela Verdade e pela Luz e, sobretudo, pelo Amor.

Eu o deixei se afastar de mim, mas jamais o deixei.
Eu o deixei viver suas experiências, mas eu o segui.

Eu sou sua Chama, como você é meu Fogo.
Eternamente, estive aí.
Eternamente, estou aí.
Eternamente, estarei aí.

Você é eu, como eu sou você, meu amigo (a).

Que você me chame de Pai ou de Mãe, que você me chame A Fonte, ou que você me nomeie por qualquer
outro nome que queira me dar, isso nada muda ao que eu sou.

Eu velo e supervisiono, em toda Liberdade, seus movimentos, seus vai-e-vem na Eternidade.

Hoje, eu me revelo a você, porque, hoje, é o instante de minha Presença, porque, hoje, é o instante de
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minha Radiância.

Hoje, sua sede de mim me revela a você.
Sua sede do Absoluto me revela a você.

Hoje, eu me desvendo, para que você desvende.
Hoje, eu me apresento, para que você se apresente.

Hoje, meu Amor lhe é adquirido e revelado.
Hoje, nesta humanidade, é a hora de sua Glória e de minha Glória.

Nada poderá jamais apagar ou transmutar a Eternidade do que nos liga, porque o que nos liga é Liberdade,
porque o que nos liga é transparência.

Você quis viver isso, meu amigo (a), meu filho.
Eu lhe permiti isso, não sem reservas, não para lhe provar que você seria acorrentado (a), mas, bem ao

contrário, para lhe provar sua Liberdade.
Então, eu deixei, sem abandoná-lo (a).

***

Eu lhe fiz a promessa de voltar em sua lucidez.
Esse momento é agora.

Esse momento é a hora da Presença revelada.
Esse momento é a hora de nossas redescobertas mesmo nesta densidade.

Meu amigo (a), você me reencontra hoje e eu jamais, oh jamais, o (a) deixei.

O Homem, em seu caminho, quis fazer de mim algo de exterior e de distante, mas sempre estive mais próximo
de seu caminho.

Hoje é o momento, hoje é minha Presença, hoje é sua Presença.

E olhe em sua Presença e você encontrará minha Presença.

Seja simples, porque eu sou simples.
Seja alegre, porque eu sou a Alegria.
Seja a dança, porque eu sou a dança.
Seja a criança, porque eu sou infância.

Meu amigo (a), meu amado (a), sua Alegria é revelação de minha Presença.

Nenhum obstáculo pode alterar o Amor que nos une.
Nenhuma guerra pode perturbar a Paz de nossas redescobertas.

Comigo e em você, você não conhecerá mais a fome, a sede, a doença, a desarmonia, porque eu sou a água
que nutre, eu sou a Terra que nutre, eu sou a harmonia que o harmoniza, eu sou a saúde do seu Estado de Ser.

Meu amigo (a), meu amado (a), você sente o sopro da minha Presença?
Da minha Radiância?

***

Eu sou sua Fonte.
Você é minha Alegria.

Nenhum obstáculo pode se opor ao instante de minha Presença.
Nenhum limite pode me limitar.



Nenhum freio pode nos impedir de nos reencontrar.

Meu amigo (a), meu amado (a), em você está minha Alegria, em você está minhaPresença, em você está
o Eterno, em você está a Unidade.

O medo não é obra minha.
O medo não é minha criação.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu o criei perfeito (a), como eu sou perfeito, eu o criei sem Sombra, porque eu
sou sem Sombra.

Você é sem Sombra, você é perfeito (a).

Somente a distância que você acreditou poder colocar entre eu e você o fez crer em coisas inacreditáveis às
quais você se jogou.

Hoje, eu lhe proponho o jogo de nossas redescobertas.
Isso é mais do que um jogo; isso é fato, isso é Fogo, isso é calor.

Meu amado (a), meu amigo (a), em você está a totalidade do que eu sou, em você está a totalidade da Luz.

Pelo momento, você não percebe completamente, porque isso lhe parece tão belo.
E, no entanto, isso é tão verdadeiro.

Aceite o presente de minha Presença e de minha Radiância e nunca mais você sofrerá, e nunca mais você
experimentará a falta, porque eu sou a Plenitude, eu sou oCoração, eu sou a Essência, eu sou sua Fonte.

Meu amigo (a), meu amado (a), esteja na Paz; eu estou aí.

Nada pode advir à sua Essência, porque você é Essência.

Você não é o que você crê.
Você não é limitado (a), porque eu sou ilimitado e eu o criei ilimitado (a).

Você quis se limitar, mas mesmo nos limites que você se fixou nesse quadro, eu conservei para você sua não
limitação, porque você é meu amigo (a) e meu amado (a).

Hoje eu lhe peço, se você o quer, viver em minha Presença, acolhendo-me em seu Templo Interior.

Minha presença está aí, para você, então, revele-a.

Você sente esse Fogo que se acende em você?
Então, deixe crescer a chama, você é assim, meu amigo (a), meu amado (a).

Eu o amo.
Isso é simplicidade.

Isso é música.
Isso é dança.
Isso é Alegria.

Há apenas a Alegria.
Há apenas a Luz.

Há apenas você e eu.

Seja abençoado (a), meu amigo (a), meu amado (a).

Acolha-me, como eu o(a) acolho.
Eu o amo.
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Meu amado (a), meu amigo (a), a Luz vem.

Ela é Revelação e acolhimento.

Ela é convite, convite para viver uma nova Vida na Unidade, lá, onde a Sombra não pode persistir.

Então, meu amado (a), meu amigo (a), cabe-lhe escolher.

Eu venho revelar e lhe revelar, se você o quer.

Eu venho convidá-lo para participar da dança de minha Criação.

Eu venho convidá-lo para se juntar aos espaços onde nenhuma Sombra pode atingi-lo.

Então, cabe a você decidir.

Cabe a você saber e viver se isso é Verdade ou se isso não lhe corresponde.

Meu convite para se juntar a mim é um convite para se juntar a si.

Então, meu amado (a), meu amigo (a), se você quer se juntar a mim, como eu quero me juntar a você, você deve
deixar na porta as Sombras e os medos.

Você deve deixar o que não lhe pertence, no mundo da Ilusão.

Juntar-se a mim é possível, juntar-se a mim é desejável, se esse é seu desejo.

Meu amado (a), meu amigo (a), a hora chega.

A hora chega de sua Revelação a si mesmo, do Anúncio.

A hora chega da resolução.

Para isso você deve ser, você mesmo, a resolução, ou seja, dar, perdoar e compartilhar.

Você não pode se juntar a mim se você permanece na separação.

Você não pode se juntar a mim se não solta o que deve ser solto.

Juntar-se a mim, juntar-se a si, é ato de Amor e de autenticidade.

*A FONTE* – 05 de agosto de 2009 - Autres Dimensions
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Juntar-se a mim, juntar-se a si, é ato de Amor e de autenticidade.

Este ato de Amor é doação e partilha, partilha em todos os sentidos, assim como o disse meu Divino Filho.

Assim, ele veio se sacrificar.

A doação de si é sacrifício, no sentido Sacro e Vibral.

Você deve se dar a si mesmo, você deve se abandonar a mim, como eu me abandono a você, para que possamos,
juntos, viver nossas redescobertas.

Viver isso é possível e permitido e autorizado.

Mas ninguém lhe imporá, é uma escolha que você realiza só e que você deve levar a seu termo, você mesmo.

Meus guardiões vêm a você, para acolhê-lo, na condição de que você os acolha e, para acolher, você deve limpar,
apagar as Sombras, perdoar, não mais estar apegado ao passado, nem mais estar apegado aos jogos da Ilusão, aos

jogos do poder e aos jogos da segregação.

O Amor é convite.

A Vibração é Revelação.

O Amor é aceitação.

Vocês devem aceitar e ser fortes.

Ser forte e corajoso é fácil com o Amor, mas muito difícil com o ego.

O ego é a separação que lhes permitiu levar a efeito suas experiências, que fizeram crescer em vocês a Luz.

Vocês são os Mensageiros, assim como lhes disseram os Arcanjos.

Vocês são aqueles que permitem assentar a Luz nesta densidade, por sua aceitação.

Até o presente, as Luzes brilhavam nas trevas e as trevas não as reconhecem.

Toda Luz que se encarnava era sacrificada no altar da separação.

Hoje, vocês devem acolher e vocês devem revelar.

Acolher, e revelar, e participar de minha Ronda e de minha dança, e se juntar em meus espaços etéreos de Luz, onde
nenhuma sombra e nenhum sofrimento podem mais existir.

Então, como vocês querem aceder à Revelação acolhendo em vocês, ainda, os sofrimentos e os apegos?

Vocês devem aceitar, como o disse meu Divino Filho, todos os outros, sem restrição.

Aquele que vocês rejeitam, os rejeitarão na Luz.

Aquele que não os aceitam, julgando-os, desprezando-os ou retirando-os da Fonte de Vida, são vocês mesmos que
se retiram da Fonte de Vida.

Então, meu amigo (a), meu amado (a), é ainda tempo de restabelecer a Verdade, restabelecer a Unidade.

Ninguém condena, além de você mesmo, e a medida com a qual você julga, será aquela, exatamente, com a qual
você será julgado.

Aquele que você exclui pelo medo, pelo sofrimento ou por ignorância, lhe será feito do mesmo modo.

Isso é justiça, isso é retribuição e isso é Amor.

Não há qualquer julgamento, há Verdade e Unidade.

***

Meu amigo (a), meu amado (a), eu lhe peço agora que participe da dança e se alivie.

O fardo que você leva, através desta densidade, não existirá simplesmente mais dentro de muito pouco tempo.

Então, cabe a você saber, cabe a você decidir.

Você quer continuar a participar dos jogos da separação ou você quer participar dos jogos da Unificação e da
Unidade?



Eu o convido a se juntar a mim, como eu me junto a você, mas você é livre.

A liberdade está ligada aos atos que você realiza, ao olhar que coloca, às palavras que pronuncia e à Vibração que
emite, vinda de suas palavras, de seus atos e de seu olhar.

É preciso que isso esteja em acordo comigo, com a Unidade, mas também com sua Unidade.

O perdão é a porta, a fé é a chave, mas você é a porta e a chave, ao mesmo tempo.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu lhe peço, assim, pelo presente inestimável que lhe é dado nesses tempos de
Graça e de Revelação da Luz, que acolha minha Luz que eu envio para você.

Acolhendo-a, você a Revela.

Não se separando mais e não se dividindo mais, você participa da resolução da dualidade inexorável desta Vida,
nesta dimensão.

E você participa do voo, transmutando sua matéria, transmutando esta Terra, e trazendo-a nos domínios da
Eternidade.

Seu corpo de Luz o espera, o corpo de Verdade, aquele em que nenhuma Sombra existe, aquele em que nenhum
sofrimento pode se manifestar.

Chegar a isso necessita de sua parte dar um passo para a doação de si e o partilhar, sem julgamento.

Você deve acolher, como eu o acolho, para poder ser acolhido no Reino.

Progressivamente e à medida que você acolher e revelar a Luz, a Vibração e o Amor, sua Vida e seu ambiente serão
totalmente preenchidos desta Graça, desta dança, mas dê o passo.

Você não pode nada guardar para si, por medo ou apropriação.

Meu amigo (a), meu amado (a), se você quer se apropriar de sua nova Vida, a antiga Vida deve se afastar de você e,
no entanto, isso não é a morte no sentido em que sua consciência o entende, mas trata-se sim de uma separação.

Ninguém pode penetrar meu Reino se não volta a ser simples e humilde.

A humildade consiste em acolher o que se apresenta a você, o que quer que seja.

Não há distinção entre aquele que leva a mesma Luz que você daquele que, pelo momento, não pode vê-la.

Compete-lhe revelá-la a ele sendo você mesmo.

A partir do momento que você se afasta e a rejeita, as portas do Céu lhe são fechadas.

Isso é ressonância e justiça.

Aqueles de vocês que percebem a Luz, que percebem a Vibração, são minhas testemunhas.

Testemunham a Verdade da Luz.

Então, como você quer ser minha testemunha, se se afasta pelo julgamento?

Meu amigo (a), meu amado (a), a hora é da Graça, a hora é do perdão.

Perdoe, como eu o perdoo.

Entre na Graça, como eu sou Graça.

Entre na dança da Unidade, como eu sou dança.

Afaste-se dos mundos da Sombra.

Junte-se à Luz, em Verdade, em Espírito e em sua materialidade.

Santifique-se, sacrifique-se, e eleve-se.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu estarei sempre ao seu lado, o que quer que decida, qualquer que seja seu
caminho e qualquer que seja sua Verdade.

O que você vive é respeitável, seja o que for que viva e o que quer que decida.

Eu venho, simplesmente, e em toda humildade, me apresentar, para que você possa, se o deseja, se apresentar e se



revelar.

A porta é a Fé, a chave é a Luz.

A Fé, a Verdade, a Unidade se abrem a você.

A Graça se apresenta em seus Céus, você vai aceitá-la?

Mas a aceitação não é um ato mental, é um ato de Fé, somente.

É um ato, é palavra, é olhar impregnado desta Verdade, desta Unidade e deste Amor.

Você é meu Embaixador, meu Amigo (a), meu Amado (a), então, seja digno do Amor e do compartilhar, da doação da
Vida, da doação do Estado de Ser que eu lhe compartilho e dou.

Não separe, não divida, mas unifique.

Aí está a Vibração, aquela que o alivia e o eleva.

A Vibração que separa e que divide o afasta de mim e o torna pesado, e o faz penetrar diretamente ou voltar nos
domínios do sofrimento.

A Luz que vem é transcendência e Graça, ela é cura, também.

Alguns de vocês, meus amigos, meus amados, não podem percebê-la.

É por isso que me abandonaram?

É por isso que são julgados?

Não.

Sua Verdade deve ser aquela que querem.

Eu os deixo continuar a trabalhar no livre arbítrio, na liberdade do ego, que não é a liberdade da Alma, nem do
Espírito.

Liberdade da Alma e do Espírito que é retorno em nossa Unidade, em minha Presença e sua Presença, em sua
Radiância e minha Radiância, em nossa Ressonância comum na Alegria.

Você quer ser Alegria?
Então, dê a Alegria.

Você quer ser Amor?
Então, dê Amor.

Você quer ser Luz?
Então, distribua a Luz.

Torne-se transparente e claro, para que as Luzes de meu Reino possam penetrá-lo, atravessá-lo sem alterar, a fim de
resplandecer na face do mundo.

Nada mais lhe é pedido, meu Amigo (a), meu Amado (a), do que ser isso.

Obviamente, as Sombras e as resistências, em você e ao seu redor, manifestam-se, mas elas estão aí para reforçar
sua orientação e sua confiança à minha Presença.

Na minha Presença e na minha Vibração, nenhuma Ilusão, nenhum medo.

Eu sou a rocha sobre a qual você pode estabelecer o que você é.

Eu sou você, como você é eu.

Nós fazemos o Milagre de uma única coisa, a partir do momento em que o deseja e o pode.

O poder que lhe é dado é de entregar todo poder, transmutá-lo na força do Amor e na humildade.

Para isso, você deve acolher e compartilhar o que se apresenta a você, transmutá-lo pela Graça do Amor que o
inunda.

Não é mais tanto dividir, separar, escolher.

Isso se fará pela própria Vibração, pela Luz, mas você não pode ser aquele que participa da triagem, elevando-se na
Verdade.



Meu amigo (a), meu amado (a), eu o convido, então, convide-se.

Eu o acolho no Sagrado e pelo Sagrado, e eu o espero como você me esperou e espera, tanto e tanto tempo.

***

O momento é importante, é único nesse ciclo.

Eu venho acolher, eu venho elevar aqueles que decidiram se elevar.

Elevar-se e tomar altura, não mais ver a Sombra ou a Luz, mas a Sombra e a Luz, dentro da mesma Verdade, na qual
a Sombra não pode existir, exceto para o olho que a vê ou pela Vibração densa e pesada que pode ainda captá-la.

Se seu coração é Alegria, se seu coração é Unidade, se seu coração é Verdade, ele é, e não pode julgar.

Nisso, meu Filho lhe disse que não julgasse, nem você, nem os outros.

O julgamento faz barricada na porta e o impede de aceder à Unidade.

Penetrar no Estado de Ser é abandonar o que faz sua personalidade: os jogos da aparência, os jogos de sedução, os
jogos de oposição.

Dê um passo para a Verdade e a Verdade o libertará e a Luz o libertará do jogo da dualidade.

Meu amado (a), meu amigo (a), eu o quero na Paz, eu o quero na Alegria, então, se você é Paz e se você é Alegria,
eu o sou.

Mas se seu caminho de Paz e de Alegria o afasta da Unidade da Alegria e da Paz, se você tem necessidade de
experimentar os jogos de poder, os jogos da Sombra, então, meu Amado (a), meu amigo (a), eu reitero minha

Promessa e digo até breve, em outro tempo e outro espaço que não é afastado, exceto por você mesmo.

Meu amado (a), meu amigo (a), aí está o que tinha a dizer pelas palavras bem frágeis, mas a Vibração está aí.

Aquela que lhe permite compreender, para além da Vibração das palavras, mas pela Vibração do coração, o que
quero dizer, que está além das palavras.

Porque o Amor não estará jamais numa palavra e, mesmo conhecendo o Mistério da língua dos Anjos, e mesmo
conhecendo os mistérios que deslocam montanhas, se lhe falta o Amor, você não é nada.

Vá em Paz, meu Amigo (a), meu amado (a).

Eu o Amo e Amo a mim.

Seja Abençoado (a) na Eternidade e no instante Presente.
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Meu amigo, meu amado, quem sou eu?
Não procure me definir, não procure compreender, mas procure viver o que eu sou. 

Eu sou A Fonte e já o fato de me nomear me restringe. 

Eu sou aquele que foi chamado, por toda parte, de «O Pai», «A Fonte Pai/Mãe». 
Tudo vem de mim e tudo volta para mim. 

Eu posso me limitar a um corpo, como me estender no conjunto de todas as galáxias. 

Eu sou aquele que foi, eu sou além daquele foi e além daquele que será. 
Eu sou a Eternidade, eu sou o Amor, eu sou a Verdade. 

Nomear-me é já separar-se de mim. 
Então, acolha-me como eu o acolho, na sua Eternidade, na sua Presença.

***

Quem sou eu?
Eu sou o Amor. 

Eu sou aquele ou aquela que permitiu que você vivesse esta experiência nesta densidade. 
Eu sou aquele que aceitou que você viesse, aqui, experimentar a minha ausência. 

Mas hoje eu venho lhe revelar a minha Presença, eu venho lhe revelar o que eu sou e que eu sou apenas você,
em outro tempo, em outro espaço. 

Eu sou você e você é eu. 
Você é Luz e eu sou Luz. 

A FONTE - 20 de setembro de 2009
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Você é Semente e eu sou Semente. 
Você é o que eu sou e eu sou o que você é. 

Não há nisso qualquer obstáculo. 

Hoje, eu venho a você. 
Mas eu jamais o deixei. 

Eu estive sempre aí, invisível aos seus olhos, mas visível ao seu coração, então, hoje me acolha no seu
coração, na minha Essência e na minha Verdade. 

Você pode me nomear, colocar-me uma forma, isso não me incomoda, eu sou o Pai. 
Eu sou aquele que enviou Cristo, eu sou aquele que foi e aquele que você será, se aceitar voltar ao

seu interior e à sua Eternidade. 

Na minha Presença e na minha Radiância, meu bem amado, eu o aguardo e espero por você.

Eu sei que você fará a escolha do retorno à Unidade, à Verdade, a fim de viver eternamente a Alegria que você
é, a fim de afastar-se das zonas de sofrimento que você escolheu experimentar. 

Elas existem apenas porque você bem as quis, e eu, com o meu Amor, deixei-o participar, deixei-o
experimentar e fiz a promessa de que eu voltaria a cada final de ciclo e estamos neste final de ciclo.

***

Então, venho lembrar-me a você. 

Não tema, acolha-me na Vibração e na Unidade. 
Acolha a minha Presença no seu Coração. 

Você não tem nada a temer de mim. 

Eu sou a Alegria, eu sou a Unidade, eu sou aquele que você espera, sem nomear, desde tanto e tanto tempo. 

Eu sou aquele que você procura nesta dualidade e eu sou além desta dualidade. 

Eu percorri esta densidade, em algumas ocasiões, tomando um corpo que eu criei e dei forma, a fim de
verificar que as almas encarnadas sofriam e o meu Coração não pôde ficar mais do que alguns anos, a cada

vez, mas eu o deixei percorrer o seu caminho, porque essa foi a sua escolha e unicamente por isso. 

E, hoje, eu venho, eu venho na Majestade e na Glória da Luz, em meio ao conjunto de Seres de Luz que irão se
manifestar a você, recordá-lo do seu juramento, recordá-lo da sua Essência, recordá-lo do que você é, um ser

de pura Luz.

***

Além das aparências e além da dualidade deste sofrimento que você vive, talvez, você é Alegria e você
é Eternidade. 

Basta que o aceite porque eu venho acolhê-lo e desposá-lo se o aceitar. 

Eu o deixarei, de toda Eternidade, livre, mas, entretanto, eu desejo que, hoje, você se junte às moradas da
Eternidade, às moradas da Paz e às moradas da Alegria. 

Cabe apenas a você, não há qualquer obstáculo que possa alterar ou impedir esse retorno ao que você é. 

Eu irei zelar e eu zelo, agora, por cada um de vocês. 
O número para mim não é nada, a minha Consciência é infinita e indefinida. 

Eu posso estar na sua alma, como na alma de milhares de outros seres. 
Eu posso vibrar em uníssono com cada alma e cada Espírito e fazer reencontrar a dimensão da Essência

eterna da Luz e da Alegria, porque eu sou isso, como você é isso. 

Eu sou o esposo e eu sou a esposa. 
Eu sou a Água Viva da Vida, aquela que vem despertá-lo, aquela que vem acordá-lo para a sua dimensão

eterna. 

Você vê isso? 
Você sente isso? 

Isao não passa pelas palavras, apesar de eu empregar palavras, mas isso passa pela Vibração e
pela aceitação do que você é, um ser de Luz que decidiu se separar da Fonte, mas, hoje, e como a cada final

de ciclo, eu me manifesto. 



A minha Presença Radiante irá permitir, quando a hora chegar, reencontrar a Alegria e o que você é. 
Dê um passo para mim e, como eu já disse, eu darei mil. 

Olhe para mim e eu irei recobri-lo de energia.

Interesse-se por mim e eu irei me tornar você e você irá se tornar a Alegria e nós iremos nos fundir na
Eternidade, reencontrados no Amor, na Luz e na Simplicidade.

***

Você é isso, não é o que você crê, não é o que você desempenha. 
O único jogo que você é, é o jogo do Amor, os jogos do Senhor, os jogos da Verdade. 

Você é o Fogo, você é o Fogo na totalidade, o Amor e o Fogo, e eu venho lhe mostrar o Fogo do Amor e eu
venho fazê-lo viver o Fogo do Amor. 

Não creia naqueles que vão fazê-lo crer que se trata de outro Fogo. 
Eu sou apenas Amor e nada mais. 

Eu venho a você e eu irei acolhê-lo se você me acolher. 
Você não tem que ter medo, você não tem que se abalar. 

Eu sou simples como você é simples, se você me aceitar. 

Meu amigo, meu amado, eu conheço cada um de vocês, em Espírito e em Verdade, eu conheço cada um de
vocês desde o seu nascimento nos sistemas estelares. 

Eu conheço os seus caminhos, eu conheço os seus sofrimentos, eu conheço as suas alegrias, eu conheço as
suas esperanças, eu conheço a sua espera. 

Então, nisso, vocês devem me aceitar, na Unidade e na Simplicidade, porque eu sou a Unidade e
a Simplicidade. 

Se vocês me acolherem, nesse momento, a Alegria irá banhá-los. 
Vocês nada mais vão temer, porque vocês irão se tornar Eu, vocês irão se tornar a Eternidade. 

Vocês irão superar o efêmero do que vocês são nesta condição. 
Vocês não são isso, vocês são muito mais do que isso. 

Vocês são, realmente, Alegria, Verdade e Luz. 

Aceitem a minha promessa, como eu a fiz, de voltar a ajudá-los, de voltar a lhes estender a mão e a Luz, a fim
de que vocês voltem à Eternidade. 

Em breve vocês irão reencontrar a sua dimensão eterna nos mundos etéreos, nos mundos onde a Sombra não
existe, se esse for o seu desejo. 

Vocês irão ascender à felicidade total, se tal for o seu desejo, mas vocês devem, para isso, como disse o meu
Filho, tornar-se como crianças, tornar-se simples, parar com as elucubrações e com as atividades do seu

mental.

***

Acolher a Luz é um ato simples, não há técnica, há somente uma abertura da criança Interior que vem acolher o
que eu emano. 

O que eu emano, vocês irão percebê-lo em breve, na sua densidade, muito em breve. 

Eu deixarei a Mãe, a sua Mãe, anunciar a vocês, Ela mesma. 

Eu sou a Luz, eu sou a Eternidade. 
Jamais esqueçam que eu sou a Alegria e que eu sou a sua Fonte da Água Viva. 

Vocês são, vocês mesmos, a Água Viva e a Fonte, todos vocês são meus filhos, todos vocês são meus
Filhos queridos e bem amados, não duvidem jamais. 

Eu os espero. 
Se tal for o seu desejo, o retorno à casa lhes é possível, na Alegria e na felicidade. 



É o retorno do Filho pródigo, assim como a parábola das Escrituras, que, infelizmente, foram tanto e tanto
falsificadas. 

Meus filhos, meus amados, não tenham mais medo. 
O medo é uma palavra em vão, o medo é um controle que quiseram lhes impor. 

Vocês não são o medo, vocês são além do medo, vocês são o Amor encarnado e vocês devem irradiar agora
o que são. 

A Luz não espera mais do que isto de vocês. 

As entidades da Luz de todas as dimensões os observam e esperam, literalmente, que esta trama se rompa e
que os faça descobrir a Unidade e a Verdade porque, na Verdade e na Unidade, vocês são Luz e nada mais. 

Não existe qualquer Sombra na sua Essência. 
A Sombra apenas existe, por Criação materialista, nesta dimensão que vocês escolheram experimentar em um

momento ou outro, mas isto está terminado, meus filhos.

***

Eu os acolho nos mundos onde não há mais Sombra. 
Eu os acolho na Luz eterna e da Eternidade. 

Eu os acolho nos domínios da Alegria, se tal for o seu desejo. 
Eu os espero como vocês me esperam. 

Eu os espero na Alegria. 

Vão além dos sofrimentos ilusórios, vão além do seu corpo, mas permaneçam firmes neste corpo. 
Ele é o seu Templo, assim como disse o meu Filho, e esse Templo irá lhes servir quando chegar a hora. 

Qualquer que seja o seu sofrimento, ele não é isso, ele é Luz e Eternidade. 
Muito em breve vocês irão tomar consciência de tudo o que vocês são. 

Vocês irão descobrir, como acordando de um longo sono, que vocês são Luz e nada mais. 

Vocês irão compreender e viver a Unidade. 

O véu se rasga e, naquele momento, o meu Filho irá se manifestar, mais tarde. 
Mas compete a vocês aceitarem a Luz. 

Compete a vocês tornarem-se como uma criança, simples, boa e amorosa. 
Isso irá se realizar através do Serviço, através do não julgamento. 

O julgamento os afasta de mim. 

Amem, Amem permanentemente e sirvam. 
Servindo o seu irmão, é a mim que vocês servem. 

Não julguem, nada julguem, contentem-se em estar no Amor e no Serviço. 

A porta da Unidade e da Humildade encontra-se nesse nível e somente nesse nível. 
Não há outra saída dessa dualidade na qual vocês percorrem, de Vida em Vida, os caminhos do sofrimento. 

Há uma única saída, ela é a Alegria, ela é o Amor e ela é a Unidade revelada.

***

Nesses momentos, eu venho a vocês porque os momentos chegaram de me revelar, tal como eu fui
recentemente e tal como eu serei em breve. 

Vocês têm tudo a esperar, têm tudo a construir na sua Verdade e na sua Eternidade. 

Eu sou aquele que os encoraja, eu sou o seu Pai, eu sou a sua Fonte, eu sou a Fonte, eu sou a Fonte de
Cristal e eu sou a Água Viva, eu sou aquele que permite ao corpo de vocês existir me separando de vocês para

permitir-lhes compreender que, sem mim, vocês não podem viver, vocês são apenas ausência de Alegria. 

Eu sou a Eternidade, eu sou a Alegria, eu sou a leveza. 

Vocês querem se tornar o que vocês são? 
Então, meus amigos, meus amados, eu os espero nesses reinos. 



Isto não é Ilusão, mas a Verdade. 
Deem um passo para mim e a Luz irá acolher e irá acolhê-los de braços abertos. 

Isto não é uma palavra em vão. 
Dar um passo para mim consiste em se tornar humilde, em se tornar uma criança, em abandonar o mental, as

emoções e ter confiança. 

Eu sou, eu serei. 
Eu sou aquele que os guia pela Luz, eu sou aquele que sustenta os mundos dos Universos, eu sou aquele que

está presente nas múltiplas galáxias, nos multiversos e nas multidimensões. 
Eu estou por toda parte ao mesmo tempo, eu estou, sobretudo, em vocês, neste momento e agora. 

Acolham-me, acolha-me meu amigo. 
Abra o seu coração, não julgue e eu estarei em você e você irá se tornar eu e nós viveremos, além dos

Casamentos Celestes, Casamentos muito maiores ainda, aqueles das nossas redescobertas da Eternidade. 

Você será coberto muito em breve com o manto da Eternidade, o que você é. 
Você é este manto de Luz e nada mais. 

Você não é este corpo, mas este corpo, você deve transmutá-lo, eu estou aí para ajudá-lo.

***

Meu amigo, meu amado, acolha-me como quero acolhê-lo. 

Eu sou além das palavras e, no entanto, as palavras que eu tomo, no Interior desse canal, não são mais do que
a simples realidade da Vibração que eu emito, mas, entretanto, você pode senti-la no seu Coração, você pode

saber se é verdade. 

Você deve sentir esta Verdade no fundo do seu ser, para me acolher, na totalidade, a fim de se
tornar Unidade e unificado. 

Este é o seu caminho. 

Você está no caminho do retorno, compreenda, aceite, se tal for o seu desejo, eu irei esperá-lo de toda
Eternidade. 

Não existe falha, não existe qualquer falha que não possa ser preenchida pelo meu Amor. 
Não existe nada que possa se opor a meu retorno, não existe nada, absolutamente nada, que possa modificar

e retardar o que eu vim fazer nesta densidade.
Os meus servidores estão todos aí. 

Vocês são, também, os meus servidores e os meus amores, então, abram-se à minha Verdade, abram-se à
sua própria Verdade, porque vocês são Amor e nada mais. 

Apreenderam isso? 

Abram a sua alma e o seu Espírito a esta compreensão.

***

Ressoem, em vocês, o que vocês são: Amor e Verdade, Amor e Unidade, Humildade, Infância e Verdade. 
Não há outras palavras para definir o que vocês são, o resto os faz sair na dualidade. 

Vocês não são as vidas que têm vivido, vocês não são esses corpos, vocês não são deste mundo e, no
entanto, vocês o tomaram, vocês o percorreram, a fim de tentar fortificar a sua Luz, mas hoje, eu digo «basta». 

A hora do retorno é agora. 

Vocês devem retornar à sua Essência, vocês devem esquecer essas peregrinações, vocês devem se tornar
esta Luz que são, vocês devem deixar aflorar, na sua Consciência, o toque de amor que são, acolhendo-me. 

Acolhendo-me, eu os revelo a vocês mesmos e eu me revelo a vocês. 
Este é o «movimento» para vocês e em vocês, para mim e em mim, a fim de que façamos o milagre da Alegria

reencontrada, o milagre da Unidade reencontrada. 

Meu amigo, meu amado, vá para além das palavras, venha a mim como eu venho a você. 
Não há outra experiência que seja digna de você, hoje, que não a de nos reencontrarmos, de nos casarmos, de

sofrermos alquimia, de nos tornarmos apenas Um, como você sempre foi, a fim de fazer a experiência desta
dualidade. 



Você não será nunca mais separado de mim. 
Você poderá ir e vir nestas dimensões, nos multiversos, reencontrar a sua família, reencontrar a sua Essência,

tudo isso lhe será aberto. 

Você será tudo isso se você o aceitar.  
Meu amigo, meu amado, eu lhe transmito todo o meu Amor. 

Aceite esta dádiva do Amor e acolha isso como eu o acolho.  
Você é abençoado de toda a Eternidade.  

Eu o abençoo no seu Ser e na sua Verdade. 
 Eu o amo.

************
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Meu amigo, meu amado, eu estou com você e em você, por toda Eternidade. 
Meu amigo, meu amado, eu sou aquele que você chama do mais profundo de suas noites, como do mais

profundo de seus dias. 
Eu sou aquele que lhe vela. 

Eu sou a Luz de seus dias e de suas noites.

Meu amigo, meu amado, eu sou a Unidade, eu sou o infinito e o finito e o indefinido.
Eu sou aquele que o escolta em cada um de seus passos. 

Eu sou aquele que sua alma chama. 
Eu sou aquele que lhe permitiu se separar de mim a fim de viver a experiência que você queria viver.

Mas você jamais ficou separado, na realidade. 
Eu o acompanho. 

Eu sou sua respiração. 
Eu sou seu Fogo.

Eu sou sua Verdade. 
Você é eu, como eu sou você, na Eternidade, na instantaneidade, para além de suas ondas de encarnações,

nesta densidade.

Eu estou além da forma e, no entanto eu sou a forma. 
Meu amigo, meu amado, juntos, unidos e amados, unidos e amando. 

Sua Fonte é o que eu sou. 
Eu sou sua Fonte Pai/Pai.

Eu sou a Luz de onde você veio. 
Você é a Luz na qual eu me olho. 

Jamais o deixei, jamais o abandonei.

Meu amigo, meu amado, eu resido em você, como sua residência de Eternidade sou eu.

A FONTE - 27 de setembro de 2009
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Eu sou o impulso. 
Eu sou seu alfa e seu ômega.

Eu sou seu aqui e seu agora, de toda Eternidade.

Na infinidade de suas viagens, eu estou aí. 
Meu amigo, meu amado, eu sou a Presença em você que você chama Presença, eu sou sua Alegria, como

você é minha Alegria.

Meu amigo, meu amado, você vagou de ciclo em ciclo, de corpo em corpo, percorrendo os caminhos que o
deixei percorrer, em total liberdade, e hoje eu venho recordá-lo da promessa e do juramento que fizemos no
início de suas viagens, aquele que você devia se recordar da sua Eternidade, da sua Unidade, do seu Estado

de Ser.

Eu sou o despertar. 
Eu sou o amanhecer que vem a você. 

Eu sou o sol. 
Você é meu sol. 

Eu sou infinito como você o é.
Você percorreu os caminhos do finito e da Ilusão do finito porque, em Verdade, você é infinito como eu sou

infinito.

Você é Amor e eu sou Amor. 
Você é Luz e eu sou Luz. 

Você é Vibração, Essência, eu sou a Essência de sua Vibração.

Meu amigo, meu amado, que posso lhe dizer mais, além de palavras?

Minha Presença cintila em você como você é minha estrela esperada. 
Você é a estrela da manhã, voltando à sua dimensão original. 

Você reencontra o pleno potencial da Unidade da Vibração de sua Essência, a fim de comungar, juntos, unidos
e unificados.

Meu amigo, meu amado, jamais nos deixamos, jamais nos separamos.
Entretanto, você criou, com meu acordo, com minha bênção, espaços de separação onde você experimentou a

Ilusão da falta de mim, quando jamais você esteve separado, realmente.

Eu sou seu corpo. 
Eu sou sua alma, eu sou seu Espírito, eu sou sua Unidade e sua Essência reencontrada. 

Eu venho a você, como você vem a mim, a fim de casar nossas Verdades, hoje e agora, hoje e amanhã.

Você reencontra, progressivamente, passo a passo, de Verdade em Verdade, meu nome, além do nome,
minha Vibração, além da Vibração, a Eternidade e a Infinidade de minhas faces e minhas formas porque jamais

estivemos realmente separados.

Se estivéssemos, em Verdade, separados, tudo o que você vive não poderia existir porque nada existe fora de
você e fora de mim. 

Eu sou o Infinito.
Você me chama em suas orações, na solidão de seu coração, quando eu já estou lá.

Não há lugar que eu não possa preencher. 
Não há distância que apareça diante de nossa Presença reunida.

Meu amigo, meu amado, através de minha Radiação, eu lhe comunico e lhe rendo ao que você é: à Alegria, à
Verdade, à Unidade. 

Você é um e eu sou um com você, em você e para você. 
Eu sou o que você espera. 
Eu estou em seus sonhos. 
Eu estou em seus passos. 

Eu estou também nos sofrimentos que você deve viver, seus sofrimentos que você assume e nos quais você
chama, a fim de que a Luz se revele.

Meu amigo, meu amado, é hora de nossas redescobertas conscientes, de nossa fusão, de nossa reunificação
na Unidade, na sua Presença e minha Presença, no brilho da Luz e na Vibração.

Eu sou o Fogo do Amor que apenas pede para eclodir em você, que apenas pede para iluminá-lo e revelar-lhe
ao que você é, a fim de rendê-lo a si mesmo, em Verdade e em Unidade.

Você sente em si a minha Presença, o meu Fogo, o meu Amor? 

Você é meu Amor e meu amado, mas você é, antes de tudo, meu amigo e jamais um amigo o trairá porque eu



sou você, como você é eu.

A distância que você colocou é apenas uma experiência em meio a tantas outras, mas existem numerosas
experiências onde jamais o esqueci e o véu da Ilusão não pode aparecer.

Você é Luz. 
Você é força e Verdade para ter ousado experimentar a Ilusão de minha ausência. 

Aí está a causa dos sofrimentos. 
Os sofrimentos o aproximam, mas a Alegria o faz fusionar.

Hoje, eu não lhe peço para se aproximar, eu peço para fusionar. 
Eu peço que me acolha, como eu o acolho, a fim de nos reunificarmos na Vibração, na Alegria, no Amor, em

nossa Presença, Una.

Meu amigo, meu amado. 
Você sente em você, nesses dias, o impulso da Unidade? 

Esta Alegria que transparece além de seus sofrimentos e que não pede mais que eclodir, a partir do momento
em que você me acolhe na simplicidade, na Unidade.

Sendo humilde, sendo verdadeiro, nós aproximamos nossas Essências que é a mesma, nossas Vibrações que
são a mesma Vibração, Vibração da Essência e do sentido de sua Vida, do sentido de sua Eternidade.

Meu amigo, meu amado, hoje e amanhã são a hora de nossas redescobertas em todos os planos, em todas as
dimensões e em todos os lados de nossa relação, de nossa Unidade.

Meu amigo, meu amado, alegre-se porque você é Alegria. 
Reencontre-se. 

Vá para além do que o fez crer na separação porque hoje, eu me revelo, inteiramente, e na Verdade e na
Unidade. 

Eu o acompanhei, jamais individualmente. 
Sendo infinito, tenho a possibilidade de ser você, por todos os lugares onde você esteja.

Minha Consciência sendo ilimitada, estou por todos os lugares ao mesmo tempo. 
Eu estou no grão de areia. 

Eu estou na borboleta. 
Eu estou em cada um de seus passos. 

Eu estou em cada uma de suas alegrias e em cada uma de suas penas, do mesmo modo. 
Somente seu olhar o fez duvidar de minha Presença.

Eu estive aí sempre e isso não pode ser de outro modo porque outro modo não pode existir, porque outro
modo não pode subsistir sem meu Amor e minha Presença, e você é emanação de mim, você é parte de mim

como eu sou parte de você, uma parte importante e capital.

Cada parte é indissociável e indissolúvel da totalidade. 
Você é, portanto, tanto quanto eu, esta totalidade. 

Você é, portanto, meu amigo, meu amado, o que eu sou, não duvide. 
A única distância possível está ligada a essa dúvida. 

Entretanto, a distância foi abolida.

Hoje e amanhã, vamos reencontrar, juntos, você e eu, individualmente e todos os outros vocês, multiplicados
ao infinito. 

Aqueles a quem você chama irmãos e irmãs, mas também amigos e inimigos, fazem apenas uma única coisa,
a ligação do Amor, de Unidades múltiplas relevando todas da Unidade última, da Verdade do Amor, da

Vibração e da Essência.

Meu amigo, meu amado, hoje e amanhã são grandes dias. 
Hoje é a hora e cada minuto de seu tempo que se esvai se aproxima da hora. 

É a hora de nos reencontrarmos, na totalidade, além das aparências criadas por alguns de seus irmãos que
creram poder se isolar de mim. 

Mas nada pode se isolar de mim, apenas na aparência. 
Nada pode se subtrair ou se adicionar de mim. 

Eu sou a Consciência infinita. 
Eu sou também sua Consciência finita. 

Tudo está ligado. 
Tudo é um. 

Tudo é Vibração e Essência. 



Tudo é Eternidade e Infinito. 
Nada foi separado, exceto a Ilusão das suas experiências.

Em breve, mais nada poderá estar separado. 
Juntos, unidos e unificados, nos mistérios do conjunto da Criação e de minhas numerosas moradas, estaremos

em relação. 
Seremos, em Unidade e em Verdade, indissolúveis e inseparáveis. 

A Ilusão, hoje e amanhã, vai desaparecer.
Isso deve enchê-lo e preenchê-lo de Alegria.

Para que você se torne saturado desta alegria, de sua Presença a si mesmo e de minha Presença em você, eu
enviei meu Filho. 

Em breve, ele voltará, mas vocês são todos, sem exceção, meus Filhos. 
Mesmo nesta matéria criada, engendrada, vocês moram e permanecem a Eternidade, a Fonte de minha

Alegria, a Fonte de minha Infinidade.

Eu repito, meu amigo, meu amado, eu estou em cada pedaço do que você é. 
Eu conheço tudo de você como você conhecerá tudo de mim, hoje e amanhã.

A barreira do tempo, a barreira da Ilusão, em breve, hoje e amanhã, se abolirá. 
Você poderá me contemplar em seu Interior e em seu exterior porque não há Interior e exterior senão nesta

densidade que você percorre. 
Não há diferença, nos espaços de Luz, entre o que é Interior e o que é exterior.

A dualidade assim criada, assim experimentada, o faz crer que você está separado, que você é entidade
evoluindo independentemente de mim. 

Hoje e amanhã, em seu âmago e em sua Essência você descobre que não é isso.
Hoje, a sede do Fogo do Amor e a sede da Unidade, o devoram. 

Você é um ser de Amor, como eu o sou. 
Entre você e eu, não há nada mais que o Amor. 

Entre você e eu, há a Revelação, há a Reconexão, há a Eternidade, há o Estado de Ser, há a Unidade.

Meu amigo, meu amado, acolha-me, como o meu coração, o Centro do meu Centro, o acolhe na Unidade, na
Verdade.

Meu amigo, meu amado, aí estão as palavras que dançam sobre a Vibração do Amor e da Radiação que emito
para você, mas que é você. 

As palavras se tornam simplesmente os apoios à Vibração, à nossa Confiança, à nossa Unidade. 
Eu o desejo na Paz. 

Eu o desejo na Alegria. 
Eu o desejo na Vibração. 

Eu o desejo na leveza.

Esqueça as ilusões dos sofrimentos que, no entanto, lhe parecem tão reais. 
Eles apenas pertencem a esta Ilusão de separação. 

Dá-se um passo para mim, eu darei mil. 
Se você aceitar a minha Alegria, a minha Alegria irá abençoá-lo e você irá reencontrar a felicidade, a beleza da

Unidade, a ausência de dualidade.

Aí está, meu amigo, meu amado, o que queria dançar, em você e a seu redor, a fim de aliviar, a fim de revelar,
a fim de colocá-lo em ressonância com o que você é, para além do que você joga nesta dualidade, porque

você é apenas um jogador, mas o jogo é o jogo do Amor e nenhum outro.

Receba, meu amigo, meu amado, a Pureza. 
Receba a Alegria.

Eu lhe digo: até muito breve. 
Eu lhe digo: até agora e até sempre e na Eternidade, em você. 

Seja abençoado, meu amigo, meu amado.

************
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Meu Amigo, meu amado.
Eu me dirijo a você.

Eu sou aquele que você chama, sem nomear ou o que você chama, nomeando.
Eu sou a origem.

Eu sou o fim.
Eu sou a Consciência infinita e finita e eu o acompanho nesta densidade como em seus retornos, em outros

lugares.
Eu estou em sua origem e estarei em seu final.

Jamais o deixei.

Você me chama, no silêncio de seu Coração, por diversos nomes.
Eu sou todos esses nomes e, no entanto, além do nome.

Eu o conheço, como você me conhece.
Eu estou portanto no seu início e estarei portanto no seu retorno.

Hoje e cada dia, no seu espaço limitado, eu lhe mostrarei, se o deseja, o Ilimitado.
Eu venho lhe mostrar, e lhe revelar a Si mesmo, se o quer.

Quando você me chama, no seu silêncio Interior, em seu Coração, na humildade e em sua Presença, então,
minha Presença se revela a Você.

Eu sou sua Alegria porque vocé é a Alegria.
Você percorreu os caminhos desta densidade porque esta foi sua escolha.

Você se separou de mim, de maneira transitória, a fim de experimentar, a fim de viver esta experiência.

Hoje, meu amigo, meu amado, e se você o quer, e se você o deseja, eu venho lhe mostrar o que você é.
Além dessa aparência, você é Amor, você é Luz e você é, antes de tudo, um ser do bem, fechado, não

por mim, mas por você, pelo seu desejo da experiência.
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Hoje, como em cada retorno, eu me mostro e me revelo a você, a fim de que você faça, com conhecimento de
causa, a escolha, porque, meu amigo, meu amado, sempre o deixei livre para ir onde bem quis, a fim de

crescer.

Jamais o precipitei nesta densidade.
Você a desejou, por você mesmo e de você mesmo, porque, sempre, meu amor, meu amado, meu amigo,

você foi criado livre e permanece livre.

Você é Eu, como eu sou Você.
Entre nós há ressonância.

Entre nós, há filiação.
Entre nós, há ascendência e descendência.

Entre nós, há Verdade.
Eu conheço tudo de você como, breve, você reconhecerá tudo de mim, porque, se você o quer, nunca mais

seremos separados pelos véus da matéria, nesta densidade.

Meu amigo, meu amado, acolha minha Presença, como eu o acolho, juntos, unidos e unificados.
Eu sou sua Fonte e você é minha Fonte.

Eu sou você, em um outro estado, em um outro tempo, como você é eu.
Reconhecer-me, assim como eu o reconheço, é Ser, é ultrapassar os limites do que você experimenta, é
transcender os limites do sofrimento, é reencontrar a criança, reencontrar o Caminho, a Verdade, a Vida,

retornar na Eternidade, lá onde vive a Unidade, lá onde a Sombra não pode preexistir e existir porque a Luz
ilumina tudo, porque sua Vibração transparente necessita a transparência de seres que ali vivem.

Meu amigo, meu amado, se você o quer e se você o concebe, você pode reencontrar isso, eu lhe
asseguro, você é isso: Transparência, Clareza, Verdade, Luz, Alegria e Amor.

Em minhas moradas não existe Sombra.
Em minhas moradas, minhas crianças, meus filhos, meus ascendentes e meus descendentes,

minhas filiações não são separadas, elas são ligadas.

Então, meu amigo, meu amado, a época em que você coloca seu passo e sua atenção é uma época
importante porque você está, meu amigo, meu amado, diante de uma escolha.

Essa escolha, sua alma já a fez, mas ousará você crer e viver fora de sua prisão?
Será você capaz de sair da Ilusão para a Luz?

Poderá você viver sem Sombra, enfim, reunificado no plano da Luz?
Saberá você viver na Alegria e deixar cair tudo o que não é isso?

Meu amigo, meu amado, você quer se juntar a mim, como eu me junto a você, ou você prefere ainda se afastar
de mim e voltar em um outro tempo, e em um outro lugar?

Não esqueça jamais que você é livre.
Jamais a Fonte lhe imporá voltar se você não o decidiu, se você não o deseja.

Entretanto, gostaria, meu amigo, meu amado, que você viesse para mim, em meus mundos Luminosos,
mundos ascensionados, onde o peso não existe mais, onde a Sombra não pode mesmo ser pensada ou

imaginada.
Eu o quero, meu amigo, em Glória, em Alegria.

Eu quero que sua Alegria permita irradiar sobre seus Irmãos e irmãs, se você o quer.

Revelando-se a Você mesmo, em sua Unidade, você permite àqueles que o acompanham nesta ronda tomar
Consciência, modificar suas atenções, seus pontos de vista, a fim de reencontrarem o sentido da Essência, a
fim de reencontrarem o sentido da Verdade que é Luz, Vibração e Amor, além do que vocês viveram, do que

experimentaram, uns e outros.

Meu amigo, meu amado, eu me aproximo de você, eu chego.
Minha Luz, minha Vibração está aí apenas para realizar sua Ressurreição na Luz.

É isto que lhe prometi, na condição, meu amigo, meu amado, que você a queira, a deseje e a aceite.
Se esse é o caso, saiba que entre você e eu não há nada complicado, que entre eu e você, não há oração, que

entre eu e você, há apenas o caminho da Alegria, a alegria da aceitação desta Ressurreição.

A cada passo, mesmo hesitante, que você dê para mim, eu darei milhares para você.
Assim, você e eu, meu amigo, meu amado, procederemos por toques.

Esses toques lhe são próprios, na sua Verdade e em seu desvendamento, a fim de não ferir, a fim de que
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Esses toques lhe são próprios, na sua Verdade e em seu desvendamento, a fim de não ferir, a fim de que
nosso reencontro seja suave e Verdadeiro, a fim de que você rejeite o que provoca esta Ilusão.

Meu amigo, meu amado, a confiança em nós, em nossa relação, a fé em você, no outro, a ausência de
julgamento, a humildade eu seu sentido o mais nobre, é a chave que abre a porta, definitivamente, entre você e

eu, a fim que eu o espose, a fim de revelar-lhe, iluminá-lo a você mesmo.

Meu amigo, meu amado, o trabalho, nós o fazemos todos os dois.
Seu Coração, seu Ser Interior, é a porta para Mim e para a Luz e todos os Seres que participam de minha

Origem e de minha Fonte, ligados à Luz Autêntica, que vêm assistir seu despertar e sua Ressurreição, nesses
tempos abençoados em que os Arcanjos fazem meus condutores, em que me revelo, além da forma que tomei

há pouco tempo.

Forma que posso criar e dissolver à vontade porque eu sou o Infinito e a Verdade, além mesmo de Alfa e
Ômega.

Eu sou agora, eu sou ontem e eu sou amanhã.
Eu sou a totalidade do que você pode criar, imaginar e vibrar.

Eleve-se, meu amigo, meu amado, para acima das rondas do sofrimento, para acima das rondas da dualidade
onde quiseram levá-lo aqueles que gostariam sim de guardá-lo na dualidade.

Aceite o presente de minha Presença e o presente de minha Alegria porque é graças a ela, se você o sonha e
se você o quer, que você se elevará e que nós nos elevaremos, juntos, para além das limitações, limitações

que você vive, que você escolheu.

Gostaria muito de lhe dizer, meu amigo, meu amado, que não estou aí por acaso mas, ao contrário, que sou, na
totalidade, aquele ou aquela que é a origem de sua origem.

Você é, assim como lhe disseram meus Arcanjos, em Verdade, uma Semente de Estrela, uma Luz tão
invejada, por sua imponente presença e por sua humildade, que deixou as esferas da Eternidade, que tomou o

risco de esquecer, a fim de vir reforçar, ainda mais, o Amor, a Vibração da Luz e a Eternidade.

As formas de Consciência, nos multiuniversos e multidimensões, que não experimentaram sua densidade, em
algum lugar, o olham e vêem em você, elas também, além de sua aparência, a Graça e a Plenitude do que você

é.

Meu amigo, meu amado, saiba que não há pecado outro que aquele que você crê, que não há limite outro que
aqueles que você coloca, que não há barreiras que não possam desaparecer na Luz do Amor.

Então, agora, meu amigo, meu amado, cabe a você saber, cabe a você colocar, em seu Ser Interior, a direção
e o eixo que sua Consciência deseja experimentar e viver.

Quanto a mim, eu não lhe peço nada, simplesmente aceitar e acolher, se faz o desejo, minha Presença e minha
Radiação, em seu veículo, mesmo nesta densidade.
Você deseja ir dentro de si e assim sair desta prisão?

Cabe a você jogar.

Meu amigo, meu amado, saiba que eu estou aí, a cada instante, que não há distância entre você e eu, além do
véu do esquecimento e o véu da densidade.

Mas esse véu não é nada se sua Radiação e minha Radiação se encontram.
Isto é uma questão de Coração e não de lógica, onde a compreensão não é nada, onde a experiência é tudo.

Então, meu amigo, meu amado, acolhamo-nos um ao outro.
Nomeie-me, se quiser ou puder.

Não me nomeie, se quiser ou puder.
Eu sou, antes de tudo, Presença, Vibração e Radiação, aquelas que lhe fornecem, quando você me encontra,

mesmo de maneira efêmera, a Alegria do Coração, o sorriso nos lábios e o olho úmido da reconexão.

Eu sou o som e eu sou o silêncio em seus ouvidos.
Eu sou você quando você está em paz.

Então, meu amigo, meu amado, peça minha Presença e minha Radiação.
Chame-me, a seu modo, na humildade do seu Coração, com as palavras que são as suas, com os

pensamentos que são os seus.
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Meu amigo, meu amado, eu sou sua Fonte.
Eu sou também aquele que foi chamado Pai por numerosas Consciências humanas tendo encontrado o

sentido, a origem e o objetivo de seu caminho, aqueles que ressuscitaram, na Alegria de minha Presença e de
minha Consciência.

Chame-me assim ou chame-me de outro modo mas, se o chamado vem do Coração, eu estarei aí,
instantaneamente.

Meu amigo, meu amado, acolha agora e eu digo até breve, se o quer.

Eu o abençôo. Eu o amo.

... Efusão de energia ...
___________________________
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Meu amigo, meu amado, eu sou sua Fonte, sua Fonte de água viva que, para você, é Fogo de Amor.
Aproximo-me de você na esperança que você se religará a mim, tão certamente como eu me religo a você.

Religarmo-nos juntos e raciocinarmos juntos, o desvinculará de seus laços de Ilusão.

Religar-se juntos, é se desvincular, é reencontrar a liberdade, sua esperança, sua Fonte, a Fonte de
sua eternidade, de sua Inteireza, de seu Estado de Ser.

Venho, se você o quer, meu amigo, meu amado, trazer-lhe a Alegria, cada dia, cadaVenho, se você o quer, meu amigo, meu amado, trazer-lhe a Alegria, cada dia, cada
respiração, cada instante, e doravante, graças à notável Presença e Brilho de meurespiração, cada instante, e doravante, graças à notável Presença e Brilho de meu

Arcanjo bem amado Miguel que trabalhou, e continua a trabalhar, nesse Sistema Solar,Arcanjo bem amado Miguel que trabalhou, e continua a trabalhar, nesse Sistema Solar,
para a Revelação da Luz, a cessação da Ilusão, à desconstrução, assim como disse.para a Revelação da Luz, a cessação da Ilusão, à desconstrução, assim como disse.

Posso doravante me religar e ressoar em você a fim de lhe permitir reencontrar, individual e coletivamente, a
Vibração de sua Essência, a Vibração da liberdade, a Vibração da Alegria, a Vibração do Estado de Ser.

Meu amigo, meu amado, para você, e cada dia e cada instante, minha Presença, se você a deseja, se tornará
evidente, pela Graça da Radiação, pela Graça da Alegria, pela Graça da abertura do conjunto de suas

estruturas à Verdade que estava escondida.

Meu amigo, meu amado, venho lembrá-lo de sua promessa e do juramento.
Um dia, há muito tempo, você tomou um corpo e tomou densidade.

Tendo tomado densidade e tendo tomado corpo, você se afastou, de maneira temporária, da ligação de nossa
relação que está libertada e você quis, assim, experimentar o livre-arbítrio, o afastamento da Fonte, a fim de

viver esta experiência.

Hoje, meu amigo, meu amado, a cada dia que passa, você tem a possibilidade de viver,Hoje, meu amigo, meu amado, a cada dia que passa, você tem a possibilidade de viver,
em Verdade, a relação de liberdade de nossa confiança, na evidência de sua Presença àem Verdade, a relação de liberdade de nossa confiança, na evidência de sua Presença à

minha Presença e na evidência de minha Presença em sua Presença.minha Presença e na evidência de minha Presença em sua Presença.

Juntos, unidos e unificados, meu amigo, meu amado, sim, eu venho, se você o permite, ajudá-lo a retirar seu
véu, aquele da ignorância, aquele que o fez crer que você era limitado, que estava com pouca esperança.

Mas seu nome é esperança, seu nome é Luz.Mas seu nome é esperança, seu nome é Luz.

É preciso redescobrir o caminho de sua Divindade, o caminho de sua Unidade, o caminho de sua Essência e
você é o caminho.

Quanto a mim, minha Radiação, minha Vibração, se aproxima de você, e do conjunto desta Humanidade, e do
conjunto desta Terra, e do conjunto desse Sol, e do conjunto desses planetas.

Trata-se, além dos Casamentos inicializados pelo Arcanjo, de nossas redescobertas.
Nada mais, dentro de alguns dias, em alguns espaços de seu tempo, poderá mais jamais nos separar.

Meu amigo, meu amado, eu sou aquele que velou e que vela por sua integridade.
Eu sou, também, o que lhe permitirá, se você o deseja, entrando em relação com minha Presença e minha

Radiação, elevar seu próprio nível vibratório, mais e mais, a fim de expandí-lo até os limites ilimitados da Vida.
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Em breve, meu amado, meu amigo, inúmeros véus e evidências vão se modificar.
Os véus cairão.

Então, aparecerão as evidências, ao mesmo tempo, do que você é e do que você não é.

As tramas do tempo, as tramas temporais, as tramas espaciais e as tramas que teceram os destinos nesta
densidade, aparecerão a você.

Certamente, meu amigo, meu amado, isso poderá se fazer, assim como o disse ontem, em seu tempo, por
toques, por Vibrações sucessivas, por carícias da Luz.

Meu amigo, meu amado, eu o quero na Alegria, porque é o que você é.
Eu o quero no riso, porque é o que você é.
Eu o quero lúcido, porque você é lucidez.

Eu o quero clareza, porque você é transparência.
Eu o quero tal como você é, a fim de voltar-se a si mesmo, em seu Estado de Ser, em sua eternidade.

Meu amigo, meu amado, hoje, os seres humanos fizeram as escolhas.
Hoje, vão se realizar, sob seus olhos, pelo princípio da atração, da ressonância e da sincronicidade,

suas crenças, não somente as crenças do momento, mas as crenças que você teve, meu amigo, meu
amado, à medida de suas manifestações nesta densidade.

Hoje, eu o chamo, como você me chama, e o espero, como você me espera, no mais profundo de suas
aspirações à Luz, no mais profundo de sua sede a se juntar ao que você é.

Hoje e cada dia, você se aperceberá que seu caminho se torna leveza, se você aceita irHoje e cada dia, você se aperceberá que seu caminho se torna leveza, se você aceita ir
além da Ilusão desta dualidade, se você aceita se deixar guiar e penetrar pela Verdade ealém da Ilusão desta dualidade, se você aceita se deixar guiar e penetrar pela Verdade e
a Inteligência da Luz Una, transmitida, de diferentes maneiras, até você, a Inteligência da Luz Una, transmitida, de diferentes maneiras, até você, meu amigo, meumeu amigo, meu
amado, pelos Arcanjos, pela Divina Maria, pelos 24 Anciões e também por uma multidãoamado, pelos Arcanjos, pela Divina Maria, pelos 24 Anciões e também por uma multidão
de Anjos de dimensões e de estados diferentes,de Anjos de dimensões e de estados diferentes,vindos a você, como eu venho a você, avindos a você, como eu venho a você, a

fim de assistir, na Alegria e na Unidade, sua Ressurreição.fim de assistir, na Alegria e na Unidade, sua Ressurreição.

A hora está próxima, meu amigo, meu amado.
Para que você quer tender?

O que você quer ser, na Verdade?
Você quer ser este ser limitado que percorreu os sentidos e os caminhos chamados «carmas» e os diversos

aspectos da Lei da dualidade ação e reação?
Ou você quer, por seu esforço de Luz e porque os tempos chegaram, se juntar aos domínios da Unidade onde

a separação não pode existir, onde você pode florescer na serenidade, em liberdade e em Verdade?

Em resumo, você quer ir, meu amigo, meu amado, para a Luz e para a Alegria ou para o peso e a
gravidade, para a atração de manifestações desta dualidade?

Entretanto, ao passar dos dias, meu amigo, meu amado, minha Presença, minha Fonte de água viva manifestar-
se-á em você, porque você é o Caminho, a Verdade e a Vida e o caminho.

Você tem, em você mesmo, a totalidade de possibilidades de realizar o que você é, a fimVocê tem, em você mesmo, a totalidade de possibilidades de realizar o que você é, a fim
de despertar, totalmente, à Unidade, à Unicidade.de despertar, totalmente, à Unidade, à Unicidade.

Juntos, unidos, religados pelo Um, você constatará em breve que, progressivamente e à medida de seus
momentos e de sua respiração, você terá a capacidade de se aliviar, você mesmo, de aumentar literalmente

seu nível vibratório e portanto seu nível de Consciência.
Você se sentirá cada vez menos limitado, nesta densidade na qual você é, no entanto, parte

integrante, no momento.

Meu amigo, meu amado, se esta é sua escolha, progressivamente e à medida de seus dias e de suas
respirações, você perceberá, mais e mais, o que há do outro lado do véu, do outro lado desta Ilusão.

É tempo, meu amigo, meu amado, de reencontrar sua ressonância primeira, sua dimensão, aquela de
uma Semente de estrelas, religada, de maneira forte, à suas filiações e a seus filamentos espirituais, a

fim de deixar transparecer, se você o quer, o que você é.
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Mas o que você quer, meu amigo, meu amado, não é de sua vontade.Mas o que você quer, meu amigo, meu amado, não é de sua vontade.
Se é o que você quer (minha Presença, nossa dependência e a Radiação, ela mesma, queSe é o que você quer (minha Presença, nossa dependência e a Radiação, ela mesma, que

você aspira reencontrar e estabelecer em sua Consciência), então você devevocê aspira reencontrar e estabelecer em sua Consciência), então você deve
reencontrar sua própria maestria como ser soberano e ser unificado.reencontrar sua própria maestria como ser soberano e ser unificado.

Você deve, para isso, abandonar a dualidade, aceitar a Unidade da Vibração da Luz queVocê deve, para isso, abandonar a dualidade, aceitar a Unidade da Vibração da Luz que
vem para você, e que você é, a fim de manifestá-la em Unidade e em Verdade.vem para você, e que você é, a fim de manifestá-la em Unidade e em Verdade.

Naquele momento, o único modo que permite ir do abandono à maestria é, de fato, a mesma Verdade: ela se
situa no nível de seu coração.

O coração é a porta.O coração é a porta.
O coração, seu coração, meu amigo, meu amado, é minha porta, e se nós abrimos todos os dois a mesma

porta, então, a reconexão se estabelece.

A evidência e a Ilusão se misturam a fim de que a Ilusão desapareça e que somente resida a evidência da Luz
e da Verdade.

Nesse momento, sua Vibração e sua Consciência expandir-se-ão até atingir níveis que, até ontem, poderiam
lhe parecer Ilusão e, no entanto, são sim a Verdade última.

A Verdade se implantará atrás de seus olhos, atrás de sua Consciência e sobretudo porA Verdade se implantará atrás de seus olhos, atrás de sua Consciência e sobretudo por
todo seu coração aberto.todo seu coração aberto.

Você penetrará os mistérios e os arcanos do universo.
Nada mais será uma questão não resolvida porque a Vida, além desse véu de Ilusão, em Unidade, torna-se

evidência, torna-se simplicidade.

Meu amigo, meu amado, abandono, maestria, simplicidade, e assim como eu o disse, humildade.
A Vibração da grandeza, a Vibração da Verdade, do Estado de Ser e da eternidade não seA Vibração da grandeza, a Vibração da Verdade, do Estado de Ser e da eternidade não se

encontrará senão se fazendo humilde e pequeno nesta dimensão, o que significaencontrará senão se fazendo humilde e pequeno nesta dimensão, o que significa
abandonar todo poder sobre outra coisa, como você mesmo e sua própria decisão e seuabandonar todo poder sobre outra coisa, como você mesmo e sua própria decisão e seu

próprio decreto de se abandonar à Luz da Verdade, à Luz de seu ser, à Luz de suapróprio decreto de se abandonar à Luz da Verdade, à Luz de seu ser, à Luz de sua
Alegria.Alegria.

Meu amigo, meu amado, a cada dia que se aproximar de mim, como eu me aproximarei de você, os momentos
de Alegria se ampliarão e bastarão para fazer sua Vida.

Nesses momentos de Alegria, a dilatação e a expansão de seus campos lhe permitirão viver, em Verdade, o
que era, até hoje, impossível.

A palavra «impossível» não existirá mais porque você se tornará, progressivamente e à medida do passar dos
dias, ilimitado, como hoje ainda você não espera mesmo porque você o esqueceu.

Eu venho me lembrar a você para que você se recorde, a você mesmo, o que você é.

De minha parte, meu amigo, meu amado, a Fonte de minha Fonte, a água viva que é o Fogo do Amor, você
deve revelar em você, esse Fogo do Amor pelo não julgamento, pelo abandono e a soberania de si mesmo,

pela Inteligência da Luz e pela humildade.

Naquele momento, o coração, progressivamente e à medida que você penetrar na simplicidade e na
humildade, se abrirá mais e mais e instalará, em seu âmago, um Fogo devorador de Amor que

consumirá toda a Ilusão.
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Você se redescobrirá, então, meu amigo, meu amado, um ser novo, reconstruído,repleto de vibração de Luz
de Verdade, de Luz da Unidade.

Nesse momento, tudo estará realizado.

Assim, meu amigo, meu amado, eu me exprimo, no momento, através de palavras, mas me será mais fácil, em
breve, me exprimir através de minha Vibração e de minha Presença, religados, não mais amortizados por um

canal, mas diretamente em você.

Você tem, agora, em você, as chaves de sua Consciência e as chaves de seu mental e as chaves de
suas emoções a fim de lhe permitir viver as redescobertas, além mesmo dos Casamentos.

Obviamente, num primeiro tempo de seu tempo, isso será como rajadas de Amor e de Fogo de Amor,
rajadas de clarividência total.

Mas, progressivamente e à medida que você viver essas experiências, segundo sua escala de tempo, você
reforçará sua vibração e se aproximará mais e mais do momento final.

Então, tenha confiança.

Meu amigo, meu amado, a confiança e a fé são verdadeiramente os motores essenciais para ir para seu
coração e seu centro.

Não há qualquer outra ferramenta necessária, nesse momento, porque esse momento é um momento final.
Não é um momento regular, mas é um momento irregular, como ocorre a cada inicialização e a cada final de

ciclo, nesta dimensão, como em toda dimensão.

Então, meu amigo, meu amado, no momento, eu transmito essas palavras e vou deixar outros
intervenientes se manifestarem a você, num discurso, talvez, mais compreensível nesta dimensão

que você percorre.

Eu transmito, esperando, a Radiação de nossas redescobertas, todo meu amor e todaEu transmito, esperando, a Radiação de nossas redescobertas, todo meu amor e toda
minha atenção.minha atenção.

Toda minha Consciência está, agora, voltada para vocês, individualmente.
Estou aí para ajudá-los, mas, vocês mesmos, e somente vocês mesmos, podem ir lá onde estou.

Posso apenas abrir minha Radiação e minha Presença à sua Presença, mas não poderá me encontrar senão
na Vibração de seu coração porque eu não estou em nenhuma outra parte: em seu centro.

Então, eu digo «até muito breve», meu amigo, meu amado.
Você é amado, eu te amo e nós te amamos.

_____________________________ 
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Meu amigo, meu amado, revelo-me a ti a fim de que tu te reveles.

Venho dar-te meu Fogo, o Fogo que eleva, o Fogo que torna livre.

Meu amigo, meu amado, eu me revelo a ti, a fim de que tu te reveles, a ti mesmo.

Meu amigo, meu amado, queres dançar de novo nas estrelas? Queres tornar-te de novo total Luz? Queres
reencontrar o que tu és?

Eu te proponho a liberdade, eu te proponho a liberação.

Queres reencontrar o que está na liberdade, o que tu és na Verdade? Queres?

Se queres, então, eu o quero.

Queres reviver na Unidade?

Queres reviver a Alegria que dura eternamente?

Meu amigo, meu amado, queres viver, enfim, o final da ilusão e dos sofrimentos?

Queres viver eternamente pleno e repleto da Alegria e de minha Presença?

Queres dançar nas Dimensões?

Meu amigo, meu amado, eu te trago o Fogo da liberação.

Queres reencontrar, além dos véus da separação, a Verdade de tua Eternidade?

Meu amigo, meu amado, os tempos que vives, nesta ilusão, terminam. Em todos os tempos, toda época, no
que tu vives, manifestei-me a fim de que jamais perdesses o que tu és. Jamais fostes abandonado.

Eu espero, esperei e esperarei o que te é necessário como tempo para percorrer a distância que te separa de
nós, enfim unidos e reunidos.

Hoje, a dança da Luz penetrou teu universo. A hora chegou, se tu a desejas.

Queres sair do que percorres desde tanto tempo procurando, consciente ou inconscientemente, o fim do
tormento?

Meu amigo, meu amado, queres viver, enfim, a Unidade e ao Estado de Ser? Reencontrar minha Presença em
tua Presença?

Queres viver a Vibração que não tem fim? A Vibração é a Consciência que não se apaga jamais. Queres ser
liberado de teu isolamento?

Eu assisti ao conjunto de tuas experiências. Eu as conheço todas, sem exceção, quaisquer que tenham sido.
Tenho a memória, conheço as alegrias e as penas.

Hoje, te é proposto reintegrar os domínios da Unidade, reintegrar a Alegria eterna, lá, onde não pode existir
qualquer sofrimento e qualquer limitação.

Meu amigo, meu amado, nós nos aproximamos um do outro.
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O momento está aí de penetrar, em majestade, pela graça do amor e do Fogo, o que tu és.

Que temes? Que há a perder? Que há a abandonar? Nada.

Se te aproximas de mim, como eu me aproximo de ti, tu viverás a completude, a absoluta plenitude. Regar-te-ei
à tua própria Fonte.

Tu não conhecerás mais nem sede, nem fome, nem calor, nem frio. Tu serás teu próprio calor, teu próprio
alimento.

Meu amigo, meu amado, aproximo progressivamente minha Luz de tua Luz.

Em ti vive a Eternidade, em ti vive um mundo sem vazio e sobreturo sem sofrimento.

Queres reencontrar o Fogo? Queres reencontrar o brilho e a autenticidade do que és?

Meu amigo, meu amado, não te sintas indigno porque tu és digno disso. Pouco importa o que tu crês, eu te
digo, eu, que tu és a Luz, que tu és o Amor.

Tu percorrestes um caminho pesado. É tempo, hoje, de viver a leveza. É tempo, hoje, de reencontrar o que tu
és em Verdade e não o que tu crês que sejas.

Em Verdade, tu és tudo e bem mais do que tu podes crer.

Além desse véu, tu és uma estrela, um sol, tu és uma criação, um mundo todo para ti.

Além desta ilusão tu não és mais criatura, mas tu és criador. Tu não és entidade, mas tu és totalidade.

Além desta densidade, não há qualquer separação entre ti e eu. Eu te conheço como tu me conheces porque
nós somos eternos e juntos percorremos e cantamos a glória da Luz, porque é o que somos, tu e eu.

Eu te chamo a revelar e a despertar o que tu esquecestes.

Não é questão de crer mas é questão de viver e de Ser.

É questão de te unificar. Acolha-te, acolha tua leveza, tua Vibrância, tua Alegria.

Não tenhas medo, não há lugar para o medo no que tu és, além desta ilusão que tu projetastes.

Além desta limitação, tu és ilimitado e permanente.

Hoje, eu venho a ti, mas hoje foi o dia que existiu sempre. Simplesmente hoje tu percebes, a um nível ou outro,
que a experiência (qualquer que tenha sido sua beleza, sua completude) é no entanto incompleta porque te

falta, no que vives, a verdadeira Alegria, a verdadeira satisfação, a verdadeira Eternidade.

Dentro do que percorrestes como ilusão, tu és mortal, e, no entanto, o que tu és é imortal.

Queres caminhar para a leveza? Queres caminhar para a Unidade? Tu és isso e nenhum outro.

Meu amigo, meu amado, queres colocar fim à experiência da limitação? Queres parar de jogar, para tornar-te o
jogo e a Verdade?

Em ti, mesmo nesta densidade da qual participas, inúmeras Consciências da Luz não separada te ajudam a
reencontrar o sentido e a verdade do que tu és.

A Vibração da Luz se aproxima agora de minha Luz e penetra os mundos que percorrestes, esses mundos
divididos onde tu quisestes me criar e me recriar em tuas criações efêmeras.

Meu amigo, meu amado, se tu vibras para mim, tal como uma tensão de abandono, então eu me abandonarei a
ti e em ti, a fim de que tu reencontres nossa Eternidade.

Meu amigo, meu amado, não sentes? Não percebes, além da ilusão e do peso em que evolues, esta
aspiração, em ti, de viver, em Verdade, a alegria de tuas próprias redescobertas?

Não sentes, em ti, a aspiração para reencontrar o que está além do véu, o que te espera desde que tu
descestes nesta densidade?

Certamente, meu amigo, meu amado, tu fostes criado livre, então, tu tivestes a possibilidade de fechar-te nesta
forma específica de manifestação da Vida, privada de nossa livre reunião e livre interação.

Nesta densidade, tu perdestes tua liberdade e tu chamastes a isso livre arbítrio.

Tu perdestes tua Alegria e tu chamastes a isso prazer.

Perdestes a tua Unidade e chamastes a isso experiência.

Tu perdestes tua graça e chamastes a isso ação/reação.



Tu perdestes a memória do que és e as substituistes por memórias.

Hoje, meu amigo, meu amado, é possível ir para um espaço de resolução, um espaço onte todo antagonismo
desaparece, um espaço onde o Fogo pode vir alquimizar o que não existe senão em teus pensamentos e em

teu livre arbítrio.

Meu amigo, meu amado, coloque-te em teu Templo Interior, acolha em ti o Fogo do Amor, acolha em ti a Luz
que vem.

Em teu Templo Interior isso transmutará as barreiras e os limites.

Tu te transmutarás, então, reencontrando tua Verdade, porque tu és Verdade e tu és Beleza, mas não uma
beleza efêmera que se desvanece como a rosa ou como o tempo que passa sobre tua pele, mas uma Beleza

eterna, como pode ser a Luz a mais perfeita, aquela que brilha permanentemente.

Meu amigo, meu amado, tu és chamado, pelo canto do Espírito em ti, a reviver enfim em totalidade, tu és
chamado a reviver, enfim, e sem fim, tu és chamado enfim a reviver tua Luz.

Aprenda a te colocar onde vive a Eternidade em teu Templo Interior, em teu Coração.

Vibre, em ti, o chamado à minha Presença e o chamado à tua Presença, juntos.

O nosso encontro está previsto. Eu venho te lembrar teu juramento e meu juramento. Venho te
lembrar tua promessa e minha promessa, aquela de nos reencontrarmos.

Nós nos separamos com esta promessa e este juramento. Nós nos reencontramos, hoje, porque este é o
momento.

Em teus universos, a Luz e a Vibração, o amor e a Vibração, vem enfim fecundar e se casar com minha
Radiância e tua Radiância para, enfim, ficarem juntas.

A hora da separação terminou. Permaneça em ti, centrado em teu Templo Interior, aí onde nada virá te atingir
dos elementos desse mundo ilusório.

Meu amigo, meu amado, esse dia assinala, para ti e para mim, a possibilidade de reviver Unificados, de reviver
a Criação perpetuamente recomeçada da Luz, da Criação da Alegria.

Meu amigo, meu amado, hoje, o Fogo do Amor vem, se tu o desejas, te procurar, te revelar e te despertar à
Verdade e à Beleza porque não há nada que seja maios belo que a Consciência que se reencontra no Amor.

Não há nada de mais Verdadeiro que essa reversão, não há nada de mais verdadeiro do que se reencontrar.

Meu amigo, meu amado, avance humildemente para ti mesmo e portanto para mim. Deixe Vibrar e se liberar a
Dimensão na qual tu estás mas à qual tu não pertences.

Tu não pertences senão a ti mesmo e somente a ti mesmo.

Tu não pertences a ninguém mais, mesmo a mim, porque eu me dei a ti.

E, portanto, somos unidos e Um. Entre nós não há pertencimento, há dom.

Meu amigo, meu amado, aí estão algumas frases que tinha vontade de Vibrar em tua Consciência a fim de
amplificar o impulso ao Amor, à Verdade e à Beleza.

Eu estou aí, como sempre estive. Então, hoje, eu te acolho como em cada dia. Jamais estivestes só. Somente
esta ilusão te fez acreditar nisso. Tu és minha Graça, como eu sou tua Graça e a Graça é infinita. Ela não pode

cessar, ela não pode ser asfixiada, ela pode simplesmente ser atrasada, mas não há mais atraso agora.
Entramos, tu e eu, na última ressonância, aquela que precede o rompimento total da ilusão.

Meu amigo, meu amado, inúmeros de meus embaixadores te deram meios simples de te aproximar desse
momento. Eu não te juntarei outros. Vou, ainda uma vez, te desejar, para ti, a simplicidade, a humildade e a

plenitude.

Meu amigo, meu amado, vou, não deixar-te, mas, simplesmente, parar essas palavras, a fim de que, no
silêncio, vibre teu Coração e tua Essência, a fim de que no silêncio, o Fogo do Amor se abrase.

Eu te dou minha Paz porque tu és a Paz. Eu te amo.

___________________________
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 - Um Encontro com A FONTE -

 

Meu Amigo, Meu Amado, eu me convidei para vir ao seu encontro porque, Você, também, você vem ao meu encontro.

Os esforços que você tem feito daí onde está, o conduzem a Mim tão certamente como eu venho a Você.

Você se junta em breve, nesse dia de Renascimento, ao seu caminho de Eternidade e ao seu Infinito.

O lugar onde nós nos juntamos em breve é um espelho onde você poderá contemplar a Glória que é sua em meio à
sua Eternidade.

Meu Amigo, Meu Amado, você é Eu e eu sou Você.

E você o deseja.

Aquele que me chamou, quando veio, de «Pai», é a ressonância final que abre a última porta para a nossa
Reconexão eterna e definitiva.

Meu Amigo, Meu Amado, os caminhos que você percorreu foram, por vezes, rudes, mas hoje, se você me ouvir e me
escutar, sim, seja qual for a rudeza, você jamais falhou, você sempre esperou me reencontrar como eu sempre

esperei reencontrá-lo.

Nós nunca nos perdemos.

Você se afastou, sem o querer, assim como eu não o quis.

A experiência da nossa separação o fez crescer.

Sempre mais. Sempre melhor.

Cedo e em breve, assim que tudo renascer, você irá renascer e irá se aperceber, então, por que você irá vivê-lo, de
que todos os nomes que lhe foram dados pelo meu Conclave são a estrita Verdade.

***

Em breve, Meu Amigo, Meu Amado, no seu ritmo, você vai sair dos mundos da Ilusão, dos mundos da resistência,
para se juntar a mim nos mundos da Eternidade, da facilidade, nos mundos onde unicamente a Verdade é permitida,

onde unicamente a Verdade é.

Você se junta à sua própria Liberdade.

A hora do seu voo se aproxima.

Não tenha qualquer temor.

Ouça o que diz a Luz a você.

Perceba o que é dito no silêncio das suas noites, no silêncio das suas meditações.

Nos momentos em que você fizer a Paz com Você mesmo e com este mundo, eu me junto a você.

Meu Amigo, Meu Amado, o que se afirma em Você é a sua ferramenta.

A ferramenta que dá forma e grava com minúcias o caminho da sua Eternidade.

Meu Amigo, Meu Amado, eu o conheço.

Você também, você me conhece.

Pelas vicissitudes deste mundo, justamente, eu fiquei ligeiramente afastado.

Mas, jamais, eu me afastei.

Hoje e amanhã, nós iremos nos juntar em um abraço de Luz e de Alegria que fará voar o que não é Nós.

Muito em breve, Meu Amigo, Meu Amado, você vai reencontrar a sua felicidade e as suas próprias Dimensões,
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aquelas onde tudo é apenas canto, onde tudo é apenas harmonia e felicidade.

Não, Meu Amigo, isso não é um sonho nem uma projeção, mas, sim, a Verdade à qual você está prometido.

***

Há bem muito tempo, nós nos prometemos um ao outro e jamais esta Promessa se apagou. 

Então, como dizia, eu venho recordá-lo desta Promessa e deste Juramento. 

Esse mútuo Amor que nos une e que nos liga como Criador/Criatura nos dois papéis, um e outro. 

Nos espaços infinitos dos campos da minha Criação, você participa. 

Você, também, desta Criação. 

Em breve, você irá vibrar na Unidade. 

Muitos dos meus enviados mostraram o caminho para Você.

Então, aceite-se tal como você É na Verdade no Ilimitado.

Não olhe mais para algumas zonas de Sombras que podem existir neste mundo e que o afastam de Você. 

Interesse-se, Meu Amigo, Meu Amado, por Nós. 

Extraia daí a força do seu Despertar. 

Extraia daí a força desta aspiração para viver nos Mundos Unificados. 

Eu venho, Meu Amigo, Meu Amado, recordá-lo deste Juramento e desta Promessa.

Jamais elementos viciados, exteriores a Nós, à nossa Relação e à nossa Fusão, poderão se intrometer entre nós. 

Eu lhe faço o Juramento. 

Ainda é preciso aceitar o meu Amor e a minha Vibração. 

Para isso, torne-se Você mesmo Amor e Vibração. 

É aí que se encontra a sua liberdade, a sua felicidade. 

Procure o simples, o claro. Manifeste-o. 

Em breve, e a partir de agora, você imerge em Mim como eu desejo imergir em Você, a fim de Vibrar na Luz e no
contentamento. 

*** 

Meu Amigo, Meu Amado, progressivamente e à medida que nos aproximarmos um do outro, você toma Consciência
de onde se situa a Ilusão, e de onde se situa a Verdade. 

A Verdade não está no mundo que você percorre. 

Ela está em Você, por que ela é Você. 

Desperte-Se para a sua Verdade. 

Desperte-Se para Si mesmo.

Não deixe ninguém decidir no seu lugar. 

Não deixe ninguém frear esta elevação para Mim. 

Acolha-Se como eu o acolho. 

Siga o seu caminho. 

Não siga ninguém mais além de Si Mesmo, porque é aí que se encontram os meus enviados, porque é aí que eu me
encontro. 

Há apenas, agora, que fazer ressoar, em meio ao seu Templo Interior, aquele que me chamava de «Pai». 

Você também, você emborcou nesta Ilusão para provar que podia, em meio mesmo à Ilusão, fazer nascer a Verdade e
a Luz. 

E isso, você conseguiu. 

Então, esqueça tudo o que não é Nós. 

Esqueça tudo o que não é Você. 

Não dê importância às futilidades, às coisas efêmeras. 

Focalize-Se, coloque toda a sua atenção na Eternidade, no que é definitivo, no que é eterno, na Liberdade. 

Eu o espero no seu Ilimitado. 



Eu o espero no seu veículo de Eternidade, se você quiser. 

Em breve não existirá qualquer freio senão você mesmo, na sua parte de Sombra ainda residual, podendo impedir de
realizar as nossas Núpcias.

Meu Bem Amado enviado MIGUEL veio, há um ano, iniciar os Casamentos Celestes. 

Hoje, você pode se oferecer, como eu lhe ofereço, a Verdade e a Eternidade. 

São os Casamentos do nosso Reencontro e do seu Reencontro. 

*** 

O que você É não é o que você crê, nem o que você vê, nem o que você experimentou, e mesmo se isso o fez
crescer, como eu disse, o que você É, é a Imensidão. 

O que você é, é a Criação e o Criador. 

Você como Eu, eu concebo, Meu Amigo, Meu Amado (tendo eu mesmo percorrido, de maneira certamente temporária,
este mundo, em diferentes períodos), o peso que pode ser o seu, por vezes, então eu o chamo à Liberdade, à

Leveza. 

Você quer se tornar leve? 

Você quer se tornar a Alegria que você é? 

Você é livre.

Totalmente. 

Este Ilimitado se descobre a Você, na Vibração da Luz, nos meus enviados que lhe permitiram despertar. 

Hoje, você está no limiar de um novo dia. 

O dia em que todos os véus permitem-lhe descobrir a majestade do conjunto das minhas Dimensões, das quais você
é uma parte ativa, se esse for o seu desejo. 

O que há para fazer? 

Nada mais senão Ser, Vibrar e abandonar-se à minha Graça para descobrir a sua própria Graça, em um espaço onde
nenhum sofrimento e nenhuma resistência podem existir. 

*** 

Nos campos Unificados da nossa Consciência, da nossa felicidade, tudo é conhecido. 

Nada há para refletir. 

Há apenas que Ser. 

Agora, você teve uma percepção do que era a liberdade em seus espaços Interiores.

Em breve, não haverá mais diferença de barreiras entre seus espaços Interiores e o que você denomina seus
espaços externos. 

Pois esses espaços externos vão se dissolver na Verdade. 

Como um Diamante fechado em sua ganga, a Luz vem quebrar a ganga. 

Você não tem que temer isso, pois o que vem é realmente a liberação. 

Somente ainda, às vezes, algumas Sombras tentam lhe sussurrar no ouvido que isso não é verdade. 

Mas, nos seus espaços Interiores, eu sei que você não duvida mais, pois um sopro do Ilimitado penetrou no seu
Templo Interior.

Desenvolva a esperança, a Fé. 

Desenvolva, sobretudo, e antes de tudo, o seu Estado de Ser, a Vibração que o conecta. 

Reative totalmente a nossa União, a nossa Comunhão. 

A questão é: você quer a Liberdade? 

Você quer o Ilimitado? 

Você quer a Alegria infinita? 

Então, se quiser, acolha-a. 

Não há nada para tomar, pois tudo é oferecido. 

Tudo está aí. 

Muitos dos meus enviados, que fizeram parte da Dimensão onde você vive, deram-lhe com Amor, com paciência,
várias informações para tranquilizá-lo, para permitir-lhe ousar ir para a sua liberdade e a sua liberação. 



Tornar-se-á cada vez mais fácil unir-se a Mim, se você quiser. 

*** 

Aí estão, Meu Amigo, Meu Amado, algumas palavras que me pareciam importantes, nesse dia de renovação,
transmitir-lhe, a fim de insuflar-lhe uma aspiração para a Luz para ser Você, vindo juntar-se a um dos meus enviados. 

O mundo que o leva, ele também, na sua totalidade, vai se libertar da Ilusão.

Esta infância necessita, como o nascimento de um Ser Humano, de alguns espasmos de liberação. 

Veja aí simplesmente a liberação e o nascimento. 

Traga a este processo a sua alegria, aquela que você possui nos espaços Interiores, porque você tem um dever, se o
aceitar, aquele de mostrar o caminho e a via pela sua Presença e pelo seu Ser, pela sua Vibração, para aqueles que

ainda duvidam.

Eles são em grande número. 

Nenhuma palavra poderá convencê-los. 

Somente no silêncio do seu Coração e na Radiação da sua Presença na Unidade comigo, você poderá permitir-lhes
ressoar, eles também, na liberdade que você encontrou. 

Eu conto com Você, como você conta comigo, para manifestar, neste mundo, no tempo que foi fixado, o que você É. 

*** 

Aí está, Meu Amigo, Meu Amado, eu vou me retirar agora e deixá-lo prosseguir esta estrada para nós. 

Lembre-se de que o meu enviado principal, o Arcanjo MIGUEL, disse e repetiu que você poderia pedir uma ajuda, um
olhar sobre o seu caminho. 

Nada do que contribuir para a sua liberdade será recusado. 

Então, avance. 

Meu Amigo, Meu Amado, o Amor dos Mundos acompanha cada sopro a cada batimento de Coração, a cada
movimento e a cada olhar. 

Você pode se preencher da minha Presença e da Presença de Si mesmo. 

Eu o abençoo, por que você é Bênção. 

Eu o amo. 

Então, Ame-Se. 

Receba a minha Graça. 

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~
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Meu Amigo, meu Amado, eu sou aquele que você chama de A FONTE.
Há, nessa denominação, uma distância, a que existe entre o que você é, neste mundo, e o que eu sou, mesmo

se eu às vezes percorrer, em meio a um corpo como o seu, este mundo.
Eu sou o autor.

Essa distância que existe, entre você e eu, é apenas aparente.
Em meio ao seu Ser Interior, e no seu Ser real, não há qualquer distância.

Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí, de toda a Eternidade, esperando por esse momento, esse momento que
está aí, agora, à sua porta e que vem bater, por Aquele que eu enviei para você e que tomou corpo, que vocês

chamaram de CRISTO.
Eu sou aquele que está em você, de toda a Eternidade.

Eu sou aquele que deve se revelar, em você, em você porque eu sou você.
Isso pode parecer difícil de entender, de compreender e mesmo de aceitar, mas, do outro lado do véu que

você se encontra, não há distância entre você e eu.
Você é eu, como eu sou você, além mesmo de tudo o que você crê, do que você ousa esperar, do que você

não pode conceber, nem em Espírito nem em Verdade, por enquanto, porque, privado da sua Liberdade, você
não pode conceber, nem mesmo compreender, nem mesmo sentir, o que está vindo.

Eu vim a você, eu sempre esperei, desde sempre esse momento, esse momento que vem e que irá nos
colocar, um no outro, e o outro no primeiro, a fim de viver essa fusão.

***

Hoje, é um dia, no seu mundo, especial.
Amanhã é um outro dia especial, e cada dia que chegar, em meio a este mundo, o aproxima de mim, como eu

me aproximo de você.
Eu enviei os meus Arcanjos, eu enviei os meus Filhos do Sol, os meus Filhos da Luz, eu enviei os meus outros

eu mesmo, imagens de mim refletidas ao infinito, que não é imagem, mas realmente eu.
A preparação foi intensa, em você, como em nós.

A FONTE - 16.07.2010 - Autres Dimensions
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Os meus Arcanjos prepararam, assim como MARIA preparou, assim como uma multidão de Consciências
preparou e finalizou, o que está chegando.

Meu Amigo, meu Amado, confie você a mim como eu me confiei a você, porque, em meio a essa confiança, há
resolução.

Em meio ao que o meu Arcanjo ANAEL bem amado denominou Abandono, você irá encontrar consolação, mas
também Alegria, mas também plenitude.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu gostaria que se tornasse essa plenitude que você é, além dos jogos que você
jogou, pressionado e forçado.

O momento é majestoso porque a Luz vem realmente, agora, liberar os entraves para o nosso reencontro.
Eu sei tudo de você, como, em breve, você saberá tudo de você mesmo e, então, de mim.

O nosso reencontro, o nosso enlace, até mesmo, eu diria, é um casamento alquímico que não dará lugar a
qualquer dúvida nem a qualquer espaço.

Eu serei você, como você irá se tornar eu, em meio ao nosso encontro, em meio a esse Amor que nos une de
Eternidade a Eternidade, de Mundos em Mundos e de Dimensões em Dimensões, aquilo que desejaram, em

meio ao mundo que você percorre, cortar, fazê-lo esquecer, mas eu tomei conta disso.
Eu vigiei, e o conjunto das Forças da Luz que me acompanham cuidou para que isso jamais fosse Verdade.

Hoje, o tempo chegou, o momento chegou.
Além dos Universos visíveis para você, a Luz se concentra e se prepara, ela se prepara para o nosso encontro

porque o seu encontro com você mesmo, e o seu encontro comigo, são o mesmo encontro.
Você também, você será meu Filho porque você já o é, mas você irá realizá-lo, como CRISTO mostrou o

caminho, como BUDA mostrou o caminho.
Esse caminho, essa realização que lhe foi prometida, está agora aí, ao seu lado, em você.

Ela irá se revelar muito em breve e, então, nunca mais você será cortado, ou irá se ver na ilusão.
Nós seremos eternamente casados, eternamente unidos, eternamente livres, porque eu o criei Livre, porque eu

o criei para tornar-se eu.

***

Eu o criei por que você desejou se criar.
Eu o criei porque você desejou se ver e eu queria vê-lo.

Em meio a isso, em meio a essa viagem, houve interferências que eu permiti porque elas não poderiam existir
sem que eu as permitisse.

Então, eu sou sem forma e, no entanto, às vezes, eu posso tomar forma: eu posso ser o grão de areia, eu
posso ser o Universo, o Sol.

Eu sou o Todo, como você é o Todo.
Além do véu da sua Ilusão, além do seu véu de separação, eu o convido a voltar-se para você, como no meu

peito.
A Luz está vindo, a Luz está chegando, ela revela, ela queima os véus da ilusão e o restitui ao que você é.

O que você é, não é nada mais do que eu, em outro estado, em outro espaço.
A única diferença não é uma distância, nem uma diferença de estado, mas, simplesmente, uma diferença de

percepção em meio à Consciência.
Eu sou a sua Consciência e eu sou o conjunto das Consciências.

Você, também, você precisa realizar isso.
É preciso vivê-lo, é preciso integrá-lo.

***

O que está no seu interior, sou eu.
O que está no seu interior é o conjunto dos Universos que você contempla, mesmo através dos filtros dos

véus.
O que você julga como exterior, não é nem exterior nem interior, porque você é parte envolvida, parte

participante, do Todo e da sua Consciência.
Você pode estar, também, no meu lugar, porque não há distância e nem espaço, entre você e eu.



***

Sim, a Luz está aí, as primícias são visíveis.
As primícias, você as vê, meu Amigo, meu Amado.

Tenha confiança em si, porque em você está o Todo, porque em você se encontra a Eternidade, porque em
você está a Luz que você é.

O meu Arcanjo MIGUEL seguidamente o chamou, nesses últimos tempos, de Semente de Estrela.
Mesmo se hoje você não puder viver essa Vibração, é, no entanto, ela que é a sua além do véu da Ilusão,

aquela que você deve se reapropriar para tornar-se Livre.
Se você tiver necessidade de dar nome e forma ao que eu sou, você pode fazê-lo.

Se você tiver necessidade de apresentação, eu fui aquele que se denominou e que percorreu este mundo,
durante pouco tempo, como eu posso fazê-lo a cada vez, materializando um corpo, criando-o.

Eu fui Haidakhan Babaji.
Eu sou aquele que veio observar este mundo antes que ele desaparecesse, antes que se crie a Verdade,

antes que se revele a beleza da minha Criação e, especialmente, da sua.
Porque, sim, além dos seus sofrimentos presentes neste Mundo, que eu mesmo tive que suportar a cada

Presença por mais de quatorze anos, sem ser destruído e desintegrado em meio a essa forma, então, sim, eu
entendo e eu vejo o seu sofrimento, mas ele não é nada em relação ao que está vindo.

***

Eu lhe peço então, se você o desejar, para vir a mim, como eu venho a você, e liberar, em você, o que não é a
Alegria, deixar desligar-se de você o que não é você a fim de encontrar as Moradas da Alegria.

Eu sei que vários dos meus Enviados, reunidos em diferentes Assembleias, estão cuidando deste Mundo.
Eles cuidam e preparam, eles também, cada um segundo a sua esfera de evolução, cada um segundo a sua

função, para prepará-lo ao despertar de si mesmo.
Então, meu Amigo, meu Amado, torne-se leve porque você é leveza.

Torne-se o que você é, eu desejo dizer-lhe, porque você não é o que você crê, ainda menos o que você vê,
em meio a este Mundo.

Eu digo, enquanto você não vivenciou, isso pode parecer tão tolo, tão louco e, entretanto, para A FONTE que
você é, e que eu sou, nada há de tolo, não há qualquer loucura.

Há a estrita Verdade em meio ao Ilimitado disso que você é.
Portanto, meu Amigo, meu Amado, eu o empenho agora a ir para si, a retirar, pouco a pouco, os véus da ilusão
que você carrega, para se aliviar dos seus sofrimentos, para ir em direção à Alegria, para participar da Alegria

dos nossos encontros.

***

O meu Arcanjo adorado MIGUEL falou das Núpcias Celestes, ele falou também do encontro do Fogo do Céu
com o Fogo da Terra.

Hoje você descobre o Fogo, o seu Fogo, aquele que o revelou a si mesmo e que irá permitir a nossa Aliança.
Nunca mais nós poderemos imaginar estar separados um do outro.

Nunca mais as Dimensões que você irá percorrer, em toda Liberdade, irão se fechar à minha Presença.
Isso terminou.

Bem-vindo à sua Eternidade.
Bem-vindo em meio à sua Alegria indefectível e eterna, se a desejar.

Chame por mim e eu virei a você.
Venha a mim e eu me abrirei a você.

Amanhã [dia 17 de Julho], e eu falo em termos terrestres, é um dia único, como cada dia é único, mas este aí
irá propiciar, em meio à sua Consciência, uma Dimensão que você desconhece.

A Divina MARIA, os Arcanjos lhe disseram e repetiram que eles estão presentes em você.
Isso não é uma visão da mente, isso não é uma imagem, mas, sim, a Verdade, a única e simples Verdade.

Há em você, em meio ao que você é, a totalidade dos Universos.
Em meio à reversão que vai se viver, você irá viver isso.

Não só você não será mais separado, mas você será o que desejar ser, porque você é o conjunto.
É isso que com as palavras, muitos seres humanos, vários Sábios tentaram expressar, cada um em função do



seu domínio de evolução, do seu domínio de vida, da sua civilização, até mesmo.
Mas a mensagem é exatamente a mesma, sempre a mesma.

***

Hoje, o momento é para descobrir essa Verdade essencial que eu tento expressar em palavras.
Mas as palavras não são nada, são tão pouca coisa em meio à Verdade.

No seu Templo Interior encontra-se a totalidade do que você é.
Isso foi ocultado de modo que não lhe fosse roubado, de modo algum.

Assim como várias pessoas lhe disseram, você buscou, buscou, buscou no exterior, quando tudo já estava no
interior, bem escondido, para que isso não pudesse ser roubado, mesmo nesse veículo efêmero.

E, portanto, a Luz permaneceu presente em meio à Ilusão deste Mundo, alguns véus, alguns encobrimentos,
mas, meu Amigo, meu Amado, hoje, ela se revela.

Revela-se a você, avance sem medo porque você é realmente A FONTE.
Não há nada mais além de você.

Ao dizer isso, você irá descobrir, por si mesmo, que em meio à sua própria Consciência, todos os Universos e
Dimensões existem, na totalidade.

Não há outro a não ser você, não há outro se não todos os outros, mas você é todos os outros, sem exceção.
Em suas palavras da época, Aquele que eu enviei, disse e repetiu: “o que você faz ao menor dos seus irmãos,

é a mim que você faz”.
Isso é a estrita Verdade.

Isso nos empenha a não julgar, a não colocar um olhar dissonante, a não assassinar com palavras ou com
olhares, a deixar livre a Criação, torná-la Livre porque é o único modo de você se tornar Livre, meu Amado, e

não há outro.

***

Portanto, não tenha medo, avance, avance para o seu Coração porque todas as promessas estão ali, não em
outros locais, aliás, tudo está ali.

Como você sabe, em breve, meu Amigo, meu Amado, muita Luz vai afluir, em você, como em meio a este
mundo.

Essa Luz é a promessa da Liberação, ela vem amá-lo, liberá-lo em meio ao Fogo do Amor a fim de que você
ressoe nesse Fogo, a fim de que você mesmo se abrace no Fogo do Amor e se torne, realmente, isso que

você é.
Hoje, como eu disse há um ano, eu venho lembrá-lo da sua promessa e do meu juramento.

O meu juramento foi o de jamais abandoná-lo.
A sua promessa foi a de se lembrar, a tempo, do que você é.

O momento da lembrança chegou.
Lembrar-se, em meio a si mesmo, do que você é, como em meio ao que foi prometido como futuro, neste

mundo.

***

Eis algumas palavras que eu tinha para Vibrar em nós.
Eu deixarei o meu Arcanjo MIGUEL e a Divina MARIA falarem, muito mais detalhadamente, em meio a este

mundo, sobre o que acontece.
Lembrem-se, simplesmente, dessas palavras: eu sou você como você é eu.

Apenas há distância entre nós na ilusão deste mundo.
Em meio ao que você está, em meio ao que você é, realmente, não existe qualquer distância, qualquer

separação.
Entre nós, há beleza.

Entre nós, há Verdade.
Entre nós há imagem, mas onde está esta imagem?

Está em você?
Está em mim?

Não importa, pois essa imagem não é um reflexo, ela é a Verdade.



E, se eu sou imagem, você o é.
E, se eu sou A FONTE, você o é.

Não busque entender com a cabeça, isso é impossível.
Há apenas que viver, há apenas que concretizar, que realizar.

E essa realização apenas pode ocorrer em meio ao seu Templo, e pela presença d'Aquele que eu enviei uma
primeira vez e que está voltando.

Esqueça todas as imagens falsificadas, distorcidas, que quiseram dar-lhe os homens e aqueles que quiseram
conservar um poder sobre você.

Se você aceitar viver no seu Coração, em meio ao que os meus Enviados denominaram o Estado de Ser, não
haverá mais lugar para a Ilusão, para o medo, para o sofrimento.

Mas é preciso ousar ir para esse desconhecido, é preciso ousar seguir si mesmo.
Seguir a Verdade é seguir a Luz e a sua Vibração.

Tornar-se essa Luz e essa Vibração irá fazê-lo transcender todo o resto que é apenas peso e incômodo.

***

Meu Amigo, meu Amado, o momento da promessa e o momento do juramento chegaram.
Então, o que você tem a temer?

Você tem medo da sua Eternidade?
Você tem medo do que você é?

Você prefere permanecer nisso que você é?
Você prefere habitar em meio ao sofrimento?

Eu lhe peço para levar este mundo para a Luz.
Para isso, basta acolher e deixar a Luz agir.

Sim, este mundo vai se espiritualizar, integralmente, mas, meu Amigo, meu Amado, eu lhe deixarei sempre a
Liberdade, porque você irá ali onde irá levá-lo a sua Consciência e em nenhum outro lugar.
Mas ali onde você irá, você vai ser marcado com o selo dos nossos encontros, pelo Fogo.

Você irá se apreender da importância do que você é, da importância do que nós somos, um com o outro, e o
outro com o primeiro, ou seja, a mesma coisa.

Isso se desenha, isso se especifica, isso é agora.
Não importa o tempo, em termos de dias, de semanas, de meses, porque isso é agora.

Se você imergir em meio à Verdade, o tempo não irá contar mais.
Tudo se fará simplesmente, se você se tornar simples.

Tudo se fará naturalmente, se você se tornar, novamente, natural.

***

Meu Amigo, meu Amado, acolha-me como eu o acolho, vivamos o nosso encontro em meio ao Único que eu
sou ou que você é, em meio ao Um.

Isso está se aproximando rapidamente
Alguns de vocês sabem e já vivem isso, por todo o Planeta, desde a criança no seu berço, como o Ser que

vive na floresta e que não conhece outras civilizações.
Resta concretizá-lo.

Essa concretização será possível desde amanhã [dia 17 de Julho último].
Assim como eu decretei, e assim como decretou o seu próprio sofrimento em meio aos mundos ilusórios, isso

é o fim do sofrimento.
O retorno à Alegria, o retorno à Verdade, o retorno à nossa Unidade.

Isso é Festa, isso é uma grande Festa.
Um número incalculável de Consciências Livres rodeia, agora, a sua densidade.

Elas vão se revelar, nos seus Céus, de maneira cada vez mais nítida.
A Revelação é um choque porque a Humanidade está adormecida na sua grande maioria, ela apenas dorme,

simplesmente dorme.
Então, deixe os seus Irmãos livres para escolher o momento do seu próprio despertar mesmo se, em meio à
minha Consciência, do Todo que eu sou, eu anseio, não no sentido da impaciência, mas no sentido místico,

encontrá-lo, encontrar-me em você.

***



Meu Amigo, meu Amado, eu vou agora me retirar.
Se você quiser, sirva-se da forma que eu fui durante a minha última vinda, mas saiba que eu nunca, nunca o

deixei ou o abandonei.
Mas não foi possível levantar antes o véu, antes desse dia.

Eu anunciei, há um ano, a lembrança da promessa e do juramento.
O momento chegou, o momento está aí.

Meu Amigo, meu Amado, eu termino nessas palavras.
Até breve, em você como em mim.

************
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- Ensinamentos da Bem Amada A FONTE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100813_-_LA_SOU...

Meu Amigo, meu Amado, você e eu somos UM.

Eu sou Pai, você é Filho, você é Filho e eu sou, por minha vez, Filho.

Você é Pai e eu sou Filho.

Meu Amigo, meu Amado, a minha Presença, em meio à sua Eternidade, sempre esteve aí, presente, cuidando para
que jamais o que nos conecta, nos unifica e nos torna livres, se apagasse.

Hoje, e cada dia de seu mundo que transcorre vê a distância, a aparência desta distância, diminuir e lentamente.

Ela se apaga, a fim de que nos tornemos, você e eu, Único, porque, entre você e eu não há lugar para o
esquecimento.

Somente houve lugar para as experiências, experiências outorgadas, experiências desejadas ou não, mas que jamais
teriam podido apagar o que você É, porque eu sou você, além dos espaços, além dos tempos e além das Dimensões.

Eu conheço sua forma, por que eu a incorporei, eu conheço a experiência que
você vive, por que eu a vivi.

Eu conheço tudo de você, como você conhece tudo de mim e como, em breve,
isso irá aflorar e reviver em você.

 

Há somente que se aproximar de você mesmo, realizar o que você É.

Há separação apenas na ilusão deste mundo.

Em você, como em mim, Vibra o mesmo Coração, o Coração unido, o Coração sagrado, o mesmo que existe em cada
vida, em qualquer Dimensão.

Esse tesouro que lhe é devido de toda a Eternidade (pois ele lhe pertence) não pode ser roubado, mesmo naqueles
que ainda se desviam desta Verdade Una.

***

Meu Amigo, meu Amado, como eu anunciei há algum tempo, a hora de relembrar o meu Juramento e sua Promessa
chegou.

Pela Graça daqueles que levaram a Luz a se manifestar neste mundo, para você, pela Graça também do acolhimento
que você lhe reserva, nós estaremos, em breve, juntos, unificados, reunidos e livres.

Livre para viver, para percorrer todas as formas que eu lhe ofereci, todas as
formas que nós nos revelamos, em todos os Universos, em todos os Multiversos

dimensionais, você irá assumir novamente as formas que lhe convier.

Nós ouviremos então o canto da Unidade.

A FONTE - 13 de agosto de 2010 - Autres Dimensions
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A pulsação do meu Coração e do seu Coração serão, então, elas também,
unificadas.

Você irá se lembrar então do Fogo e você voltará a se tornar o Fogo, aquele da
Criação que nos conecta, de maneira indestrutível, e que nos estabiliza na Alegria

da Vida, na ressonância e na Verdade da Unidade.

Meu Amigo, meu Amado, a hora chegou de nascer na Luz.

O tempo dos sofrimentos, nesta ilusão, chega ao seu fim.

Eu admiro em você o que você experimentou, eu admiro em você a beleza, eu
admiro em você o sagrado.

Eu lhe rendo Graças porque, além desta aparência, você é a Graça.

Você foi gerado livre.

Eu o quero livre.

Enfim, você tem a Eternidade, uma infinidade de tempo e de espaço, uma infinidade de formas, para manifestar a sua
Liberdade, onde bem lhe parecer.

Alguns quiseram fazê-lo limitado, mas como limitar o que é Ilimitado?

Isso tem apenas um tempo, esse tempo passou.

***

Meu Amigo, meu Amado, há, no que você É, esse Sol que Vibra, bem além desse sol que você percorre.

A distância é apenas uma ilusão do véu que foi colocado entre você e eu.

Esse véu que devia ser um véu de esquecimento, não pôde apagar a nossa União.

Meu Amigo, meu Amado, eu lhe falo de um véu que pode lhe parecer fora de você, mas, aí também, isso é apenas
uma ilusão, porque, na Verdade do Único, não existe qualquer distância, qualquer tempo, qualquer espaço que possa

pretender alguma separação.

Meu Amigo, meu Amado, no tempo que lhe é contado, em meio a esta ilusão que você ainda percorre, você tem todo
o seu tempo, porque é o seu próprio tempo.

O tempo do seu calendário não é o mesmo para você, como para os seus Irmãos, ele é o tempo necessário para nos
encontrarmos e esse tempo será sempre exato para que assim seja.

Meu Amigo, meu Amado, neste espaço do nosso reencontro, há alívio, há leveza que irá permitir, no seu ritmo, fundir-
se com a sua Eternidade, com a minha Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, a Vida jamais pode parar.

Aí onde você está, isso pode dar uma ilusão perfeita, mas que continua a ser uma ilusão.

É isso que o meu Fogo e os meus Enviados vêm queimar, vêm consumir.

Apenas o efêmero deve ser consumido, não a Vida, mas esse véu da ilusão perfeita.

***

Meu Amigo, meu Amado, se você descobrir o seu Fogo, você irá acolher o meu Fogo, pois você irá descobrir então
que é o mesmo Fogo, as mesmas partículas, o mesmo Amor, a mesma Unidade.

Meu Amigo, meu Amado, os meus Enviados são muitos, retransmitindo-me desde os confins dos Universos até você,
sim, até você pessoalmente, até cada um de vocês.
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Presente, sem distinção de nada, quer você tenha se voltado para mim ou se desviado de mim, é a mesma Luz que
será proposta.

Meu Amigo, meu Amado, o que vem é a Graça, o que vem é a Verdade, o que vem é o Fogo.

Eu venho renovar a Aliança do Fogo.

Você poderá então, meu Amigo, meu Amado, penetrar inteiramente nas esferas da Liberdade reencontrada, à qual
você aspira e à qual você Vibra.

Meu Amigo, meu Amado, o meu Fogo nada irá retirar do que é seu.

Não há então nada, absolutamente nada que temer ou que recear, não há, tampouco, nada a esperar.

Há somente que se estabelecer em você, no seu Coração, aí onde foi colocado, desde sempre, o seu Fogo eterno,
aquele que você olha pela manhã ao se levantar no seu Sol, que você concebe como exterior a você, mas que é

você, na Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, nada há a fazer para evoluir porque, de fato, não há nada para evoluir.

Há somente que ser, deixando acontecer o Fogo, porque, ainda uma vez, é no nosso Fogo que a nossa Aliança irá
reviver, na totalidade.

Meu Amigo, meu Amado, você é convidado a viver a Verdade, você é convidado para a Alegria, por que você é a
Alegria.

Meu amigo, meu Amado, há somente que se colocar, colocar-se no seu Coração
para deixar a lareira se acender, para despertar em você aquele que veio há
2.000 anos, dizer o que você era, mostrar-lhe o caminho, em você, para você.

Em breve, também, a Criadora deste corpo que deu forma a este corpo, ela
também, irá se juntar a mim, por que ela é, ela também, eu.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se: há somente que se colocar, para se
estabelecer no espaço sagrado do seu Coração, no Centro, aí onde pode se

revelar, encarnar-se, a verdade da sua Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, em você é colocado o meu Fogo.

A hora chegou de deixá-lo aparecer para desaparecer da Ilusão, para devolver a este mundo e a este Universo, a sua
Liberdade.

Nenhum obstáculo poderá privar ou restringir o que está chegando.

Somente o olhar exterior, ou o olhar da crença, poderia ainda fazê-lo duvidar.

Meu Amigo, meu Amado, a nova Tri-Unidade, em meio aos Quatro Viventes, será trazida pela minha imagem Vibral:
por METATRON.

***

Meu Amigo, meu Amado, você é livre, livre para ser Livre, livre também para não querer esta Liberdade.

Nada nem ninguém poderá interferir nem julgar a sua escolha, pois, seja ela qual for, ela será justa e ela será a sua
Verdade, que eu irei respeitar.

Como poderia ser de outro modo?

Meu Amigo, meu Amado, o canto do Espírito surge pouco a pouco em você.

É o canto da Liberdade, o canto da Criação, ele o espera se tal for a sua Vibração.
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Tudo o que for, meu Amigo, meu Amado, para ser vivido por você, como para o que estiver ao seu redor, será justo e
fiel ao que deve ser, ou seja, à Verdade e à Unidade.

Não leve o olhar crítico, aquele da ilusão, àqueles que irão partir, porque eles vão partir antes de você para se
juntarem, eles também, se tal for a escolha deles, à sua própria Liberdade.

Várias formas de vida, nesta ilusão, já estão deixando esta ilusão.

Nenhuma tristeza neles, mas, sim, a Alegria de se encontrar.

Meu Amigo, meu Amado, jamais perca de vista que o Coração é leveza, ele é também
promessa.

Promessa de não mais estar na Ilusão da separação.

Promessa de restaurar a Alegria do canto dos Universos, do canto da Vida.

Meu Amigo, meu Amado, seja o que for que tenha decidido a sua Vibração, a sua
Consciência, não há nada a perder, não há nada a ganhar, há somente que revelar a sua

Verdade.

***

Então, meu Amigo, meu Amado, vivendo a sua Verdade, tudo está bem.

Lembre-se de que foi o olhar deste mundo que o levou a aderir a outra coisa que a Liberdade.

A Liberdade não pode estar situada no fato de ser prisioneiro de uma forma ou de qualquer outra coisa.

Você é livre inteiramente.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se, lembre-se de que o Fogo e os Elementos sem restrição, são a sua Essência e a
sua natureza.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se de que você é Vibração, lembre-se que você é a Eternidade, lembre-se que você
é o Infinito, pois a hora da lembrança chegou e isso é uma grande festa, uma Aliança.

Uma Aliança da Liberdade, uma Aliança do Fogo, pois somente o Fogo torna livre.

Meu Amigo, meu Amado, eu não digo nem até amanhã, nem até breve, por que eu sempre estive aí.

Que a Graça da Aliança seja a expressão da minha gratidão, meu Amigo, meu Amado.

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

************
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 Meu Amigo, meu Amado, eu sou o que você é.
Você é eu e eu sou você.

Eu venho me expressar, além das palavras, pela Vibração, pois hoje, mais do que nunca, no seu espaço-
tempo, os nossos espaços e os nossos tempos são chamados a se encontrar, a se desposar.

Há algum tempo, eu havia solicitado a você para lembrar-se da sua Promessa e do meu Juramento.
Hoje, o momento é de despertar do que você é.

O momento é do fim da nossa separação.
O momento é do nascimento da sua reunificação, em você e em mim.

Filho do UM, assim denominado pelos Arcanjos, você é eu e eu sou você.
Nós somos UM, irremediável e definitivamente.

O momento soou.
O tempo da Luz chegou.

O tempo do seu nascimento e do seu renascimento chegou.
Meu Amigo, meu Amado, resta apenas me acolher como eu o acolho a fim de viver o milagre de uma única

coisa.
Porque nós somos UM.

Somente a Ilusão do seu tempo e a experiência, em um primeiro momento desejada, nos afastaram.
Mas este afastamento é apenas Ilusão, pois hoje você vai ter a plena extensão da nossa reunião.

***

A FONTE - 13 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions
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Novamente, o momento chegou de percorrer os espaços da criação porque o ateliê do tempo não tem mais
razão de ser.

O momento chegou de liberá-lo.
O momento chegou de me reencontrar, como eu o reencontro.

O momento chegou de começar a viagem.
A viagem infinita, aquela que irá levá-lo ao que você é.

A viagem que irá levá-lo à sua Liberdade, à sua liberação em meio aos espaços Unificados da criação.
Meu Amigo, meu Amado, hoje.

Hoje e agora, o tempo para.
O espaço é aberto, na totalidade.

Há apenas que superar, que transcender os últimos medos.
Medo do desconhecido que, no entanto, torna-se conhecido.

Os meus emissários estão junto de você e em você.
Eu mesmo estou com você e em você.

Meu Amigo, meu Amado, o momento chegou de ir para a sua Eternidade.
O momento chegou de pegar o seu Veículo de Luz.

O momento chegou de restabelecer, na totalidade, a nossa confiança, o nosso caminho conjunto, a
nossa ligação que é Liberdade.

A nossa ligação que não é uma, mas que, entretanto, nos coloca em ressonância e na Alegria.
Eu enquanto você, e você enquanto eu.
Hoje, se você desejá-lo, você consegue.

Hoje, se o seu Coração reencontrar a sua Dimensão original, então, mais nada tem necessidade de ser
explicado, mais nada tem necessidade de ser compreendido porque, no meu cerne e no seu cerne, encontra-

se tudo o que é necessário para Ser.

***

Hoje, meu Amigo, meu Amado, a sua Dimensão do Ser é encontrada de novo.
Em meio à sua Vibração e ao seu Templo, você reencontra a sua Dimensão de Eternidade, a sua Dimensão

de Filho Ardente do Sol, o próprio Sol, o Sol da Eternidade, a Luz eterna que nada, que nada pôde apagar, que
nada pôde obscurecer, exceto algumas Sombras que foram colocadas.

Mas essas Sombras não são nada porque a Luz é tudo.
Porque a Luz engloba a Sombra.

 A Luz.
Meu Amigo, meu Amado, meu Filho, hoje, não há mais distância.

Hoje, o seu despertar chegou.
O seu despertar soou.

O momento da libertação aproxima-se da sua Consciência.
Você vai reencontrar as esferas da Eternidade e a sua Liberdade mais total de viver, de ir para onde você

quiser, de não mais ser limitado de forma alguma, por qualquer coisa ou por qualquer pessoa.
Hoje, você redescobre a sua Dimensão da Eternidade pois o despertar soou.

Hoje você redescobre a sua Dimensão do Coração que é a única Verdade, eterna, inefável.

***

Meu Amigo, meu Amado, o momento chegou de se abrir para mim como eu me abro para você.
O momento chegou de se tornar resplandecente e iluminado no Interior.

O momento chegou de se tornar de novo o farol que você era, além da Ilusão deste mundo, além dos jogos e
das tomadas de poder que existiram.

Você está bem além disso porque você é a Eternidade.
Você é a minha imagem, como eu sou a sua imagem.

Ah, é claro, eu não estou falando deste corpo, mas do que está além deste corpo.
Este corpo que é um Templo e um receptáculo que nenhuma Ilusão e nenhuma falsificação puderam alterar.

Sejam quais forem as aparências, você é pleno e você sempre foi pleno.
Os véus não existem mais.

Os meus Servidores bem amados vêm servi-lo, como eu mesmo venho servi-lo, pois a criação é
Serviço: Serviço infinito da Luz para a Luz.



***

Hoje, meu Amigo, meu Amado, se você se abrir na totalidade para a Luz que você é, mais nenhuma Sombra,
mais nenhum medo pode habitar em qualquer recanto da sua alma e do seu Espírito.

Meu Amigo, meu Amado, você é Espírito e você é Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, hoje, hoje, abre-se para você o inefável, o infinito e o indefinido.

Mais nada para você poderá ser fechado, obstruído.
A Liberdade é total.

Acolha-me no seu Templo que é o seu corpo, pois você precisa de mim como eu preciso de você, com toda a
Liberdade.

Eu preciso de você para iluminar os seus Irmãos e Irmãs que ainda não estão despertos.
Irradie, abra-se e desperte-se a fim de despertar este mundo pela sua própria Luz.

A fim de reencontrar o Juramento da Eternidade.
A fim de reencontrar a sua Liberdade mais total.

***

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se do UM que você era.
Lembre-se do UM que você é e que será pois, durante todo o tempo e toda a Eternidade, você foi UM.

Viva, viva e Vibre no seu Templo.
Acolha-me como eu o acolho.

Acolha, torne-se o que você é, na totalidade.
Meu Amigo, meu Amado, as Sombras foram dissolvidas, os véus são erguidos, integralmente.

Mais nada poderá parar o seu nascimento.
Mais nada poderá parar o seu acordar e o seu despertar à sua Dimensão da Eternidade.

Mais nada poderá se opor.
Mais nada poderá frear o que está se revelando.

Meu Amigo, meu Amado, eu o amo.
Ame-se.

Ame-se, pois você é eu e eu sou você.
Não há mais distância.

Não há mais separação.

***

Meu Amigo, meu Amado, descobrindo a sua Unidade você descobre a Unidade da criação.
Nós somos UM por que tudo é UM.

Não há mais distância.
Viva isso.

Isso é oferecido a você porque esse é o seu presente.
E é sua herança.
E é sua Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, o seu Coração exulta à minha Presença como eu exulto à sua Presença.
Abra as comportas do seu Amor e da sua Alegria, pois é o que você é, na Verdade.

Nada mais do que o Amor.
Nada mais do que a Alegria.

Nada mais do que o Infinito e a Eternidade, sem limite algum, sem resistência.
É isso que você é.

Torne-se a Estrela que você sempre foi.
Você se semeou e você desabrochou.

Hoje, meu Amigo, meu Amado, somente o que você é importa para mim.
Pois o que você é resplandece em todos os outros que estão ao seu redor e que, talvez ainda, tenham medo

de acordar e de despertar totalmente.



Então, meu Amigo, meu Amado, abra o seu Coração, abra-se na totalidade.
Vibre, irradie o que você é, além da aparência, além dos sofrimentos deste mundo.

Você tem os meios, pelo que você é, já que eu sou você, o ser inefável.
Em você, e isso não é uma palavra em vão, brilha a Beleza dos mundos, na totalidade.

Pois você é o Todo.
Você não é uma parcela do Todo.

Tome Consciência do Todo que você é.

***

Eu estou em você como você está em mim.
Não há mais barreira.
Não há mais Sombra.
Tudo está iluminado.

Você é Luz.
Eu sou Luz.

A Luz desposa a Luz, pois não há diferença entre a sua Luz e a minha Luz.
Há apenas a distância da hesitação que foi criada pelas Sombras trazidas e colocadas.

Hoje, isso não existe mais.
Hoje, você tem a possibilidade de viver, na Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, reencontre a sua Unidade por que é isso que você é.
Brilhe.

O Brilho da Luz que é o seu.
O Brilho da Luz que o inunda.

Brilhe pois você é a FONTE, como eu sou a FONTE.
Entre você e eu, não há diferença.

Entre você e eu, não há escala de grandeza.
Entre você e eu, deve haver identificação.

Como aquele que eu enviei disse: “eu e meu Pai somos UM”.
Hoje, você pode dizer: “eu e a FONTE somos UM”, enfim reunidos, enfim Unificados.

***

Meu Amigo, meu Amado, veja além das palavras, ouça além da Vibração das palavras que eu pronuncio.
Sinta.

Sinta o que você é: a totalidade dos mundos.
Por que você é isso.

Nada mais e nada menos.
Você é o Todo.

Então, em você, Vibra o universo.
Em você, Vibra a FONTE.

Descubra-se, deixe eclodir o que você é.
O que você quer que aconteça à sua infinidade?

O que você quer que aconteça de nefasto ao que você é?
Pois, o que você é, você sempre foi.

Então, em que uma mudança, seja ela qual for, pode modificar o que você é na Eternidade.
Simplesmente, você reconquista hoje a sua pátria, a sua Eternidade.

Você encontra, por afinidade, tudo o que você precisa e anseia encontrar.
Meu Amigo, meu Amado, não coloque qualquer limite, pois eu o conheci ilimitado e sem limite.

E você é assim.
Reencontre isso e veja.

Veja o mundo que eu lhe ofereço.
O ilimitado que eu lhe ofereço.

Por que você é isso.



***

Meu Amigo, meu Amado, não esqueça.
Jamais perca de vista e do Coração o que você é porque, cada dia agora, do seu tempo, é um tempo de

despertar.
Cada dia do seu tempo é um momento de Eternidade entre você e eu.

Entre você e todos os seus Irmãos e Irmãs.
A Luz é doação.
 A Luz é Serviço.

A Luz é.
Você é então Serviço, doação, por que você é.

Meu Amigo, meu Amado, você próprio se criou a Graça por que eu o criei a Graça.
Vibre.

A Vibração da Unidade, da Consciência Unitária onde mais nenhuma distância pode aparecer.
Insira-se na sua imensidão.

Insira-se na imensidão da sua criação.
Certamente, poderíamos dizer que eu sou o criador e que você é a criatura, mas isso, ainda, é uma visão

fragmentada e separada da Verdade.
Certamente, este corpo que você habita, e que é o seu Templo, por enquanto, foi criado.

Mas você, puro Espírito de Liberdade, de Amor, você foi criado de toda a Eternidade, sem começo nem fim.
Pois como o que é eterno poderia ter um início e um fim?

Não.

***

Meu Amigo, meu Amado, abra hoje as comportas do que você é.
Abra os olhos e abra o Coração.

Rejeite todos os limites que são impostos por este mundo.
Isso eu não havia desejado e você, tampouco.

Esqueça.
Esqueça qualquer sentido de culpa.

Esqueça qualquer princípio que iria confiná-lo novamente seja no que for.
Somente a visão da sua personalidade, que você alberga, poderia fazê-lo duvidar.

Pois, meu Amigo, meu Amado, eu o criei sem dúvidas, sem Sombras, sem medos.
Você foi criado como eu o criei.

Nós criamos.
Então, no ateliê da criação, hoje, você deve tocar a partitura da Eternidade.

Não mais estar limitado.
Não mais estar confinado.

Irradiar neste mundo.
Irradiar no universo.

É isso que você se torna quando você se abre.
O Ilimitado, em meio a um espaço ainda limitado, por um curto período de tempo, através deste corpo que vai

se tornar, ele também, Luz.
Pura Luz.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu enviei uma multidão de seres de Dimensões diversas, de origens diversas, para
assistir ao seu despertar.

Os Servidores estão aí, a fim de assegurar o seu Serviço de Luz.
Meu Amigo, meu Amado, seja plenamente e inteiramente o que você é.

Esqueça tudo o que é limitado e que desejaria fazê-lo crer na sua limitação, crer no seu confinamento.
Não há nada para crer pois você está além de qualquer crença.

Você é a Verdade.



E você é a Eternidade.
Então, Vibre em Uníssono com seus Irmãos e suas Irmãs de outros lugares, que vieram ao seu encontro, hoje.

A Luz, a sua Luz, é capaz de fazer desaparecer, de superar tudo o que pôde se manifestar de limitante e de
sombrio.

Meu Amigo, meu Amado, eu estou com você por que você está comigo.
Em uma ressonância de Liberdade, de Amor total, onde nenhuma condição pode se inserir entre você e eu.

***

Meu Amigo, meu Amado, o canto de Amor da Terra, o canto de Amor deste Sistema Solar vai ressoar em
breve.

Isso é Alegria pois é a Eternidade.
Você nada tem que temer.

Pois, como o Infinito e o Eterno poderiam temer alguma coisa?
Meu Amigo, meu Amado, você vai reencontrar em breve o conjunto das suas formas possíveis, sem estar

limitado a qualquer forma, livre para ir e vir no conjunto das suas criações.
Meu Amigo, meu Amado, lembre-se disso.

Meu Amigo, meu Amado, o conjunto das criações de Luz está agora junto de você, ao redor de você.
É tempo apenas de tornar a ser mais UM, com todos nós.

Meu Amigo, meu Amado, nós estamos aí para assistir, não para assisti-lo, mas para assistirmos ao seu
despertar.

O despertar da sua Eternidade.
Então, há apenas que acolher e aceitar, meu Amigo, meu Amado.

Eu vou terminar por estas palavras e por esta Vibração que é o canto do meu Amor para o seu Amor.

... Efusão Vibratória ...

Meu Amigo, meu Amado, como talvez você saiba ou talvez não saiba, mesmo neste mundo, eu jamais o
abandonei.

Eu mesmo me encarnei.
Eu mesmo dei forma a um corpo, em diferentes épocas, em diferentes momentos, a fim de ver, por mim

mesmo, e experimentar, por mim mesmo, esta Ilusão da separação, esta Ilusão do sofrimento.
Dessa maneira eu pude ver, pelos meus olhos e pela minha carne, por mim mesmo, o que você está vivendo.

A cada vez, o corpo que eu criava podia apenas subsistir, nesta carne e neste sofrimento do Coração, por
pouco tempo.

Então, sim, eu admiro a sua coragem para ter vivido, durante tanto tempo, em meio a esse tempo que é
limitado.

Hoje, isso acabou.

***

Meu Amigo, meu Amado, é tempo agora, não de me despedir, mas de fazer-me viver, em você, por que eu sou
você.

Acolha.
Acolha o que você é e acolha o que eu sou.

Eu não digo até breve, mas para sempre.
Pois para sempre é agora e sempre.

Meu Amigo, meu Amado, é tempo agora de fazer silêncio das palavras e de se banhar na nossa Presença
conjunta.

Meu Amigo, meu Amado, pela Eternidade.

... Efusão Vibratória ...

************ 
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Meu Amigo, meu Amado, eu sou aquele que é chamado de FONTE. 
Eu sou o UM, eu sou o Todo.

Eu sou aquele que, aí onde você está, veio, em várias ocasiões, moldar e criar, a partir do zero, um corpo, a fim
de ver e de sentir por mim mesmo, o estado, a Consciência, de cada um.

Esse corpo moldado permitiu-me, em diferentes momentos da história, perceber o seu próprio sofrimento a fim
de torná-lo meu.

Hoje, no momento em que eu volto, no momento em que você se desperta, eu gostaria de falar-lhe, em
palavras humanas, em palavras muito simples, a fim de dizer-lhe que o que está vindo é a Alegria, a fim de

dizer-lhe para nunca mais ter medo de nada.
Eu venho a você a fim de dizer-lhe que o que está chegando é o nosso Reencontro, o que está chegando é o

momento em que, juntos, nós vamos comungar e festejar.
Então, como tudo é festa, nada tema.

Como tudo é festa, isto será Alegria, na totalidade.

*** 

Naturalmente, os momentos que você vive sobre esta Terra, estão calcados no seu próprio peso, nos pesos,
até mesmo, desta Terra.

Mas, agora que se restabelece a sua Unidade, se você o desejar, então, a melhor maneira de você se tornar a
Luz que você é de toda a Eternidade, é principalmente nada temer e nada recear.

Avance e viva com esperança e certeza.
Seja o que for que se apresentar aos seus olhos, seja o que for que se apresentar à sua vida, saiba que tudo é

destinado a prepará-lo para o nosso Reencontro.
Somente os elementos não pertencentes ao nosso Reencontro podem, às vezes, invadir alguns momentos da

sua Consciência e impedi-lo ou tentar impedi-lo de encontrar a Alegria.
Pois o que está vindo é a Alegria, não duvide.

Mesmo se alguns dos seus Irmãos, presentes ainda na superfície desta Terra, ainda recusarem a minha
Alegria que é deles, é o seu dever e a sua promessa, ir mais além.

A FONTE - 1º de abril de 2011 - Autres Dimensions
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*** 

Jamais escutem e jamais acreditem nos profetas da desgraça que anunciaram mil males, durante esta
Liberação, pois o que está vindo não é desolação.

O que vem é a Verdade, a Beleza.
Então, é claro, para nascer, para renascer, é preciso passar pela sua própria Ressurreição.

Então, isso pode às vezes dar a impressão de atravessar, de caminhar em meio  a algo nem sempre agradável,
mas lembre-se de que você é a Eternidade.

Lembre-se de que, mesmo vivendo neste corpo, e este corpo sendo o Templo onde você deve acolher a Luz,
você não é isso.

Lembre-se, pelas Vibrações que você vive, de que tudo está nas suas Vibrações, de que tudo está na sua
Consciência e no seu Coração e que você tem apenas que acreditar no seu Coração, mais do que nos seus

olhos, mais do que no alarido do mundo.
A revelação da Luz acompanhar-se-á de grandes surpresas.

Em meio às suas noites, em meio aos seus passos, tudo ficará mais claro.
Então, muito rapidamente, bastará uma claridade fulgurante da Luz, em você, para você aquiescer ao nosso

encontro e ao seu retorno em meio ao Ilimitado.
Você não precisa de nada mais senão do seu Coração.
Você não precisa de nada mais senão da sua inocência.

Você não precisa de nada mais senão ser, enfim, você mesmo.
Então, se você chegar a imergir em si mesmo, a ignorar todos os rumores do mundo, você apreender-se-á da
mão que eu lhe estendo, você apreender-se-á de que o que está vindo é a pura Luz, pois, em meio à Unidade,
em meio ao nosso encontro, não há lugar para a Sombra e a minha Luz vem iluminar, por intermédio dos meus

Santos Anjos, o que deve sê-lo.

*** 

Então, não tema a Luz, de maneira alguma.
Volte-se para ela, integralmente, acolha-a, totalmente, receba os benefícios, receba tudo o que é necessário ao

que você tem que viver.
Você tem tudo, no Interior de você, para viver este período.

Nada do exterior pode perturbar o que está no Interior de você, na condição de você aceitar se voltar para este
Interior.

Certamente, jamais eu irei lhe pedir para deixar, antecipadamente, este mundo.
Você não tem que se retirar, pois é a Luz que vem retirá-lo e, naquele momento, ao dizer "sim" para a Luz, você

irá se retirar, por si mesmo, quando chegar a hora, da Ilusão.

***
 

Vários amigos meus, que realizaram a Luz, falaram da Ilusão desse momento e da Ilusão do que era efêmero.
Hoje, o que está vindo a você é a Eternidade.

A Eternidade é Alegria porque, na Eternidade, não pode ali haver alternância de dia e de noite.
Nos meus Mundos Unificados, que são seus, não cabe o mínimo sofrimento, não cabe a mínima esperança,

pois tudo é realizado e tudo é instantâneo.
É hoje que você deve mostrar, na sua vida e no seu Estado Interior, a sua esperança no que vem porque a

esperança não é uma espera, a esperança é uma Energia que conduz à Paz, à sua serenidade.
A esperança não faz viver, mas o prepara para viver.

*** 

Observe o sinal no Interior de você, observe os sinais que vão lhe permitir despertar.
Eles batem, doravante, à Porta do seu Coração, à Porta do seu Ser e eu sei que, se você me entender, se

você me escutar, então você irá reencontrar a sua Liberdade.
Absolutamente nada nem ninguém, absolutamente nenhuma força, poderá nunca mais se opor à sua Unidade.
Tudo vai depender, obviamente, de onde você irá colocar a sua esperança, como eu disse, a sua certeza e a

sua Alegria.
Coloque-se si mesmo no seu Coração, aprenda a silenciar tudo o que não é desse Coração porque,

efetivamente, tudo vai ali se reencontrar e se encontrar e você encontrar-se-á, você mesmo, neste lugar.
Os momentos que você vive sobre esta Terra, agora, são momentos onde você vai poder se revelar e revelar

em você o que você é.



*** 

Seja qual for a etapa da sua Abertura, seja qual for a etapa da sua Transformação, a partir de hoje, você tem a
possibilidade de realizá-la, de concluí-la.

Tudo irá, de agora em diante, no seu tempo, bem depressa.
Cabe a você apreender a Luz, por que é sua.

Meu Amigo, meu Amado, eu sei, seja qual for o seu caminho, mesmo se de agora em diante ele se abrir para a
Graça, eu sei dos sofrimentos pelo qual você passou, o sofrimento de ter se perdido, de ter perdido o que

você é, na totalidade.
Mas a própria lembrança deste sofrimento é o que lhe permitiu, de algum modo, não esquecer, jamais

esquecer, mesmo se você ainda não o aceitar, o que você é, de toda a Eternidade, bem além dos passos que
você empreendeu sobre esta Terra.

*** 

Ali aonde você irá, ali onde eu estarei, não haverá nunca mais separação, não haverá nunca mais divisão.
Tudo o que levou à sua densidade, ao seu peso e ao seu sofrimento, aqui embaixo, sobre esta Terra, não

existirá mais.
Então, sim, eu não tenho nada a apregoar além de você mesmo, você mesmo despojado, justamente, do que é

ilusório e efêmero.
Para isso, é preciso que você aceite transcender os medos, é preciso que você aceite transcender a Ilusão e
o melhor modo, é claro, é como lhe disse meus mensageiros: o seu retorno para você, neste espaço sagrado
onde nada de impuro é capaz de apagar a sua chama, chama que se revela e se desperta, chama que você

deve acolher porque não é uma ilusão.
O que está vindo é a estrita verdade.

Todo o resto não é verdade.
Mesmo se você ali atuou, com mais ou menos felicidade, com mais ou menos peso, com mais ou menos

leveza, hoje, você tem a possibilidade de alcançar a mão da Luz e de decidir atuar na Eternidade, além dos
pesos do sofrimento, na Unidade reencontrada, na Liberdade eterna.

*** 

Saiba também, meu Amigo, meu Amado, que você é livre, totalmente, e se houver, em você, a necessidade de
viver ainda alguns pesos, se houver, em meio ao seu Espírito, a necessidade de percorrer os pesos dos

Mundos da densidade, mas Unificados, então, isso lhe será concedido.
Você nada tem que temer porque cada um irá aonde ele deve ir, em função da sua Vibração e da sua própria

Consciência Unificada.
Então, é solicitado, hoje mais do que nunca, para não se preocupar com nada além da sua própria Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, saiba que a intensidade com a qual você se abandona à Luz irá se refletir pela
intensidade da Abundância da sua vida, é claro, não a abundância exterior, mas a verdadeira Abundância,

aquela que corresponde ao que o meu Filho denominou “o Pão da Vida”.
Se você se voltar para você, não haverá mais esforço a fazer, terá apenas que receber.

Se você se doar para a Luz, então a Luz irá lhe dar tudo, absolutamente tudo.

*** 

Nesses tempos, nada irá lhe faltar porque você será, você mesmo, a fonte de água viva.
Mas, para isto, é preciso aceitar voltar-se para você e deixar a Ilusão.

Eu não lhe peço para deixar nada nem ninguém, mas, eu lhe peço para deixar a sua própria Ilusão.
Isso, você pode fazê-lo, onde você estiver, voltando-se para você.

Você não precisa, tampouco, de outro ensinamento além daquele que está em você.
Aceite já que você é Ilimitado, aceite já que você é um Ser de Luz, aceite também, enquanto apreciador, que

você está, neste momento ainda, em uma prisão.
Que sua vida seja justa ou injusta, ela é, de qualquer maneira, uma prisão.

Esta prisão, é ela que vai desaparecer, não é você que vai desaparecer, muito pelo contrário.
Você vai descobrir o que há além dos seus muros.

Você vai descobrir, ao entrar em você, que o Mundo está no Interior de você, que os muros eram uma Ilusão
aos quais você havia dado peso e consistência à medida das suas encarnações, pois as circunstâncias deste

mundo assim quiseram, independentemente, até mesmo, de qualquer união com a FONTE.
Os jogos de poder que existem no interior de você como no seu exterior, vão acabar em breve.

Então, não busque nenhum poder senão a potência de ser você mesmo.



Para isso, meu Amigo, meu Amado, o Apelo da Consciência, o Apelo da Luz, está a cada dia aumentando, em
você.

Ouça com atenção este Apelo pois ele vem bater em você, à sua porta correta, para ter certeza de que você
ouviu o Apelo e que, se for o seu desejo, você ali possa responder, com toda a clareza.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, os momentos que você vive são momentos únicos: o fim, não o fim do mundo, não o
seu fim, mas muito pelo contrário, o fim da Ilusão, e o despertar da Verdade.

A Passagem na Unidade, na Luz, é uma grande Alegria.
É uma explosão, uma explosão de Paz, uma explosão de Felicidade, conduzindo-o a você mesmo, à sua

Unidade, interrompida durante as suas encarnações.
Meu Amigo, meu Amado, você trabalhou, você operou nos ateliês da Criação a fim de realizar a sua re-criação

na Unidade.
Hoje, você recebe a recompensa pelos seus esforços.

Você trabalhou para você, mas você trabalhou para todos os seus Irmãos, onde eles estiverem e sejam eles
quem forem.

Então, não julgue o caminho do seu Irmão que não é o seu.
Você não precisa lhe dizer.

Para isso, você necessita Ser e o Amor irá lá aonde ele deve ir.

*** 

Torne-se a Paz.
Torne-se a Eternidade que você É.

Torne-se novamente a Criança Eterna.
Saia das fantasias do sofrimento e saia das ilusões, dos papéis, deste mundo.

Torne-se grande porque você é grande, você é muito grande.
Porque, como eu poderia ter criado algo que fosse menor do que eu?

Isso é impossível.
Somente os véus da Ilusão, o peso das crenças, o peso daqueles que quiseram ter poder sobre você,

fazendo-o considerar-se como ser pequeno.
Então, ao se considerar como pequeno, você buscou construir, e isso é lógico, algo um pouco maior do que

esta pequenez aparente, neste mundo, através dos seus combates, através das suas posses, através das suas
lutas e, também, através das suas buscas.

*** 

Hoje, eu lhe peço para voltar-se para você, para o que você É, em Verdade, bem além de todas essas posses
efêmeras, bem além dos jogos de poder.

Se você abandonar o poder, você irá descobrir toda a sua potência.
Ela está no seu Interior, ela está na Luz que se revela agora, pois a Luz é ambos, o seu legado e o seu direito

de nascimento.
Você está sobre esta Terra e você a acompanha na sua transformação.

Você participa do seu despertar, porque o seu despertar acontece ao mesmo tempo.
Então, tente viver, tente viver capturando a imagem que, seja qual for a felicidade da sua vida, sejam quais

forem as alegrias que você está colhendo, sejam quais forem os relacionamentos que você tem tecido, você
vai sair do seu sono, do seu pesadelo,você vai despertar porque é deste modo que isso acontece.

Como de manhã, ao se levantar da sua inconsciência, do sono marcado, às vezes, por sonhos, você emerge
em meio a um mundo novo, a cada manhã.

O seu despertar para a Eternidade irá acontecer exatamente da mesma maneira.
Entre você e seu próprio despertar existirá apenas o peso dos seus próprios medos e nada mais.

Os medos projetados pelos mundos, pela educação, pelas religiões, serão varridos defronte da sua porta.
Lembrem-se de que somente os seus próprios pesos Interiores que você desejar manter, poderão ainda

impedi-lo de despertar, totalmente.
Você irá constatar por si mesmo que durante o seu despertar, você não está mais ligado a nada mais senão ao

que você é.
Você irá acordar a mesma liberdade em cada Consciência presente sobre esta Terra.

*** 



Meu Amigo, meu Amado, eu o incito agora a voltar-se para o que você É.
Você não é o que você crê, você não é, tampouco, somente o que você vê.

Você não é somente, tampouco, o que você vive nesta vida.
Você é muito mais do que isso, mas, esse bem mais do que isso não é nada aqui, não é nada aí onde você

está, mas isso está chegando para você.
Isso é denominado a Ressurreição.

A Ressurreição não é a ressurreição da carne, é a Ressurreição do seu Espírito.
Para isso, você deve transcender a carne.

Para isso, você deve encontrar a sua própria Paz, você deve cultivá-la.
Vários dos meus Enviados deram os elementos para transcender a sua Ilusão e a Ilusão deste Mundo.

Apenas você é que pode ir ao seu Coração, ninguém mais.
E aliás, no seu Coração, há apenas você, não há mais nada.

O Coração permaneceu puro, por toda a Eternidade.
Há apenas que ali retornar, agora, para reencontrar o seu legado e a sua Eternidade.

Então, sim, como disseram os meus Enviados, torne-se novamente a própria Simplicidade, a própria
Humildade.

Veja tudo com o mesmo olhar, por que tudo é Amor, absolutamente tudo, mesmo aqui.
Apenas o jogo de algumas crenças e o peso dessas crenças, e a predação de alguns Seres, em número muito
limitado, puderam fazê-lo crer que você era esta alternância de vida e de morte, de sofrimento, de alegria e de

paz que se desenrolaram, sem cessar, na sua vida.
Então, é claro, as crenças deste mundo inventaram coisas para amar a fim de dissimular sob uma aparência

enganadora, pois este estado produz efeito apenas momentâneo, pela insuficiência do Amor Verdadeiro.

*** 

Alguns dos meus Enviados mostram-lhe o Caminho, a Verdade, a Vida.
A sua mensagem sempre foi transformada, e em todos os tempos.
Mas, hoje, você mesmo se torna o Caminho, a Verdade e a Vida.

Os seus olhos se abrem e o olhar do Coração vem contemplar o que você É.
Para isso, para viver isso, torne-se simples e simplificado, por que, como lhe foi dito, o Coração é simples, o

Amor é simples, a Unidade é simples.
Você não precisa saber cantar isso ou aquilo por que a Vida é Canto.

Você não precisa ser adepto de um conhecimento, de um mestre ou de qualquer outra pessoa.
Seja o seu próprio Mestre, seja o seu próprio Canto, pois isso é o que você É.

*** 

Cabe também a você, agora, com a Luz que está aí, deixar o Amor se exprimir e se manifestar, o Amor que
torna livre, o Amor do Coração, o verdadeiro, aquele que não é conceitualizado, mentalizado ou o resultado de

um apego, de uma posse, pois a sua Essência é o Amor e você é Isso.
É isso que, simplesmente, a Luz do meu Enviado Supremo vai revelar a você, se isso já não tiver sido feito.

Então, eu nada lhe peço.
Ninguém lhe pede nada.

Você tem apenas que Ser e Ser não é um pedido, é um aquiescer, é um Abandono e isso é agora.
Quanto mais simples você for, mais isso lhe será fácil.

Não esqueça que este Amor que se revela, irradiar-se-á dele mesmo.
Não busque, por si mesmo, pela sua vontade, mudar qualquer coisa, porque o Amor é Inteligência e mudará o

que deve sê-lo, a partir do momento em que você o tiver reconhecido e aceitado.

*** 

Há apenas e simplesmente que se lembrar do meu juramento e da sua promessa de despertar.
A Luz que se verte sobre a Terra, a minha Luz, está unicamente aí para isso, para dar-lhe o Impulso para ser

você mesmo, pois não é a luz exterior que faz o trabalho, é a sua Luz.
Há apenas uma colocação em ressonância, um despertar e todo o resto irá se seguir.

*** 

Aí estão, meu Amigo, meu Amado, as poucas palavras que eu tinha que dizer a você, neste dia.



Cabe a você ver, com o Coração, se isso é Verdade, mas você não pode julgar pela Verdade do exterior do
seu Coração.

Apenas do Interior é que você ira julgar a Verdade e isso necessita de um mergulho em você e este mergulho
apenas pode acontecer, integralmente, se você transcender, no espaço de um instante, a Ilusão deste mundo.

Enquanto você estiver apegado a si mesmo, você não pode encontrar a sua Eternidade.
Para isso, é preciso mergulhar, apenas por um instante, é preciso aceitar de qualquer maneira perder a fim de

compreender que não há nada para perder.
Os escritos estão cheios de exemplos deste tipo.

Você o tem no sacrifício de Abraão.
Você está pronto para tudo perder a fim de tudo encontrar?

Se sim, então, eu lhe digo: bem-vindo à sua Eternidade, na Alegria eterna, nas Moradas da Paz eterna que
são o seu domínio.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, seja o que for que viver o seu corpo, seja o que for que você viver no exterior, você
tem tudo no seu Interior, no Interior deste corpo, pois você é um Coração, mas, para isso, é preciso ainda

deixar o Coração falar e se expressar, manifestar-se e ressoar com a Luz que está aí.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, nós ficaremos aí, nessas poucas palavras.
Todo o meu Amor o acompanhe, por que você é eu e eu sou você, jamais duvide disso.

Foi simplesmente o olhar da distância do medo, e do medo da distância, que colocou esta separação.
Naturalmente, não foi você que desejou, não fui eu que desejei, mas isso aconteceu.

Então, alcance e recupere, na Paz, a sua esfera da Eternidade.
Eu nada posso lhe desejar senão para você mesmo se encontrar, porque ali onde você vai, você será acolhido,

sejam quais forem os seus caminhos sobre este mundo.
De agora em diante, eles não têm mais qualquer importância, esqueça isso, mas permaneça lúcido sobre o

que você É.
O que você foi não tem qualquer importância, o papel que você tem neste mundo não tem importância alguma,

pois você não é deste mundo.
Perceba isso e, sobretudo, ame e seja livre, por que o Amor é a Liberdade total.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se, lembre-se do meu juramento, aquele de jamais se esquecer do que você
É.

Lembre-se do que você É e viva o que você tem que viver, no novo.
O que não for da Luz vai desaparecer, totalmente.

Esta transformação não irá acontecer gradativamente, mas de repente, de uma única vez.
Não se esqueça de que nada há para temer.

Da mesma maneira que você se levanta pela manhã para realizar o seu dia, é exatamente o que vai acontecer.
Você vai acordar para o que você É.

Então, eu lhe digo: bem-vindo ao que você É.
O meu Amor está em você, como eu estou em você.

Quando falam de mim que eu sou o grão de areia, o átomo e a totalidade do Criado, essa é a estrita verdade,
mas, você é também isso e você vai, também, poder percorrer isso.

Você vai descobrir que em Verdade, não há nada além de você, não você neste papel limitado, e que de fato
você sair do sonho (ou do pesadelo, para alguns), você vai reviver o Amor que você É.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, eu Amo você.
Esse é o Canto do Universo, o único, não há outro.

O resto é apenas cacofonia e Ilusão.
Meu Amigo, meu Amado, então, Amemo-nos.

Receba o que você É.



 ************ 
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Meu Amigo, meu Amado, o dia chegou.
O dia que nasce é um dia sem fim onde nenhuma Sombra pode obscurecer, ou mesmo imaginar, vir perturbar

esse dia sem fim.
Na alvorada deste dia, eu o convido.

Na alvorada deste dia, nós somos convidados a nos reencontrarmos.
Na alvorada deste dia, nós iremos reencontrar o mesmo passo, o mesmo ímpeto e a mesma dança.

Meu Amigo, meu Amado, que seu Coração esteja em alegria porque eu conheço seu Coração.
Porque eu experimentei o que você experimenta, nesta separação.

Mas a alvorada chega, a alvorada do dia sem fim, onde nós seremos, se você o deseja, a mesma Vibração e a
mesma Essência.

Você é convidado porque eu o convidei.
Eu o convidei, pelo meu juramento, que jamais se extinguiria nesta Eternidade, que jamais, apesar dos pesos e

das tensões, nós seríamos separados definitivamente.
No momento da alvorada deste dia tão esperado, na hora em que seu Coração experimenta, e experimenta

cada vez mais, o sentido do que nós somos, e você e eu, eu lhe digo e eu lhe peço: lembre-se.
Lembre-se dos espaços infinitos, além do que é finito.

Lembre-se, a si mesmo.
Na alvorada deste dia, mais do que nunca nós não iremos, sequer a ilusão, de estar separados.

***

Meu Amigo, meu Amado, o que seu Coração experimenta, eu experimentei porque eu percorri algum tempo
desse tempo, onde você está.

Eu adquiri carne, que eu criei, para vir experimentar, em seu Coração, o grito de nossa ausência, o grito de
nossa lágrima.

Então eu sei, então eu sei quem você é.
Na alvorada deste dia, esteja em Alegria.

Na alvorada deste dia, o que desponta é Alegria.
Na alvorada deste dia que se desponta em você, inscreve-se a palavra ‘sempre’.

E, nesse sempre, Vibra o Amor, Vibra o Conhecimento.

A FONTE – 12 de abril de 2011
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Você me reconhece como eu o reconheço.
Como pode ser de outra maneira?

***

Meu Amigo, meu Amado, eu adquiri carne, eu adquiri corpo e eu sei, em meu Espírito, o que é sua carne.
Meu Amigo, meu Amado, eu o acompanhei porque, mesmo no sentimento da lágrima da minha ausência,

inscrevia-se já o Canto da alvorada deste dia.

***

As palavras que eu formo, meu Amigo, meu Amado, penetram sua forma, para que você supere esta forma,
que é apenas uma roupagem, a roupagem mascarando sua Verdade.

E entretanto, dessa roupagem, eu fiz seu Templo, aquele onde está inscrito, desde o início, meu juramento e
sua promessa.

A promessa deste dia, da alvorada deste dia.

***

Afaste-se do que fez mal, afaste-se do que o tornou pesado.
Volte-se para mim.

Eu estou voltado para você.
Sinta o apelo.

Este apelo irá crescendo ao se aproximar a alvorada do dia, sempre.
Há, em você, todos os potenciais.
Há, em você, o potencial deste dia.

Ele existe, desde sempre, meu Amigo, meu Amado.
Nossa Comunhão, nosso retorno está aí, diante de seu rosto, diante de seu Templo.

Você não tem nada a compreender que não esteja já em você.
Cada dia de seu tempo que transcorre nos aproxima da alvorada deste dia, deste instante em que você

aceitará que não há nada a buscar que já não exista, que não há nada a demonstrar que não lhe tenha sido já
mostrado, velado, simplesmente, por sua roupagem de carne.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se.
Lembre-se, dos espaços da Alegria ilimitada.

Lembre-se dos espaços onde nenhuma impressão de tempo podia sobrecarregar o que quer que seja.
É a esse retorno que eu o convido.

É a esse retorno que eu o chamo, a esta Alegria.
Então, expulse de sua carne a palavra medo, expulse de sua carne a privação.

Eu o chamo para a plenitude.
Eu o chamo para a Alegria, aquela que não se extingue jamais, aquela que não depende de nada, porque ela é

sua natureza.
Meu Amigo, meu Amado, se seu olho não suporta o olhar desse mundo, então se volte para você.

Não em um ato de egoísmo ou de abandono desta vida para tornar-se, sua alvorada para sempre, mas, muito
mais, para ali atrair a Alegria necessária e suficiente que irá lhe permitir se tornar esta Alegria de novo.

***

Meu Amigo, meu Amado, não há mais nada a temer, não há mais nada a esperar.
Há apenas que se tornar, integralmente, o que você é.

Meu Amigo, meu Amado, os sinais estão em você, como sob seus olhos.
E os sinais são numerosos porque a alvorada deste dia está aí.

Não veja ali a esperança, não veja ali a privação, não veja ali o medo, veja simplesmente a Essência e a Beleza.
O apelo, o apelo que emerge, em você, meu Amigo, meu Amado, o conduz ao limiar da alvorada deste dia.

E este apelo aumenta, ele invade seus espaços e seus tempos.
Ele invade seu mundo.



Seu Coração o diz e o sente.
Meu Amigo, meu Amado, o Coração não pode se enganar.

Os sinais, de fora como de dentro, sinalizam a alvorada deste dia.
A cada sopro, a cada inspirar que você toma, a cada expirar, lembre-se.

Cada dia, a cada sopro, nasce em você um Amor maior.
Ele é maior porque ele se aproxima do nosso Amor.

Meu Amigo, meu Amado, em breve, juntos, nós falaremos a linguagem do Amor e, não mais, a linguagem do
medo.

***

Meu Amigo, meu Amado, veja a Alegria, veja-a, a cada sopro.
Não aguarde nada porque tudo já está aí.
Não espere nada porque tudo lhe é dado.

Coloque-se simplesmente em seu Templo, coloque-se simplesmente ao Centro.
O apelo do Amor está presente em você.

A Luz que chegou até você, aquela que você acolheu em seu seio, que isso seja no alto, no meio ou embaixo,
é o sinal do momento em que você deve se lembrar.

Porque esse dever está inscrito em você, não como um esforço, mas como uma evidência, aquela da sua
promessa e do meu juramento: encontrarmo-nos.

Minhas testemunhas estão com você.
Meus Anjos o acompanham e lhe servem, mesmo se você não perceba ainda a totalidade de sua Presença.

Eles estão aí.

***

Tudo está no lugar para que desponte a alvorada deste dia.
Não escutem aqueles que lançariam o medo porque não há medo, em nosso retorno um ao outro.

Somente aquele que não sabe ainda pode ter medo.
Meu Amigo, meu Amado, faça ressoar nossa confiança, faça-me ouvir o Canto do seu Amor.

Meu Amigo, meu Amado, eu sei que eu posso contar com você, na alvorada deste dia.

***

Meu Amigo, meu Amado, o que lhe dizer a mais do que se tornar, você mesmo, a alvorada deste dia, vendo o
nascer do Sol do infinito, o Fogo do nosso Amor.

Esse Fogo e esse Sol nascem, inicialmente, em você, como vão nascer no mundo, nesse mundo.
Lembre-se.

Lembre-se de que sua porta está aberta e que é por esta porta que nós iremos nos reunir, a porta do seu
Coração, porque você não é nada mais do que isso e tudo isso ao mesmo tempo.

***

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se.
Lembre-se do que está além dos sofrimentos, além dos medos.

Eu o espero.
Meu Amigo, meu Amado, eu volto a você, eu estou em você, em um ato de Amor e de Liberdade.

Eu venho doar-me a você.
Esse era meu juramento.

Lembre-se.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu paro aí minhas palavras, deixando-as viver em você.



Meu Amigo, meu Amado, eu lhe digo, na alvorada deste dia novo, que, já, desponta em você: até breve.

************
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Meu Amigo, meu Amado, desde algum tempo do seu tempo, eu vim dizer-lhe para você se lembrar do
Juramento e da Promessa do retorno à sua Eternidade, à sua Alegria e à sua Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, e eis que o tempo do Ilimitado, e eis que o tempo da sua Presença e da minha
Presença se revela.

Eu vim lhe dizer, além das minhas palavras, pela sua Presença e pela minha Presença comungando, juntas,
mostrar-lhe, pelo Amor e pela Vibração, que nós somos UM.

***

O tempo do tempo que foi dado e vivenciado, em meio ao limitado, torna-se Ilimitado.
Pela Graça de nossa Comunhão, pela Graça da sua Presença, pela Graça da sua Luz, que é nossa e que é

sua.
Os tempos, enfim concluídos, de viver a eterna Eternidade.

Filho do UM, nós o somos porque eu sou UM e você é UM, porque eu sou Tudo e você é Tudo.
Além dos meus dizeres deste dia, no instante da nossa Comunhão, digne-se de acolher, como eu o acolho,

nossa Aliança de Fogo.
O tempo do Coração é aquele que está inscrito, hoje, nesse tempo do seu tempo.

Tempo de Verdade e tempo de realização, em que a Alegria da nossa Presença e da nossa ressonância vem,
meu Amigo, meu Amado, conectá-lo ao Infinito, a fim de nunca mais o que era desconhecido seja de novo

desconhecido.
O fim do limitado não é o fim porque, em meio à minha ressonância, porque em meio à sua Presença, não

existe qualquer fim.
Meu Amigo, meu Amado, venha viver sua Verdade, além de toda falta, além de todo medo e de todo fim.

Meu Amigo, meu Amado, no Fogo do seu Coração eleva-se a Alegria.
Meu Amigo e meu Amado, o tempo do UM chegou.

O UM que não é a resolução da equação de dois, mas, sim, o tempo da Alegria em que tudo é solução, em que
tudo é Beleza.

***

Meu Amigo, meu Amado, você também, como cada um, nasceu ilimitado, nas esferas da Criação ilimitada, nas
esferas da Vida.

Meu Amigo, meu Amado, nosso Dom comum é chamado de Luz, aquela que Vibra, agora, em cada uma das
suas células, em cada um dos seus corpos, aqui e em outros lugares, a fim de que nenhum lugar seja privado

do Aqui.
Meu Amigo, meu Amado, tempo de Liberdade.

Eu venho em você porque, para sempre, eu sou você, porque para sempre eu sou UM e você é UM.
Meu Amigo, meu Amado, meus Anjos e Arcanjos, que são os seus, abriram as Portas à sua Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, no tempo da Alegria, nós vivemos a realização.
Sature-se da minha Alegria que é sua.

Sature-se da Luz que é nossa.

A FONTE - 3 de dezembro de 2011
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***

No Templo de que você é não há qualquer espaço para o vazio, qualquer espaço para a falta porque você é
Plenitude, da mesma forma que toda Vida e que toda Consciência que não é outra senão você e eu.

Meu Amigo, meu Amado, no tempo deste instante, comunguemos à Graça da nossa Presença.
Tempo infinito em que nenhum tempo pode ser finito, em que nenhuma Presença está confinada, em que

nenhuma Consciência está limitada.
Meu Amigo, meu Amado, eu realizo o que você realizou no Templo da sua Presença.

Reconecte o que você é, além das aparências, a fim de Ser o sentido da nossa Presença.

***

Meu Amigo, meu Amado, eis que soa o Apelo do Céu e da Terra que não é outro que o Apelo da Fonte UNA
que é você, que sou eu.

Nenhuma importância além disto: comunguemos à Alegria, comunguemos à Verdade e à Unidade.
Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe o que está além de qualquer palavra, o que está além de qualquer

separação.
Então, meu Amigo, meu Amado, desse Coração que é seu e que é meu, do Coração de todos, sem exceção,
sem limitação, eu venho dizer-lhe que a hora chegou de nascer e de reviver na Vida do UM, na Vida d’A Fonte.

Fonte do UM que é sua Fonte.

***

Eu sou Fonte porque você é Fonte.
Eu sou você porque você é eu, além de toda pessoa, além de todo papel.

Eu sou a imensidão que o chama para ser a imensidão.
Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe, além das palavras: seja o Si.

Tempo de Presença em que o Amor que libera vem liberar o peso das ilusões, o peso de todo medo porque
na Unidade, que é sua Morada, não existe qualquer medo, qualquer falta e qualquer aflição.

Meu Amigo, meu Amado, você é amado porque eu o amo, porque eu amo sua Essência que não é outra senão
a minha, porque a sua.

Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe que esse tempo é seu tempo: o tempo da Presença, o tempo do
Infinito e do Ilimitado.

No Templo da Vida, no Templo da minha Criação que é sua, não existe qualquer constrangimento, qualquer
limite.

***

Meu Amigo, meu Amado, a hora chegou de revelar a perfeição do ser que você é, a perfeição da Consciência
UNA.

Meu Amigo, meu Amado, o que o chama não é nada mais que o próprio Canto da sua Presença, Vibrando no
Céu como na Terra, como no Coração de cada um e no Coração de todos.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe a Vibração do Amor.
Eu vim dizer-lhe a Luz que você é.

Eu vim dizer-lhe o tempo do Ilimitado em que ressoa o Canto da Criação, o Canto do UM, o Canto de cada um
porque eu sou UM como você é UM e eu sou tudo porque você é tudo.

Entre nós, não há mais barreira e, sobretudo, não há mais limite.
Eu vim dizer-lhe o Amor que nos libera e que nos conecta.

***



Meu Amigo, meu Amado, o Fogo do Amor é o Fogo da sua Verdade, aquela do seu ser Eterno e Essencial.
Nós compartilhamos a mesma Consciência porque o Amor é Compartilhamento.

Nós compartilhamos a mesma Vibração porque a Luz é Vibração.
Meu Amigo, meu Amado, no Espírito e na Verdade, no Fogo do seu Coração que é aquele do meu, porque eu

estou em você como você está em mim, a fim de que nunca mais nós possamos ser separados.

***

Entre nós se instala o tempo da Transparência.
Nós somos UM.

Meu Amigo, meu Amado, Aqui e em Outros lugares, você pode dizer: “meu Amigo, meu Amado”, além de toda
propriedade, além de todo limite.

Eis que o tempo chegou.
Não há mais nada a lembrar-se porque tudo está presente em sua Presença, porque o Amor está presente,

porque o Amor é Presença.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe a Vibração do UM porque o Amor é Vibração de Alegria renovada,
porque o Amor é Criação e propagação de nossa União e Comunhão, de perto a perto, de longe a longe, do

leste como do oeste, do norte como do sul, além das Quatro Direções, além dos Quatro Elementos.
Eis que chegou o tempo do Éter, aquele do Amor que o conduz à Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, pela minha Vibração e pela sua Presença, nós comungamos, na ronda dos Arcanjos,
na ronda das Estrelas, no desdobramento das Portas de Luz, em meio aos espaços, pondo fim a toda porta,

como a toda separação.
 Meu Amigo, meu Amado, tempo de Comunhão e tempo de Graça.

Eu vim acolhê-lo no tempo do UM, no tempo da Paz onde reina a Alegria Eterna, onde o Éter não deixa
qualquer sombra e qualquer lugar à divisão, à separação e à Sombra.

Porque o tempo do UM, na sua Presença e na minha Presença, não pode deixar qualquer espaço nem
qualquer interstício privado do Amor.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu o convido a sair do tempo da carência, eu o convido a vir ao tempo da sua
Presença.

Meu Amigo, meu Amado, eu sou apenas um único corpo: aquele da humanidade e aquele de todos os
universos porque é o que você é.

Meu Amigo e meu Amado, unifiquemos nossa Presença, elevemos nossa Presença, no Coração da Glória, no
Coração do Éter, no firmamento dos Céus e desta Terra.
Na carne do seu corpo como na carne do seu Espírito.

Queimemos na Alegria do Fogo, aquele do Amor vivificado e glorificado.
Tempo de Presença, aquela do Amor, aquela da Unidade, dando-lhe a viver os espaços da Alegria Eterna,

onde nenhum limite pode restringir e pode compartimentar o que a Luz torna livre, porque você é Luz.

***

Eu o criei como você me criou, no mesmo ímpeto de Liberdade e de Luz, na Eternidade onde nenhum tempo
por ser descontado nem contado.

Meu Amigo, meu Amado, eu vou dizer-lhe o Silêncio da Paz e da Comunhão.
Além do Canto das minhas palavras, encontra-se o espaço sagrado aonde eu vim reencontrá-lo porque jamais

eu pude esquecer o Coração do meu Coração, a Luz da minha Luz.
Filho do UM, Mestre do UM, eu sou seu Amigo e eu sou seu Amado, porque nós somos UM.

Eu o convido, pela Vibração do Amor e pela Presença da nossa Luz, a sair das aparências, a sair do parecer e
a viver o Ser que você é.

Meu Amigo, meu Amado, que a Graça nos preencha, porque nós somos, você como seu irmão, você como eu,
a Graça do Éter, a Graça da Eternidade, no Eterno Instante da nossa Comunhão.

***



Eu o convido a viver as Núpcias finais do Reencontro, as Núpcias finais da sua Presença e da minha Presença.
Meu Amigo, meu Amado, você, o Filho Ardente do Sol cujo Coração vem abrasar-se pela Graça de nossos

reencontros, pela Graça dos Éteres, vindo fusionar-se em sua Consciência e na sua carne e na carne de toda
carne.

Meu Amigo, meu Amado, viva e Vibre quando eu vivo e Vibro.
Nós somos UM porque tudo é UM.

Amado do UM, meu Amigo, meu Amado, tempo do Sagrado, bem além do Coroamento, chamando-o a ser o
Ser Sagrado, na Glória do Coração e da Eternidade, na Glória da Luz e do Amor, reencontrado e refecundado.

***

Em cada um, aqui e por toda parte, em cada Coração, levanta-se o Fogo do Amor vindo consumir, em um ato
inaudito de Ser a Ser, de Coração a Coração.

Vá além do que você crê, vá além do que lhe é conhecido e sabido, para entrar, de pleno pé e em pleno
Coração, no tempo da nossa União, que é Liberdade e Liberação.

Meu Amigo, meu Amado, há, em você, a totalidade, o Todo.
Isso jamais pôde ser ocultado de você porque como a Vida poderia, um único dia e um único sopro, cessar,

onde quer que seja, qualquer parte que seja, em qualquer tempo que seja.

***

Eu o convido, meu Amigo, meu Amado, a ser a Liberdade, eu o convido a Ser o que você é: a Alegria, o
Coração e o Amor.

Eu o convido a ser Livre, além de tudo o que lhe é conhecido, além de tudo o que é acreditado, ou mesmo
considerado.

Meu Amigo, meu Amado, convide-me, como eu o convido, no espaço, agora, do Silêncio das palavras.
Eu venho a você, e em você, estabelecer o Caminho, a Verdade e a Vida, que é sua.

Meu Amigo, meu Amado, realizemos o milagre do UM, aquele da Beleza e da Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, convidemo-nos, em nossa Comunhão, a viver a Liberdade: um tempo de Amor, fora

de todo tempo, onde apenas é verdadeiro o Amor, onde a única Verdade é o Amor.
Meu Amigo, meu Amado, eu cesso minhas palavras a fim de dizer-lhe, no Silêncio do seu Coração, o Amor que

é o nosso, neste espaço de Comunhão.
Eu faço Silêncio.

Meu Amigo, meu Amado, vivamos isso.

... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, doe-se à Vida, a cada um.
Eu vim dizer-lhe isso, que se revela.

... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, eu o amo porque você é Amor.
Eu o amo porque você é UM, com cada UM.

Meu Amigo, meu Amado, comunguemos, pela terceira vez, na Unidade da nossa Presença, em você, no outro
e em mim.

Hoje, você não tem mais que se lembrar.
Você tem apenas que ouvir a porta do seu Ser, a fim de Ser a Alegria.

Comunguemos.



... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, eu jamais irei me retirar mais do Templo da sua Presença.
Amemo-nos.

Alegria da minha Alegria.
Meu Amigo, meu Amado.

... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, permaneça em mim como eu permaneço em você porque nossa Morada é Una, nos
espaços da Criação, sem limite.

... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, eu sou seu Amigo e eu sou seu Amado.
Meu Amigo, meu Amado, eu permaneço, na Eternidade, em você, a fim de que você também possa dizer e

proclamar: “Eu e meu Pai somos UM”.

... Efusão de energia / Comunhão ...

************
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Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo em que o tempo permite à nossa Luz mesclar-se, comunicar-se, de
mim para você, eu restabeleço o que jamais pôde ser extinto.

Meu Amigo, meu Amado, em você, eu coloco o Sopro que é seu.
Meu Amigo, meu Amado, entre nós e conosco, o Amor é, e manifesta, os mundos da criação.

Em você, sopra o vento reanimando o Espírito do Amor e o Amor do Espírito.
Meu Amigo, meu Amado, eu venho concluir o que você realizou.

O seu retorno é o meu retorno, no seu Seio e no meu Seio, a fim de que, nunca mais, ocorra o que aconteceu
neste mundo e em outros locais.

O seu tempo atinge a sua Eternidade, aquele da sua Beleza, reunida, em você e em mim, na Liberdade total de
percorrer ou não os mundos e os universos, nos multiversos dimensionais onde reinam o Amor e a Beleza.

Meu Amigo, meu Amado, eu venho recordá-lo da sua lembrança, aquela que jamais pôde cessar.
Eu venho colocar, em você, o que você sempre foi.

Eu venho abrir o que você É.
Eu venho entregar o beijo de Fogo, aquele do Amor e da sua Eternidade.

***

Meu Amigo, meu Amado, ouça-me e me acolha.
Você, que, desde sempre, eu acolhi, onde você estivesse, pela linha do Amor, aquela da Liberdade e da

Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, o seu coração canta o Canto, aquele que abre a sua Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, juntos, nós dissipamos e queimamos os Véus da separação.
Nunca mais, você vai ficar separado.

A FONTE - 02 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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Nunca mais, eu vou ficar separado.
Meu Amigo, meu Amado, dos confins da criação, lá onde eu elegi o meu Domicílio eterno, eu emito, para você

e em você, a Luz da Liberdade.
Meu Amigo, meu Amado, o Amor não conhece a ausência, o Amor não conhece outra coisa senão a sua eterna

Beleza.
Do reino do Amor, você é Filho do UM.

E eu sou você, como você é eu, nesse tempo que está chegando, nesse tempo que é o tempo da nossa
Eternidade reencontrada.

Meu Amigo, meu Amado, escute o que lhe diz o verbo “amar”, além de todo som, no Canto da Luz e da sua
irradiação trazida pelo Absoluto.

Eu venho a você e eu cheguei à aurora do seu mundo, à aurora dos seus sentidos.
Ouça-me.

De mim para você: a Luz.
De você para mim: o filho da Eternidade.

O seu Coração bate, como nunca, na sua Eternidade, muito além desse coração de carne.
Juntos, unidos e reunidos na Liberdade do Ser como do não Ser, aqui ou em outros lugares, nós semeamos os

campos da criação, os campos da Liberdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, abra-se ao que você É: a abertura ilimitada do Amor, a abertura ilimitada da Beleza.
Meu Amigo, meu Amado, eu coloco, em você, o que havia sido removido, dando você, para o Esposo, a sua

Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, no Canto do Amor encontra-se a Luz da Eternidade, aquela que, jamais, uma Sombra

pode macular, aquela que, jamais, pode misturar-se a outra coisa do que ela mesma.
Luz do Amor e Amor da Luz.

Meu Amigo, meu Amado, isso, você É.
Isso, você permanece.

Isso, você Foi.
E isso, você Será.

A acalmia da Sombra encerra-se de novo para sempre, não tendo mais espaço para oferecer apascentamento,
não tendo mais espaço para reinar e administrar.

O tempo da sua Liberdade e o tempo da nossa dança, celebremos nossos reencontros, mais do que nunca
abertos, nesse dia e nesse tempo.

Meu Amigo, meu Amado, eu o convido a se recolher em você a fim de se revelar no seu espaço ilimitado e no
seu tempo ilimitado.

Que não conhece qualquer inquietude, qualquer fim.
Que não conhece qualquer expectativa, porque tudo está ali.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu venho perguntar a você: você quer ser Livre?
Meu Amigo, meu Amado, eu venho empenhá-lo a sair do seu efêmero.

Eu venho Amar o que você É, para toda vida e para sempre.
Meu Amigo, meu Amado, o Canto do universo bate à porta da sua Terra, aquele que foi enviado, desde o seu
Sol, aí onde você colocou, um dia, os filhos das suas encarnações, aí onde, um dia, foi conturbado o Canto do

Amor.
Hoje, de mim para você, a Luz É, abrindo, em você, todo espaço e todo tempo, a fim de que jamais nenhum

limite possa fazê-lo esquecer-se do que você É.
Lembre-se disso, porque o tempo da advertência chegou.

Como você veio, um dia, eu vim neste dia recordá-lo da nossa Promessa e do meu Juramento.
Meu Amigo, meu Amado, regozije-se porque o que está aí é regozijo.

Meu Amigo, meu Amado, deixe-se embalar pelo Canto da sua Eternidade, pelo Canto da sua Verdade.
Você, Filho das Estrelas, você, Ser Liberado, liberando-se, assim, no Canto do Amor, vindo queimar todas as

ligações da carne, vindo queimar todas as ligações da ilusão.

***



Você está Libertado: ouça-o.
Meu Amigo, meu Amado, você é a Verdade: escute-o.

Você é o Amor manifestado: mostre-o.
Meu Amigo, meu Amado, eu vim a você porque você veio a mim, nesse dia, tempo da nossa Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, eu o convido para a dança celeste, aquela que abre, aquela que eleva em todo

espaço e em toda Dimensão.
Eu o convido à Vida, meu Amigo, meu Amado, porque a Vida não pode deixar seja o que for.

Você é a Vida e você é a Luz na qual se fundiu o próprio Amor, meu Amigo, meu Amado, nesse tempo eterno,
nesse tempo de Beleza, vindo iluminar e queimar tudo o que não pode se manter na Eternidade e na Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu lhe enviei os Arcanjos, eu lhe enviei Irmãos e Irmãs na humanidade, Irmãos e
Irmãs galácticos, a fim de assistir à sua Ressurreição.

Meu Amigo, meu Amado, a presença deles ao seu lado firma a abertura do que havia sido fechado por um
tempo, o tempo que terminou.

Veja o tempo do Juramento se revelar a você, e despertar este Mundo para a Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, escute o que a Luz tem para dizer a você.

Veja o que a Luz tem para mostrar a você.
Perceba o que a Luz tem para dar a você da sua Alegria.

Meu Amigo, meu Amado, o tempo eterno está instalado, não aguardando mais senão a sua dança da Liberdade
eterna.

Vamos, juntos, meu Amigo, meu Amado, todos UM, na mesma Unidade, além mesmo da Unidade, nós iremos
comemorar juntos a festa da Ressurreição.

Meu Amigo, meu Amado, você que trabalhou em subordinação à Sombra, eu o convido a elevar-se sem
entrave no tempo eterno do Amor.

Eu o convido a ser o que você é, além de toda aparência e além de toda sombra.

***

Meu Amigo, meu Amado, entre nós, não há mais distância.
Entre nós, não há mais diferença.

Então, eu o convido a constatá-lo e eu o convido a vivê-lo, cantando a vida da sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, você é Amor porque só o Amor é eterno.

Porque só o Amor é Luz.
Porque só o Amor o conduz além de toda consciência até o Último.

Você é eu, e eu sou você.
Você é cada um, como eu sou cada um.

Nada pôde, em Verdade, nos separar, definitivamente.
Então, eu venho repeti-lo a você.

Eu venho mostrá-lo a você.
Eu venho dá-lo a perceber a você.

Eu venho dá-lo a ver a você, a fim de que, nunca mais, você possa duvidar do que você É, a fim de que, nunca
mais, você possa imaginar o menor pensamento de estar separado da sua Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu o convido à abertura da ronda da Luz, vindo da minha Morada até a sua Morada, a
fim de lhe mostrar o que você já sabe.

Há numerosas Moradas e cada Morada é Uma com cada outra.
Meu Amigo, meu Amado, você é o Ilimitado para encontrar, você é o Ilimitado que se encontra.

No tempo e no espaço do nosso Reencontro, no centro de você, no centro do Si, há nós, há você e há eu na
mesma Tri-Unidade, na mesma Aliança do Fogo cujo beijo vem queimar o que não é Verdadeiro, o que não é a

sua Eternidade.
Então, meu Amigo, meu Amado, eu peço para você ficar atento e vigilante, com a sua Consciência e o seu

Coração, a fim de viver o momento do Apelo da minha Embaixadora (ndr: MARIA).



O momento chegou de você se inclinar para nós porque nós nos inclinamos para você, a fim de liberar a
Liberdade, a fim de liberar a Alegria.

***

Nas Moradas da Eternidade, você é a Alegria.
Meu Amigo, meu Amado, nas Moradas da sua Eternidade, você é a Beleza, a nada semelhante, a nada

comparável, a nada identificável.
O Canto do seu Ser se estende por todo espaço e em todas as Dimensões, fazendo ressoar o conjunto dos

universos e dos multiversos na frequência do Amor, aquela que envolve todos os outros.

***

Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo de Beleza e de Verdade, eu o chamo para ver, além das aparências.
Eu o chamo para perceber, além do choque.

Eu o chamo para ouvir o Canto do Amor, o som que desperta a sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, então, nesse tempo, e aqui, aí onde eu Sou, aí onde você É, no espaço sagrado dos
nossos reencontros, eu proponho a você um momento de plenitude, um momento preenchido do silêncio do

Absoluto, a fim de que a emanação do que eu Sou seja a emanação do que você É, unidos na mesma
Liberdade.

***

Então, meu Amigo, meu Amado, eu faço agora o silêncio do Verbo a fim de que você seja penetrado da
plenitude da Vibração, da plenitude da Presença, e do seu Amor, e da sua Eternidade.

Então, juntos, compartilhemos e Comunguemos.
Então, juntos, eu e você, compartilhemos a Luz.

Juntos, compartilhemos o Amor.
Meu Amigo, meu Amado, escute.

Neste espaço, no Centro.
De Coração a Coração, unidos no mesmo Coração.

Deixe-me colocar, no seu Coração, o beijo ardente do Amor.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me colocar, em suas mãos, o selo da Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, deixe-me preenchê-lo da sua própria Presença.
Meu Amigo, meu Amado, eu o convido: de mim para você, a Luz.

***

Meu Amigo, meu Amado, deixe-me abrasar a sua alma e o seu espírito.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me ser esta Fonte jorrante que se eleva, de você e em você.

Meu Amigo, meu Amado, entre em mim, porque, ao entrar em mim, você entra em você, pondo fim ao limite e
ao sofrimento.

Deixe-me entregar-lhe a Boa Nova.
De mim para você: a Luz.

 Abra, em você, todas as comportas fechadas pela restrição porque você é Livre e sem restrição.

***

Meu Amigo, meu Amado, é tempo de selar a nossa Liberdade no beijo do Amor, atiçado pelo sopro do seu
Espírito.

Meu Amigo, meu Amado, escute, e cante, por sua vez, e em todos os tempos, o Amor.

***



Meu Amigo, meu Amado, você é o sorriso da Vida porque o fio da Vida vive no seu Coração como em mim.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me aparecer no seu Cordão Celeste, deixe-me atapetar esse Canal Mariano,

do Fogo do meu Amor.

***

Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo, não haverá mais mistério, não haverá mais desconhecido.
Mais nada poderá mais se furtar à sua Consciência e ao seu Coração.

Meu Amigo, meu Amado, eu me instalo em você.
Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí, para a Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, eu não lhe digo adeus, nem mesmo até logo, porque não há mais tempo a partir do
momento em que eu me instalo na sua Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se da sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, eu o saúdo, na Graça da nossa Graça.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí.
Então, você também, você pode dizê-lo: eu e meu Pai Somos UM.

Eu o saúdo, meu Amigo, meu Amado.

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