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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu amo vocês, meus Filhos.

Eu gostaria agora, hoje, nesse momento, de falar-lhes sobre a noção do Sacrifício, sobre a noção do Amor,
sobre a noção da Sexualidade.

Efetivamente, a mensagem da FONTE foi transformada, de maneira consciente, de maneira deliberada, pelas
forças que eram opostas ao desenvolvimento da verdadeira Luz autêntica, da Luz do Regente de Órion.

Essas forças falsificaram, distorceram coisas magníficas e extraordinárias que foram transmitidas pelos Hayoth
Ha Kodesh [os Quatro Viventes] a Moisés.

Esta falsificação desviou o homem das esferas as mais sagradas.
Essas esferas sagradas, efetivamente, tem por nome “sacrifício”, no sentido o mais nobre.

A vida é sacrifício.
A sexualidade, qualquer que seja o prazer, é um sacrifício e uma iniciação.

O sacrifício de si, a doação de si no Amor através da sexualidade permite tocar, palpar, sentir esta Unidade
com a FONTE por meio da doação de si, por meio do sacrifício de si, por meio do Amor do outro, se se doa si

mesmo, doa-se, abandona-se o ego, a personalidade.
Esta noção de sacrifício sublime, de doação da vida, de doação do Amor, foi algo desprezado, corrompido,

truncado pela humanidade terrestre desde este período.

***

Meus Filhos, estejam certos de que não há na sexualidade qualquer distorção, qualquer erro, ela é o ato o mais
sublime da doação de si ao Amor, à vida.

Em outros espaços e em outras dimensões, a noção de sexualidade não existe, não há o filtro do corpo, mas,
no entanto, isso é semelhante à sexualidade.

A partir do momento em que há doação de si, há troca, há comunicação, há correspondência.
E a vida é pôr-se em relacionamento, em coerência, em coordenação.

A sexualidade não é nada mais do que isso: receber, dar, trocar, mas, antes de tudo, relacionar-se.
Ora, a vida, em sua característica a mais essencial, é uma partilha.

Vejam, meus Filhos, os Agni Deva.
Vejam as hierarquias angélicas, vejam os Hayoth Ha Kodesh, vejam o balé dos Céus, há a mesma coisa em

suas rodas da vida, em todas as rodas da vida.
E essas rodas da vida apenas pedem uma coisa: trocar, penetrar, dar e receber.

Efetivamente, toda esta beleza, toda esta transmissão foi, isso agora desde 3.500 anos, manipulada,
desarranjada.

A particularidade do ser humano sobre este planeta é cristalizar o que ele pensa.

SACRIFÍCIO - AMOR - SEXUALIDADE - Maria - 22 de janeiro de 2005
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Vocês se tornam, realmente, o que vocês pensam e o pensamento deturpado induz a um funcionamento falso.
A sexualidade é um ato sagrado, assim como com o Espírito Santo, é uma comunhão com a FONTE.

E esta comunhão com a FONTE é um sacrifício, eu bem disse, sacrifício, e não sofrimento.
 O modo de viver o sacrifício pode, às vezes, ser denominado “sofrimento”, mas este sofrimento é

simplesmente uma torção, uma distorção entre o seu pensamento passado e a sua consciência do presente.
A partir do momento em que vocês aceitam, totalmente, seus pensamentos passados, eles integram vocês à

Luz da nova consciência.
A partir do momento em que, em vocês, não há mais qualquer julgamento de vocês mesmos, do outro, naquele

momento, o relacionamento emerge no sentido o mais nobre, o relacionamento é Amor, o Amor é
relacionamento.

***

Conectar, conectar as coisas, conectar os seres, conectar o Pai, conectar a FONTE, conectar as Fontes, eis o
papel que deveriam ter mantido, desde 3.500 anos, os homens.

Eis como as hierarquias que vocês poderiam chamar de “infernais” desviaram a pureza da informação, a pureza
da mensagem.

Durante 47.000 anos, o homem integrou o que vocês denominam mundo emocional, mundo astral, o mundo da
dissociação, da exteriorização, da compreensão através da exteriorização.

E, hoje, vocês se esqueceram, confinados, da sacralização do relacionamento.
Todo relacionamento é sagrado, todo relacionamento é Essência Divina.

Apenas o Amor permite o relacionamento.
A relação entre dois seres é como uma relação entre um planeta e o seu Sol.

É um balé, um balé incessante, mas, por vezes, esse balé é manipulado, ele necessita de uma intervenção
exterior, intervenção de um terceiro fator que virá corrigir, retificar, aparentemente do exterior, uma trajetória, um

relacionamento adulterado.
Esse papel foi atribuído, desde tempos imemoriais, desde 350.000 anos, desde o que vocês chamam de

reinos dos Gigantes, ao Arcanjo MIGUEL.
É ele que impulsiona, é ele que transforma, é ele que desvenda, é ele que vai queimar o que deve sê-lo, a fim
de permitir instaurar a relação a mais harmoniosa possível entre dois seres, entre um planeta e o seu Sol, entre

uma célula e o seu núcleo.
A vibração Micaélica é a vibração específica deste sistema solar que permite, a cada transição, restaurar o

relacionamento.
Relacionar-se é amar.

Relacionar-se pode ser concebido no interior como no exterior.
Relacionar-se é ser si mesmo e não se pode se relacionar não sendo si mesmo.

A relação falsificada pelo mental, a relação falsificada pelo julgamento, não é mais uma relação, não é mais
uma comunicação, e se torna um confronto, uma competição, uma fonte de tensão.

Meus Filhos, eu sou MARIA e eu amo vocês.

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

Primeira mensagem da Amada e Divina MARIA que se encontra publicada no site francês:
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Eu os amo e eu os abençoo.

Eu sou Maria, Rainha da Terra e dos Céus.

Queridos filhos, há, em vocês uma parcela de divindade que apenas pede para deslanchar, para se manifestar.

Há apenas obstáculos, colocados por vocês mesmos, a esta manifestação, em função de suas diferentes
encarnações.

Meu Filho bem amado lhes prometeu, através do sacrifício de sua encarnação, através de sua presença neste
planeta, através do seu sangue derramado, a possibilidade de redimir instantaneamente, graças à Lei de Amor, todos

os karmas, quaisquer que sejam.

A título individual, enquanto que seres vivendo sobre um planeta que ainda não está completamente sacralizado,
vocês não podem fugir do que poderia ser denominado uma ‘ação/reação’ coletiva.

Mas, no entanto, pela potência e pela graça do meu divino Filho, é-lhes possível, a cada momento, entrar com
toda sinceridade e com toda humildade neste caminho de Ação da Graça, quer dizer da ‘ação sem reação’, quer

dizer de uma Lei de Amor, quer dizer em uma sincronia total entre sua vida encarnada e o objetivo e a finalidade de
sua encarnação.

***

Queridas almas, quando vocês entram na dimensão de Amor, quando vocês entram em seu Templo Interior, quando
vocês aceitam, em vocês, deixar falar sua feminilidade, a polaridade feminina do seu amor, neste momento, vocês são

capazes de viver em perfeita simpatia com os outros planos espirituais.

Quando vocês entram nesta dimensão, quaisquer que sejam os obstáculos, eles não vão desaparecer como por
encantamento, mas vocês têm, em vocês, a força para enfrentá-los.

Vocês têm, em vocês, a possibilidade de ter o que denominam « a fé que move montanhas », de ter em vocês a
certeza, a equidade de seus pensamentos.

Independentemente dos obstáculos exteriores, eles já não existem por causa da sua atitude interior.

MARIA - 28 de março de 2005
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Esta atitude interior é a lei a mais essencial de todos os mundos e de todas as manifestações nos mundos viventes,
nos mundos encarnados e nos mundos que não conhecem sua forma de vida.

Há um plano, há um projeto, há uma determinação total quanto ao sentido da vida, quanto ao sentido da experiência.

Esta determinação, esse sentido, tem por única origem, por única ligação, por única finalidade, por única fonte, a
palavra Amor.

Amor, já em vocês mesmos, enquanto que divindade atingida pelos tormentos e sofrimentos da encarnação, a fim de
encontrar no peso da matéria, a liberação, não da matéria, mas a liberação de suas almas e de seu amor que está

em vocês.

***

Por meio desta resistência, por meio do que vocês denominam « sofrimento », por meio desta luta aparente de sua
alma, o amor se polariza para um caminho de saída das profundezas, para chegar à exteriorização do seu Amor

autêntico.

Porque é daí que vocês vêm, queridas almas, e é aí que vocês esperam se restabelecer.

Hoje, como isso é possível aqui e ali sobre este planeta, em tempos extremamente curtos com relação à escala de
seu tempo, em algumas vidas, em escala coletiva, é-lhes possível, total e livremente, aceitando esta eventualidade,
deixar as portas se abrirem ao amor incondicional que é a essência mesmo de sua alma, manifestar em sua vida

encarnada, nesta vida de dualidade, a Unidade que é sua.

***

Queridas almas, vocês têm em vocês todo o potencial, todas as qualidades que permitem abrir em vocês,
independentemente das circunstâncias de suas vidas, independentemente das circunstâncias de suas provas, de

suas experiências, este Amor e manifestar, nesse mundo dual, sua Unidade essencial de alma e de Espírito.

Vocês apenas têm, queridas almas, que aceitar que minha presença, que minha energia, abra em vocês as portas as
mais sutis, as mais essenciais de sua experiência de encarnação para deixar transparecer a Unidade de sua alma,
para suprimir toda resistência e entrar em ressonância perfeita entre o que vocês são e o que vocês manifestam

realmente nesse mundo.

Para isso é importante não julgar, nem vocês mesmos, nem o seu exterior, mas simplesmente aceitar estar neste
‘estado’, que eu poderia chamar de Graça, de compaixão e de outros termos que lhes satisfaçam, mas cuja única

palavra autêntica é Amor.

Amor a tudo o que se apresenta a vocês porque quando vocês aceitam o caminho de ressonância, esse caminho que
leva à sincronia total de sua alma com o plano do universo e exterior ao universo, em encarnação, e exterior à

encarnação, vocês têm a possibilidade em vocês, queridas almas, de se deixar fluir através deste Amor para seu bem
maior e para o maior bem de toda parcela viva, em todos os mundos manifestados e não manifestados.

Eu posso chamá-los de ‘meus filhos’ porque eu estou além de dogmas que desejaram aprisioná-los.

***

Eu sou a Rainha dos Céus, eu sou a Rainha da Terra, Rainha dos Céus e da Terra, porque tal é meu destino como
arquétipo feminino desta Lei de Amor, ilustrando com mais amplitude, é claro, o Amor ideal de uma Mãe para com seu
filho, que tudo permite e nada impede, para que ele experimente, para que ele siga para o seu futuro, para que ele se

torne ele mesmo, sem ter muletas.

Essas muletas tendo por nome família, tendo por nome religião, tendo por nome ritual, tendo por nome tudo o que
venha apoiá-lo em seu caminhar.

A um dado momento de sua evolução, queridas almas, vocês devem se voltar para seu interior o mais essencial, para
esta centelha que está em vocês e que pede apenas para se manifestar, para se exteriorizar, para se expressar ao

Amor.

Gradualmente e à medida que esta Luz que é a sua se manifestar, vocês entrarão cada vez mais nesse fenômeno
de ressonância, e nesse fenômeno de sincronia, onde as coisas se tornam fáceis, mesmo se aparentemente difíceis,

porque não há mais resistências.

Não há mais, nesta ótica, sofrimento possível, porque o sofrimento, naquele momento e apenas naquele momento, se
confunde com a Luz.

Não é algo que deva ser buscado, há aí grandes mistérios.



***

A um dado momento, quando vocês não mais compreendem, a um dado momento, quando lhes parece que isso é
excessivo, naquele momento, vocês se voltam para o seu interior.

E naquele momento, vocês encontram sua Luz autêntica, a Luz da sua alma e do seu Espírito.

E naquele momento, ela pode vir se exteriorizar, pode vir se manifestar e irradiar o conjunto dos fenômenos viventes
e transformar, portanto, totalmente a sua vida.

Queridas almas, as palavras são sempre as mesmas, as atitudes de espírito são sempre as mesmas.

Sua época é uma época crucial, uma etapa importante na história da humanidade, mas todo tempo o motor principal
de todas as dimensões, de toda vida, mesmo aqueles que estariam na negação desse princípio, têm o mesmo motor.

Esse motor é a ‘lei de atração’, a ‘lei de Amor’, a ‘lei de empatia’.

A lei que fará compreender que existe apenas um único Pai, uma única Fonte, uma única finalidade, uma única Luz,
uma única possibilidade de evolução, uma única direção, quaisquer que sejam as experiências.

***

Queridas almas, nesse dia abençoado, eu lhes dou minha bênção, a dimensão de Mãe compassiva, a dimensão de
Mãe protetora para que vocês ativem, em vocês, esse olhar interior, para que decidam totalmente confiar, entrar

nesta sincronia que apenas pede para se exteriorizar em vocês, que apenas pede para aparecer em sua vivência
diária, para fazer de vocês ‘seres plenos de Amor’, para com vocês mesmos, para com a criação, para com toda

parcela de vida sobre este planeta.

Não se esqueçam de que à medida em que vocês julgam, vocês serão julgados, não por um jogo vingativo, mas por
vocês mesmos.

Apenas vocês próprios que julgam vocês próprios.

Não há intervenção de qualquer retaliação nem de qualquer punição, qualquer compensação por suas ações, se não
por vocês mesmos e apenas para vocês mesmos.

***

Os véus criados por encarnações sucessivas foram, e têm sido, freios cada vez mais consistentes e cada vez mais
densos para bloquear a exteriorização de sua Luz autêntica.

E hoje, pela Graça da minha Presença, pela Graça da Presença sobre a Terra do Arcanjo Miguel, pela Presença
desde dois mil anos da energia do meu Santo Filho, é-lhes possível, a cada minuto, voltar-se para esta Luz Interior e

deixar aparecer a Fonte que está em vocês a fim de tornar-se o propósito.

Queridas almas, eu as amo, eu lhes dou minha bênção agora a cada um de vocês.

Eu libero em vocês a potência de sua própria alma, a potência desta Luz Interior, a potência do « eu sou ».

***

Almas divinas por Essência, almas divinas pela Intenção, almas de Luz pura, autênticas e verídicas, eu sou Maria,
Rainha dos Céus e da Terra, eu as amo e eu as abençoo.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês :
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O próprio princípio de economia foi falsificado sobre esse planeta há extremamente longo tempo, falsificado
por dois eventos essenciais.
Atribuiu-se um valor ao dinheiro, um valor ao tempo, em relação ao dinheiro.

Todo sistema de troca, todo sistema de progresso do ser humano, ou todo sistema que vive, aliás, que faz
intervir a noção de tempo, em relação ao dinheiro, é uma heresia, é um erro.é uma heresia, é um erro.

Obviamente, esse sistema foi construído por forças que buscavam, e que buscam ainda, submeter toda a vida
à vontade delas e à visão delas.

Inúmeras pessoas, hoje, dão-se conta de que essa economia é falsificadaInúmeras pessoas, hoje, dão-se conta de que essa economia é falsificada.

Obviamente, para nada serve querer encontrar novos modos de funcionamento e modelos
econômicos, quaisquer que sejam, enquanto esses dois parâmetros de valor do dinheiro e de tempo
do dinheiro não forem suprimidos, totalmente, de seu modo de funcionamento.

Os fluxos gerados atualmente são fluxos sem suporte, esses fluxos dirigem-se a um único sentido,
que é a apropriação de todo o planeta.
E ninguém, nenhum ser humano é talhado para lutar contra essa aspiração das forçasE ninguém, nenhum ser humano é talhado para lutar contra essa aspiração das forças
adversas.adversas.

Embora tivéssemos e embora vocês tivessem apresentado a finalidade de tal sistema que é o nada, a
aniquilação, embora fosse mostrada, demonstrada a realidade desse fim, isso nada mudaria para aqueles
que não querem ver mais longe do que seus objetivos egoístas.

Em relação ao que foi pedido propor ao meio econômico, e eu acrescentaria, também, para um tempo futuro,
social: é fazer tomar consciência da futilidade do tempo e do valor atribuído ao dinheiro.é fazer tomar consciência da futilidade do tempo e do valor atribuído ao dinheiro.

O tempo do dinheiro é um modo de falar que atribui ao tempo um valor, mas eu quero dizer, com isso, a noção
de usura, a noção de juros, a noção de tempo que corre, de tempo que acumula, a noção de tempo
que faz fracassar e desmoronar países inteiros.

O dinheiro não tem tempo, o dinheiro não tem valor.O dinheiro não tem tempo, o dinheiro não tem valor.

Há leis, no sentido matemático do termo, modelos a levar a efeito, que são diretamente oriundos da
compreensão de dimensões superiores à dimensão na qual vocês se encontram.

Fazer aceder alguns seres humanos, no mundo econômico, à quinta dimensão e àFazer aceder alguns seres humanos, no mundo econômico, à quinta dimensão e à
décima primeira dimensão permitirá formular, inteligentemente, essas leis para essesdécima primeira dimensão permitirá formular, inteligentemente, essas leis para esses
indivíduos.indivíduos.
É o único modo conforme, lógico e amoroso de corrigir os desequilíbrios do tempo doÉ o único modo conforme, lógico e amoroso de corrigir os desequilíbrios do tempo do
dinheiro e do valor do dinheiro, de substituí-los pelas noções de justiça e de precisão emdinheiro e do valor do dinheiro, de substituí-los pelas noções de justiça e de precisão em
relação ao valor, em relação ao tempo.relação ao valor, em relação ao tempo.

MARIA – 7 de abril de 2005

http://4.bp.blogspot.com/-7w-JBf4UuKU/UYhbWti1iXI/AAAAAAAABrs/KI6PiUbbm2U/s1600/MeMaria.gif
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/_nIKjMEB8DsU/SqbpcbzS-oI/AAAAAAAAHVY/4m9_jx7R3-c/s320/klk.jpg


Em caso algum o tempo pode ter valor em relação ao dinheiro, bem ao contrário.
O tempo não deveria enriquecer o dinheiro, mas diminuir o dinheiro.

Nessas circunstâncias, qualquer dinheiro que estivesse imóvel não veria seu valor aumentar, mas seu valor
diminuir.
Não haveria, portanto, mais juros aportados, haveria, portanto, juros desfalcados e há uma lei a encontrar aí.
De meus planos de vidas eu não posso formulá-la em sua terceira dimensão, mas,De meus planos de vidas eu não posso formulá-la em sua terceira dimensão, mas,
obviamente, ela existe e ela deve ser implementada.obviamente, ela existe e ela deve ser implementada.

Basta, de algum modo, substituir um mais por um menos e um menos por um mais.
O que eu digo não me aparece nem complicado nem difícil a implementar.

A partir do momento em que algumas consciências acederem a essas dimensõesA partir do momento em que algumas consciências acederem a essas dimensões
superiores, ser-lhes-á muito fácil e muito simples compreender isso e colocá-lo nasuperiores, ser-lhes-á muito fácil e muito simples compreender isso e colocá-lo na
equação.equação.
[ ... ]
O acesso a outro modo de funcionamento permite compreender o que há do outro lado do véu: que atribuir
um valor e um tempo ao dinheiro é contrário ao tempo que passa e ao valor do tempo.

Não se pode enriquecer com o tempo que passa.
Pode-se enriquecer apenas com o tempo que passou.

O mesmo modelo de funcionamento está presente na Terra, com seus valores passados, com suas emoções
e com sua visão do futuro.

A Terra é um cérebro que tem sua própria visão de seu próprio futuro e, aparentemente,A Terra é um cérebro que tem sua própria visão de seu próprio futuro e, aparentemente,
ele ainda não está em acordo com o seu, como ser humano, eu falo.ele ainda não está em acordo com o seu, como ser humano, eu falo.

Correlacionem o que já foi feito ao nível da consciência e da esfera psicológica do serCorrelacionem o que já foi feito ao nível da consciência e da esfera psicológica do ser
humano ao funcionamento do planeta, mas, também, ao funcionamento do dinheiro, ehumano ao funcionamento do planeta, mas, também, ao funcionamento do dinheiro, e
vocês terão, aí, uma chave essencial.vocês terão, aí, uma chave essencial.

Será que isso foi suficientemente claro?
O modelo econômico deve ser baseado num modelo tri-unitário, assim como tudo queO modelo econômico deve ser baseado num modelo tri-unitário, assim como tudo que
está vivo é um modelo tri-unitário.está vivo é um modelo tri-unitário.
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Minhas filhas bem amadas, eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu aproveito a oportunidade que me é dada para vir saudá-las, para vir junto de vocês, para introduzir algumas
palavras em suas almas, algumas palavras em vocês, que irão  trabalhar para mais autenticidade, para mais Luz

em vocês.

Estejam certas, vocês todas, do meu inabalável Amor de mãe, mãe da humanidade, mãe desta Terra e mãe
dos Céus.

Eu aproveito essa oportunidade, deste alinhamento que me é facilitado pelos elementais da Terra, que são,
também, os meus elementais, para declarar a vocês o meu Amor inabalável, permanente.

Em vocês todas existe essa partícula impermanente e inabalável do Amor, no sentido mais nobre, no sentido
mais elevado e no sentido mais etéreo.

Esse Amor que vocês devem encarnar, não unicamente através da fecundidade, mas através de todos os seus
atos para com essa mãe Terra, que é, também, a sua irmã.

Há, ainda, em vocês, a parcela eterna da Terra.

Vocês têm, em si, a parcela eterna da mãe, porque vocês são, também, mãe, não como mãe que favorece a
encarnação de filhos sobre este planeta, mas como portadora dessa energia de vida que faz de vocês seres

únicos.

***

A cada uma de vocês eu gostaria de dizer que vocês são uma parte de mim e eu sou uma parte de vocês
porque, em vocês, manifestado ou não manifestado, presente ou não presente, no momento, existe essa

partícula, essa autenticidade que fez de mim o que eu me tornei, não o que os homens quiseram que eu fosse,
mas o que eu já era antes do meu nascimento.

Esse ideal feminino que todo ser humano busca e, em particular, que cada homem busca e que cada mulher
possui no mais profundo de si e que ela deixa, mais ou menos facilmente, manifestar-se, mas que,

infelizmente, em bom número de casos, muitas entidades femininas mascaram isso através da máscara da
encarnação.

*AS MULHERES* - DIVINA MARIA - 14 de maio de 2005 - Autres Dimensions
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Vocês têm, vocês mesmas, essa partícula que faz de vocês o que são, e lhes cabe deixá-la manifestar-se,
seja qual for a sua vida, seja qual for o seu caminho, seja qual for a sua filiação, seja qual dor a sua geração,

seja qual for a sua descendência.

Cabe-lhes agora manifestar essa polaridade feminina essencial de mãe em relação à sua irmã Terra, antes de
qualquer outra coisa.

***

Vocês são o depositário do bem mais precioso, que não é poder transmitir a vida, mas ser o reflexo mais fiel e
a encarnação mais fiel do que chamamos de Divino, do que chamamos de Fonte.

Vocês são, como entidade feminina biológica, devido a essa feminilidade que é vocês, as portadoras da Fonte,
mais do que mães portadoras, vocês são portadoras da mãe.

Há, em vocês, esse incondicional feminino, esse incondicional de Amor eterno, mais do que incondicional, que
vocês devem deixar transparecer na sua encarnação.

Não há idade para isso, não há tempo para isso, porque vocês estão além do tempo, senhoras.

Em vocês, minhas irmãs, eu saúdo uma parcela que conheço, porque ela faz parte de mim, assim como saúdo
essa parcela que eu reconheço, porque ela faz parte da Terra.

A Terra é Fonte, a Terra deve tornar-se um planeta sagrado, ou seja, por sua vez, tornar-se a Fonte e, portanto,
o Sol de uma nova vida.

Vocês têm, em vocês, essa polaridade, pelo seu nascimento, pelo seu ser, pela sua alma.

Vocês são e vão se tornar aquelas que jamais cessaram de ser: as fontes de vida.

Vocês são as portadoras, não as portadoras de filhos, mas as portadoras da Fonte.

Isso é essencial para compreender, seja qual for o seu caminho, sejam quais forem os efeitos da sua vida,
sejam quais forem os efeitos de suas fecundidades ou não fecundidades, sejam quais forem os efeitos de

suas filiações ou não filiações.

***

Vocês são os modelos de um ideal feminino, ou seja, do ideal feminino da Fonte, que todo homem busca e
que toda entidade busca, ou seja, aquela que nutre, aquela que dá, aquela que impulsiona, aquela que é

destinada a criar.

Esse é um ato bem diferente da fecundidade, da procriação.

Eu falo da criação autêntica, eu falo da verdadeira criação oriunda da Fonte.

Vocês são isso, antes de qualquer outra coisa e, nisso, eu saúdo quem vocês são.

Eu agradeço, também, a todas essas entidades que fazem parte da terceira Dimensão, que fazem parte da sua
companheira, da Terra, por terem permitido, pelo seu canal, deixar-me manifestar a vocês e revelá-las a vocês

mesmas.

***

E aí, agora, nesse instante de Graça e de Comunhão, eu lhes peço para Comungarem comigo, para
abandonarem todas as imagens que construíram, para abandonarem todos os papéis que vocês têm, a fim de

serem apenas vocês mesmas: as portadoras da Fonte.

E, para isso, eu lhes peço para fecharem os olhos, minhas caras irmãs, minhas caras almas companheiras, e
deixarem infundir em vocês, revelar-se, manifestar-se, derramar-se, espalhar-se essa Fonte eterna de vida e de

Luz.

Eu as amo e eu as abençoo, assim como eu aceito, totalmente, a sua bênção, como mãe, ou seja, como Fonte.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem-vindos a vocês, queridos Irmãos e Irmãs de Luz e eu poderia dizer também, queridos Filhos, porque tendo
encontrado a Fonte de quem eu sou diante de vocês, eu posso, para todos, ser chamada de sua Mãe.

Agrada-me ver tantos homens e mulheres avançando para sua Fonte, para sua Luz, para mais autenticidade, para
mais Verdade, mais conforme com a vontade da Luz autêntica.

Queridos Filhos que vivem sobre esta Terra, neste período tão conturbado é-lhes essencial encontrar sua Fonte,
encontrar a Luz da sua alma e do seu Espírito, manifestá-la cada vez mais e expressá-la a cada instante, a cada

sopro da sua vida.

Aí está a coisa mais importante e a mais fundamental para manifestar.

A palavra Amor foi tão depreciada, tão transformada neste planeta, tão utilizada para fins não luminosos que se deve
estar bem consciente do que é esta Vibração, esta expansão, esta Luz também autêntica, aquela que os reconecta à

Fonte, aquela que os reconecta ao Pai, aquela que os reconecta a mim e que os reconecta também à Santa
Trindade.

***

Não vejam aí uma linguagem impregnada de religiões, impregnada de arcaísmo, mas como a fonte radiante de seu
bem-estar espiritual, de seu bem-estar de alma neste planeta.

A Santa Trindade está em ação e vocês a verão cada vez mais em ação neste planeta, através dos elementos da
Terra, através dos elementos do ar, através de tudo o que irá se manifestar em seu universo e sobre este planeta em

particular.

Vocês entraram, como a 50.000 anos atrás, sob a influência do Sol Central de sua Galáxia, também denominada a
estrela Sirius.

Essa irradiação azul é uma irradiação de natureza feminina, de polaridade feminina, cujo objetivo é abrí-los para a
energia da Fonte, conectá-los à autenticidade, conectá-los (como alma liberada, alma livre, alma no caminho de Luz)
à tríplice Fonte, à Luz trinitária da qual nós somos os representantes, eu mesma, meu Santo Filho e o querido Arcanjo

Miguel, aquele que vocês chamam de São Miguel em sua Terra.

Nós estamos aí para trabalhar, nós estamos aí para restituir-lhes seu verdadeiro dom de nascimento de alma, que é
pura Luz, que é Alegria inefável e na qual vocês devem atuar.

***

Busquem preencher-se desta Verdade que vocês são.

Busquem iluminar-se no interior desta Luz que vocês são.

Esqueçam totalmente o que não vai no sentido da Luz.

MARIA - 20 de maio de 2005
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Não deem ali jamais a menor importância.

Somente contem com o peso de Luz que vocês colocam na leveza do ser.

Há em vocês esta Fonte, como em mim.

Vocês são eu e eu sou vocês, desde que vocês se soltem dos trapos e farrapos que foram colocados sobre vocês,
gradualmente e à medida do que vocês chamam de encarnações, gradualmente e à medida do tempo.

Não deem qualquer importância ao que possa freá-los, a tudo o que possa limitar a expansão do que vocês são
porque quanto mais vocês forem o que vocês são, mais vocês irão irradiar isso e mais o destino da Terra será

luminoso.

E mais as coisas irão transcorrer na fluidez da vida e na normalidade da vida.

Há em vocês esta Fonte, há em vocês esta Luz, há em vocês este Amor autêntico que apenas pede para se
experimentar, para se viver, para se exteriorizar.

Todo freio colocado na expansão da Luz não vai no sentido da Luz.

***

Compreendam bem isso, o Amor é liberdade, o Amor é fluidez, o Amor é o ar que se move livremente, o Amor é o
canto dos pássaros, o Amor é o que há de mais precioso em vocês, de mais autêntico e de mais eterno.

O Amor apenas pode ser eterno, ele não morre jamais.

Uma vez aceso, ele apenas pode aumentar na imagem dos universos, na imagem das fontes originais das quais seu
planeta faz parte e das quais eu mesma, emanação desta Terra, faço parte.

Eu gostaria agora, bem como a centelha que foi colocada em vocês por intermédio de outras entidades que não têm
nada a ver com nossa Trindade, que trabalham para manter a coesão da Terra, que esta Luz cresça para sempre,

que ela se torne uma Luz eterna que trabalha nas luzes das luzes, no Santo dos Santos, disseram alguns, para que,
nunca mais, a menor dúvida sobre o que vocês são, ou sobre o que vocês se tornam, possa vir frear, empalidecer
esta bela alma que vocês todos estão em via de se tornar, para que a alma global, a alma da Fonte Terra possa

evoluir, possa se transformar e ir aonde ela deve ir: para sua sacralização.

***

Enquanto entidades encarnadas vivendo neste planeta, vocês são seres sagrados, da mesma forma que os seres
os mais elevados e vocês têm, de acordo com seus desejos, de acordo com seus anseios, a capacidade para ser

parte do que vocês querem, como planos evolutivos ou involutivos.

Cabe a vocês escolher: mais Luz ou menos Luz, sabendo que toda alma, toda vida é, afinal de contas, saindo da
lógica do tempo, uma parcela de Luz, uma parcela de Verdade.

O que agora lhes parece pertencer a coisas que não estão no plano da Luz, pertencerão ao plano da Luz.

Não pode ser de outro modo.

Tudo é questão, não de tempo, mas de esquemas e caminhos evolutivos a seguir.

A parábola do ‘filho pródigo’ ilustrou isso esplendidamente.

Cabe a vocês escolher, queridos Filhos, mas estejam certos de nosso indefectível Amor, porque vocês são Amor e
nós estamos em conexão permanente com vocês.

Que sua alma nos reconheça ou não nos reconheça, isso não tem qualquer importância porque nós, nós sabemos
quem vocês são.

Eu gostaria agora de fazê-los participar, todos e cada um, da experiência do Amor de mãe, da experiência do Amor da
Terra, do Céu e da Terra na mãe.

Isso vai ser agora para cada um de vocês.

***

Eu me dirijo pessoalmente ao Coração de cada um de vocês e eu começo agora.

E eu me dirijo de alma a alma, não haverá palavras, isso se faz em silêncio, na pureza e na intensidade da Vibração
de Amor.



Vejam como isso é doce quando vocês escutam com o Coração.

Eu continuo.

Nós vamos acender juntos doze sóis, doze sóis reconectados à Fonte, reconectados uns e outros.

Essa é a experiência que vocês fazem agora.

Descubram a Luz da Fonte que se ativa graças às doze pequenas fontes, aos doze pequenos sóis, às doze pequenas
fontes intraterrestres que se acendem ao mesno tempo, como Amor autêntico que dispensam palavras, que

dispensam emoções, que dispensam qualquer comentário.

Isso é para toda eternidade e isso será para toda eternidade.

Continuem a experimentar.

Eu continuo a me dirigir a cada um de vocês pessoalmente, bem amados Filhos da Luz.

Minha bênção é concedida a vocês.

************
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Bem-vindas a vocês queridas almas de Luz.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra,

eu me dirijo a vocês neste período de intensa sombra sobre este planeta.

Nesses tempos importantes que inauguram um período de grande transformação, de ciclo de transformações, torna-
se evidente que esta transformação que vive o planeta está em via de ocorrer em vocês, em suas consciências, em

suas células, em suas almas, em seus centros e rodas de energias.

Há em vocês, nesse momento, em todos esses seres que buscam a Luz autenticamente, uma aceleração da Vibração
desta Luz e isso leva a uma abertura de certos pontos, pontos que estavam até então inativos em vocês e que hoje

se revelam.

Isso provoca tormentos, tensões, questionamentos, mas também permite transformações erenovações.

O antigo morre, o novo ainda não nasceu, a certeza está aí, mas a certeza da Luz deve aumentar em vocês.

***

Queridos filhos, há em todos vocês os potenciais para a eternidade, a eterna transformação da vida, a eterna
lembrança da Luz.

Esta expansão imensurável da Consciência, esta expansão imensurável de suas vidas, de suas memórias, dá conta
hoje do trabalho considerável que foi efetuado já desde muito longo tempo sobre este planeta.

Há em suas almas, há em seus corpos, há em suas memórias, a lembrança magnífica desta Luz original que vocês
passam suas vidas a buscar e a esperar reencontrar.

Queridas almas, é importante abrir em vocês todas as portas que podem o ser, todas as portas que lhes permitem
receber, acolher em seu seio, em seu interior, esta Vibração nova que vem a vocês.

Na certa, a partir de 21 de junho de 2005, vocês entram [entraram] nos sete últimos anos da transformação final que
os conduzirão à porta da quinta dimensão.

Há nesta noção dos sete últimos anos uma recapitulação de Luz, uma recapitulação de suas vidas, uma recapitulação
de experiências passadas.

Na Luz desta iluminação nova, vocês irão viver esses sete anos em perfeita Consciência, em perfeita Unidade, em
perfeita comunicação e às vezes mesmo em comunhão porque certamente as portas se abrem.

Essas portas que estavam fechadas até agora e que permitiram separar e dissociar os diferentes planos, estão em
via de se abrir hoje para facilitar, favorecer esta comunicação entre os planos.

MARIA - 11 de junho de 2005

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Em breve, tornar-se-á extremamente fácil criar sua própria realidade, ser informados de suas realidades.

Este é um processo extremamente importante, vital mesmo para o alinhamento de suas estruturas, para o
alinhamento do que vocês são.

Queridas almas de Luz, vocês estão a caminho da última etapa, do porque vocês estão neste planeta.

Eis que vêm as sete últimas etapas do último ciclo.

Cada ano, entre 21 de junho de 2005 e 21 de junho de 2012, representa os sete degraus que vocês devem subir, as
sete últimas etapas da ‘Última Grande Etapa’ que vão conduzi-los ao limiar de um novo dia, que vão conduzi-los ao
limiar de sua nova vida, em meio ao seu novo espaço de expansão, seu novo espaço de vida, seu novo espaço de

experimentação.

Nesse novo espaço de vida e de experimentação, não há mais separação, não há mais divisão, não há mais oposição
entre a sombra e a Luz.

Não há mais sombra, tudo se torna luminoso e instantâneo.

Tudo se torna imediato, tudo se torna criativo, tudo se torna criado.

***

Esses grandes reencontros vocês aguardam em suas almas, desde muito longo tempo.

É um movimento de expansão contínua que vai permitir-lhes reencontrar a Fonte do que vocês são.

Bem-vindas a vocês, queridas almas, bem-vindas nesses espaços novos que vocês irão começar a experimentar e a
viver.

Não retornem ao passado, o que deve morrer morrerá, o que deve viver viverá, o que está condenado a permanecer
nesta dimensão o permanecerá, o que está destinado a ascensionar e a embarcar nesta nova dimensão o fará.

Não deve ali haver qualquer remorso, qualquer arrependimento, qualquer julgamento tampouco do que possa ser.

Caminhem, avancem sem medo para esta nova porta de expansão de vida, de expansão de Consciência, sem medo,
sem remorso de abandonar o que constituiu até hoje sua vida, o que vocês construíram, suas aquisições, suas

posses, suas referências, seus apegos também.

Como disse meu Filho: « ninguém pode penetrar esse reino se não se tornar como uma criança ».

Ninguém pode aceder a esta dimensão se não se desvencilhar de todos os apegos da terceira dimensão.

***

E vocês devem penetrar, despidos e como uma criança, nesse ‘novo estado’ de Consciência, sem artefatos, sem
apegos oriundos destas dimensões passadas nas quais vocês vivenciaram o suficiente desde mais de 50.000 anos.

Bem amadas almas de Luz, eu os convido e eu os exorto a seguirem os passos do meu Filho, a tornar sua esta lei de
Amor, esta lei de serenidade, esta lei de pureza.

A nova dimensão programada é uma dimensão de pureza, uma dimensão de sacralidade e vocês devem, para ali
penetrar, considerar isso como um santuário que necessita purificações, que necessita se tornar como uma criança.

Bem amadas almas de Luz, minha intervenção foi destinada a informá-los de momentos de Luz, de momentos
mágicos do Sol Central que vão se centralizar neste planeta.

***

Queridas almas, eu lhes trago minha bênção, minha gratidão.

Eu lhes trago também minha Alegria que irá permitir-lhes compreender o que é a ‘essência da vida’ e sob qual forma



Eu lhes trago também minha Alegria que irá permitir-lhes compreender o que é a ‘essência da vida’ e sob qual forma
se manifesta a Luz autêntica quando esta é realmente autêntica e não colorida por falsos ensinamentos.

Quando a Luz se apresenta em estado puro, desprovida de todo artifício, de todo equívoco.

Uma Luz tão pura como aquela que é reencontrada durante experiências fora do corpo, por experiências de contato
com a Luz.

A diferença essencial é que vocês irão viver isso em seu corpo, com suas células, com seus corpos físicos de terceira
dimensão.

Este corpo deve ser preparado, esse corpo deve ser purificado, esse corpo deve ser lavado para permitir a esta Luz
penetrar cada uma das parcelas, cada um dos recantos de seu corpo.

A preparação consiste, se isso for possível, imergir-se em um banho.

Nesse banho deverão ser colocadas água de flor de laranjeira e água de rosa.

Esta água permitirá lavar seu corpo.

Convém também consumir, sob forma de ‘aubépine’ [pilriteiro, espinheiro alvar] em extrato seco, extrato de plantas,
para limpar seu interior.

Convém também respirar um ar no qual vocês tenham queimado incenso de rosa.

Convém também estar puro de pensamento, abster-se de todo pensamento negativo, de toda negatividade.

***

Sejam abençoadas, queridas almas que trabalham para a Luz do meu Santo Filho e da Santa Trindade e para o
advento de novas dimensões neste planeta, para o advento do Reino de Paz, do reino de Amor e do reino de

comunicação entre todos os planos.

A época da separação, a época da divisão desaparece diante do advento da Santa Trindade.

Restam alguns anos de preparação, alguns anos de transformações, alguns anos para se condicionar, para se
habituar a fim de que a junção entre os planos da pura Luz e os planos da Terra estejam de acordo, em sincronia, em

sintonia.

Queridas almas que trabalham para a manifestação da Verdade, para a manifestação da justiça e da adequação da
Luz nesse plano, estejam certos de nossa ajuda, estejam certos que a cada minuto, a cada passo que vocês dão, há

uma ajuda que lhes é fornecida.

Mesmo se isso não apareça claramente, distintamente, essa é realmente a Verdade.

Gradualmente e à medida das semanas, gradualmente e à medida dos anos, vocês se soltarão desta dimensão.

Cada minuto de seu tempo Terrestre que vocês passam sobre esta Terra será marcado e preenchido desta Luz, de
acordo com a orientação da Santa Trindade.

***

Há em vocês desde muitíssimo tempo as sementes desta Luz, as sementes da autenticidade que apenas pedem para
desabrochar.

Somente as vicissitudes desta terceira dimensão têm às vezes frustrado o florescimento do que vocês são realmente.

Almas de Luz, almas de perfeição, almas de justiça, criadas para refletir, para irradiar esta Luz, esta justiça, esta
Verdade.

Neste último período de transformação, de revelação, a Divina Providência [Inteligência da Luz] atua em vocês, a cada
instante, para facilitar cada vez mais a manifestação total do que vocês são.

Há em vocês uma parcela desta Santa Trindade e vocês encarnam em seu seio os arquétipos do que nós somos em
nossa dimensão.

Vocês são a compaixão Mariana, vocês são o Amor Crístico e vocês são a justiça de São Miguel.

Manifestem isso a cada minuto de sua vida.

Manifestem isso a cada sopro que vocês tomam.

Que seus atos sejam plenos desta certeza que vocês conduzem, desde sempre, para a Luz e que somente os
enganos e os medos puderam levar, em certos momentos, a se afastarem desta Verdade essencial e eterna, que é

sua Verdade.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus, eu os amo e eu os abençôo.
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Eu os saúdo e os abençôo queridos filhos,

eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu venho hoje a vocês trazendo toda minha bênção, trazendo todo meu Amor e garantindo minha bênção eterna a
vocês, meu Amor eterno, porque vocês são Amor e vocês são eternos e vocês são Luz.

Há, em cada um de vocês, e em cada uma de vocês, uma parcela do que eu sou.

Há também a totalidade do que eu sou, a Rainha dos universos, Mãe do céu e da Terra.

Vocês também são isso.

Em vocês, há a totalidade do que eu sou.

Queridos filhos, eu gostaria hoje de dar, a cada um de vocês e a cada uma de vocês, a totalidade do que há no
Coração de uma mãe, no sentido o mais nobre, no sentido o mais elevado, mas no sentido também o mais encarnado

e o mais denso.

Queridos filhos, eu lhes dou através do que nós vamos fazer juntos, minha proteção, meu indefectível Amor,
na autenticidade e na humildade.

Nós vamos despertar em vocês a realidade do que vocês são.

Nós vamos fazer se voltarem totalmente para seu Interior, para a Fonte que vocês são, para o Amor que vocês são.

Eu venho a vocês como uma mãe vem a seu filho, totalmente desinteressada, somente por Amor, independentemente
de toda noção filial, independentemente de toda noção de retribuição, mas simplesmente para compartilhar a abertura

dos Corações, a abertura das Consciências, a abertura da totalidade do que vocês são.

***

Nesses momentos cruciais da história de nosso planeta, nesses momentos de revelações, de aberturas, vários
obstáculos, bloqueios, elementos de constrangimento apenas desejam afastá-los de vocês, apenas desejam afastá-

los do que vocês são totalmente e realmente, de maneira infinita: um Coração vibrante e palpitante.

Vocês são o sangue, o corpo do Divino, a totalidade do criado.

Em cada um e em cada uma de vocês, há a totalidade dos mundos, a totalidade dos universos, a totalidade dos
pensamentos, a totalidade de tudo e nós vamos agora juntos, se vocês bem o desejarem, meus queridos filhos,

liberar as barreiras, liberar totalmente a Fonte que está em vocês.

Eu lhes peço simplesmente, meus queridos filhos, para me acolher, para acolher em seu seio, em seu centro, em sua
Fonte, em sua Unidade, em sua perenidade, em sua Divindade.

Eu venho a vocês, como vocês vêm a mim, para fazer o milagre de uma única coisa.

***

MARIA - 26 de junho de 2005

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês todos aqui presentes são Filhos da Lei de Um.

Vocês todos participam da Luz autêntica, vocês todos participam de um plano, de um projeto que é a liberdade da
Consciência, a liberdade da alma, a liberdade total de expressão da Humanidade com « h » maiúsculo.

Queridos filhos, eu os amo e os abençôo.

E eu vou fazer silêncio alguns instantes agora enquanto minha irradiação de Rainha dos céus e dos universos
penetram em vocês, para revelar-lhes realmente o que vocês são vocês também.

Nós começamos isso agora.

O que está em via de penetrar em vocês é o que lhes pertence, a vocês, de toda eternidade porque é a cada um de
vocês que pertence a Glória, a potência e a Graça eterna.

Vocês todos são realmente isso, nós todos somos realmente isso e eu continuo.

E enquanto eu continuo vocês se tornam Portadores de Luz, Semeadores de Luz.

A lâmpada que se acende é uma lâmpada sem fim.

Irradiando e se banhando nesta Luz, não há o menor lugar para o medo, para o ego, para a afirmação, para o ter, há
simplesmente um estado de ser, um estado de Luz, de radiância, um estado de solidez, um estado de beleza que

vocês são.

***

Pelo muito Santo Triângulo, eu os consagro, cada um e cada uma, à autenticidade da Luz-Una a fim de que vocês se
tornem a Fonte, o começo e o fim, a totalidade de tudo.

Queridos filhos, eu os revelo à sua Divindade, à nossa fraternidade conjunta, à nossa conexão definitiva que é uma
conexão filial e de fraternidade.

O que vocês vivem, o que vocês sentem no mais profundo do seu ser, está associado ao rebentamento da Semente.

Cada um e cada uma de vocês está agora de posse de todas as possibilidades, de posse de todos os potenciais, de
posse de si mesmo.

Vocês reencontram a Graça, o poder, a potência que é de vocês.

Eu os amo e eu os abençôo.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu venho a vocês, meus filhos, excepcionalmente, rodeada pelos Quatro Viventes.

Eu desejo boas vindas a vocês, bem amadas almas de Luz e da Fonte.

Vocês, que têm vivido tantas e tantas peregrinações, chegaram, hoje, neste Santo Dia, não ao fim do seu
caminho, mas ao início de um caminho iluminado de um modo novo, cingidos de um modo novo, Mestres de

sua Fonte, Mestres de si mesmos, Mestres do que vocês são.

Eu venho rodeada do que eu denominei os Quatro Viventes, os quatro Santos Tronos mais próximos do Pai,
mais perto da sua Fonte única, mais perto da minha Fonte única, da nossa Fonte única, a nós todos, as

partículas vivas que entraram nas danças da Vida, em éons sucessivos, em tempos sucessivos, em momentos
sucessivos, para entrar na ronda da encarnação e da desencarnação, nas rondas da vida eterna, para mais e

mais transparência, luminescência, radiância, beleza.

***

Queridos filhos, vocês agradam ao meu coração, vocês agradam à minha Fonte ao vê-los assim, reunidos,
trabalhando para o seu próprio caminho, para o seu próprio destino de Luz.

Vocês todos, aqui presentes, são os precursores, os iniciadores da Luz, não parte nova, mas revelada a uma
oitava superior do “Eu Sou”, d’Aquele que é.

Nós iremos empreender, além das palavras, além das imagens, um trabalho pelo meu Santo coração de mãe,
ajudada pelos Quatro Viventes, um trabalho de agradecimento ao modo das hierarquias as mais altas, de

incorporação, de iluminação, de ampliação do que vocês são.

***

Bem amadas almas de Luz, bem amadas almas da Fonte que trabalham em toda transparência para a Luz e
pela Luz, vocês irão penetrar hoje um santuário.

Esse santuário é aquele da pura Luz sem movimento, da pura Luz sem imagem, da pura Luz que é.

Basta simplesmente fazer o silêncio, colocar à escuta o conjunto do que vocês são, a fim de se deixar penetrar
não tanto pelo coração da mãe que eu sou, mas pela energia daqueles que me apoiam nas quatro direções: os

Quatro Viventes.

Nós iremos começar agora esse trabalho no maior recolhimento, no maior silêncio, na escuta, na aceitação da
totalidade da Divindade aqui presente.
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O primeiro Vivente se instala...

O segundo Vivente se apresenta...

O terceiro Vivente se difunde...

E o quarto Vivente se acende agora.

Assim, meus bem amados filhos de Luz e da Fonte, vocês, por isso, portam as quatro lâmpadas, depositadas
em sua estrutura, para constituir, em seu centro, essa pirâmide de Luz que vocês são e que irá permitir-lhes, no

momento oportuno, ascensionar.

Bem amadas almas de Luz, eu os deixo por alguns instantes do seu tempo para integrar totalmente a energia
dos Quatro Viventes, a presença dos Quatro Viventes em vocês...

Que toda alma que cruze essa porta seja bem-vinda porque é o Espírito Santo que a envia, que ela tome
assento entre nós e recolha o que deve receber.

Bem amadas almas de Luz, vamos agora responder, se for possível, às suas perguntas.

***

Pergunta: como se liberar desses bloqueios para acolher as energias Divinas?

Querida alma de Luz, nos tempos de minhas encarnações passadas, eu teria dito para orar.

Para os tempos que vêm, eu falarei em recolhimento, para se fortalecer em si mesmo, porque os mundos
espirituais que lhe dão medo estão no interior de sua presença.

Convém então se iluminar no interior, por um trabalho de mestria de Luz, de mestria consciente de sua Fonte.

Quando tiver iluminado o suficiente o seu interior, sua Fonte, você se aperceberá de que havia apenas
sombras, poeiras, coisas que, por jogos de apego, permaneceram no interior quando não tinham nada para ali

fazer.

Não se esqueça das palavras que você tanto ama: “mantenham sua casa limpa porque você não sabe quando
o Mestre voltará”.

***

Pergunta: como ajudar um filho a transformar seu caminho de sofrimento?

Querida alma de Luz, o sentido do sacrifício é um sentido inscrito em cada mãe que dá à luz.

A criação é sacrifício, mas em caso algum esse sacrifício deve levar a assumir outros sacrifícios que aquele da
criação.

Em alguns textos santos, meu próprio Filho foi capaz de dizer que eu não era sua mãe, para me apresentar
como a mãe daquele que não era meu filho.

Há, aí, um grande milagre, que não é mais um sacrifício, mas que é a compreensão da justeza.

Enquanto você quiser ajudar aquela que você considera sua filha, em uma filiação de natureza carnal, em caso
algum você poderá liberá-la e ajudá-la, no sentido em que você deseja ajudá-la.

A ajuda não é, em caso algum, um aprisionamento.

A ajuda é uma liberação, a ajuda é algo que libera.

Enquanto o trabalho que vocês imaginam ser de pura Luz, em qualquer relação de ajuda ao outro, não traz
esses frutos, ele não é, então, um trabalho de Luz, mas um trabalho de apego e não de liberação.



É preciso, querida alma de Luz, que você chegue, no espaço de um instante, a imaginar que você ajuda essa
pessoa como uma alma que não está ligada a você, porque ela não está no nível de consciência no qual vocês

penetram.

Vocês estão ligadas apenas a uma única coisa, que é a sua Fonte que, ela própria, está conectada ao que nós
chamamos de Pai.

Tenho dito.

***

Pergunta: como ajudar os filhos a se desenvolver?

Querida alma de Luz, recaímos na mesma problemática das prisões.

Quem colocou as cadeias?

Quem mantém as cadeias?

Quem tem medo, por sua descendência, por sua prole? 

Quem recusa deixar a liberdade?

Quem recusa deixar se expressar a totalidade dos filhos que colocamos no mundo, todos, uns como os
outros?

O que é que faz com que fiquemos apegados, aprisionados a essas relações que não têm mais razão de ser
na quinta dimensão que chega?

A filiação não é, em sentido algum, um encadeamento, e o encadeamento não é sempre colocado por aquilo
que acreditamos.

São nossos próprios limites, nossos próprios medos, que nós projetamos em nossa descendência, nossos
próprios medos, nossas próprias incapacidades para liberar o que há em nós, que não liberamos em nós.

Certamente, com uma visão próxima, nós poderíamos dizer isso provocando consequências nefastas, mas
com uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais amorosa, nós iríamos compreender que o que

mantemos é uma cadeia (e não um fator de segurança, não um fator de desenvolvimento do ser), um fator de
limitação que pode, em certos casos, fazer secar mais depressa o que ainda não eclodiu.

Não há medos nem prejulgamentos a fazer sobre o que irá acontecer, mesmo se uma etapa preliminar possa
parecer como desestabilizadora, como desestruturante.

Jamais esqueçamos a metamorfose.

O que está em uma forma deve, às vezes, se destruir, para renascer em outra forma.

O que aparece como uma experiência, em um dia, aparece como uma liberação algum tempo depois.

Há sempre um momento em que é preciso ser capaz de relaxar totalmente, para que a borboleta voe.

***

Não há cadeias, não há apegos, senão aqueles que vocês imaginaram, desde eternidades.

Há liberação apenas do que vocês imaginam no seu presente, que irá lhes permitir ter um futuro e um presente
próximo, totalmente livre de todas as cadeias.

Há apenas os apegos que vocês bem desejarem trazer.

Há apenas apegos e cadeias que correspondem a passos não iluminados que são, em certos aspectos,
manifestações da sua alma.

E, portanto, não pode haver mensagem senão aquela que consiste em dizer-lhes: portadores das quatro
lâmpadas, dos quatro Viventes, resta-lhes construir a pirâmide, atingir o cume.



Para isso, vocês devem, a cada minuto que anima sua vida, a cada minuto da sua encarnação, agir em estado
de ressonância, em estado de justeza e de sincronia, não em relação à sua educação, não em relação a regras

de condutas antigas, mas em relação à justeza da vibração que os percorre.

É muito fácil, na realidade, sentir a justeza de uma ação, a justeza de uma palavra, de um comportamento, de
uma abertura de consciência em função da ressonância de alinhamento com sua Fonte.

Eu os amo, eu os abençoo.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, caras almas de Luz.

Assim, nesse espaço sagrado que criamos, vamos poder, ao mesmo tempo, dar-lhes certo número de
elementos e responder aos seus questionamentos e, ao mesmo tempo, iniciar um movimento que
corresponde ao que vocês chamam, em seu plano, o fenômeno da ascensão.
Não que nós vamos viver o fenômeno da ascensão, mas fazê-los viver as primícias do que acontece no
momento da abertura das portas que conduzem a esse movimento de ressurreição, a esse momento de
transfiguração, a esse momento de elevação da alma, acompanhada por esse corpo físico; alma que se revela,
totalmente, à sua verdadeira dimensão.

Assim, vamos poder experimentar, viver os fenômenos que vão se produzir, de maneira prévia à ascensão real.

Vocês terão uma percepção vibratória, uma percepção de consciência, uma percepção da Luz, do que
acontece naquele momento.

Caras almas de Luz, eu vejo, em vocês, essa aspiração fundamental, essa sede para encontrar sua verdadeira
Fonte, essa sede para reencontrar sua Fonte e sua Luz.
E isso preenche de alegria meu coração de mãe.
E isso preenche meu coração de Luz, de compaixão e de amor autêntico.
Nesse espaço de recolhimento, nesse momento preciso, vamos trabalhar, para purificar e pacificar, ainda mais,
suas vestes de Luz, a fim de permitir-lhes uma fluidez maior, uma fluidez de Luz maior, tanto em vocês como
ao seu redor, em sua irradiação, em sua qualidade de ser e em sua qualidade de Luz.

E, inicialmente, antes de responder aos seus questionamentos, eu lhes proponho um momento de
recolhimento no silêncio, um momento que vai permitir-lhes centrar-se no mais profundo de seu ser, em seu
coração, alinhar-se: corpo - alma - Espírito, a fim de não mais fazer mais do que um único coração, que vibra
em uníssono ao meu, em uníssono à Fonte primeira.

E, para isso, na instantaneidade, levem sua consciência ao que vocês chamam seu coração físico, nesse
espaço situado no meio de seu peito, que os acompanha desde sua encarnação, desde seu primeiro sopro,
até seu último sopro.

E aí, nesse espaço sagrado, nesse espaço de confiança, vamos sintonizar, sincronizar seus ritmos cardíacos
com a pulsação da Fonte primordial que, como vocês sabem, encontra-se tanto no Sol como na Terra, no mais
profundo da Terra, no mais profundo do centro da Terra: a Fonte Sol, a Fonte Terra.

Vocês deverão, agora, alinhar sua vibração ao mesmo tempo solar e ao mesmo tempo terrestre.
Vocês nada têm de específico a empreender, a não ser religar-se à Fonte Sol e à Fonte Terra.
Suas células conhecem, perfeitamente, esse processo.
Vocês não têm necessidade de intelectualizá-lo.
Vocês não têm necessidade de visualizá-lo.
Vocês têm necessidade, simplesmente, apenas de repetir-se, mentalmente, e em cada uma de suas células:
«eu me conecto à Fonte Sol, eu me conecto à Fonte Terra, e eu me conecto à minha Fonte».

E, nesse espaço de ressonância sagrada que está se instalando, nesse instante de oração, de comunhão,
vamos elevar nossa taxa vibratória.
Nossas células sabem, exatamente, o que elas devem fazer, porque nós pertencemos, todos, encarnados ou
não, à mesma célula primordial.

Certamente, os modos de expressão disso são profundamente diferentes e, de meu plano, de onde
intervenho, no qual não há mais células, há, entretanto, essa mesma Fonte vibrante, há esse casal constituído
pelo Sol e a Terra.

E eu sinto, agora, suas estruturas que começam a vibrar, que se dilatam, que estão na serenidade do instante.
E é nesse estado de consciência, ligeiramente expandida, que vamos poder responder aos seus
questionamentos, antes de ir mais longe no processo de explicação da pré-ascensão.

MARIA – 16 de julho de 2005
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Eu escuto, agora.

Questão: como se pode ajudar ao outro?

Hoje, e ainda mais amanhã, o único modo de ajudar será, unicamente, através da qualidade de ser que vocês
tiverem desenvolvido.

Não será mais possível, dentro de pouco tempo, ajudar as pessoas do modo habitual, tal como vocês o faziam,
nos funcionamentos habituais distanciados, separados e dissociados de sua terceira dimensão.

Haverá uma qualidade de irradiação que irá crescendo, para os seres na busca dessa quinta dimensão, na
busca de sua Divindade e de sua Fonte interior, que fará com que o ser manifeste através da radiação da
vibração da quinta.

E, infelizmente, ou melhor, felizmente, vocês não poderão tocar, não poderão ajudar através dos meios da
terceira, se vocês mesmos passaram na pré-ascensão.
A ajuda, tal como vocês a concebem, deve ser redefinida, reformulada.
A ajuda deve tornar-se uma radiação, uma sintonização, uma colocação na Luz das almas que vocês se
aproximarem.
E aquelas que não forem tocadas por essa transubstanciação não poderão ser ajudadas.
Elas deverão voltar-se para outros terapeutas, para outras formas de ajudas, que pertençam a mundos antigos
que estão em fase de deliquescência.

Mas não se pode avançar para a etapa fantástica da transmutação da energia da alma continuando a ajudar as
pessoas, como se se funcionasse nas energias dissociadas, separadas, da terceira dimensão.

Certamente, isso pode provocar, em algumas almas despertas, certo número de sofrimentos que são, de fato,
tensões e apegos ligados aos antigos modos de funcionamento.
Mas a grandeza da Luz e da Fonte que os rega tornar-se-á tal que, pouco a pouco, vocês conseguirão admitir
que não podem ajudar aqueles que não querem ser ajudados.

Isso é muito difícil, eu lhes garanto, mas isso faz parte do processo normal de seu desenvolvimento atual.

Vocês não podem ajudar alguém, uma alma, se essa alma não o decidiu.
E, frequentemente, no que se exprime uma personalidade encarnada através de seu sofrimento, há sofrimento
da alma, mas uma alma que recusa conhecer-se a si mesma.

E como vocês querem que uma alma despertada à sua própria Fonte possa ajudar a personalidade?
Isso é muito irracional.
O único modo que vocês terão de ajudar nessa rede e nessa tela de Luz que se tece, progressivamente e à
medida dos meses e dos anos, será irradiar, através da amplificação da rede e da malha de almas-Fontes,
sobre essas almas que demandam, e unicamente isso.

Chamem a isso oração.
Chamem a isso compaixão.
Chamem a isso trabalho interior do coração.
Mas toda forma de ajuda nascerá aqui, e não em outros lugares.
É o mesmo, progressivamente e à medida dos meses, progressivamente e à medida do que vem, para todas
essas almas que se apresentarem em seu caminho, quer essas almas sejam seus filhos, quer essas almas
sejam seus companheiros ou ex-companheiros, quer essas almas sejam próximas ou afastadas de vocês, a
ajuda será a mesma, a ajuda será uma ajuda de irradiação.
Isso será o mais importante.

Vocês poderão ali colocar tudo o que quiserem: cristais, sons, toques, massagens, palavras, cantos.
Isso não tem qualquer importância.
O mais importante será, realmente, tornar-se o que vocês são, essa Fonte que vocês difundirem, irradiarem,
progressivamente e à medida que vocês se elevarem para essa dimensão que é aquela prometida à sua alma.

Vamos, agora, propor-lhes, caras almas, para recolher-se, conectar-se à sua Fonte Sol e à sua Fonte Terra.
Uma vez que vocês sintam, perfeitamente, o vai-e-vem de seu coração, o vai-e-vem da Fonte Sol, da Fonte
Terra em sua Fonte, nesse estado de alinhamento em suas Fontes, basta, simplesmente, sincronizar as
pulsações de seu coração com o inspirar e o expirar, calcar seu inspirar e seu expirar no ritmo da Terra, que é
muito mais lento, e deixar-se levar, agora, por essa vibração, por essa pulsação que alivia.

Vocês sentem, talvez, essa energia que gira ao redor de vocês?
E aí, agora, centrados em sua Fonte, vocês repetem essas simples palavras, dez vezes: «Ehieh, Ehieh,
Ehieh».
Silenciosamente, em seu coração, dez vezes, essa palavra: «Ehieh, Ehieh, Ehieh».
Eu os guio nesse fenômeno de elevação.



Vocês sentem, talvez, já, essa fluidez, essa respiração nova, que está em vocês?
Vocês percebem, talvez, esse canto, essa energia turbilhonante, esse canto do éter, que se aproxima de
músicas das esferas?

Caras almas de Luz, eu vou, agora, aportar-lhes minha bênção.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes agradeço por terem acolhido essas algumas palavras.
Eu lhes agradeço por terem comungado comigo à Fonte, ao Pai e à Fonte do Intraterra.

Eu os abençôo e eu os amo.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, filhos de Luz, caras almas de Luz.

Meu coração regozija-se em sua presença, em nossa reunião.
Há, em vocês todos reunidos aqui, essa aspiração para a Luz autêntica que alegra meu coração.
Em todos vocês há essa centelha, há essa Luz autêntica, que os aproxima, cada vez mais, progressivamente e
à medida de seu caminho de alma, desde seu nascimento e, sobretudo, depois de alguns anos, de sua Fonte,
de sua autenticidade real de alma na encarnação.

Caras almas de Luz, os regozijos serão acompanhados desse amor no coração que se encontra, que se
reforça, encontrando-se em si mesmo.
Há, em vocês, essa Luz Fonte, que é o reflexo da Fonte de suas almas, a Fonte Sol, a Fonte Terra, a Fonte
central das galáxias.

Esse Sol, essa Terra, essa Fonte central, que está em vocês, faz almas autenticamente consagradas à Luz.
Apenas as vicissitudes de suas peregrinações de vida em vida vão, em alguns casos, obscurecer, velar a
potência de sua Luz interior.

Mas hoje, desde pouco tempo, é permitido, graças a esse calor de Fonte, transcender, poder queimar, poder
regenerar, totalmente, suas células, regenerar, totalmente, seus corpos, regenerar, totalmente, suas partes em
sofrimento, reflexos de incompreensões, de ausências e de medos.

Isso se tornou possível pela efusão da Santa Trindade.
Isso se tornou possível pela ativação de alguns códigos específicos, que estavam presentes desde
extremamente muito tempo e que se reativaram, há agora algumas poucas dezenas de anos,
progressivamente, para chegar, hoje, nesses tempos presentes, ao que vem e ao que vem durante os sete
últimos anos de sua terceira dimensão.

Regozijem-se, caras almas de Luz: as limitações que vocês conheceram, que vocês se forjaram a si mesmos
e que foram, também, impostas do exterior, para permitir-lhes desenvolver, cada vez mais, sua Luz, que é sua
herança, chega, hoje, à sua revelação, à sua plena potência.

Felizes as almas que compreenderem isso.
Felizes os corações que aceitarem, totalmente, essa nova dimensão da Luz em vocês, em seu planeta e em
seus corações.

Esses sete anos devem ser vividos como um ensinamento o mais autêntico, o mais perfeito sobre o que vocês
são, realmente, e não o que creem ser.
O que vocês são, realmente, caras almas, é a pureza a mais autêntica da Fonte, assim como meu Santo Filho,
assim como o Arcanjo o mais alto, São Miguel, assim como os seres os mais evoluídos do extraterra ou, ainda,
do intraterra.

Há, em vocês, a semente de todos os possíveis, e essa semente está pronta para eclodir, está pronta para
derramar sua Luz em tudo o que faz suas sombras e suas limitações que foram desejadas, ainda uma vez, eu o
repito: do exterior.
Isso faz parte de um caminho de evolução gradual de expansão de Luz, ainda que a aparência disso fosse
completamente outra.

De fato, a Luz foi comprimida, condensada, endurecida, a fim de permitir, no momento vindo, liberar,
totalmente, essa Luz, a fim de permitir um processo que alguns canais, aqui embaixo, chamaram «o fenômeno
da ascensão».
Esse fenômeno é um processo altamente iniciático, no sentido transmutatório da vida celular, da vida do
planeta, da vida do Sol e da vida do conjunto do Sistema Solar.

Haverá liberação dessa Luz confinada, que se condensou, que se comprimiu, que se reforçou, a fim de
desabrochar, no momento vindo.
Há, em toda alma humana sobre este planeta, a necessidade de fazer tabula rasa, totalmente, de todos os
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condicionamentos, de todas as limitações que foram suas desde tantas vidas, desde mais de 50.000 anos.

É necessário matar todos os modelos antigos; é necessário estar, totalmente, presente ao que vocês são,
estar, necessária e totalmente, na escuta do que diz sua alma, do que quer sua alma, do que quer sua Fonte e
sua Luz central.

Nada mais tem importância que não essa encarnação no instante, da totalidade da realidade final do que vocês
são, ou seja, uma Fonte de Luz.

É necessário aceitar, totalmente, e em toda humildade, que vocês são a Fonte de Luz que é capaz de
transformar, de transmutar, de transregenerar, totalmente, esse planeta e esse Sistema Solar, a fim de fazê-lo
resgatar o lugar que era o dele, há extremamente distantes milhares de anos.

Hoje, e unicamente hoje, nessa fase dos sete últimos anos que foi iniciada em 21 de junho de seu ano solar,
até 21 de junho de 2012.
De ano em ano, vocês tomarão consciência, realmente, dessa Fonte que vocês são.
Vocês deverão liberar-se, totalmente, de todos os condicionamentos, de tudo o que vocês chamam os carmas,
de tudo o que não é a Luz, de tudo o que não é a autenticidade, de tudo o que não é a pureza original que
vocês são.

Nenhum sistema de condicionamentos, tanto ligado à linhagem como ligado a esse sistema de sociedade,
deve impedi-los de percorrer o caminho de Luz que vocês tomaram.

Lembrem-se de que a lei do Pai está acima das regras sociais e das regras estabelecidas pelas linhagens, e
regras estabelecidas pelos condicionamentos que vocês mesmos impuseram-se, mas, também, impostos do
exterior, por essa compressão de Luz que vocês são.
Para seu bem, hoje, e unicamente hoje, é-lhes permitido, é-lhes possível, é-lhes, mesmo, solicitado,
vigorosamente, para dirigirem-se, em total consciência, confiança e liberdade, para o que vocês são,
realmente.

Eu sei que, em alguns casos, as limitações inerentes a essa terceira dimensão podem parecer-lhes obstáculos
importantes ao acesso de sua Luz autêntica.
Entretanto, é um processo deliberado de sua alma, é uma atenção consciente de seu mental e de seu corpo
emocional, que deve reconhecer e aceitar essa irradiação porque, progressivamente e à medida que vocês
aceitarem o que são, e aceitarem essa Fonte autêntica que são, pouco a pouco as limitações inerentes às suas
vivências passadas, aos seus condicionamentos poderão ser transgredidas, transmutadas e elevadas, a fim de
permitir-lhes tornarem-se cada vez mais livres, cada vez mais serenos, portanto, cada vez mais vocês mesmos,
portanto, cada vez mais em contato com sua Fonte, e, portanto, com a Fonte dos Universos, com o Pai eterno
e com suas miríades de filhos de Luz que participam de sua constituição, mas, também, de sua elevação, de
sua transmutação, de sua transformação e de sua elevação final.

Vocês devem aceitar o que são e rejeitar, totalmente, o que não são mais, o que vocês não têm mais lugar de
ser, o que fez seus condicionamentos, suas educações, o que fez tudo o que vocês foram até o presente.

Sua alma e sua consciência devem integrar, completamente, essa nova aspiração de Luz, essa nova liberdade
que lhes é insuflada um pouco mais a cada dia, que é responsável, também, por aqueles que não conhecem,
ainda, infelizmente, essa vontade de transmutação de todo o conjunto do Sistema Solar, desses sofrimentos,
dessas rupturas interiores, dessas tensões entre a vontade da alma e a vontade da personalidade que guarda
tudo para ela.

Esse movimento de abertura da alma acompanha-se de uma explosão de Luz, progressivamente e à medida
que vocês aceitarem deixar essa Luz desabrochar fora de vocês, progressivamente e à medida que esses
véus sombrios que foram colocados iluminarem-se e acabarem por desaparecer, totalmente.

Hoje, é-lhes, enfim possível, por decreto Divino, por decreto da Luz, por decreto da evolução dimensional,
aceitar ser Luz.
Isso está em respeito absoluto das Fontes e, sobretudo, dos juramentos que suas almas fizeram, há,
efetivamente, muito tempo, de voltar a subir à Fonte após terem feito a experiência do distanciamento e da
separação, a experiência da divisão, da dor, a fim de condensar, como eu lhes disse, essa Luz, que é o que
vocês são, de maneira a, um dia, poder deixar explodir a semente e que a irradiação que vocês são inunde,
transcenda e permita a transmigração planetária total para um estado dimensional em que a sombra não pode
existir.

O que não quer dizer, longe disso, que a matéria deva desaparecer, mas a matéria deve elevar-se, deve
transcender-se, deve iluminar-se do interior, a fim de tornar-se algo de mais sadio, algo de mais vibrante, mais
em acordo com o Sol Central, com a Fonte central de onde vocês vêm.

Quaisquer que sejam suas origens cósmicas, quaisquer que sejam suas origens sociais, quaisquer que sejam
suas origens de vidas passadas, vocês são, todos, a mesma Fonte autêntica.



Alguns de vocês o sabem, outros o ignoram, ainda desta vez, devido a um caminho que terão desejado
prosseguir na obscuridade, com uma necessidade inerente a algumas dessas almas de descer ao mais
profundo, ainda, da matéria e da dissociação, a fim de poderem, por sua vez, um dia, explodir de Luz, irradiar
essa Luz.
Um dia, num próximo ciclo ou em outros ciclos.

Como vocês sabem, a escala de tempo nesses espaços não é, absolutamente, a mesma.
Essas almas farão, também, um dia, a experiência dessa transmutação, dessa transmigração planetária.

Caras almas de Luz, quantas vezes essas coisas foram ensinadas, repetidas, há agora um pouco mais de uma
dezena de anos, com, a cada vez, um pouco mais de lucidez, de clareza?
Nós apenas podemos, dos planos em que intervimos, revelar-lhes tudo isso pouco a pouco, porque a
revelação acompanha-se da tensão vibratória entre as zonas obscuras e as zonas luminosas.

Essa tensão vibratória provoca, certamente, inconvenientes ao nível do corpo, ao nível das consciências.
É por isso que a revelação faz-se, unicamente, passo a passo e, ainda, em um tempo extremamente
acelerado, desde o que vocês viviam, desde 50.000 anos.

Há, nessas revelações dos planos de Luz, um desvendamento sucessivo do que vocês são.
Como sabem agora, vocês são a Fonte, vocês são o Sol, vocês são a Terra, vocês são o Sol Central, vocês
são o Pai e a Mãe, vocês são o filho pródigo.

Vocês são essa alma luminosa que contém, em si, o possível e o tangível de todos os universos.
Todas as parcelas de Luz existentes no exterior de vocês estão, também, em seu interior.

Aí está, caras almas de Luz, essa mensagem de Luz que eu quis compartilhar com vocês, porque meu coração
regozija-se, verdadeiramente, de estar em sua presença.

Tomem consciência do que acontece, totalmente, no meio de seu ser, em seu peito, dessa pulsação que salta,
desse calor que os inunda, porque é o que vocês são: uma oração de amor, uma Fonte cristalina.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu os amo e eu os abençôo, e aporto-lhes toda a minha Luz e agradeço-lhes.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, caras almas de Luz.

Eis-me alegre por estar nesse espaço de comunhão, nesse espaço sagrado que criamos juntos, nesse ato de apelo e de oração.

Vamos poder, juntos, nesse espaço que eu acabo de nomear sagrado, preparar, um pouco mais, juntos, nossos veículos, para estarem
em acordo vibratório e em acordo de consciência com a vibração da Fonte, com a vibração de sua alma, a fim de permitir-lhes
experimentar e garantir, um pouco mais, sua tomada nessas dimensões novas que vêm para vocês, em grande velocidade.

Essas dimensões que vêm a vocês, através da expansão da consciência planetária, a expansão de consciência desse Sistema Solar
vai permitir-lhes, progressivamente e à medida dos momentos que vêm, elevar, cada vez mais, sua frequência de alma, sua frequência
vibratória de alma em encarnação, a fim de permitir-lhes experimentar novos campos de coerência, novos campos de vida nos quais a
distância, o tempo, a energia não são, absolutamente, estruturados do mesmo modo que o que vocês têm experimentado na
encarnação desde mais de 50.000 anos.

No que está surgindo, no que está emergindo, pouco a pouco, em almas de predileção, em lugares de predileção sobre este planeta,
não haverá mais espaço para o distanciamento, para a separação.
O funcionamento novo que está se manifestando vai permitir-lhes compreender a realidade do tudo em Um.
A realidade de cada um, que faz parte do grande Um, vai permitir-lhes viver, aclimatar-se nessa Unidade reencontrada de filho da Lei
de Um.
Nesse novo espaço que está aparecendo, pouco a pouco, ser-lhes-á permitido experimentar e viver, em Unidade consigo mesmos, é
claro, em primeiro lugar, mas, também, com todo ser, todo evento, todo lugar que manifestarem essa Unidade.

Obviamente, as regras que vocês conhecem desde tempos imemoráveis, regras de funcionamento distanciadas, separadas vão
desaparecer, em proveito de regras de unificação, de comunicação, nas quais nada mais será separado e tudo estará, real e
concretamente, em sintonia, em sincronia e em Unidade.

Nós desvendaremos, e continuaremos a desvendar, progressivamente e à medida das necessidades, progressivamente e à medida
de sua expansão e da expansão do planeta, os elementos necessários ao funcionamento de suas novas estruturas, ao funcionamento
nesse novo estado de consciência de vida encarnada em outros planos.

Há, certamente, novos pontos de vibração, novas portas, novos estados, novos centros, novos vórtices, tanto em seus corpos como nos
corpos planetários que estão entrando em manifestação, mas, além disso, além de todas essas novas coisas que se manifestam em
vocês e ao seu redor, convém, antes de tudo, compreender que o acesso a essa nova dimensão é um fenômeno de consciência pura.
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Vocês deverão habituar-se, não tanto aos seus novos veículos dimensionais, mas, sobretudo, à revelação de sua consciência, que
funcionará, como eu lhes dizia, em modo unitário.
Vocês compreenderão, naquele momento, pouco a pouco, que, realmente, o pensamento é criador, que, realmente, o mental pode
matar, tão seguramente como uma bala de revólver.
Vocês compreenderão que uma emoção pode destruir as estruturas físicas, tão seguramente como uma bomba atômica.

Cabe-lhes cultivar, em vocês, essa noção de Unidade de consciência, progressivamente e à medida que as portas abrirem-se,
progressivamente e à medida que os novos veículos ativarem-se em vocês e ao seu redor.

Ser-lhes-á essencial preparar, afinar, refinar seu estado de consciência comum, não em momentos nos quais vocês fogem do comum,
mas, verdadeiramente, transformar seu comum de consciência, através de cada instante.
A cada sopro, a cada minuto de seu veículo em encarnação, vocês deverão centrar-se, reconectar-se em si mesmos, alinhar-se,
totalmente, a cada instante, com a Fonte Terra e a Fonte Sol.
Alinhar-se com sua própria Fonte.
E, progressivamente e à medida de seu tempo, habituar-se a funcionar nessa consciência unitária, que é aquela da quinta dimensão.
Para isso, a atenção deve ser a palavra chave: uma atenção permanente em seus feitos e gestos, em seus pensamentos, em suas
emoções, a fim de controlar qualquer excesso que os faria sair de seu eixo de alinhamento, de seu alinhamento à Fonte de que vocês
são.

É preparando sua consciência para preparar seu controle sobre seus veículos físico, emocional, mental, espiritual, energético, que
vocês chegarão, o mais facilmente do mundo a viver, a exprimir-se nessa nova dimensão que vem, pouco a pouco, a partir de agora e
deste mês, que vem de modo, eu diria, um pouco mais evidente, de modo um pouco mais demolidor, infelizmente, para seu planeta
que, ele também, busca seu alinhamento para sua sacralização.

Vai tornar-se evidente, para cada alma na estrada, nesse caminho, que o acesso à Fonte do conhecimento, que o acesso à Fonte da
sabedoria, que a Fonte do conjunto de todos os possíveis torna-se acessível; que, a cada questão, haverá uma resposta, antes mesmo
que a questão seja colocada: bastará que ela emirja de seus veículos para ter a resposta.

A palavra chave desse controle é a palavra «precisão» porque, a partir do momento em que vocês estiverem nesse alinhamento total à
Fonte que vocês são com a Fonte de baixo e do alto, naquele momento, vocês poderão exprimir, totalmente, a totalidade da energia da
alma, da Luz na quinta dimensão.

Como vocês, talvez, já perceberam, inúmeros de vocês que estão nesse caminho, há uma concordância, ou mesmo, em alguns casos,
uma concomitância de manifestações, de ajustes de planos, até o presente separados.

A quinta dimensão interpenetra, agora e já, sua terceira dimensão, as redes magnéticas que foram ativadas desde certo número de
anos.
Tanto as redes magnéticas chamadas Crísticas como as redes cósmicas percebidas desde o evento a que vocês chamaram «a
convergência harmônica», há agora mais de doze anos, permitiram e permitem, ainda hoje, alinhar suas estruturas, alinhar a energia de
sua alma com o que ela é, realmente, para além dessa dimensão limitada e dissociativa na qual vocês vivem até o presente.

Não há mais distância com o que vocês são, fundamentalmente, e os planos nos quais nós evoluímos, nós, Seres de Luz.
Esse controle e essa precisão da vida de sua consciência devem afinar-se, progressivamente.
Vocês devem aprender a controlar seus pensamentos, a cada minuto, porque, quando o momento estiver, totalmente, aí, vocês se
aperceberão de que o pensamento que emitem será captado, instantaneamente, por todos os seres, eu digo, efetivamente, todos os
seres que viverem na mesma dimensão que vocês.

E, se vocês não treinam seus pensamentos para serem claros e precisos, vocês se arriscam, quando o momento tiver chegado, a
encontrar-se confrontados a elementos bastante desagradáveis, que não podem subsistir muito tempo na quinta dimensão.

A precisão, também, da emoção: vocês devem, não analisar, mas conscientizar-se, totalmente, da natureza da emoção que os anima.
O que é que os empurra, em todos os sentidos do termo, a conduzir-se de tal maneira ou de tal outra maneira?
Convém não inundar as outras almas Fontes que os acompanharão de emoções contrárias à expansão da Luz e à manifestação da
Luz e da Verdade.
E esse trabalho de longa respiração, é-lhes intimado, hoje, a pôr em prática o mais frequentemente possível, a fim de encontrar a
liberdade, a fim de encontrar a vacuidade que permitirá a livre expressão da energia do amor desde a Fonte coração de que vocês
são.

Nenhuma mancha, nenhuma sombra deve subsistir na região de seu peito; a Luz deve dali sair livremente, como foi recebida,
livremente, a Luz do Sol e da Terra, devido às suas raízes celestes e suas raízes terrestres.

Vocês devem iluminar e transmitir apenas as vibrações de emoções e de pensamentos que vão ao sentido dessa vibração do coração
e do amor.
Vocês devem treinar-se, porque não haverá mais essa faculdade de amortização da terceira dimensão que fazia com que vocês
pudessem, desde 50.000 anos, viver fenômenos de distorção, diríamos, tanto em seus mecanismos de pensamentos como em suas
emoções, sem, contudo, serem afetados, de maneira direta, mas com um fenômeno de amortização, bem compreensível, ligado a
esse corpo de terceira dimensão, que era a interface de amortização de emoções e de pensamentos que poderíamos chamar de
«negativos».

Na quinta dimensão, embora esse corpo seja de densidade diferente, não haverá mais fenômeno de amortização possível.
O fenômeno de elevação de consciência e de elevação vibratória de seu sistema planetário e de sua galáxia inteira será tal que vocês
não poderão, em momento algum, sobreviver a fenômenos de distorção emocional ou de pensamento.
Não vejam em nada disso algo de difícil, algo de intransponível, mas, efetivamente, um fenômeno de consciência que deve tornar-se
natural.

A partir do momento em que sua atenção leva-se, dirige-se, focaliza-se no mecanismo de seus pensamentos e de suas emoções,
muito facilmente, devido ao que vocês estão se tornando, vocês poderão exercer o pleno controle.
Basta-lhes, para controlar isso, que se alinhem, totalmente, com sua Fonte do alto e com sua Fonte de baixo.
Esse alinhamento de Fontes permitirá à sua energia Fonte manifestar-se no meio de seu peito, em seu coração e em seu timo e,
pouco a pouco, iluminar as zonas de sombra que possam subsistir, as cristalizações que possam, ainda, perdurar, apesar de seus
níveis de consciência que, certamente, afinam-se, cada vez mais, e que vão permitir-lhes afinarem-se, elevarem-se, ainda mais e cada
vez mais frequentemente, estar em contato de consciência e vibratória com essa dimensão nova que vocês experimentam agora.



vez mais frequentemente, estar em contato de consciência e vibratória com essa dimensão nova que vocês experimentam agora.

Nesse estado, vocês compreenderão e viverão, sobretudo, em toda lucidez, a noção de Unidade, a noção de empatia, a noção de
amor entre tudo o que está vivo.

Eu lhes agradeço por essa escuta especial que vocês têm para com o que eu lhes transmito.

É-lhes, agora, permitido colocar as questões que lhes pareçam úteis no eixo do que eu acabo de dizer-lhes, e que lhes permitirão ir
para esse controle da precisão de emoções e do pensamento.

Questão: como cultivar o melhor possível esse controle?

O único modo de melhor cultivar esse controle não é, absolutamente, um processo mental.
Não convém adotar um mecanismo de pensamentos para controlar o próprio pensamento.
Basta, simplesmente, a cada inspiração e a cada expiração, pensar, não nesse controle, mas pensar em religar-se à Fonte: vocês
inspiram o ar da Fonte e expiram o ar da Fonte.
É necessário que cada uma de suas células torne-se consciente de que ela é um receptáculo dessa Luz específica da quinta
dimensão.
É necessário que cada uma de suas células deixe irradiar sua Luz interior.
É necessário que cada uma de suas partes de corpo tome consciência dessa respiração da quinta dimensão.

Não se trata de controlar.
Quando eu falo de controlar, trata-se, sobretudo, de estar consciente da Fonte que os anima, de conectar-se ao Sol e à Terra, a cada
inspiração e a cada expiração, o mais frequentemente possível, antes de dormir, ao acordar, ao olhar alguém, ao olhar um vegetal, ao
olhar uma paisagem, estar consciente dessa respiração que está em vocês e da Fonte que vocês são.

Nós não controlamos as emoções pelas emoções; nós não controlamos o pensamento pelo pensamento, mas efetivamente, por esse
fenômeno de sentir, de respiração, de vai-e-vem entre quem vocês são e ao que vocês estão ligados e, em prioridade, esse planeta
que os porta e esse Sol que os faz viver.
Eles são, de fato, os dois arquétipos os mais fundamentais, os mais essenciais, que lhes permitem manifestar, aqui mesmo, o que
vocês são, nesse estado de consciência.

Se não houvesse esse casal indissociável de Fontes, vocês não poderiam ser, não poderiam manifestar o que vocês são.

Questão: como reconhecer se um pensamento está, totalmente, alinhado à Fonte?

Isso se reconhecerá num sentir específico.
A partir do momento em que sua consciência leva-se à sua cabeça e ao Sol, a partir do momento em que sua consciência leva-se aos
seus dois pés e à Terra.
Basta que seu pensamento, sua emoção, sua intenção conecte-se a essa Fonte Sol e a essa Fonte Terra para que, a partir daquele
momento, uma ressonância crie-se entre essas duas Fontes.
Essa ressonância vai, primeiro, ativar o sétimo chacra ou a «coroa», depois, os chacras dos pés vão entrar em ressonância.
A ressonância desses três pontos – cabeça e pés – vai permitir ativar sua Fonte coração.

Enquanto vocês permanecem centrados nessa Vibração de consciência da Fonte Céu do alto e da Fonte Terra de baixo, essa
conexão dos três pontos vai permitir conectar sua Fonte interior ao nível do coração.
E aí, nesse estado de ressonância, de reativação do que vocês são, vocês poderão apenas exprimir o pensamento, a emoção precisa,
o olhar preciso, o gesto preciso.
O controle situa-se nesse nível.

Não se trata de um processo de controle do pensamento, nem da emoção, nem de compreensão, mas, simplesmente, de um
fenômeno de sentir que vocês poderão experimentar, doravante, a cada minuto de sua vida: Fonte Sol, Fonte Terra, Conexão,
Ressonância, Ativação da Fonte de que vocês são.
E, naquele momento, unicamente: alinhamento, pensamento preciso, gesto preciso e emoção precisa serão seu lote quotidiano e a
manifestação a mais perfeita da expressão da vontade Divina e da vontade de alma de que vocês são.

Enquanto vocês sentirem o palpitar da Fonte do que vocês são, vocês estão na precisão da ação, na precisão da emoção, tanto no
fato de comer como de passear, como de falar, como de reencontrar.

Enquanto a Fonte vibra, vocês estão alinhados à vontade Divina.
Vocês devem habituar-se a viver com essa Fonte palpitante e vibrante, permanentemente, porque, na quinta dimensão, é esse
elemento que terá a maior importância, o maior significado.

Estando nessa vibração/pulsação, vocês têm acesso à humanidade, em sua totalidade; vocês têm acesso a todas as dimensões, a
todos os conhecimentos, a todos os ensinamentos, e vocês podem agir.

Quando vocês tiverem tomado consciência dessa vibração, dessa pulsação no meio de seu ser, se, a um dado momento, ela
enfraquecer, quando vocês estiverem estabelecidos, quando estiverem instalados nessa vibração, se, a um dado momento, ela
enfraquecer ou afastar-se ou interromper-se, vocês saberão que, naquele momento, vocês se afastam da vontade Divina.

Questão: o que você quer dizer por «revelação da consciência ao modo unitário»?

O que eu posso, simplesmente, dizer disso é que, a partir do momento em que vocês estão alinhados em sua Fonte de que vocês são
e que o que estiver na quinta dimensão será de modo unitário, nesse mesmo estado que vocês, vocês poderão interagir, comunicar-se,
diretamente, no que nós chamamos de coração a coração, mas que, para vocês, evocará, mais, o que vocês chamam de telepatia.
Esse fenômeno que vocês chamam «telepatia» hoje, em sua dimensão, será um processo inato na quinta dimensão.
O problema é que, se não há uma manifestação unitária da vontade de todas as Unidades que estiverem em presença, haverá
desordem, o que não pode ser o caso demasiado longo tempo na quinta dimensão devido, eu os lembro, à ausência do corpo físico de
terceira dimensão.
E o sofrimento não pode, tampouco, existir na dimensão na qual vocês vão entrar.
Não pode ali haver sofrimento; vocês não poderão existir, manter-se nesse estado quinto se não estão nesse estado permanente.
Não basta realizar o que vocês chamam o veículo Merkabah, realizar uma ascensão por uma ascese ou um trabalho pessoal, por uma



cultura do amor no sentido o mais nobre.
Convém, agora e já, que vocês se aclimatem a esses modos de funcionamento especiais, entretanto, perfeitamente naturais, muito
mais naturais do que aqueles nos quais vocês funcionam até o presente, que fazem e que são essa quinta dimensão.

Questão: a consciência individual será levada a desaparecer?

Não.
A individualização foi um fenômeno desejado, gerado pelos Senhores do Carma para esse sistema de humanidade.

As entidades que decidiram encarnar-se nesse plano de manifestação, seguir a evolução para uma sacralização, enriqueceram-nos,
todos, tanto o planeta como toda parcela de vida sobre este planeta como nesse Sistema Solar, da experiência da individualização.
Em momento algum a vida na quinta dimensão fará desaparecer essa individualização, mas haverá individualidades que não estarão
mais distanciadas e separadas, mas que funcionarão em Unidade.

Um pouco como alguns povos que não estão no passado, mas que vivem, espontaneamente, nessa dimensão coletiva, ao mesmo
tempo sendo almas únicas.

Eu quero falar, por exemplo, de alguns povos do intraterra, de alguns povos como os seres de Vega da Lyra, que vivem e perpetuam
sua individualidade e sua reunião à Unidade Divina, através das próprias individualidades.

Existem, efetivamente, outras vias de manifestação da Fonte primeira, outras vias de desenvolvimento e de expansão da vida, que não
se acompanham desse fenômeno de individualização.

A passagem de dimensão em dimensão, de expansão, cada vez mais ampla, de dimensões, não se acompanhará, em momento
algum, da perda da identidade que faz com que cada ser seja um ser único.

Minha entidade, como as entidades situadas bem mais alto na cadeia vibratória da expansão de consciência até a trigésima terceira
dimensão, guardam sua individualidade e a soma de todas as experiências vividas desde éons e éons.

Mas, em caso algum, mesmo um Sol Central, que é uma Fonte ao mais perto da Fonte primeira, não pode perder a Unidade que faz
com que ele seja ele mesmo.
Apenas o Espírito humano, habituado a essa forma pensamento, pode pensar que haja um risco de perda da individualidade.

Não há perda da individualidade, mas é como se cada individualidade estivesse conectada a todas as outras individualidades.
Não há mais distanciamento, não há mais separatividade.

Do mesmo modo como eu me exprimo nesse canal, ao mesmo tempo estando consciente de que eu sou uma consciência em outra
consciência.
E, entretanto, ao mesmo tempo estando no interior de uma consciência, eu não sou essa consciência.
E a consciência que me acolhe não é eu.
É, simplesmente, uma distância vibratória que permite uma conexão, uma comunicação.

***
Sugerido por Rosa Muruci
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Tradução para o Português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com/
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem vindos a vocês, caras almas de Luz, nesse espaço.
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu me dirijo a vocês, aqui e agora, para informar-lhes reajustes importantes que sobrevêm durante esses dois
meses de verão [primavera no hemisfério sul] que restam, tanto de seus veículos densos como de seus
veículos sutis, a título individual encarnado nesse plano, mas, também, dos realinhamentos que devem sobrevir
sobre este planeta que os porta.

De fato, seremos obrigados, forçados a modificar alguns alinhamentos telúricos, de maneira a permitir, tanto
aos seus campos pessoais, como aos campos planetários, expandir-se um pouco mais e alinhar-se a um novo
tipo de irradiação que é retransmitida por certo tipo de planeta, a fim de encarnar-se sobre sua Terra e em seus
corpos, na região do coração, o que vocês chamam o chacra do coração.

Durante esses dois meses, vocês arriscam a sentir, perceber algumas irregularidades, ou mesmo algumas
dores nessa região, atrás e à frente do corpo, em ressonância com o reequilíbrio planetário que deve sobrevir
durante esse período e que concerne aos centros/corações planetários, em acordo com seus
centros/corações pessoais.

Há, nesses reajustes, uma possibilidade que surgirá, para vocês, de exprimir, irradiar, ressoar, sintonizar a
irradiação de seu coração com o coração planetário.
Esse alinhamento e sintonização de seu coração com o coração planetário vai permitir-lhes tornar-se um pouco
mais sincrônico com a vontade da Fonte Pai e da Fonte Mãe.

De fato, esse realinhamento vai produzir-se de maneira pontual sobre este planeta, a um dado momento, do
qual vocês ouvirão falar como um fenômeno de erupção solar, de vento solar que provoca perturbações de
tipos elétricos em seu planeta.

Naquele momento, haverá necessidade de pacificar, em vocês, as vibrações e os ritmos dessa região de seu
corpo.
E, sempre em ligação com essa estabilização necessária em seu ser, vocês deverão absorver essa planta
chamada aubepine, flor de aubepine, astro floral que lhes permitirá resistir a essa pressão aumentada, que se
acompanhará de modificações de redes magnéticas terrestres, em lugares precisos, que são vórtices
energéticos que deverão realinhar-se com as novas frequências, de maneira a permitir uma melhor
concordância, um melhor relacionamento entre a Fonte Pai e a Fonte Mãe.

Seu coração deve reproduzir esse alinhamento.
Ele lhes permitirá irradiar esse estado de ser permanente entre suas duas polaridades – masculina e feminina –
de seu ser, não mais ao nível da esfera cerebral, mas, efetivamente, ao nível de seu órgão coração.
Esse fenômeno de alinhamento está, também, em relação com um fenômeno de alívio [torna leve].
Esse alívio é permitido para aproximá-los, um pouco mais, dos mundos dimensionais novos, de aspectos
essenciais de seu ser, de sua alma.
Isso se acompanhará de um desenvolvimento, ou mesmo de uma reativação de algumas potencialidades ou
de algumas memórias que fazem parte do que vocês são hoje.

Há, através desse alinhamento, capacidades novas que vão surgir, capacidades para estar no «eu sou», para
estar em acordo com o que vocês são e com a Fonte Pai e a Fonte Mãe.

Há, também, através desse alinhamento, uma sincronização com frequências mais elevadas, que são emitidas
pelo planeta e que são emitidas pelo Sol.
Vocês poderão, após esse verão, conectar-se, de maneira muito mais simples e ampla, à sua Fonte e à Fonte
das Fontes.

Nesse estado de canal do coração ativado, vocês poderão realizar a junção com o canal mediano da coluna
vertebral, a fim de recriar essa cruz magnífica que lhes permitirá, não viver dores, mas realinhar sua essência
primária com todas as facetas de sua personalidade em encarnação e com todas as facetas de vidas
passadas, do que vocês têm sido.
Não para revelar-lhes memórias dolorosas, mas para permitir-lhes, justamente, liberar-se, liberar-se na
simplicidade e na Luz autêntica.
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No momento dessa reunião, desse reencontro entre o canal do coração e o canal da coluna vertebral, vocês
poderão voltar a centrar-se, no mais profundo de seu ser, no fundo do que vocês são: a realidade total de
novos estados dimensionais, um pouco mais presentes em sua dimensão encarnada presente.

Vocês poderão experimentar novos dons, novas potencialidades e, sobretudo, poderão compreender, viver,
realmente, o que nós chamamos a Vibração do Filho.
Vocês poderão voltar a tornar-se o que jamais deixaram de ser, mas que haviam ocultado, pelos véus
espessos que foram colocados por seus próprios condicionamentos sucessivos, no curso de suas vidas.

Vocês vão voltar à vibração do Filho, a fim de permitir-lhes identificar-se, totalmente, à Origem e à sua Fonte.
Nesse estado de consciência centrada no coração, vocês poderão experimentar, totalmente, a dimensão da
alegria autêntica, a dimensão da alegria sem objeto, a dimensão do coração, que não prejulga em nada
qualquer elemento exterior, mas que está, simplesmente, centrada na pulsação primordial da Fonte Pai e da
Fonte Mãe.

Realinhando essas duas polaridades, esses dois eixos da cruz horizontal e vertical, vocês poderão irradiar.
Vocês poderão emanar de seu ser a realidade do que vocês são.

Nesses instantes específicos, privilegiados, vocês poderão experimentar a Unidade transcendente do que
vocês são.

Antes do fim de seu verão, vocês poderão conectar-se a certo número de memórias que vão bem além do que
vocês chamam suas vidas passadas, mas às suas memórias de almas, às suas memórias do além deste
planeta, bem antes do que vocês chamam, do que nós chamamos com vocês «a queda».
Vocês poderão rememorar-se, realmente, do que vocês são.
Vocês poderão experimentar o cristal interior que vocês são.

Nesses momentos privilegiados que sobrevirão de maneira inesperada, e não querida ou desejada, em função
das infusões dessa nova energia de alinhamento ao nível do planeta, vocês poderão viver estados de
consciência que vão aproximá-los de momentos precisos, que nós chamamos, com vocês, «a ascensão».
Nesses curtos instantes, vocês prefigurarão, em si, fenômenos semelhantes àqueles que se produzirão em
alguns anos, no momento oportuno.

Nesses momentos, não decididos por vocês mesmos, vocês sentirão essa fusão de duas matrizes –
masculina e feminina – não ao nível da cabeça, mas, realmente, ao nível do coração.

Ao nível dessa fusão, vocês reencontrarão a Unidade essencial entre sua alma, seu Espírito e seu corpo, em
alinhamento total, por intermédio do canal do coração e do canal da coluna vertebral.
Vocês poderão revivificar o que vocês são, realmente.
Vocês poderão tomar conhecimento, realmente, do que acontece do outro lado do véu, quando o corpo e o
peso da terceira dimensão não estão mais aí, e vocês reencontram sua essência verdadeira.

Haverá, para alguns de vocês, grandes alegrias, no mínimo, grandes choques de descobrir o que vocês são,
realmente.
Alguns outros de vocês poderão compreender, realmente, o jogo das dimensões múltiplas do ser, que fazem
esses incessantes vai-e-vens entre o inspirar e o expirar da vida e da morte.
Vocês vão, enfim, compreender, enfim, aceitar, totalmente, em seu ser, que a dissolução é, sempre, seguida
de uma coagulação.
Após a solução, há a coagulação, e isso em todas as escalas da criação.

A lagarta apenas pode tornar-se borboleta a partir do momento em que ela aceita dissolver-se, a fim de tomar
uma nova forma.
É o mesmo para a alma humana que deve aceitar morrer para renascer, e nascer para voltar a morrer.

Há, nessa compreensão e, sobretudo, nessa vivência que vocês terão, cada um, certamente, em graus
diversos, a capacidade de aceitar, em toda consciência, o que é a vida, o que é a morte.
Esse véu essencial, que era mantido pela presença da terceira dimensão e pelo jogo da encarnação, desde
muito numerosos milênios, vai, hoje, pouco a pouco, rasgar-se, a fim de permitir-lhes compreender e viver, em
todo o seu corpo, essa noção de imortalidade, que lhes faz tanta falta, que está, de momento, presente em
vocês, apenas sob forma de vaga crença ou de vaga percepção, e que vai tornar-se um fenômeno tão certo
como o Sol que se levanta pela manhã e que se deita à noite.

Vocês vão, enfim, aceitar esse fenômeno e compreender, naquele momento, que nada é mais importante do
que o jogo da vida, independentemente de todos os condicionamentos que vocês se puseram,
progressivamente e à medida das encarnações e dos séculos passados sobre este planeta; que vocês são,
realmente, uma alma livre; que, a cada instante, ela tem a escolha total do que ela deseja experimentar, para
além das limitações do que vocês chamaram as leis de retribuições ou as leis de ação/reação.

A ação/reação foi criada, unicamente, para essa dimensão presente na qual vocês estão, a fim de experimentar



certo número de coisas que foram decididas no alto, por algumas entidades de Luz que vêm de planos supra-
angélicos e que decidiram fazê-los experimentar o princípio da dissociação entre o corpo e a alma, a fim de
afirmar, um pouco mais, sua alma e a fim de iluminar, um pouco mais, a matéria.
Há, nessa ruptura do véu, um reencontro fantástico com o que vocês são, realmente.

Eu os autorizo, obviamente, a divulgar essa informação, de maneira a que o máximo de pessoas seja
informado do que vai advir durante esses dois meses, durante esse desenvolvimento extremamente importante
para suas almas.
Isso os fará tomar consciência da futilidade de suas preocupações quotidianas, da futilidade das relações que
vocês têm estabelecido, tanto com seus ascendentes e seus descendentes como com seus superiores e
seus inferiores, como com suas convenções de sociedades.

Iluminados pela Luz da alma e a compreensão real, intelectual e de consciência do que é a alma, vocês não
serão, nunca mais, como antes porque, quando tomam consciência do que vocês são, realmente, vocês não
podem mais ir contra o que vocês são, qualquer que seja o preço a pagar.

De fato, não há qualquer preço a pagar, a não ser o peso do apego e o peso das convenções e o peso de
seus passados que devem ser dissolvidos pela Luz da alma.
Isso é um processo prévio, indispensável à ascensão.

Não pode haver acesso à quinta dimensão enquanto o Espírito não iluminou, totalmente, em vocês, cada uma
das células de seu corpo e não permitiu ao seu corpo o reencontro da Luz que vocês são.
E, naquele momento, as mudanças são as mais importantes que uma alma tem a viver na encarnação, qual
seja, a vivência em consciência e intelectual, em seu cérebro, do que vocês são, realmente.

Naquele momento, sua vida não poderá mais, jamais, ser a mesma, porque, aí, nós não estamos na presença
de fenômenos que vocês chamam «iniciáticos» ou de experiências que vocês chamam «iniciáticas», mas,
verdadeiramente, num novo estado de vida, que é a verdadeira vida e não o sucedâneo de vida que vocês têm
desde tantos e tantos anos nesse mundo de terceira dimensão, mas que, entretanto, permitiu-lhes
compreender, fortificar sua Luz, mesmo que vocês tenham a impressão de descer, em alguns momentos, às
sombras e escuridões as mais profundas.

A experiência desejada pelos seres supra-angélicos e, em especial, os Lipika Cármicos, foi, simplesmente,
destinada a forjar, a densificar, a fortificar, um pouco mais, a potência de sua alma.
E, obviamente, isso foi doloroso, porque há algo, que, a priori, podia parecer contrário à alma e que, a priori,
podia fazê-los descer aos limbos e às profundezas do que vocês chamam a sombra.

Há, através dessa reconexão ao que vocês são, realmente, uma transcendência total do que vocês serão
então.
Essa transcendência poderá ser chamada «iluminação», mas a palavra a mais exata é a palavra
«transfiguração».
É a que corresponde mais à realidade do que vocês vão viver, cada um em graus diversos, cada um em função
do que já chegou a fazer nesse plano.
Entretanto, qualquer que seja o grau e a importância da revelação, essa transfiguração acompanhar-se-á de
uma mudança radical dos modos de funcionamento do que vocês são em sua vida e sobre este planeta.

Aí está, caras almas de Luz, o que eu tinha a transmitir-lhes, e aí está por que eu me esforcei para penetrar, o
mais rapidamente possível, nesse canal aqui presente, assim como eu o fiz em outros canais.
A informação circula por intermédio da maior parte dos médiuns em serviço, porque esse é um fenômeno, eu
diria, essencial, não capital, entretanto, essencial, do que deve acontecer ao seu planeta, antes do final deste
último período de sete anos.

Aí está, caras almas de Luz, eu lhes trago minha bênção.
Eu lhes aporto meu amor.
Eu os amo e eu os abençôo.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, caros filhos.

Eu os saúdo, eu lhes trago a minha bênção.
E, inicialmente, se vocês o permitem, vou responder aos seus questionamentos e interrogações, antes de dar-
lhes algumas informações de ordem geral e terminar esse trabalho tão querido ao meu coração, de abertura de
seus corações e de comunhão ao meu coração.

Questão: como saber o que convém abandonar para encontrar a «precisão»?

Você deve abandonar tudo o que o põe na confusão.
Você deve abandonar tudo o que o põe na dúvida.
Apenas deve permanecer, apenas deve amplificar-se a ação precisa.
A ação precisa, que é definida como aquela que vai permitir-lhe centrar-se em seu coração, aquela que vai
permitir-lhe aproximar-se desse estado de Unidade, desse estado de alinhamento, desse estado no qual não
há lugar para a dúvida, desse estado no qual o trabalho, efetivamente, feito ao nível da consciência, é uma
certeza.

A vontade de Bem que o anima não deve deixar-se perturbar por técnicas ou meios contrários a essa vontade
de Bem.
Mas a vontade de Bem não deve ignorar que há elementos que, por vezes, mesmo que eles se assemelhem a
coisas que possam ir ao sentido da Divindade, não vão ao sentido da Divindade, mas ao sentido da divisão.

É essencial que você faça, você mesmo, as escolhas que são necessárias ao seu ajustamento.
A melhor prova do ajustamento está na unicidade, na fluidez da Unidade e compreender que, a partir do
momento em que o trabalho é bem feito, há uma pacificação do coração, pacificação das emoções e
sentimento de precisão na consciência.
Aí se situam suas escolhas entre o que você deve abandonar e o que deve privilegiar.

Questão: poderia falar-nos de uma ferramenta que se chama «constelações familiares»?

A partir do momento em que, num trabalho, qualquer que seja, mesmo que não seja um trabalho, mas uma
simples discussão, vocês façam aparecer uma emoção que pertence, necessariamente, ao passado; há
ressurgência desse passado na estrutura viva.
Essa ressurgência do passado, que já estava cristalizado em algum lugar, vai mobilizar-se, vai expandir-se ao
nível da consciência, para permitir a tomada de consciência total, se não era o caso.

O único problema inerente a esse gênero de trabalho é que a cristalização que se descristaliza vai, num terceiro
tempo, voltar a cristalizar-se, ainda mais profundamente, e voltar a descer.

Há um erro fundamental de todas as correntes psicológicas, desde mais de cem anos, sobre este bom planeta,
que é crer que basta puxar um evento do passado à consciência para transcendê-lo.
Ora, é necessário eliminar esse problema.

A única coisa que vocês têm a puxar à memória é a lembrança de sua Divindade e a lembrança de sua centelha
primordial e da Fonte que vocês são e do Amor que vocês são.
Qualquer caminho que puxar à consciência outra coisa que não a consciência do Amor que vocês são é uma
heresia, no sentido espiritual.

A única coisa que pertence ao passado, mas que deve manifestar-se em seu presente, é sua essência original
Divina, a realidade do que vocês são.
Porque vocês são Amor, não duvidem, e de toda eternidade, e tudo o que quiser fazê-los lembrar, voltar à sua
consciência, que não seja essa autenticidade do Amor que vocês são, é um erro.

Agora, é evidente que nós podemos conceber que alguns seres estão tão rigidificados, solidificados em seu
passado que, efetivamente, descristalizar, aparentemente, esse passado, vai permitir a eles poder avançar,
liberar-se, como vocês dizem, e avançar para algo de mais luminoso.
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Entretanto, não é nada disso.
Vocês deveriam aproveitar-se desse momento em que há abertura de consciência para sofrimentos do
passado para reconduzir esses seres à sua Divindade essencial do instante presente.

Não se libera o peso, puxando-o no presente.
Libera-se o peso encontrando a coisa que alivia.
O peso e a gravidade fazem parte do passado.
A leveza faz parte de seu futuro, assim como a lembrança a mais antiga que está em vocês, da origem de sua
alma e da essência que vocês são, que é Amor.

A partir do momento em que há abertura de consciência, mesmo se é em relação a um fenômeno que
pertence ao passado e a um sofrimento, no momento preciso em que há abertura de consciência, através da
manifestação da emoção, há a possibilidade, nesse instante, e unicamente nesse instante, de fazer passar a
Divindade do homem.

E, aí, há um elemento essencial, que é como um clique, que consiste em trabalhar numa zona «gatilho», de
maneira a derivar essa manifestação emocional, que é uma tomada de consciência de um passado que havia
sido ocultado, para evitar que ele volte a cristalizar-se num terceiro tempo, ao nível do corpo físico e favoreça o
aparecimento, infelizmente, de doença muito grave.

Convém, para isso, nesse momento preciso em que há revelação da consciência, revelação da emoção na
consciência, em relação a esse sofrimento do passado, transformar essa tomada de consciência da emoção
passada pelo Amor.
Isso necessita de uma técnica energética extremamente precisa, que vai consistir em conectar seu próprio
coração com o coração daquele ou daquela que vive isso e, também, com aquele ou aquela que recebe isso
(que é o terceiro termo da constelação, que não é aquele que é submetido à constelação, mas aquele que é o
revelador da constelação).
Convém, a ele também, colocar-se em contato com o coração, de maneira a que compreenda que a emoção
que ele permitiu revelar não é a dele e não possa cristalizar-se, nele, em níveis mais profundos.
Convém, no momento em que essa consciência é aberta, colocá-la ao nível do coração.
E isso é muito fácil: basta pensar ali e basta estar, si mesmo, como animador, na dimensão do coração e
transmitir essa dimensão do coração àqueles que participam.
E, nesse caso presente, que é tornado possível de acordo com a qualidade do animador de poder, nesse
momento preciso e não num tempo diluído e não num futuro e não em outro momento, poder derivar essa
energia emocional para a energia do coração.

Questão: no contato do coração, há precauções a tomar?

A precaução essencial consiste, antes de começar esse exercício, como começar qualquer ato em sua vida,
em aportar um gesto de bênção, de agradecimento ao Céu e à Terra, o que se poderia chamar, também, uma
conexão ao Céu e uma conexão à Terra.

É necessário conectar-se, conscientemente, à sua Fonte Pai/Sol e à sua Fonte Mãe/Terra, de maneira a estar
alinhado, de maneira a favorecer a fluidez da Unidade e a hiper sincronia que sobrevêm nesses momentos em
que vocês estão alinhados com suas Fontes.

Lembrem-se de que vocês são Amor e de que vocês são Fonte, assim como a Fonte Sol e a Fonte Mãe.
E, se no momento desse trabalho de constelações, ou em qualquer outro momento do dia, vocês cuidam e
tomam consciência de sua ligação ao Céu/Pai e à Mãe/Terra, às suas próprias Fontes desdobradas,
certamente, mas que vocês estão, como terceiro termo, naquele momento, não pode haver efeitos nefastos
nas estruturas.
Convém, portanto, para todas essas pessoas que queiram trabalhar na consciência e fazer liberar – mesmo
que seja um erro, vocês compreenderam agora – o que está enquistado nesse passado e que dá a impressão
de ser freios potentes à liberação (não da alma, infelizmente, mas do ego, unicamente), estarem alinhadas,
estarem, perfeitamente, nessa verticalidade de conexão à Fonte Sol e à Fonte Terra.

Nessas condições, o trabalho de coração a coração torna-se fácil.
Não pode haver impacto e impregnação de energia de cristalização, tanto no animador como no constelado,
como no revelador.

Questão: como saber se algo é «preciso» ou não?

Cara alma, tudo o que lhe aporta alegria e contentamento, tudo o que permite aproximar-se de sua dimensão
essencial e de sua compreensão de Fonte amorosa e precisa, deve ser continuado.
Entretanto, se há uma interrogação que vem ou parece-lhe ser um freio ao que você é, ao que você exprime e
ao que sente, no mais profundo de seu ser (que nem sempre sai ao exterior, porque há freios, efetivamente,
naquele momento), essa atividade, qualquer que seja, deve ser abandonada.
Agora, se uma atividade, qualquer que seja, se um encontro, qualquer que seja, põe-no nesse estado que
parece aproximá-lo de seu coração e de sua essência, esse encontro, essa atividade deve prosseguir,



obviamente.

Tudo é questão de ressonância, de ressonância e de afinidade.
O que você sente, quando faz isso ou aquilo?
O que você sente, quando participa disso ou daquilo?
O que você sente, quando encontra tal pessoa ou tal outra pessoa?
Se isso o aproxima de seu coração, naquele momento, isso é exato.
Se isso o afasta, de uma maneira ou de outra, através da manifestação de um desconforto, isso não é exato e
deve ser abandonado.

Você tem, em si, todos os elementos chaves para perceber, sentir e compreender isso.

Questão: como gerir os próprios medos?

Cara alma, o que você exprime como medo corresponde a uma falta.
Tudo o que exprime a falta e o medo induz, automaticamente, a manifestação da falta.

Convém, nessa atitude mental, pôr todo o seu coração para funcionar e decidir, em função das ideias, em
função da realidade e da verdade, eventos que sobrevenham em sua vida, o que você quer e deve fazer, em
função do que querem sua alma e seu coração.
Nesse caso, o medo e a falta estarão, totalmente, ausentes, porque você estará na precisão.
E, a partir do momento em que há precisão, há justiça de retribuição.

Em nenhum caso, a partir do momento em que o caminho escolhido é o caminho preciso, pode haver medo ou
falta, porque você é Amor e o Amor é abundância e o Amor é expansão, o Amor é alegria e não prazer.

Questão: como atingir esse estado de alegria, esse estado de Amor?

Caras almas, o que vou propor-lhes fazer, ao final de nossa reunião, é facilitar o acesso à dimensão da Fonte
Coração, a fim de fazer viver, em vocês, essa experiência, e poder reproduzir essa experiência, em vocês, a
cada momento que faça seu sopro de vida.
Isso não se pode fazer através de palavras.
Isso não se pode fazer através de uma linguagem, porque está além das palavras e da linguagem, mas,
efetivamente, no aspecto vibração, no aspecto consciência pura, destituída de qualquer apego aos referenciais
passados e destituída de qualquer apego a qualquer julgamento ou apreciação, mas, simplesmente, na
vivência do instante.

Questão: como fazer para conectar-se coração a coração com o outro, sem resistências?
Cara alma, as resistências que você sente não são de responsabilidade de sua alma, obviamente, mas de seu
ego, de sua personalidade, que tem medo de soltar, totalmente, que tem medo de deixar fazer.
Ora, a dimensão do coração necessita, necessariamente, do que vocês chamam um abandono, um soltar, ou,
ainda melhor, um deixar fazer.

É necessário, efetivamente, ser derrotado, para deixar o Amor sair de si.
Ser derrotado necessita depositar as armas, ou seja, depositar o ego e lançar-se, corpo e alma, nessa
dimensão na qual não há mais lugar para o medo, nem para a falta, nem para a personalidade.
São palavras, mas é um ato energético de abertura total: o que nós faremos, se vocês, efetivamente, quiserem,
no fim da sessão.

Não há técnica, propriamente dita, para chegar a isso, há apenas a experiência da consciência, a um dado
momento, que libera, totalmente, em relação aos seus medos, em relação às suas faltas e em relação ao ego.
É necessário, não vencer o ego, o que seria, ainda, uma manifestação do ego, mas é questão de que a
vibração da alma impregne, totalmente, a totalidade do que você é.

Questão: posso recorrer aos meus «Guia», durante os tratamentos que dou?

Há, obviamente, um momento em que você entra em contato, aproxima-se da Fonte que você é.
Há uma ressonância, obviamente, com algumas entidades de Luz autêntica, que estão presentes, unicamente,
nesses momentos.

É, mesmo, solicitado a você, cara alma, para estar assim, o mais frequentemente possível em sua vida de
todos os dias e a cada minuto que faz sua vida nessa dimensão.
O que você chama seu «trabalho» é, de fato, uma condição de serviço, e não se esqueça de que esse serviço
deve, também, e em prioridade, servir a você mesmo.
Convém a você, a cada minuto de sua vida, colocar-se nesse estado vibratório propício ao encontro.

No momento em que você trabalha na terapia, convém pôr-se ao seu serviço, de maneira que essas presenças
manifestem-se porque, a partir do momento em que você entrar em contato com esses seres de Luz autêntica
que o acompanham, independentemente dos períodos de tratamento, você vai compreender que não pode
haver lugar para o vazio, para o medo e para a falta em você.



Por que, simplesmente, agir ou colocar-se em conexão ou aproximar-se, em todo caso, de sua Fonte,
unicamente no momento de servir aos outros?
Por que não estar nessas condições a cada instante de sua vida, para servir-se a si mesmo, a cada instante de
sua vida?

É importante estar nessa dimensão para si mesmo, antes de estar para os outros.
E, isso, você pode fazer a cada minuto, a cada sopro, instantaneamente, mesmo fora de seu local de trabalho.

Tudo isso é apenas um condicionamento que você colocou, um condicionamento a mais, que faz com que
você aceite ou julgue-se digna de receber essas presenças de Luz autêntica, unicamente, no momento em que
pratica seus tratamentos.

Mas é-lhe solicitado, obviamente, para aceitar e reconhecer que você está na gratidão, a cada minuto de sua
vida, e que você tem o direito, e o dever mesmo, de estabelecer esse contato fora de seu trabalho, ainda que
seja apenas para si mesmo, e para sua vida afetiva e para sua vida social.

Agradeço a vocês, queridas almas.
E gostaria, antes de começar o trabalho, de fazer um pequeno aparte, agora, sobre o que se revela,
progressivamente e à medida dos dias que passam sobre este planeta.

Desde numerosos meses, nós temos falado, longamente, da Mãe da água.
A água é, efetivamente, um elemento essencial, que é o apoio da vida.
Como mãe das águas, eu já lhes anunciei, há vários meses, eventos que devem sobrevir, a título de
compreensão, para o ser humano, mas que são, também, o resultado de erros ligados à água, que foram
cometidos um pouco por toda a parte sobre este planeta: a negação da potência da água, através de seu papel
fecundante e fecundador.

Convém, hoje, tomar toda a medida do que está acontecendo, a fim de compreender que o que vocês veem
como exterior a vocês, como distante de vocês, como se não lhes concirna, como se não os toque, sobrevém,
também, obviamente, no interior de vocês.

Há uma revolta da água.
Há uma reorganização ou um ensaio de reorganização da água interior, de sua fluidez interior.

Não se esqueçam de que a água representa a memória de vidas, da vida.
Há, em vocês, essa agitação de água, portanto, de memórias.
O que vocês veem no exterior, aparentemente distante, esse excesso de água, associado ao elemento ar,
acontece, exatamente do mesmo modo e de maneira sincrônica em vocês, obviamente.
E as subidas emocionais que são ligadas aos medos e à tristeza, que são ligadas à água e ao ar, e, para a
França, ao fogo (ou seja, de algum modo, o elemento cólera), que se vê exteriormente, são, também,
manifestações interiores.

A falta de água corresponde à insuficiência, não de medo, mas à insuficiência de estabilidade da França.
Tudo o que vocês observam no exterior pode ser reportado ao seu interior.
E, hoje, através das manifestações de elementos exteriores, vocês compreendem os elementos interiores que
se manifestam em sua vida, em função do que vocês são, em seu esquema evolutivo.

É extremamente importante, extremamente útil compreender o que acontece no exterior, mesmo de maneira
extremamente distante, como sendo o reflexo do que acontece em seu interior e compreender o que se
manifesta em sua vida, à Luz do que acontece no exterior e que, aparentemente, não parece concernir-lhes e
que, no entanto, concerne-lhes, no mais alto plano.

Aí se encontra um caminho de compreensão, certamente, mental, mas de assimilação do que vocês são e de
para que vocês se inclinam e devem ir, em função das manifestações, certamente desagradáveis e certamente
trágicas, que começaram nessas últimas semanas, com um pouco de atraso em relação ao que havia sido dito
por Miguel e, entretanto, bem presentes, infelizmente, em seu planeta, mas, infelizmente para sua maior
felicidade e sua maior abertura e para seu maior aprendizado de Luz.

Se, efetivamente, quiserem, agora, vamos passar a esse trabalho, eminentemente prático, no silêncio do
coração.

Eu lhes peço, simplesmente, conscientemente, que se inclinem para o Sol e pensem nesse Sol como Fonte
de Luz, e estabeleçam um contato pela cimeira de sua cabeça a essa Fonte magnífica, que é seu Sol físico.

Do mesmo modo, pensem em suas plantas dos pés e imaginem o núcleo de nossa querida Mãe Terra, esse
cristal Fonte que está ao centro do planeta, um imenso cristal que vibra e palpita.

E, sob suas plantas dos pés, vocês estarão em contato com essa Fonte que vibra e palpita, a Fonte Mãe e a



Fonte Pai, lá em cima.

E, agora, vamos revelar o Amor de que vocês são.
E sua consciência leva-se ao seu coração, no meio do peito, não o coração físico, mas o coração espiritual, o
coração Divino.

E vocês deixam essa energia, essa consciência que ganha seu peito crescer, como uma sombra que se
propaga.

Assim, meus queridos filhos bem amados, eu lhes agradeço por serem o que vocês são, e eu lhes agradeço
por terem me permitido manifestar com vocês.

Eu os amo e eu lhes aporto a minha bênção, a fim de que vocês continuem a ser a Fonte que vocês são.

Estejam certos de meu amor e do amor do Pai, porque vocês são Amor.

Eu os abençôo.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, caras almas de Luz

Estou feliz por reencontrá-los neste espaço.
Esse caminho, essa estrada vai permitir-lhes, nos períodos que vocês vão viver e nos tempos que vêm,
reencontrar sua Unidade fundamental.

Eu lhes peço, vigorosamente, para continuar seu caminho, mas, também, pôr-se na estrada para sua Divindade,
para o que vocês são, fundamentalmente.

Meu coração de Mãe regozija-se com o que vem, com o que é.
Essa colocação na estrada com sua Divindade essencial, para sua Unidade, para sua Fonte.

Vocês são filhos de Luz, filhos da Lei de Um, filhos da Unidade.
Eu me regozijo, sinceramente, por esse período abençoado, esse período tão querido ao meu coração,
porque ele verá tantas e tantas almas iniciarem nessa estrada e nesse caminho para a Unidade que vocês
haviam esquecido tanto.

É-lhes pedido, vigorosamente, para centrar-se em seu coração, recentrar-se para seu centro, a fim de
reencontrar a essência de quem vocês são.
Há, em vocês, caras almas, essa sede de Luz, essa sede de Unidade, essa sede de Divindade.
É-lhes, vigorosamente, solicitado para retornar ao caminho de seu ser essencial, ao caminho da Unidade,
nesse espaço que nós chamamos o coração.

Vocês vão reencontrar, recentrando-se, o brilho da Fonte, o brilho da Unidade, neste período abençoado no
qual a realidade da dimensão da Unidade, a realidade da dimensão Crística é-lhes oferecida, graças à Luz, pela
Luz que vocês são.

Progressivamente e à medida das tempestades exteriores desse mundo, ser-lhes-á solicitado para entrar na
tranquilidade de seu ser, na tranquilidade de sua Unidade, na qual não há mais ondas, não há fogo, não há
tempestade, mas na qual vocês estão em comunhão, em união com o Pai, com a Unidade de quem vocês são.

Caras almas de Luz, cada uma em seu caminho, cada uma em sua estrada está no caminho, está na estrada
para essa graça, essas núpcias cósmicas, místicas, de sua Fonte e de quem vocês são.

Há extremamente muito tempo que alguns de vocês perderam de vista quem vocês são e, neste período de
graça, neste período magnífico, abençoado, vocês poderão voltar a contatar quem vocês são, realmente, no
fundo de seu ser.

Meu desejo de Mãe é o de permitir, ainda mais facilmente, por minha irradiação e por minha presença,
reencontrar, fundamentalmente, essa dimensão que vocês são.

Eu estou aí, tal uma Mãe amorosa, tal uma Mãe que deseja apenas sua liberação, apenas sua tranquilidade de
coração, apenas seu fenômeno de liberação, apenas seu fenômeno de abertura total à sua dimensão real.

É tempo, caras almas, de abandonar os funcionamentos passados, as experiências passadas, os apegos
passados.
É tempo de colocar-se no aqui e agora, a fim de vislumbrar o que vocês são, realmente, de toda a eternidade,
e o que os espera, de toda a eternidade.

Há, nesses momentos abençoados, e para os períodos que vêm, portas que se abriram, janelas que se
abriram, a fim de deixar ir à tona, em suas almas aqui presentes, mas em todas as almas sobre este planeta, a
realidade da Unidade do vocês são, a fim de reencontrar a alegria inerente à manifestação da vida Una, à
manifestação da Unidade que vocês são.
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Nisso, meu papel de Mãe vai permitir-me, devido à presença de suas estradas, de seus caminhos, devido à
presença dessa graça de Luz, derramar, em vocês, a abertura dessa dimensão autêntica, mas, antes, quero,
efetivamente, responder ou mesmo interceder em relação às suas demandas, em relação aos seus
questionamentos, em relação ao que permitirá abrir, ainda mais, as válvulas de seus corações, a fim de permitir
à Trindade restabelecer a Unidade em seus corações.
E, para isso, aceitem minha bênção, prévia ao trabalho que vamos fazer, juntos, caras almas de Luz.

Vamos começar, se efetivamente quiserem, nosso trabalho de recentragem e de abertura de seu coração.

Eu me regozijo, caras almas, por aportar-lhes essa forma específica de bênção.
Eu lhes peço, simplesmente, para levar sua consciência, seu olhar, sobre essa parte de seu ser que é seu
centro, sua Fonte, seu coração.
Não seu coração físico, mas, aí, vou pedir-lhes para levar sua consciência à frente de seu coração e imaginar
que, alguns centímetros acima de seu coração, e à frente de seu coração, brilha um diamante e, simplesmente,
permanecer nessa percepção.

Eu lhes agradeço, caras almas, por esse encontro.
Eu lhes aporto toda a minha bênção.
Estejam certos de meu Amor.
Estejam certos da Luz que vocês são.
Eu os amo e eu os abençôo.
E vamos sair agora.

__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

Mensagem do primeiro ano de intervenções de MARIA no site Autres Dimensions

~ É HORA DE VOLTAR PARA CASA ~

Boas vindas a vocês, meus queridos Filhos, eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Vocês me veem alegre por acolhê-los, por participar da sua evolução para o Coração Sagrado, no seu retorno

à Unidade, no seu caminho para a pureza de Coração, para a pureza da alma que vocês sempre foram.
Eu estou aí para permitir-lhes favorecer a plena eclosão, o pleno florescimento do seu potencial de Amor e da

conformidade com a Lei do UM.
Eu venho ajudá-los a caminhar nos passos do meu Divino Filho, a fim de perfazer a sacralização deste planeta

e dos seus habitantes, sejam eles quem forem.
Eu venho a vocês para ajudá-los a encontrar o seu próprio Centro, a sua própria FONTE, a fim de evitar que se

dispersem em caminhos que não são aqueles da Divina Luz autêntica.
Eu venho a vocês para acompanhá-los nesse caminho tão importante, nesses momentos tão importantes, a fim

de encontrarem a verdadeira Alegria, aquela do Coração pacificado e unificado.

***

É tempo, de agora em diante, de revelar e de despertar, em vocês, a plena expressão do que vocês São.
É tempo de despertar, sim, realmente, totalmente.

É tempo de aceitar dizer “sim” à vontade espiritual mais alta dos Céus, aquela da FONTE Suprema, mas,
também, “sim” às suas profundezas, às profundezas deste planeta: a FONTE Mãe, duplicada da FONTE Pai, a

fim de casar-se, de acalmar um ao outro.
Assim, em vocês, vocês são a FONTE, mas, no entanto, vocês participam da divisão da FONTE em suas duas

polaridades - feminina e masculina - a fim de poderem ver-se, mirar-se, vocês mesmos, nessa Irradiação da
pura Luz de Amor, a fim de reunificarem-se, no seu Coração, as polaridades que pareciam, até agora,

afastadas uma da outra: a vida material e a vida espiritual.
Lembrem-se das palavras do meu Filho, não tem muito tempo: “vocês não são deste mundo, mas vocês estão

MARIA - 24 de setembro de 2005 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


neste mundo”.
De fato, raros são aqueles que têm uma origem puramente terrestre, como vocês dizem, mas vocês

peregrinam de vida em vida, de planeta em planeta.
Algumas ilusões fizeram-nos crer que vocês iriam retornar ao pó.

Algumas ilusões levaram-nos a esquemas de dissociação cada vez mais importantes e cada vez mais
afastados da sua FONTE e da possibilidade de ressonância da sua FONTE com a FONTE primordial, da qual

todos vocês emanaram.

***

O tempo do Reencontro agora chegou.
Reencontro, Núpcias, em relação ao que vocês São, mas também de onde vocês vêm e para onde vocês

retornam.
A Luz deve se apresentar, agora, totalmente.

A iluminação deve ser total quanto à sua origem, quanto à sua FONTE, quanto ao que vocês São.
Convém, para isso, deixar trabalhar em vocês as forças da Luz que vão, pouco a pouco, dissolver,

descristalizar, descoagular o que vocês cristalizaram, pelo medo, a maior parte de vocês.
Convém, nisso, não entrar em resistência e deixar livremente esta Luz se propagar, através dos seus canais,

através dos seus circuitos, a fim de garantir que as diferentes etapas de passagem sejam facilitadas.
Isso deve ocorrer de maneira fluida, de maneira simples, de maneira autêntica.

Convém estar à escuta dos sinais que não enganam, à escuta das suas próprias percepções.

***

O que vai no sentido da alegria é da ordem do Divino.
O que vai no sentido da resistência, da contração, não é Divino.

A FONTE Pai/Mãe quer apenas a sua total expressão da FONTE.
Enquanto emanações da FONTE, filhos da FONTE, filhos da Lei do UM, essa herança e essa promessa foram-

lhes apontadas de todos os tempos.
Somente a opacidade e os véus colocados por suas descidas progressivas nos véus da matéria, nas
retomadas desta encarnação puderam, gradativamente e à medida das suas encarnações, afastá-los

aparentemente desta realidade.
Mas nós sempre estivemos aí, tanto eu, enquanto Rainha dos Céus e da Terra, como as outras Dimensões

acima e abaixo de vocês, sempre estivemos aí para desviar o que podia prejudicar o que vocês São.
Mesmo os eventos que vocês vivenciaram em um sentido de sofrimento, estiveram aí apenas para revelar o

seu potencial de alegria.

***

Hoje, é pedido totalmente para se afastarem firmemente, com toda clareza, com toda consciência, dos
elementos que poderiam mantê-los nesta tristeza, nesta ausência de alegria, por que a FONTE é Luz.

A FONTE é Alegria, e vocês são esta Luz.
Convém desengajar-se de tudo o que iria contra o que vocês São, seja no nível da família, no nível profissional,

no nível dos seus apegos.
Tudo o que viria contradizer o que vocês São, realmente, não é mais útil, não tem mais que ser mantido nos

seus passos, no seu entorno.
De fato, nesses fenômenos que chamamos, no tempo do meu Divino Filho, de “Ressurreição”, que, hoje,

vocês, com justa razão, denominaram “Ascensão”, e que vem para vocês a grandes passos, torna necessário
vocês lavarem as suas vestes de Luz no que foi chamado de Sangue do Cordeiro, que é o sangue da

purificação daquele que se sacrificou por vocês, a fim de tornarem-se, vocês mesmos, os seus próprios
Mestres, de não mais seguirem um Mestre exterior a vocês mesmos, mas simplesmente de consolidar um

ideal de Luz que foi tão bem encarnado, naquele momento, pelo meu Divino Filho.

***

Há, em vocês, esta perenidade de Luz.
Há, em vocês, a plena potencialidade das estrelas.

Há, em vocês, coisas que apenas pedem para exteriorizar-se, para manifestar-se, a fim de fazê-los crescer nos
planos dimensionais e, isso, indefinidamente.
Não há limites para o seu potencial de Alegria.

Não há limite para o desenvolvimento da FONTE que vocês São.



Não há limite para a expressão do seu pleno potencial de Divindade, exceto aquele que vocês mesmos
colocaram.

Ninguém mais do que não vocês mesmos, no nível da sua personalidade inferior, os restringe, nem os obriga a
qualquer retribuição das suas ações passadas, a quaisquer sofrimentos.

Por outro lado, as resistências que vocês estabeleceram, ligadas aos seus medos, ligadas aos seus
confinamentos, estiveram em oposição ao fator de máxima Luz.

A FONTE imanente e permanente do que vocês São jamais cessou, desde o seu afastamento da FONTE, de
regá-los na sua Luz e, por vezes, esta Luz encontrava resistências, ilustradas pelos seus medos, e vinham

congestionar, vinham bloquear a sua evolução enquanto evolução de Filho da Lei do UM.
Convém a vocês, agora, nesses tempos abençoados, liberar-se totalmente de todos os condicionamentos,
liberar-se totalmente de todos os falsos Mestres, de todos os falsos livres-pensadores que os induziram a

caminhos de perdição, a caminhos que os impediram de ver a Luz que vocês eram.
Eles, diga-se bem, tinham ainda mais medo da Luz, estavam ainda mais condicionados pelos seus terrores

interiores e eles quiseram levá-los para os seus próprios terrores, a fim de se tranquilizarem eles mesmos do
que eles não eram.

***

Vocês são, hoje, totalmente livres.
É preciso que vocês reintegrem, consciente e mentalmente, que vocês compreendam o que vocês São, este
Filho da FONTE, esta emanação da FONTE, esta filiação Suprema desta Fonte de Cristal imanente que, de

todos os tempos e de toda a Eternidade e em todas as Dimensões e em todos os espaços, alimenta, mantém
e estabiliza cada uma das suas emanações em um número infinito de centelhas de vida.

Há, em cada centelha de vida, em cada alma manifestada, seja qual for o seu mundo dimensional, a totalidade
do potencial inicial da FONTE.

Há, agora, um caminho de volta para casa, de elevação na Vibração, de elevação na Consciência, de elevação
na Dimensão, que deve permitir-lhes reencontrar totalmente a Alegria que vocês jamais cessaram de ser.
Convém liberar-se de tudo o que não é da Luz, de tudo o que não é da Liberdade, de tudo o que não é da

Mestria, de tudo o que não é da livre escolha de vocês.
Não há preço a pagar pela Liberdade, pois, quando a Liberdade está aí, o preço parece bem irrisório assim

que olhamos para trás e nos despojamos de todos os hábitos antigos e do que não é o que vocês São.
É solicitado insistentemente para darem este passo.

Este primeiro passo que irá lhes permitir liberar-se, totalmente.
O preço a pagar é bem módico em relação ao que vocês São, de toda a Eternidade.

***

E se quiserem, nós iremos realizar um trabalho conjunto, coletivamente, de Irradiação de energia no Coração, a
fim de ajudá-los a abrir, a perceber, a sentir a FONTE fundamental que vocês São.

Nisso, é-me permitido, hoje, irradiar totalmente a energia em cada Coração, em cada alma, a fim de permitir-
lhes experimentar e permitir-lhes ousar dar o primeiro passo.

E, meus queridos Filhos, eu lhes peço, agora, para deixarem aumentar esta Luz que brilha no fundo do seu ser,
vocês não vão ganhar senão Alegria e Plenitude, senão ausência de limitação.

Convém, agora, dar o passo e aquiescer, aceitar e dizer “sim” à totalidade da Divindade que vocês São, agora,
gradativamente e à medida que vocês despertarem, em vocês, esta dimensão do Coração.

***

Pergunta: é ainda aceitável estudar os ensinamentos dos Pais da Igreja?

Meu querido Filho, o que foi entregue, a um dado momento, pelos Pais da Igreja correspondia a uma realidade
de então, em relação ao nível de consciência da humanidade encarnada naquele momento.

Hoje, a única obra que sobrevive (como dizia meu Santo Filho, quando Ele disse: “o tempo passará, mas as
minhas palavras não passarão”), a única realidade que é válida, de toda a Eternidade, são as palavras do meu
Divino Filho, e não o que fizeram os homens através, certamente, de esforços louváveis em algumas ocasiões
(como as suas construções), mas, no entanto, isso profundamente desviado e transformado pela vontade de

poder em meio às igrejas, sejam elas quais forem.
Entretanto, convém aproximar-se das palavras do meu Divino Filho e da experiência da sua vida, pois isso não

foi em vão.
Tudo o que veio em seguida, como sempre, foi apenas uma transformação hábil daqueles que quiseram

controlar a humanidade e a espiritualidade do homem.
Dessa maneira, convém olhar ainda mais especificamente para as palavras do meu Divino Filho, através dos

seus ensinamentos e não através dos ensinamentos daqueles que vieram depois, pois eles já estavam
exteriorizados na temporalidade e não tinham mais a Eternidade dos ensinamentos do meu Divino Filho.



***

Pergunta: qual seria o ensinamento do seu Filho, hoje?

Hoje, ele seria resumido em uma frase: “ame e faça o que você quiser”.
Os níveis de percepção do ser humano, hoje, absolutamente nada têm a ver com os níveis de percepção do

homem no momento em que Ele encarnou sobre a Terra.
O nível de consciência está profundamente desperto, mesmo vocês vendo, hoje, apenas as repercussões de

uma pequena minoria da população humana que, deliberadamente, optou por virar as costas para a Luz e
arrastá-los para o que vocês não são, para onde vocês jamais deveriam ter ido.

***

Pergunta: há possibilidade do seu Filho reencarnar de novo sobre o nosso planeta?

No que se refere ao Espírito Santo do meu Divino Filho, nenhum de nós pode falar de reencarnação.
E mesmo o que nós chamamos, na minha época, de encarnação, não está perfeitamente correto.

Ele não seguiu as leis da filiação normal, mas foi gerado pela pura Luz no meu seio.
Hoje, não seria razoável acreditar que aquele que partiu sobre as nuvens voltasse de outro modo senão sobre

as nuvens, ou seja, pela maneira em que ele partiu, diretamente na Luz.
Hoje, no nível de densidade no qual, apesar das regras da sua consciência, vocês mantiveram o seu planeta,
nenhuma partícula dos seus embriões espirituais poderia suportar o nível vibratório que vocês induziram pelos

seus medos, pelas suas divisões e suas separações.
CRISTO não poderá, em caso algum, se inserir de novo em uma forma.

***

Pergunta: como conseguir o que a alma deseja?

Convém, para isso, despir-se totalmente, colocar-se no instante.
Este instante tão fundamental para permitir o alinhamento com a FONTE não deve ser feito nem de esperança,
nem de desesperança, mas simplesmente estar no instante presente, alinhar-se totalmente à FONTE Suprema.

Não há projeção no futuro permitindo encontrar a Luz.
Não há referência ao passado permitindo encontrar a Luz.

Há apenas o instante, fora do tempo, que permite isso.
Convém, para isso, parar, no momento, as projeções no futuro ou as projeções que vêm do passado.

Convém, para isso, despir-se, ficar completamente nu diante da realidade final da FONTE.
Ser a FONTE, tomar consciência da FONTE que Somos necessita de uma liberação de todos os

condicionamentos e de todas as projeções.
A vida na Luz constrói-se apenas no presente e absolutamente não através de clãs, de projetos ou de certezas

ou de condicionamentos ligados ao passado.
Isso requer um trabalho de despojamento, de simplificação, de simplicidade consigo mesmo.

***

Pergunta: como se harmonizar de novo?

Meu querido Filho, há, em você, uma conexão com a FONTE.
Já estando conectado com a FONTE e revelado à sua FONTE, convém pensar claramente.

De fato, se você pensar em coisas que seriam nefastas para você, essas coisas nefastas incidem em você tão
certamente como você pensou.

Convém afirmar esta Luz que você É, fazer aumentar esta Luz sem focar a sua consciência no pensamento, em
elementos de sombra que pertencem ao passado, mas que, no entanto, gostariam de vir assaltá-lo e se nutrir

da Luz que você É.
Convém, portanto, ficar centrado unicamente na Luz que você É, não dar atenção e consciência a esses

elementos que, invariavelmente, você acaba atraindo a partir do momento em que você evocá-los.
Estando conectado com a FONTE e sendo a FONTE, se você chamar a sombra, se você pensar na sombra,

essa sombra terá prazer em vir e em parasitar a sua FONTE.
Convém, então, adotar uma atitude mental que é aquela que vocês chamariam de positivismo, não presunçoso,
mas de positivismo iluminado afirmando “eu sou Um”, afirmando a Unidade que você É, não deixando qualquer



sombra se manifestar, quer essas sombras venham do seu passado ou de um passado que não é seu, isso
não importa.

Ao afirmar a sua Unidade a cada sopro da sua vida, você acaba não dando chance à sombra.

***

Pergunta: como ajudar alguém a voltar para a Luz?

Querida alma, é preciso compreender que você não pode salvar senão você mesma.
A partir do momento em que você tencionar salvar outra alma, você entra em uma lógica da dualidade, pois

você apenas pode orar por essa alma e, em caso algum, agir por si mesma.
Se não, você iria se tornaria o que é chamado de salvador.

Mas carregar o peso de outra alma é algo reservado a algumas almas definidas bem antes da encarnação, e é
um peso enorme.

Você pode pedir por intercessões, obviamente, mas, em caso algum, você deve procurar agir por si mesma,
pois isso acarreta uma divisão e uma dualidade.

***

Pergunta: e sobre as relações com a família?

É preciso compreender, querida alma, que as relações com a família, as relações com o filho, são coisas
certamente muito importantes a partir do momento em que aqueles que têm o encargo da família ou o encargo

do futuro do filho forem, eles mesmos, iluminados pela Luz Divina.
Se esse não for o caso, todos os processos ligados à filiação, ligados à família são processos de

confinamento nos quais cada adulto gostaria que o filho se assemelhasse a ele ou, então, o contrário, se a vida
estiver fracassada, dirigir-se para outro caminho que não aquele que foi o dele.

Nós projetamos ininterruptamente os nossos desejos (e eu digo isso, eu mesma, como mãe; no momento em
que o meu Divino Filho encarnou entre nós, naquele momento, eu fui mãe).

Convém lembrar que Ele disse na cruz, dirigindo-se a João: “João, eis a sua mãe”, e, dirigindo-se a mim: “mãe,
eis o seu filho”.

Assim, pelas suas palavras quase finais, Ele insistiu no conceito de responsabilidade também no nível
espiritual: as relações que eram atribuídas, uns em relação aos outros, podiam ser trocadas.

As suas palavras foram mal interpretadas, mesmo por mim, à época, no meu veículo de carne.
As regras estabelecidas que fazem com que essas regras de filiação estejam inscritas no seu DNA, nos seus

esquemas sociais, nos seus esquemas econômicos, devem morrer.
Eu não peço, hoje, para deixarem os seus filhos, para deixarem tudo o que vocês não gostam, mas

simplesmente para perderem o peso do apego que vocês colocaram.
Cabe a vocês saber para onde vocês querem ir.

Vocês querem continuar condicionados?
Essa é sua Liberdade.

Vocês querem ir para a Luz?
Essa é sua Liberdade, também.

Cabe a vocês escolher, ousar fazer as escolhas.
Certamente o ser humano tem por hábito preferir a certeza material, afetiva.

A certeza de um teto, a certeza de saber que a sua carteira vai permitir que ele possa comer.
Mas, a um dado momento na vida, é pedido para colocarem-se no desconhecido, para dirigir-se à sua

Liberdade inevitável da alma.
Se o medo os prender, se o medo os condicionar, significa que vocês não estão prontos para ir para a Luz.

***

Pergunta: como ajudar uma alma atraída pela “sombra” a encontrar a Paz e a Luz?

Cara alma, é bom, para algumas almas que se voltam deliberadamente para a sombra, compreender isso por
elas mesmas.

Em caso algum nós podemos intervir (seja do meu plano ou de planos bem mais elevados ou de planos mais
baixos, eventualmente), nós não podemos ir contra o livre arbítrio de ninguém.

Assim, esta alma decidiu explorar caminhos um pouco afastados da Luz, digamos, e, pelo contrato, decidiu
colocar-se nisso, a fim de experimentar um pouco mais as forças involutivas.

Essa é a livre escolha dela.



Você vai compreender que nem você, enquanto salvador, nem nós, enquanto salvadores nos nossos planos,
podemos interferir com o livre arbítrio desta alma.
Ninguém pode violar o livre arbítrio de ninguém.

Assim é a Luz.
Ela apenas pode esperar que cada alma, que cada ser, que cada Dimensão se revele a ela mesma, à sua

própria Luz.
E, em caso algum, nós podemos e devemos violar esse livre arbítrio essencial.

Essa é a única liberdade que nós temos.

***

Pergunta: como ajudar alguém que está sofrendo?

É próprio de cada alma encarnada sobre esta Terra (que tem por essência, e pela sua descida dimensional,
estar dividida e separada de todas as outras almas, pelo menos na aparência) de querer acreditar que ela pode

e que ela deve ajudar aqueles com quem ela se relaciona, que esta ajuda é necessária, que é importante.
Assim, o meu Divino Filho disse: “você amará o seu próximo como a si mesmo”, mas a palavra amar nada tem

a ver com a ajuda.
Amar é: deixar livre.

Amar é: permitir ao outro revelar a sua própria Luz através da irradiação que se é, si mesmo.
A Consciência coletiva que os espera na próxima Dimensão está ligada à compreensão desse fato

fundamental entre o amor e a ajuda.
Aquele que quer ajudar coloca-se na lógica do que vocês chamam de salvador e necessariamente, o outro, é

colocado no lugar de vítima.
Enquanto vocês estiverem nesta dualidade, vocês não poderão estar no Amor.

O Amor é um estado de ser que é suficiente em si mesmo e que não considera outra coisa senão a sua própria
irradiação e a sua própria conexão com a FONTE.

A partir do momento, querida alma, em que você estiver totalmente conectada com a sua FONTE e totalmente
nesta certeza de quem você É, o simples fato de estar assim vai permitir a cada alma ser penetrada por esta

Luz e se beneficiar da sua irradiação.
Em caso algum a ajuda pode vir de níveis financeiros, de níveis afetivos ou de níveis materiais, mas ela vem da

qualidade de ser que vocês tiverem alcançado e que vocês vão ser.

***

Pergunta: é correto pedir-lhe Graças?

Sim, é perfeitamente correto pedir Graças, pois a Graça segue o respeito ao livre arbítrio.
Se a Graça não for obtida, isso não significa que vocês não foram ouvidos, mas simplesmente que o livre

arbítrio da pessoa para a qual vocês estão pedindo uma Graça absolutamente não corresponde ao plano de
Vida que é previsto por esta alma.

Nós apenas podemos dar a ajuda no momento em que, primeiramente, a alma aceitar voltar-se para nós.
É questão, aqui, de plano dimensional.

Uma alma que evoluísse em planos dimensionais cada vez mais densos da encarnação e que, a um dado
momento, estivesse saturada da experiência negativa da encarnação, poderia, eventualmente, voltar-se para a

Luz, mas não teria os meios vibratórios de aceder à Luz.
Naquele momento, se uma alma, um pouco mais elevada nos planos dimensionais, pedir uma Graça para esta

alma, evidentemente o nosso olhar é atraído pela alma que estende a sua alma para nós.
Naquele momento, nós podemos efetivamente gerar esta ajuda, gerar esta Luz de Graça.

***

Se vocês quiserem, agora, caros amigos, queridos Filhos de Luz, eu vou lhes dar a minha Bênção e todo o
meu Amor.

Ainda uma vez, estejam certos do que vocês São.
Estejam certos de que vocês são a Luz autêntica, de que vocês são Filhos da FONTE.

Eu os amo.
Eu os abençoo e lhes digo até breve.

Sejam abençoados.



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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec785.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-24_septembre_2005-articlec785.pdf
24 de setembro de 2005

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-24_septembre_2005-articlec785.pdf
http://autresdimensions.info/articlec785.html
http://portaldosanjos.ning.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem vindos a vocês, caras almas de Luz.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem vindos a vocês, caras Fontes, caros filhos da Fonte.

Eu saúdo, em vocês, a Unidade e a procura da Unidade presente e a vir.
Vou esforçar-me, durante os instantes que vêm, a trazer ao seu caminho uma iluminação específica, que lhes
permitirá, durante suas peregrinações nesses espaços consagrados, ir diante de vocês mesmos, diante de seu
próprio reencontro, a fim de que vocês reencontrem sua unicidade, sua fluidez e sua alegria interior.

Nisso, é-nos permitido, a mim mesma e a outros intervenientes de planos multidimensionais, durante esses
alguns momentos que vamos passar juntos, caminhar em toda lucidez, aliviá-los de seus fardos, a fim de voltar
a tornar-se como crianças, a fim de voltar a tornar-se simples, unidos, unificados, unitários.

Vocês vão, durante esses espaços, recontatar sua Fonte, sua unidade espiritual autêntica que está em relação
com sua própria evolução como ser humano, mas, sobretudo, como ser Divino, porque, antes de ser humano,
vocês eram Divinos.

E vocês vão voltar a tornar-se Divinos.
Nisso, é-nos permitido ajudá-los, facilitar essa passagem importante, que vai acompanhar esse estado de
fragmentação, de divisão (o que é a maior parte dos casos dos seres humanos atualmente encarnados),
acompanhar a reunificação de seu ser, de sua Unidade, a fim de que vocês possam, novamente, beneficiar-se,
livremente, desse contato com o único, com sua Unidade transcendente e com a Luz autêntica de quem vocês
são.

É, de fato, capital, quaisquer que sejam suas ocupações, quaisquer que sejam suas idades, quaisquer que
sejam suas bagagens, reencontrar essa simplicidade do coração, essa simplicidade da unidade, a fim de
redescobrir e de aceder à sua dimensão final, que é o retorno à Unidade e, portanto, à sua Divindade e, isso, a
partir de agora, nessa encarnação.

Eu lhes trago minha bênção e todo o meu Amor.

__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos de Luz.

É-nos permitido, nesses momentos, ajudá-los, e ir ainda mais adiante para vocês mesmos, ajudá-los a ir para
esses reencontros mágicos com sua Fonte, a fim de que vocês compreendam, a fim de que vivam, a fim de
que sintam sua unicidade e sua Unidade primordial de ligação com todas as coisas manifestadas nesta terceira
dimensão na qual vocês vivem há tão longo tempo.

As distorções inerentes à sua encarnação aqui embaixo são como filtros, que os impedem de ver, de perceber
claramente, totalmente, a realidade de quem vocês são, da bondade que vocês são, da Luz que vocês são.
Os filtros, ligados às provas, ligados às quedas sucessivas na encarnação, via experiências da encarnação,
permitiram fazê-los esquecer-se quem vocês são, na Essência.

Cabe-lhes, hoje, estando perfeitamente iluminados e lúcidos sobre quem vocês são, retornar a essa Fonte,
retornar a essa liberdade fundamental que é sua Essência, sua natureza primária.
Porque, de fato, queridos filhos, vocês são entidades de Luz, entidades vindas da Fonte e que retornam à
Fonte, através de uma longa viagem de descida nos mundos dimensionais e de subida ao longo de mundos
dimensionais, a fim de reencontrar – de expansão em expansão, após terem passado por fenômenos de
contração em contração – sua Essência, enriquecida de experiências vividas e enriquecida de provas
superadas.

Cabe-lhes caminhar em toda autenticidade.
Cabe-lhes caminhar em toda clareza, em toda humildade, na realidade de quem vocês são, na realidade de sua
essência, primária que, eu reafirmo, é, de toda a eternidade, Luz, pura Luz emanada da Fonte.

Vocês são, de toda a eternidade, os filhos da Lei de Um, os filhos do único, os filhos da Fonte.
Cabe-lhes reencontrar isso, agora.
Cabe-lhes fazer esse caminho de liberação, esse caminho que vai liberá-los de contingências desse estado de
consciência no qual vocês vivem há tanto tempo, através de múltiplas reencarnações, através de múltiplas
experiências.

Cabe-lhes, hoje, pôr-se na estrada para a Unidade, porque o tempo da Unidade vem a grandes passos para
vocês.
O tempo da reunificação, o tempo da sacralização deste planeta, agora, chegou: as núpcias cósmicas, os
casamentos cósmicos que devem sobrevir, em tempo relativamente curto em tempo terrestre.

Convém-lhes, por sua vez, como Unidade individualizada, viver esses casamentos cósmicos, de reencontros
com sua alma, a fim de iluminar, novamente, seu Espírito nessa dimensão e poder transcender, enfim, as
limitações inerentes às condições nas quais vocês desceram, a fim de reencontrar a realidade primária de sua 
Essência, a fim de liberar-se, totalmente, das cadeias da encarnação.

Não há, aí, retribuição no sentido cármico, no sentido de ações e reações infinitas, desde tempos imemoráveis,
mas, bem ao contrário, uma lei de ação de graça, como se um decreto Divino decidisse que hoje, por razões
que são próprias à Divindade, por razões matemáticas, aritméticas, geométricas, é-lhes, enfim, permitido
recontatar o que vocês são, na Essência.

Esses casamentos, esses reencontros, essa reconexão é um momento de alegria intensa, de alegria inefável.
Tal a parábola do Filho pródigo, basta-lhes querer retornar a sua casa, em seu seio, em sua Divindade, a fim de
transcender todas as limitações de maneira instantânea, de maneira imediata, que foram seu lote até o
presente e há extremamente muito tempo em seu tempo terrestre.

Assim, caras almas, vou tentar responder aos seus questionamentos.
E, se efetivamente quiserem, terminarei, após, por um trabalho de efusão importante, ao nível de sua Essência,
em seu coração, a fim de reforçar a abertura do caminho, a fim de reforçar a conexão à Fonte, a fim de reforçar
esse estado de graça e essa ação de graça que lhes cabe, hoje, por Direito divino, atualizar em vocês,
totalmente.

MARIA – 14 de outubro de 2005
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Questão: que significa essa mensagem: «o ser cristal que está em você pertence à nona dimensão. É
a partir dessa base que você se lança. A quinta dimensão está contida na nona, ela lhe é necessária,
de momento».

Há, aí, um grande alcance e um grande posicionamento.
Através da resposta que será dada, cada alma ali encontrará algo a tomar.

Quando de movimentos de descida na encarnação, cada alma é oriunda da Fonte, imagem minimizada em
planos dimensionais.
Assim, podemos dizer que algumas almas vêm da décima primeira dimensão, outras, da décima oitava, outras,
da vigésima quarta.

Hoje, vocês estão, todos, encarnados em corpos de terceira dimensão.
A dimensão pessoal é uma dimensão oriunda da Fonte do Sol Central das galáxias e, portanto, eu sou
emanada do Sol Central.
E, portanto, eu sou emanada da vigésima quarta dimensão. 
Entretanto, para permitir a um veículo denso manifestar-se, como há mais de 2.000 anos, eu tive que fusionar
com retransmissores de dimensões mais densas, que se situavam na décima primeira dimensão.

Seria eminentemente complexo entrar nos detalhes de seres de cristal e da parte cristalina de sua Essência.
Entretanto, quando da descida na experimentação da terceira dimensão, qualquer que seja sua origem
dimensional, vocês devem adotar certo número de retransmissores que vão permitir uma densificação de seu
ser, a fim de permitir essa materialização, essa condensação na terceira dimensão.

Assim, as almas que encontraram o retransmissor da nona dimensão serão facilitadas em seu acesso à quinta
dimensão.
O que quer dizer que a nona dimensão é um retransmissor que está situado nos mundos intraterrestres e
intradimensionais de mundos multidimensionais, enquanto algumas almas, que viriam de planos dimensionais
diferentes, como, por exemplo, a décima oitava dimensão, poderiam vir de mundos extraterrestres
multidimensionais como, por exemplo, os seres encarnados num corpo de carne que vêm da constelação de
Orion ou, ainda, de Arcturus, e que tomaram carne há tempos imemoráveis.

Essa noção de origem não deve interrogá-lo mais, antes de permitir-lhe reencontrar sua Fonte, reencontrar sua
Essência e entrar em concordância, em alinhamento, se prefere, com quem você é.
 
Ora, esse alinhamento, essa fonte de cristal que você procura há tanto tempo, situa-se ao nível da décima
terceira dimensão.
É um ponto de Luz situado, se você quer localizá-lo, acima de sua cabeça, cara alma, que é uma Fonte que
jorra para baixo.
Mas não se esqueça, tampouco que, para poder aceder a essa dimensão que você procura tanto, é
indispensável conectar a Fonte situada ao centro da Terra.
Nisso, há necessidade de estabelecer um enraizamento extremamente profundo porque, quanto mais o
enraizamento é profundo, mais o impulso para os mundos dimensionais extraplanetários torna-se possível.

Se não há enraizamento consequente nos mundos do Intraterra, não pode haver expansão conjunta até essas
dimensões elevadas.
Isso se traduz num sofrimento.
Traduz-se numa limitação do potencial de Luz porque, naquele momento, por falta de enraizamento há, ao nível
da alma, um processo de fuga, um processo que não autoriza e não permite a atualização do pleno potencial
de Luz.
Há necessidade de arrumação, no sentido o mais profundo, nas dimensões equivalentes ao Intraterra nessa
terceira dimensão, a essa fonte de cristal.

Entretanto, qualquer que seja sua origem, você não pode aceder à sua Fonte se não está religada à sua Fonte
última, a que nós chamamos Terra Mãe, Pai Sol, Mãe Terra.
Um não vai sem o outro.
Não pode haver Unidade se não há ressonância com esses dois polos essenciais.

Bem, caras almas, eu lhes aporto, agora, toda a minha bênção, o meu amor.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu os amo, eu os abençôo.
Sejam abençoados.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos.
Eu estou aqui, obviamente, para aportar-lhes todo o meu amor e minha bênção de Mãe eterna.

Nesses momentos que vive a Terra, vêm momentos extremamente conturbados, que concernem,
principalmente, à consciência humana e sua falta de humanidade e sua falta de amor, e sua falta de recursos.
Nisso, o que acontece ao nível dos elementos, um pouco por toda a parte por este planeta, ilustra,
perfeitamente, o que acontece ao nível da consciência humana.

Há, nessa humanidade, que meu coração tanto ama, tão poucos retornos de amor, tão poucas transformações.
Obviamente, há seres que começam o caminho da liberação e o caminho de retorno ao amor e de retorno à
Unidade.
Entretanto, inúmeros de vocês não conhecem, ainda, a mensagem de meu Filho, de meu Divino Filho, não
começaram esse caminho do coração, no entanto, tão necessário, no entanto, tão indispensável à realização da
fraternidade do amor neste planeta.

Inúmeras religiões vão contra essa lei de amor.
Inúmeras religiões vão para um sacrifício que não é um sacrifício sagrado, mas o sacrifício da vida, coisa que
jamais foi pedida em algumas das religiões.
Há em seu mundo e em sua humanidade tanta desordem, tanta derrapagem e tanta falta de lucidez que,
obviamente, a consciência humana está alvoroçada e os seres humanos, que portam esses movimentos,
ilustram, perfeitamente, os caminhos de divisão, os caminhos de errância e de separação, que não é ir ao
sentido da Unidade e da fraternidade.
Há, nesses seres, uma parte de sombra, efetivamente, maior do que a parte de Luz.
E, entretanto, quaisquer que sejam os eventos que sobrevêm e que sobrevirão, no prazo relativamente
próximo, é-lhes solicitado não julgar, mas aportar seu amor o mais puro e o mais desinteressado a
esses seres que, no entanto, estão no caminho de perdição.

O impacto desses eventos que sobrevêm ao nível das consciências humanas é, obviamente, majorado,
amplificado pelos esquemas que vocês introduziram nos funcionamentos de sua sociedade ao nível de
imagens, ao nível de palavras, ao nível de conceitos errôneos, que são veiculados por seus modelos, tanto no
plano econômico como no plano governamental, e como no plano de humanidade, simplesmente.

Há, hoje, ao nível das consciências humanas, muitas coisas desviadas, muitas coisas vagando, que não vão ao
sentido da Unidade.
Essas consciências humanas, acreditem, queridos filhos, são apenas os portadores das errâncias da
humanidade.
Eles não são, inteiramente, responsáveis pelo que eles fazem, assim como meu Divino Filho disse: «Meu
Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem».
Do mesmo modo, vocês devem afirmar que os perdoam, e peçam, para eles mesmos,o perdão do Pai pelos
seus atos insensatos, que os privam de vida e que privam de vida outros seres humanos, sem distinção.
Não há, aí, qualquer traço de Luz, mesmo se, no fundo dessas almas, brilhe a Luz.
Ela foi sufocada pelos véus da escuridão da humanidade, com os quais eles se adornavam, decoravam, a fim
de emitir a imagem do que vocês permitiram, por suas covardias, por suas faltas de comprometimentos,
manifestar-se neste planeta.
Queridos amigos e queridos filhos, há, em vocês, uma parcela dessa responsabilidade total da humanidade.
E meu coração de mãe sangra, novamente, diante de tantos desvios e de coisas que voltam as costas à Luz
autêntica que, no entanto, está bem aí, de toda a eternidade, e que se reforça, ativamente, ao redor de vocês,
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por vibrações aceleradas, por modificações da influência da irradiação solar sobre este planeta, com a
modificação da inclinação do ângulo em relação aos polos físicos do planeta.

Há, realmente, uma incidência mais forte de Luz, que surge agora.
E, entretanto, essa Luz não basta, de momento, para transformar essa parte de sombra presente nessa
humanidade, uma vez que essa parte de sombra conseguiu cristalizar-se nas almas Divinas que ocultaram,
completamente, sua humanidade, sua Divindade e sua Luz.

Mas não julguem, não julguemos.
Contentemo-nos de ser os espectadores dessas errâncias que apenas fazem manifestar aos nossos olhos e
aos nossos corações e aos nossos ouvidos o que temos sido incapazes, nós todos, membros dessa
fraternidade humana, por insuficiência de Luz, de transformar, completamente, e de iluminar, completamente.

Os elementos naturais, também, não são deixados, e as intrusões – a que vocês chamam raças
bacterianas – que se manifestam, atualmente, são apenas o reflexo da falta de Luz, também, que toca, agora,
as esferas animais, vegetais, mas, também, as esferas de decomposição da Terra e, também, sua
animalidade,

Entretanto, nisso, convém manter, queridos filhos, o coração aberto, a consciência aberta e ir para mais lucidez,
a cada respiração, a cada minuto que vocês passem sobre esta Terra; jamais desviar da Luz; reforçar, em
vocês, sua humanidade, sua paternidade e seu sentido de ligação à sua Divindade.
Bem ao contrário, esses elementos e esses eventos que sobrevêm sobre esta humanidade devem abrir,
iluminar, ainda mais, sua irradiação interior, a fim de dela fazer beneficiar-se o maior número no exterior.

Em cada ato de sua vida quotidiana, em cada respiração, convém estar religado à suaDivindade e deixar sair
de seu ser a totalidade de sua Luz, a fim de irradiar e de transcender de beleza, mas, de momento, não está
tão iluminado em vocês como no exterior de vocês.

Convém ser humilde porque, a partir do momento em que vocês deixarem o lugar para a mínima parcela de
vaidade pessoal, de vontade pessoal, a sombra encontrará uma brecha na qual se esgueira.
Convém estar religado à sua Fonte, desenvolver, cada vez mais, seu controle de si mesmos (e não do
exterior), de sua mestria interior, a fim de tornar-se uma lâmpada que brilha nas trevas, a fim de iluminar aqueles
que se aproximarão de vocês.

Há, queridos filhos, a vontade de bem, estejam certos, como eu estou certa disso, devido aos seus amores
maternais e suas filiações Divinas, de sua filiação ao meu Divino Filho.
Há, em vocês, essa Luz que pede apenas para irradiar, apenas apagar as sombras que possam restar, devido
às suas encarnações sucessivas e suas vidas sucessivas, mas, também, e sobretudo, devido ao que os cerca,
que procura oprimi-los, comprimi-los e impedi-los de chegar ao pleno potencial de alma ao qual vocês são
destinados na encarnação.

Nisso, convém, também, preparar-se para o alívio ligado ao fenômeno de elevação, após a ascensão,
que corresponde a esse processo tão esperado agora, e que deve desenrolar-se num futuro tão
próximo que, para nós, em nossas dimensões, isso parece já estar aí.
E, nesse sentido, vocês devem manter sua casa limpa, seu interior, porque ninguém conhece o dia,
ninguém conhece a hora, mas meu Divino Filho tem-se à sua porta.
E esse instante, fatídico ou maravilhoso, de acordo com o sentido em que o tomamos, é algo de
extremamente próximo.
Essa iluminação total, essa revelação total na Luz de meu Filho, é algo que está à sua porta, que bate
com insistência.

Os sobressaltos e as convulsões de consciências humanas que recusam ver essa Luz são as marcas, são os
sinais esperados do fim dos tempos e dos tempos do fim, não da vida, mas, ao contrário fim da não vida
e chegada da verdadeira vida em fraternidade, em humanidade, em Divindade.
Convém, nisso, estarem lúcidos sobre seus objetivos, sobre suas prioridades de vida, sobre as coisas simples
que fazem a verdadeira vida e não as coisas supérfluas que obstruem suas vidas e que criam apegos e que
criam ilusões suplementares que os arrastam para mais peso, para menos leveza e Luz, portanto.

Convém-lhes, também, velar por seus canais, religar-se à sua Fonte Mãe, à sua Fonte Pai, por aqueles ou
aquelas a quem vocês chamam seus Mestres espirituais, não como seres que virão impor-lhes a vontade
deles, mas aportar-lhes a iluminação suplementar para guiar seus passos nessa vida, a fim de permitir-
lhes aumentar seu potencial de Luz, seu potencial de amor.

Nisso, eu já estou a par de que um ser, que faz parte da hierarquia dos Melquisedeques, bem anterior ao meu
Divino Filho, assegura a proteção desse lugar e de suas pessoas (ndr: O.M. Aïvanhov).
Nesse sentido, ele é um mestre autêntico que, devido à sua encarnação recente, é capaz de aportar-lhes
iluminações bem mais precisas e pontuais sobre o desenrolar de suas vidas, que eu mesma não posso fazê-lo
do alto das dimensões nas quais eu vivo, porque meu coração de Mãe tem apenas uma única vontade, que é a
de aumentar sua lâmpada interior, aumentar sua Divindade e sua humanidade ao nível de seu coração.

Nesse sentido, posso apenas revelar os caminhos de almas.
Posso apenas revelar as Luzes inerentes à Luz, o que faz com que eu tenha, obviamente, um papel de
protetora, de despertadora, de revelação da Luz que vocês são e, talvez, um pouco menos nos fatos e gestos
de sua vida quotidiana.



O que me importa mais, de fato, é abrir, totalmente, seu coração, a fim de que ele se torne uma fonte que
jorra de amor, a fim de que ele se torne uma lâmpada que ilumina o mundo e, sobretudo, seu caminho e o
caminho de seus próximos.
Há, de fato, em seu coração, a totalidade da Divindade.

Muito poucos seres humanos, hoje e até o presente, desde 2.000 anos, conseguiram imitar o caminho de meu
Filho e fazer coisas tais como Ele as havia feito.
Eles eram tão pouco importantes que deixaram vestígios importantes na superfície deste planeta, na
religião original que havia sido criada e que, depois, foi, efetivamente, corrompida e transformada, como de
hábito, para ali pôr um poder temporal e não mais um poder espiritual, o que é a coisa a mais grave aos nossos
olhos.

Substituir um poder espiritual por um poder temporal é um ato de trevas, um ato contrário à vontade
do Pai.

Entretanto, nesses tempos de consciência conturbada da humanidade, os portadores de Luz tornam-se
lanternas e tochas que são capazes de limpar, de transformar, de queimar as coisas que devem sê-lo.
E eu lhes peço, assim, para tornarem-se os portadores dessa Luz, as lanternas e as tochas de meu
Divino Filho, irradiar essa energia de amor, que pede apenas para sair, apenas exprimir-se, apenas
tornar-se uma fonte que jorra, que irradia tudo o que vocês tocam, tudo o que se aproximam.

Há, em vocês, almas humanas, a capacidade, através da vontade de bem que está em vocês, de transformar,
de iluminar tudo o que vocês tocam, desde os alimentos, mas, também, tudo o que vocês olham.
Devido à potência de sua alma, devido à potência da Luz, vocês já são capazes de atenuar o alcance desses
atos de barbárie, de violência, que se manifestam por toda a parte sobre este planeta, frequentemente em
nome de um Deus vingador, que existe apenas nos Espíritos desses malucos que esqueceram a própria
Divindade interior e que pensam servir a uma Divindade exterior, que nada tem a ver com a Luz, que nada tem a
ver com a vida, mas, antes, tem a ver com as forças que vão ao sentido contrário à expressão da vida e à
elevação, assim como à consciência.
Essas forças arrastam-os para um fenômeno de tornar mais pesado, para um fenômeno de descida e de
queda ao mais profundo da involução.
Ora, hoje, o planeta encontra-se numa fase de sacralização, na qual é-lhes solicitado despertar seu pleno
potencial Divino.
Não há qualquer temor a ter em relação ao que vocês afirmam ser como filho da Luz e Fonte da Luz porque,
hoje, as consciências conturbadas que se fazem muitas perguntas são muito mais capazes de aceitar a
mensagem de Luz que vocês emitirão.

Não é preciso ter vergonha de ser o que vocês são, ou seja, filhos da Divindade e Divindade, vocês
mesmos, e filhos de Luz e Luz, vocês mesmos.
Vocês devem ousar afirmar a Luz que vocês são.
Vocês devem ousar deixar escapar de seu coração a totalidade da humanidade que vocês são:
Humanidade, Divindade, Luz.
Suas palavras, seus olhares devem irradiar o que vocês são.
Não deve haver em vocês qualquer falha, qualquer dúvida sobre a realidade do que vocês são e
sobre a realidade do que vocês vivem.

O que vocês vivem transforma-os, refina-os e purifica-os, leva-os para mais leveza, a fim de facilitar o
fenômeno de elevação e de ascensão.
Olhem o caminho percorrido.
Olhem um pouquinho atrás de vocês, nesses alguns meses passados, no que vocês se tornaram, o que vocês
vão tornar-se, e eu lhes asseguro que vocês poderiam ir muito mais rapidamente, se não estivessem na dúvida
da Luz total e na afirmação, por outro lado, da Luz total que vocês são.
Nisso, convém a vocês deixar de lado a ferramenta mental, deixar, simplesmente, seu coração abrir-se,
totalmente, à vontade de seu Pai e de meu Divino Filho.

Nisso, vai tornar-se possível a vocês irradiar essa Luz, permanentemente
Vai tornar-se possível falar, olhar com as palavras e o olhar do amor.
Vai tornar-se possível tocar, irradiar o amor.
E eu gostaria, agora, meus queridos filhos, de ajudá-los a facilitar essa abertura do coração.

E vou pedir-lhes, agora, para centrar-se em seu coração, voltar-se para seu interior, aí, onde se encontra sua
Divindade, no meio de seu peito, ao centro dos três corações encontra-se o átomo embrião, o Espírito
Divino que vocês são, esse Espírito Divino que, hoje, pede apenas para irradiar, manifestar-se, espalhar-
se, para conduzi-los, totalmente, aos mundos de esferas espirituais, nas quais não há mais sombra, não há
mais divisão, não há mais julgamento.

E, como Mãe, hoje, é-me permitido, a cada intervenção, nutri-los, ainda mais, desse amor, dessa humanidade,
dessa Divindade da qual vocês são os testemunhos.

Vamos fazer isso agora, durante alguns instantes de silêncio.

Não haverá, através de minha intervenção desta noite, a possibilidade de interrogação, porque meu trabalho
está bem além da interrogação.
Eu vim aportar-lhes esse suplemento de Luz, esse suplemento de abertura de coração, a fim de permitir-lhes



estar um pouco mais na alegria de sua Divindade interior.
Nisso, eu lhes peço para acolher, no silêncio da vibração de amor de meu Divino Filho e de meu coração de
Mãe.
Bem, aí está, queridos filhos, após esse trabalho em seu interior, vou, agora, aportar-lhes meu amor e minha
bênção.

Vou saudá-los e deixar o lugar àquele que lhes ensina, agora, em alguns minutos, junto ao qual vocês poderão
dialogar e interagir.
Eu os amo e eu lhes aporto minha bênção.
Eu os abençôo e eu lhes digo até muito em breve.
E vou agora deixar o lugar. (ndr: a O.M. Aïvanhov)

__________________ 
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
 

Bem-vindos a vocês, queridos filhos.

Nós nos reencontramos, novamente, esta noite, para ajudá-los e assisti-los no seu caminho espiritual, a fim de
ajudá-los a percorrer o caminho, o caminho que os restitui à Unidade da sua Divindade e à Unidade do meu

Divino Filho.
 

Nisso, eu venho a vocês, de braços abertos, a fim de assisti-los nos seus questionamentos, não tanto
pessoais, mas, sobretudo, ao nível dos caminhos da sua alma, a fim de ajudá-los a avançar em uma estrada

sem espinho, em uma estrada clara e decidir, lucidamente, avançar no caminho da Luz, a fim de juntar-se e de
imitar o meu Divino Filho.

Nisso, estou pronta a interceder ao nível de alguns dos seus sofrimentos e, também, de alguns dos seus
questionamentos, a fim de retirar da sua estrada as armadilhas que possam frear o seu retorno à Unidade da

Divindade, extremamente importante nesses tempos conturbados que vocês vão viver.

Nisso, como Rainha dos Céus e da Terra, como mãe de todas as almas desta Terra, eu venho reconfortá-los,
assisti-los, ajudá-los nesse caminho, nessa estrada de Luz na qual vocês estão.

 
Nisso, estou pronta a ouvir, a tentar agir, o melhor que minha condição de Mãe o permitir, nesse caminho.

Assim, queridas almas de Luz, queridos filhos, estou à escuta do que vocês têm a perguntar-me.

Vamos.
 

***
 
 

Questão: o que pode impedir de estar melhor à sua escuta?

Querido filho, querida alma, estar à escuta é uma atitude de alinhamento permanente, em cada gesto da sua
vida.
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Nesse momento, parece-me que você dissocia, um pouco demasiado, talvez, o que é do caminho espiritual e o

que é do caminho material.
 

A Presença do meu Divino Filho – assim como a minha santa Presença – é obtida, mesmo nos seus
atos da vida quotidiana, e não, unicamente, nos seus espaços de meditação ou de recolhimento, ou

de trabalho noturno.
 

Convém-lhe atrair a sua própria consciência sobre a nossa Presença, a cada instante da sua vida.
 

Convém-lhe, nisso, estar à escuta, como você o diz, não unicamente nos momentos em que você
deseja, mas, sobretudo, nos momentos do seu trabalho diurno, das suas atividades junto aos seus

filhos e à sua família.

Cada minuto que a habita deve ser preenchido da nossa santa Presença, a fim de ajudá-lo no seu crescimento
de Luz e em sua santa Divindade da Unidade que você está reencontrando.

 
Cabe, simplesmente, a você, estar à escuta de nossa Presença, que são momentos de alegria íntima e

momentos de alegria essencial de todo ser humano encarnado sobre este planeta.
 

Estar consciente da nossa Presença, não unicamente nos momentos ditos de recolhimento, ou de
oração, ou, ainda, de meditação, mas em cada ato da vida quotidiana.

 
***
 
 

Questão: é importante ir à Índia num caminho espiritual?

Querida alma, querido filho, convém, efetivamente, compreender que essa peregrinação exterior que você quer
fazer é, também, uma peregrinação interior.

 
Há, em você, essa sede de Luz, mas essa Luz está, também, em você.

Convém recentrar-se no mais profundo de si mesmo quando dessa peregrinação interior, que o conduzirá
à câmara do coração.

 
Nessa câmara do coração você encontrará todas as respostas.

Entretanto, se o seu ser exterior desejar render-se na peregrinação, desejar aproximar-se dessa cultura que foi
a sua, há muito tempo, é importante, efetivamente, que você faça essa viagem, mas não espere ali encontrar

outra coisa além da peregrinação interior.
 

E, se você tiver a impressão de que essa peregrinação interior deva corresponder a uma peregrinação exterior,
então, convém-lhe fazê-lo.

Mas eu não posso, eu, como Mãe, encorajá-lo ou proibir-lhe de ir a esse lugar.
 

Convém a você tomar a decisão, sentir, tal como você o exprime, não com a cabeça, mas com seu
coração, o que é útil fazer para ajudar-se a encontrar a sua essência.

Nisso, a sua essência pode ser encontrada cortando madeira, a sua essência pode ser encontrada cozinhando,
a sua essência pode ser encontrada passeando e a sua essência pode ser, efetivamente, encontrada, indo ver

um ser de Luz.
 

É a você que convém decidir o que é permitido fazer dos desejos da sua alma, mas, também, dos eventos que
sobrevêm, de maneira acelerada sobre a superfície deste planeta, um pouco por toda a parte.

 
E, portanto, é útil decidir em sua alma e em consciência o que você deve fazer.

Onde está a urgência?
 

Onde está a importância?
 

Onde está a vitalidade e o elemento vital que, hoje, rega você?
 

Será que isso se encontra no seu lugar sagrado e consagrado?
 

Ou será que isso se encontra ao centro do seu ser sagrado, na câmara do seu coração?
 

Ou será que isso passa por uma viagem exterior, por uma peregrinação de alma que vai conduzi-lo a
reencontrar uma cultura do passado que foi a sua, há muito tempo?

A resposta pertence a você, querido filho; cabe a você fazer as boas perguntas; cabe a você ter as boas



interrogações e, obviamente, você terá as boas respostas.

Recentre-se em você.
 

Escute o que diz o seu coração e não, unicamente, a sua cabeça, o que pede o seu coração, nesses instantes
privilegiados.

 
Cabe a você ali dar a resposta adequada.

 
Em caso algum eu me permitiria ser diretiva quanto às suas escolhas, quanto às suas decisões.

 
Convém decidir, você mesmo, em sua alma e consciência, sobre o que você deseja empreender como

peregrinação.
 

***
 
 

Questão: o que é, hoje, da nossa relação com nosso «anjo guardião»?

Desde que vocês passaram à influência da regência Micaélica, é importante compreender que o seu anjo
guardião tutelar, aquele que lhes corresponde ao nível do seu próprio nascimento, foi substituído

pelas forças arcangélicas Micaélicas.
 

E vocês estão, todos aqui presentes, sob a regência do Arcanjo Miguel.
 

Vocês estão sob a influência da irradiação dele, sob a influência da proteção dele.

Durante esse período de gestação, que é o seu, o Arcanjo Miguel, Príncipe e Chefe das Milícias Celestes,
membro da Santa Trindade, é capaz de ser o seu protetor, o seu anjo tutelar substituinte.

 
Convém compreender que o anjo tutelar que vocês tiveram desde o seu nascimento foi, doravante,

substituído pela presença Micaélica.

Convém-lhes religar-se a ele, pedir a ele a intercessão e a proteção, religar-se a esse manto azul de
proteção, religar-se à força espiritual dele, em seus atos quotidianos e em seus pedidos diários, mas,

também, espirituais.

O Arcanjo Miguel reina supremo, ele reforça a sua Presença.
 

Ele reforça as portas dimensionais que permitirão certo número de manifestações, bem mais tarde no tempo.
 

Não há ritual a explorar.
 

Há, simplesmente, que chamar, em consciência, Miguel, eventualmente, pelo seu nome santo,
eventualmente, pela Presença do seu Manto Azul, e isso deveria bastar, amplamente, para preencher os

chamados.
 

 
***
 
 

Questão: qual é a diferença entre o «manto azul» de Miguel e o seu?

Querida alma, nos mundos vibratórios de Luz, o Manto Azul que eu porto tem uma tonalidade ligeiramente
diferente do Manto de Miguel.

 
O meu é o azul conhecido na iconografia judaico-cristã e, também, em algumas representações pagãs bem

mais antigas.
 

O «Manto de Maria», tal como ele é nomeado, corresponde a um manto de energia tipicamente
feminina.
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O Manto Azul de Miguel, mesmo apresentando o mesmo envolvimento energético e a mesma
coloração energética, é, contudo, mais escuro do que o meu.

 
Esse Manto é um manto de proteção, mas, também, um manto de repulsão de forças adversas, assim como o

meu.
 

Nisso, o Manto Azul de Miguel está, sensivelmente, na mesma vibração que o meu.
 

Ele corresponde, também, ao Manto Azul de Buda e, também, à incorporação da energia do Sol Central da
galáxia, que corresponde à irradiação de Sírius.

 
Essa irradiação é particularmente importante como irradiação de proteção, que vai religá-los à Fonte última,

à Fonte da Intraterra, ela mesma religada à Fonte última, que é o Sol Central da galáxia.

O cristal Fonte da Mãe Terra está em relação, efetivamente, com o cristal da Fonte do Sol Central.
 

Nisso, a irradiação e a emanação desse cristal é uma irradiação de natureza azul,que os seres espirituais da
minha dimensão, mas, também, de dimensões que jamais viveram nesse plano denso terrestre, têm ao redor

deles.
 

O Manto Azul é a característica dos elementos e de algumas forças, em particular, de proteção, de
incorporação e de reforço da energia da Luz autêntica.

 
Nisso, há muito pouca diferença entre o meu próprio Manto e o Manto de Miguel.

 
***
 
 

Questão: há uma relação entre o cristal azul e o lago Titicaca, no Peru?

Há uma relação fundamental entre o cristal azul, que permitiu criar a Atlântida, há mais de 50.000 anos, e uma
zona que se encontra, hoje, efetivamente, mais ao sul, no continente Sul Americano.

 
Mas há, também, uma relação com alguns lagos, em particular, os lagos de montanha e a Luz azul.

De fato, essa irradiação foi escondida, e ela emana do cristal Fonte central da Terra Mãe em relação com a
irradiação azul do Sol Central da galáxia.

 
Alguns pontos de apoio deste planeta estão em contato, nas alturas, através da água, com uma irradiação

de natureza azul que vem da Intraterra, que vem, em especial, do cristal central, em relação direta com o
Sol Central da galáxia.

 
***
 
 

Questão: poderia dar-nos informações sobre a «fonte de cristal»?
 

A fonte de cristal recorre a um estado multidimensional do ser, quando o ser, em sua evolução de alma,
contatou os planos os mais altos da vibração do meu Divino Filho e a vibração da Intraterra (através da Fonte da

Intraterra, esse cristal situado no centro do planeta).

Essa comunhão corresponde ao que vocês chamam, eu creio, sobre esta Terra, de «transfiguração»
assim como o viveu Moisés, nos arbustos em chamas, assim como o viveu Elias ou, ainda, Enoque,

ou meu Divino filho, quando Ele se retirou ao deserto.
 

Essa transfiguração acompanha-se do despertar da fonte de cristal.

A fonte de cristal corresponde, de fato, ao derramamento, através da personalidade interior, da energia da
alma, que contatou o Espírito Divino, que contatou a Fonte Crística essencial e que lhe permitiu deixar escoar-

se, através da alma que não se opõe mais à vontade do Espírito, essa irradiação que corresponde à
energia Crística, à energia de amor autêntico que vocês denominaram «incondicional».

Você chegou, efetivamente, querida alma, nesse nível, ao nível da fonte de cristal.
Você contatou sua Fonte de Cristal.

 
Você contatou as energias do meu Divino Filho, e você pode deixar transbordar o seu coração.

Esse plano multidimensional está situado muito além do que vocês chamam de despertar
da kundalini, da descida do Espírito Santo.

Ele corresponde à dimensão décima terceira, que é uma das dimensões as mais altas que vocês podem
alcançar na encarnação.



A dimensão a mais alta que vocês podem alcançar corresponde à décima oitava dimensão, em alguns casos,
na expansão total de consciência.

 
Mas, de maneira comum, diária, os seres os mais sensíveis, os mais despertos, são capazes de

irradiar essa energia da décima terceira dimensão pelo seu coração.

Há, nesse nível, quando a fonte de cristal é aberta, uma energia mística, um odor de santidade que se escoa
livremente, sem entraves, que lhe permite ser o embaixador total da vontade do Pai sobre a Terra.

 
***
 
 
 

Queridos filhos, queridas almas, vou, agora, trazer-lhes a minha bênção de Mãe e vamos, em breve, sair.
 

Eu lhes agradeço por sua atenção e espero ter-lhes trazido a Luz necessária para continuar esse caminho
maravilhoso que é o seu.

 
Eu lhes trago todo o meu amor, toda a minha bênção.

 
Eu os amo e eu os abençôo.

 
 

 
 

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes aporto todo o meu amor, meus queridos filhos.
E eu venho comungar com vocês, neste período muito importante de reajustes essenciais e de alinhamentos
de almas em encarnação sobre este planeta.

Eu venho a vocês a fim de partilhar esse espaço de comunhão, aportar minha bênção sobre o conjunto desse
lugar e sobre o trabalho que ali se desenrola, na preparação do advento da Santa Trindade, da instauração de
graça perpétua que sobrevirá em muito poucos anos sobre este planeta.

Nesse local sagrado e abençoado, eu venho aportar-lhes o toque de minha humanidade, o toque de minha
Divindade e o toque da mãe que eu sou.

Eu venho aportar-lhes a efusão do coração.
Eu venho aportar-lhes certo número de coisas que lhes serão extremamente úteis, durante as semanas que
vêm para permitir-lhes acolher essa fluidez da Unidade que está em seu coração, a fim de que seu coração
abra-se de maneira lógica, correta e permita-lhes vislumbrar, totalmente, a Divindade e a Luz que vocês são.

Nisso, tornou-se possível, hoje, agir em suas estruturas internas, preparar o advento da Luz da quinta dimensão
em seus corações, a fim de trabalhar um pouco mais em conformidade com a energia de meu Divino Filho.
Nisso, caras almas, acolher, por um trabalho de abertura do coração, a energia Divina do Espírito Santo, da
polaridade feminina do Pai em suas estruturas, em sua essência primordial, que se aloja em vocês, no mais
profundo de seu ser, em seu coração, a fim de que vocês sejam inundados da Luz da Fonte, que vocês sejam
revelados, enfim, a si mesmos, à sua Divindade, à sua humanidade, à sua fraternidade, a fim de que vocês
revelem, ao seu redor, e em vocês, esse amor final, essencial de salvação, de reconexão à sua Divindade, de
reconexão à sua Unidade, à sua uni-Divindade.

Assim, queridos filhos, eu lhes peço para acolher, em vocês, no mais profundo de vocês, essa radiância de
amor total, de amor Um, de amor Luz, de Unidade de Luz em seu seio.

Assim, nesse recolhimento e nesse silêncio, vou deixar, agora, irradiar a energia de meu sagrado coração em
seu coração.

Façam silêncio e abram, e acolham.

Teremos um espaço de questionamentos posterior a essa irradiação.
Contentem-se de viver o instante e acolher essa dimensão que vem para vocês.

Esse alinhamento permitir-lhes-á estar perfeitamente em acordo com as energias da dimensão Luz que vem
para vocês, neste período de Natal, extremamente importante.

Não se esqueçam de que amanhã, vocês estarão no 12/12 e que, às 12h12min, abre-se a porta 12-12 (porta
extremamente importante, após a porta de 11/11, às 11h11min), último momento do ano 2005.
2005, ano de transição, no qual vocês começam o último ciclo de sete anos, a fim de centrarem-se, totalmente,
de identificarem-se, totalmente, à sua Fonte multidimensional, a fim de reencontrar sua Unidade perdida, sua
Divindade perdida pelo fenômeno da queda.

Meus queridos filhos, após a efusão do sagrado coração, se tal é, ainda, seu desejo, eu estou pronta, agora,
para responder, não a uma multidão de questionamentos, mas a uma questão que lhes seja cara, antes de
recobrar meus espaços.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e estou, agora, à sua disposição.

Questão: o que você chama «Sagrado Coração»?
O coração é o centro e a Fonte de toda vida: o coração do Pai e o pensamento do Pai, o ponto de Luz no
pensamento do Pai e a tripla Fonte que anima sua alma, seu Espírito e seu corpo.

O que eu chamo o sagrado coração é a reunificação, em seu coração, de três dimensões de seu coração, que
lhes permite reconectar-se à sua Fonte e emitir, permanentemente, essa Luz ardente, energia seráfica, que vai
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permitir ativar sua irradiação de Luz Divina, a fim de pôr-se em estado de concordância, mas, também, de
irradiar de seu coração e de seu ser, através de cada uma das parcelas de seu ser, esse amor inefável que é a
finalidade de toda vida, desde o átomo até a miríade complexa dos sistemas solares e das galáxias, que é o
retorno à Unidade e à Fonte.

O sagrado coração é a tomada de consciência da tripla unicidade da vontade do Pai.
Isso corresponde ao que os Anjos Shaddaï El Shaï haviam chamado a fusão dos três corações.

A energia que vem para vocês é uma energia, ao mesmo tempo, extremamente poderosa, mas, também,
inteligente.
Ela é capaz de vencer as resistências dos seres de Luz que vocês são e permitir-lhes ir para essa fluidez, essa
fusão dos três corações.

Há apenas uma preparação, unicamente, a fazer ao nível de sua atitude mental, atitude intelectual, de paz, de
serenidade, de alegria e de amor.
Nada mais é necessário.

Agora, queridos filhos, é tempo para mim de recobrar meus espaços etéreos.
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes aporto minha bênção, meu amor de mãe.

Sejam abençoados, sejam felizes.
Eu os amo.
Estejam certos de meu inabalável amor.

__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eis-me animada por estar com vocês esta noite, neste período extremamente importante, que precede a
comemoração do nascimento de meu Divino Filho.

Eu venho dirigir-me a vocês para instaurar, em seu coração, uma mensagem de esperança, uma mensagem
ligada, também, ao amor que eu porto, em mim, como Mãe universal, para cada uma das almas encarnadas
sobre este planeta.

Eu venho para vocês, neste período precedente às comemorações do nascimento de meu Divino Filho,
mas, também, neste ano específico, que verá abrir-se um período importante, ao nível das consciências, um
período importante ao nível das elevações de consciências e de aberturas de consciências.

Através das correlações existentes entre as manifestações elementares e as manifestações existentes
em sua personalidade encarnada, vai surgir uma sede de Luz mais importante, uma sede de autenticidade
muito mais importante para os anos que vêm.

Seu sentido da humanidade, seu sentido da fraternidade, seu sentido de suaDivindade vai encontrar-se
reforçado através do que vocês vão observar, através do que vocês vão viver em seu foro interior, mas,
também, ao nível de seu planeta.

Assim, tornar-se-á muito mais fácil centrar-se em seu coração, devido à própria existência de alguns eventos
elementares que devem sobrevir nos próximos instantes deste planeta.

Há certo número de aspectos planetários e cósmicos extremamente importantes que vêm para sua
humanidade, que é a minha querida.

Esses elementos, de natureza eletro-fotônica, são capazes de despertar e de acordar, em vocês,
sua dimensão Divina, em seu espaço sagrado do coração.

Há, nesses momentos importantes, a possibilidade que lhes é oferecida de religar-se, de maneira autêntica, à
sua Fonte Divina, deixar eclodir, em vocês, sua Divindade, para o bem-estar de sua alma, mas, também, de
todas as almas que vocês reencontram em seu caminho terrestre para os anos que vêm.

Há, através de certo número de elementos dos quais eu sei que vocês foram informados, a possibilidade única
de abrir, totalmente, seu coração, fazer de modo que vocês sintam, já, alguns instantes, nesse lugar, ao
nível de seus diferentescentros de Luz, ao nível de sua cabeça e ao nível de suas costas e de seus pés,
manifestar-se e juntar-se, agora, em seu centro sagrado que é o coração, a fim de que vocês redescubram
a humanidade, a fraternidade e a Divindade que vocês são.

Essa vibração, que vai começar a aparecer nos instantes que vêm, através do trabalho que vou, com seu
acordo, realizar em seu coração, vai permitir, já, um trabalho de recentragem extremamente importante,
prévio ao estabelecimento, em vocês, da criança Cristo, da criança Rei, da Divindade e da pureza em
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sua alma, em seu coração, a fim de prepará-los para viver, com a maior serenidade possível, as
modificações elementares que devem sobrevir, a fim de permitir-lhes encontrar a Fonte que sacia a sede de
Divindade, o absoluto de Luz autêntica que os habita, todos, meus queridos filhos.

Eu venho abrir seu coração para a mensagem dele (ndr: O.M. Aïvanhov), um pouco mais encarnada que a
minha, entretanto, oh, quão importante para a evolução encarnada deste planeta.

Através da filiação que é a dele, ele é capaz de aperfeiçoar o trabalho de meu Divino Filho.

Ele é capaz de abrir as portas que conduzem ao céu, mas, também, a Agartha, ao mundo Intraterra, que é
tempo, agora, de revelar à consciência da humanidade, a fim de trabalhar em concerto, em fraternidade, para a
elevação do que vocês chamam o conjunto de consciências e da consciência planetária para o éter da quinta
dimensão.

Um trabalho preparatório foi inaugurado, agora, há mais de um ano, sobre este planeta e em algumas almas
predestinadas ao meu Divino coração, ao meu Divino Filho,de maneira a permitir a constituição desse
canal específico de comunicação entre sua terceira dimensão e a quinta dimensão, entre a humanidade
dividida, separada (mas em vias de realização para a Luz autêntica), a fim de receber a totalidade do Espírito
Santo, a totalidade da Luz e irradiar a totalidade dessa Luz autêntica através de seu coração alinhado
em sua dimensão Crística.

Aí está, caras almas, o que eu tinha a aportar-lhes, assim como minha bênção.

Mas, além das palavras e das vibrações sonoras, eu tenho a despertar em vocês, e em cada um de vocês,
queridos filhos, o elemento Crístico de seu coração, que é, eu repito, a reunificação de sua fraternidade, de
sua humanidade e de sua Divindade.

Tudo isso em uma triplicidade de coração que se resolve na Unidade que é a Luz de meu Divino Filho e de
sua Fonte de quem vocês são, para além das máscaras da aparência, para além das máscaras colocadas
pelas diferentes encarnações que vocês realizaram quando de suas peregrinações nesse mundo de terceira
dimensão, para alguns, desde extremamente muito tempo.

Paz a vocês, agora, queridos filhos.

Eu os amo e eu os abençôo.
_________________
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos.

Eu me junto a vocês, não tanto para falar, porque não é mais tempo de falar.
Tudo foi dito e tudo está consumado.
Resta, agora, reencontrar sua dimensão primordial de ser de Luz.
E o trabalho que eu lhes proponho, como Mãe bem amorosa, é o de permitir-lhes beneficiar-se do que é
chamada essa «abertura do coração», dessa efusão do coração, que representa sua essência primordial, o ser
primordial que vocês são, a dimensão do «eu sou», a dimensão da Unidade, porque, estejam certos, queridos
filhos, quaisquer que sejam as vicissitudes de suas vidas, quaisquer que sejam os sofrimentos exprimidos ou
não que vocês tiveram que superar (ou que superam, nesse momento, ou não superam, por outro lado), vocês
são, de todos os tempos, filhos da Unidade, filhos do Único.
E vocês pertencem à lei de Um.

Assim como meu Divino Filho mostrou-lhes o caminho, Ele era o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele continua, para sempre, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Quanto a mim, co-redentora, eu venho ao lado de vocês a fim de pacificar sua essência, abri-los para a
realidade de quem vocês são, porque é tempo, agora, de retomar consciência do que vocês são (e não do que
vocês creem ser, e não do que vocês parecem, e não das ilusões que vocês mantiveram), dessa essência
imortal, Divina, que faz com que vocês sejam Divinos.

Eu lhes aporto, agora e já, minha bênção, e vamos trabalhar, agora, todos juntos, nessa efusão do coração, que
é meu trabalho de coração de mãe bem amorosa.

Sejam abençoados, queridos filhos, e vamos, agora, acolher o que vem.

E a vocês, queridas almas de Luz, queridos filhos, através dessa semente de amor colocada ao centro de seu
ser, de meu coração bem amoroso de Mãe, eu lhes transmito a bênção eterna de meu Divino Filho.
E eu aporto à sua essência a nutrição necessária para sua abertura, necessária para seu desabrochar.

Sejam abençoados.
Eu os amo.
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
E eu lhes digo até breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.

MARIA – 24 de fevereiro de 2006

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.autresdimensions.com/


Eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
Eu lhes aporto minha saudação e minha bênção, meus queridos filhos, todo o meu amor, neste período
extremamente agitado que vive este planeta e os humanos, nesse lugar de vida que é a Terra.
Estejam certos de que a hierarquia, em sua totalidade, de que os Santos, de que os seres espirituais que
os cercam estão, mais do que nunca, com vocês e ao seu redor, nestes dias qualificados de sombrios,
que vêm para vocês, através de grandes tribulações, essas grandes transformações anunciadas há tanto
tempo, tantos anos, por mim mesma e meu Divino Filho.

Estejam certos de que vocês serão ajudados, amados, para atravessarem – progressivamente e à medida
que seu coração preencher-se-á dessa certeza de pureza, dessa certeza de amor – essa zona de
sombra. Com mais conforto de alma possível.

Obviamente, os elementos de medo, os elementos de apreensão deverão ser, tanto quanto possível,
afastados de seu pensamento, afastados de suas emoções, afastados de suas apreensões de vida
habitual.
De fato, o derramamento de Luz espiritual que vem para os anos que lhes restam, nesses lugares de vida,
acompanham-se, sempre, de eventos de natureza exterior, por vezes, qualificados de apocalípticos.

Mas lembrem-se, queridos filhos, de que o apocalipse, antes de tudo, é revelação, de que o apocalipse,
antes de tudo, é reencontro, núpcias celestes com sua Divindade, com sua Unidade e com a fraternidade que
lhes faz tanta falta nesse mundo tão agitado.
Não creiam que isso esteja em um hipotético alhures, em um hipotético mais distante ao nível do tempo,
porque vocês entraram, doravante, neste período de revelação.

Assim, as hierarquias, como eu dizia, têm-se mais próximas de vocês, prontas a intervir, prontas a
apoiá-los, na condição, obviamente, de que vocês peçam, na condição, obviamente, de que aceitem
essa ajuda, essa fraternidade que vem de outros planos de manifestação da Luz.

Há, queridos filhos, como vocês sentem, para a maior parte de vocês, como esperam, alguns de vocês, ou
como temem, para outros, a necessidade de recentrar-se, de abrir o coração para qualquer eventualidade e
permanecer na simplicidade de suas vidas habituais, na simplicidade de seus caminhos, sem procurar, de
maneira alguma, prever o que quer que seja, enquanto a Luz proverá.

A única coisa que vocês tentarão prover é encontrar a serenidade, a paz, a harmonia em seu
coração, em seu centro, em sua essência.

Há, durante esses anos que vêm, efetivamente, grandes tribulações no exterior, grandes tribulações no interior.
Só aqueles que estiverem puros permanecerão e continuarão na vida em serenidade, em segurança.

Convirá, mais do que nunca (e lembrem-se de que vocês já estão nessa época),estarem alinhados,
centrados, unificados e conectados à Divindade que vocês são, porque essa Luz que vem para vocês é
uma Luz divina, espiritual, transformadora, e que será sua única Fonte de vida nos tempos que vêm.

Há, obviamente, um período crucial, eu diria, que eu anunciei, também, queridos filhos, em numerosas reprises,
em múltiplos lugares sobre este planeta e em múltiplos momentos, um período no qual convirá encontrar-se
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perfeitamente centrados e alinhados, mas vocês serão, como eu já disse em numerosas reprises também,
prevenidos em tempo e em horas úteis, alguns instantes que precedem esse período crucial que foi muito
tempo chamado «três dias de trevas», em todo caso, em seu Ocidente, o momento da transmutação
alquímica, vibratória, cósmica desse planeta e de seus habitantes que estiverem prontos para uma dimensão
além de todos os seus sonhos, além de tudo o que vocês podem imaginar, pensar, conceber, bem além da
Luz do além que vivem as pessoas que deixam esse corpo para aceder à Luz.

Os mundos que lhes são prometidos são mundos nos quais a Unidade domina, nos quais não há lugar
para a sombra, nos quais não há lugar para a divisão, não há lugar para a oposição, mas nos quais tudo é
harmonia, tudo é Divindade, tudo é espaço sagrado de ressonância que permite à Luz encarnada fazer-se
carne, surgir e fazer-se, enfim, a realidade da promessa eterna de meu Divino Filho.

Nisso, vocês entraram no período que precede o crucial, no período que precede o evento final que lhes
permitirá aceder, para aqueles que estiverem prontos, a essa dimensão nova, a esse espaço sagrado de
vida que é prometido, eu repito, de toda a eternidade.

Então, queridos filhos, não é questão, obviamente, de dar-lhes o momento preciso em que se situa esse
crucial, porque, obviamente, isso pode ser em um minuto como em alguns anos, mas, entretanto, o período
precedente ao crucial já está aí.

Cabe-lhes, como dizia meu Divino Filho, fazer a limpeza em sua casa, fazer a limpeza em sua
personalidade, em seu ego, para encontrar o mais possível de unicidade, o mais possível de clareza,
o mais possível de veracidade em seu ser interior, mas, também, nas circunstâncias e manifestações
de sua vida material, para trabalhar no sentido das palavras de meu Filho.

Sejam os divinos imitadores, abstenham-se de todo julgamento, abstenham-se de toda crítica, mas
sigam, firmemente, para sua Divindade.
Nada mais deve ter importância e, obviamente, se vocês têm carga de alma, continuar a prover essa
vida material que, no entanto, chega e atira ao seu fim.

Cabe-lhes, até o último minuto, no momento de meu apelo final, consagrar-se às suas tarefas
materiais, às suas tarefas diárias, ao mesmo tempo cultivando em vocês essa semente de Luz, essa
semente de estrela que vocês são, para que o jardim esteja limpo, para que a casa tenha-se pronta
para a visita da Luz.

Aí está, queridos filhos, vocês são devolvidos a esses espaços transformadores, vocês são devolvidos a
esses espaços de falsas calmas que precedem a tempestade, de falsos equilíbrios e de falsas
equidades sobre a Terra.

Vocês entraram no período de iniquidade máxima, no período em que a injustiça é a mais flagrante,
em que aquele que trapaceia está na dianteira da cena, em que aquele que brilha não é aquele que se
crê, em que aquele que se impõe não está, absolutamente, na Luz, mas está na ilusão da Luz.
Assim vai o mundo, assim vai cada transformação que sobrevém nessa humanidade ou em outras
humanidades, no período que precede o momento crucial, o momento final.

Os seres que pertencem àqueles que se vão e que não vão para a Luz tentam, por todos os meios,
brilhar, porque eles são incapazes de brilhar espontaneamente, de ser a Luz que deveriam ser.
Então, eles obscurecem o próprio julgamento, eles obscurecem a vontade da alma em proveito da
personalidade, e esse brilho é, efetivamente, ilusório, efetivamente, vão, aos olhos da justiça, aos
olhos da verdade da Luz.

Assim vai o mundo, assim vão os mundos, assim vão as humanidades em período transformador.
A transformação é algo que incomoda.

Trata-se, quer vocês queiram ou não, queridos filhos, qualquer que seja a promessa e a realidade desse
mundo de Luz que vem para vocês, entretanto, de um período de luto, de um período de separação de
seus hábitos de funcionamento que eram os seus há tanto e tanto tempo.

Então, obviamente, é preciso ser capaz de tudo perder, exceto aqueles que aceitarem, como disse meu Filho,
tudo perder, encontrarão o céu, aqueles que quiserem salvar-se, não serão salvos.

Aqueles que abandonarem e abandonarem-se à vontade da Luz serão salvos e, para isso, é preciso
abandonar os medos, abandonar o ego, abandonar tudo o que brilha na aparência e não na
profundeza.

Os caminhos que lhes são propostos são, por vezes, caminhos dolorosos, caminhos nos quais será preciso
cortar, caminhos nos quais será preciso decidir, tudo isso sem julgamento, tudo isso sem, talvez, saber o
que será amanhã, tudo isso sem saber, talvez, o que será sua vida em alguns meses.
É-lhes pedido, entretanto, para continuar a assegurar o que vocês chamam o material.



O material tem apenas um tempo, a matéria transmuta-se e o material apagar-se-á diante dessa transmutação
da matéria, mas vocês não devem, em momento algum, ultrapassar esse instante, vocês não devem, em
momento algum, tentar antecipar ou prever o momento.
Ele vem a vocês.

Estejam certos, queridos filhos, que todo ser de Luz será prevenido desse momento, mas, também,
todo ser humano sobre este planeta, até o último minuto, tem a possibilidade de suprimir o ego para
deixar inundar-se da Luz da alma, até o último minuto.

Não há julgamento nos corações e em todos os seres espirituais que os acompanham não pode haver o
mínimo grama de vontade de destruição.
Só as almas que forem suficientemente obscurecidas e que não quiserem ouvir meu apelo serão
condenadas a serem recicladas, a reiniciar um novo ciclo de experiência, porque tal será o desejo
delas.

Assim, não é preciso preocupar-se com seus filhos, não é preciso preocupar-se com seus cônjuges,
porque cada ser tem a tomar essa decisão sozinho, em face de si mesmo, e em face do coração da
Mãe que eu sou porque, de fato, o sinal virá de mim.

Antes que a espada de meu divino Filho golpeie esta Terra, serei eu, meu coração benevolente de
mãe que virá anunciar-lhes esse momento.
Vocês o ouvirão.

Cada ser vivo sobre este planeta ouvirá o apelo de sua mãe, caberá a ele saber se quer responder ou não, a
decisão a ele pertence, vocês não podem forçar ninguém, porque é uma decisão que se toma, como vocês
dizem, em sua alma e consciência, em toda lucidez.

Mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que recusam essa Luz, ouvirão minha voz propor a
eles a escolha final.
Isso não é para o momento, vocês estão, de momento no instante das tribulações, vocês estão, de momento,
no momento final que precede o momento crucial, nesses momentos nos quais vocês devem, já, preparar suas
escolhas, aguçar suas escolhas, preparar sua decisão, preparar seu futuro.

O que vocês querem fazer no futuro?
Vocês desejam prosseguir as experiências?
E, nisso, nada os culpará, nem a Mãe que eu sou, nem meu divino Filho, nem os elementos desencadeados
sobre este planeta, mas vocês serão livres de recomeçar uma experiência dessa dimensão em outros céus e
em outras terras.

Quanto a esta Terra que os porta atualmente, ela deve, obviamente, mudar de plano vibratório, com os seres
que aceitarem ouvir meu apelo final.
Essa transformação e essa ascensão, como se convencionou chamar, e como inúmeros de seus médiuns
chamaram, é algo que acontecerá em certo lapso de tempo que sobrevirá após meu aviso e que se estenderá
em vários meses, nos quais vocês serão informados, nos quais serão guiados, nos quais serão pacificados,
totalmente, quaisquer que sejam as perdas que tenham sofrido, porque será preciso fazer o luto de algumas
coisas.

Para alguns, poderá ser um cônjuge, para outros, poderá ser um filho ou um pai ou, então, poderá ser um luto
de algum lugar ou, ainda, de alguns hábitos, mas vocês devem penetrar nessa nova Terra em estado
vibratoriamente totalmente purificados, pacificados, unificados e reconectados à Fonte que vocês são e,
portanto, sem algumas coisas que sobrecarregam suas vidas, atualmente.

Mas vocês não têm que decidir, de momento, vocês devem, simplesmente, cultivar em vocês a semente de
Luz, a semente de estrela que vocês são, fazer crescer essa Luz é sua única preocupação; a segunda é, eu
repito, assegurar o quotidiano, mas dever preparar-se, contudo, a dever deixar esse quotidiano em um intervalo
de tempo, acima de tudo, bastante curto porque, de fato, qual ser humano prepara-se enquanto não lhe tenham
anunciado que ele vai partir?
Qual é o ser humano que poria ordem em seus documentos se ele não soubesse que ia morrer, deixar esse
corpo no ano que vem?

Tem-se, sempre, tempo, remete-se, sempre, para mais tarde o que se tem a fazer, quando se está nesse
mundo de manifestação, no qual vocês estão, mas convém preparar-se, agora e já, a partir de hoje, para
enfrentar este período crucial ou essas tribulações que já estão aí, meus filhos.

Cabe-lhes encontrar momentos de espaço interior, de serenidade, de ver claramente sua vida, refletir sobre o
que os anima, quais foram seus polos de interesses nessa vida, o que vocês escondem por trás de suas
incertezas, o que vocês escondem por trás de suas mentiras, o que vocês escondem por trás de seus medos.

Cabe-lhes aparecerem nus diante dessa espada do julgamento que virá.
Cabe-lhes, já, ter feito o trabalho e ter mantido limpa sua casa e seu jardim para que, no momento vindo, isso
não seja demasiado pesado e não os arraste para um novo ciclo de manifestação e de experiência, que



não seja demasiado pesado e não os arraste para um novo ciclo de manifestação e de experiência, que
arruína, assim, seus esforços, para alguns, realizados há tantas e tantas vidas, para ir para essa liberação que
lhes é prometida hoje.

Então, queridos filhos, mantenham presente no espírito sua Divindade, mantenham presente,
também, em seu espírito, sua incompletude de estar separado da Fonte há tantas e tantas vidas.
Certamente, a liberação, a realização foi tornada possível, como alguns modelos mostraram-no, mas eu diria
que a quase totalidade da humanidade não tocou esse limiar do despertar.

Cabe-lhes refletir, lucidamente, não serem ternos consigo mesmos, entretanto, não julgar-se, mas depositar
seus fardos, depositar seus medos, depositar suas sombras aos meus pés e aos pés do divino Filho.
Peçam, e nós os ajudaremos, peçam, e nós os atenderemos, peçam, e vocês serão inundados de
minha graça, da graça de meu Filho, mas, também, da graça da multidão de seres de Luz que
percorrem sua Terra em seus éteres.

Cabe-lhes pedir, cabe-lhes tomar essa medida, dar um passo para nós, e nós daremos dez, elevem sua voz
para nós, seu olhar para nós, e nós abaixaremos nosso olhar para vocês, para ajudá-los nesse caminho de
comunhão que vem para vocês.
Não vejam, através dos elementos, coisas catastróficas, vejam apenas, ali, o período de necessária
purificação, de necessária transformação, preliminar à transformação final.
Há, aí, ferramenta de tomada de conhecimento, ferramenta de tomada de consciência, ferramenta de revolta
interior que permite compreender os erros passados.

Essa revolta interior deve conduzir a definir um novo caminho, caminho da Unidade, caminho da fraternidade,
caminho da vontade de bem e caminho do amor, tanto e tanto recusado e reportado aos proveitos de
interesses pessoais, aos proveitos de interesses egoístas, aos proveitos de interesses familiares, aos
proveitos de interesses quaisquer, eu diria.

Em relação à sua Divindade, convém, agora, colocar os atos, colocar as fundações de sua nova vida,
ao mesmo tempo estando conscientes de que o que vocês vivem é apenas uma fantasia, apenas uma
fachada, é uma coisa que está aí apenas por um tempo, assim como esse corpo é-lhes emprestado
apenas por um tempo e que, entre o nascimento e a morte, há apenas um tempo relativamente curto.

O tempo que lhes resta a viver é, ele também, relativamente curto, o tempo que lhes resta para aceder à
verdadeira vida é extremamente reduzido.
Vocês estão no que chamaram, na bíblia, meu divino Filho e seus profetas e seus apóstolos chamaram, bem
antes dele, os tempos reduzidos.
Releiam o apocalipse, releiam as profecias de Daniel, vocês ali encontrarão essa noção de tempos
reduzidos nos quais vocês entraram, diretamente, e nos quais vocês vivem agora.

Então, não se creiam imortais nessa terceira dimensão, não se creiam imortais em seus modos de
funcionamento, no que vocês construíram, porque isso pode desaparecer de um dia para o outro, e isso não
tem qualquer importância em relação à Luz que vocês são.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha vontade de dizer-lhes, mas eu penso que vocês me convidaram,
também, para responder a algumas interrogações, então, eu me ponho, agora, à sua escuta, meu coração de
mãe dirige-se para vocês, faz silêncio e, no recolhimento, acolhe suas perguntas.

Questão: qual é o ensinamento a extrair de uma separação que eu vivi ultimamente?
Meu filho, não procure ver, em cada evento que sobrevém em sua vida, o traço de algo de não compreendido
ou de lição que há a experimentar.
O justo que morre esmagado sob uma árvore que cai durante a tempestade, será que é justo que ele seja
morto esmagado por essa árvore?
Seria ilusório crer que, hoje, mais do que nunca, cada ato e cada movimento que se produz em suas vidas
sejam significantes.
Há, necessariamente, necessidades de purificação.
Essas necessidades de purificação, essas necessidades de transformação fazem-se sentir, assim como uma
mãe perde seu filho, qual é a justificação dessa perda, se não é, ainda, encontrar mais amor, através dessa
perda e desse abandono?
Nisso está a lição de toda a vida e, hoje, mais do que nunca.
Há, através dessa separação, apenas uma noção de divisão, qualquer que seja a duração do que é vivido ou a
facilidade para aceitar o que é vivido.
De qualquer modo, isso deve ser vivido sem procurar, contudo, saber onde estão as responsabilidades disso,
onde estão as causas disso, mas, simplesmente, aceitar isso como que fazendo parte e ilustrando o que eu
acabo de dizer, ou seja, que vocês devem continuar sua vida e que, o que quer que lhes seja retirado ou dado,
é preciso aceitá-lo com a mesma leveza de coração, porque isso faz parte do caminho.

Questão: será uma maneira de recentrar-se?
Não há ponto de recentragem, querida filha, há evolução e transformação e, novamente, outra centragem.
Lembrem-se do que eu dizia na chegada, que há um período que é aberto agora, período de tribulação,



período de apocalipse no qual tudo é apenas retribuição ou tudo é transformação para aceder a mais liberação.
Não vejam, ali, algo que seria uma punição, não vejam, ali, qualquer responsabilidade, isso faz parte de
caminhos, assim como, um dia, um ser humano morre e deixa seus filhos ou deixa seus pais, isso é,
exatamente, a mesma coisa.
Vocês devem ser capazes, hoje, mais do que nunca, ser capazes de tudo perder porque, senão, tudo isso
seria apenas apego.
O que lhes é dado pela vida, vocês devem aproveitar, mas não devem apegar-se, devem desfrutar da
experiência, devem desfrutar da vida que se escoa através de vocês e não considerar que, se um elemento
falta, sua vida para ou sua vida torna-se menos orientada, menos excelente, sobretudo, para aqueles que estão
em um caminho e que tentam aproximar-se dessa Luz autêntica.

Questão: por que tenho a impressão de que a Luz afasta-se de mim?
Querido filho, receba todo o meu amor.
Primeiramente, você está certo de que a Luz afasta-se de você. Que não é você que se afasta da Luz?
Reflita, efetivamente, em minha questão.
A Luz não se afasta jamais, quando se chama por ela, a Luz afasta-se quando os polos de interesses
encontram-se diferentes para uma época.
A partir do momento em que a atração para a Luz tenha diminuído, a Luz afasta-se, porque ela obedece à sua
vontade do momento, ao seu destino do momento, o que não quer dizer que ela desapareça, o que quer dizer,
simplesmente, que suas prioridades do momento não são aquelas da Luz.
Então, sim, pode-se dizer que a Luz afasta-se de você, mas que é você que se afasta da Luz.
Incline-se sobre ela, cultive-a, querido filho, dirija-lhe suas orações as mais ardentes.
Seu compromisso de Luz é mais importante que sua vida.
Você poderá observar, no desenrolar de sua vida material e de suas obrigações materiais, que se a Luz afasta-
se, a vida é menos fluida e que, quando a Luz aproxima-se, as coisas são mais leves e mais fáceis.
Então, encontre o que o torna mais leve, encontre o que é mais fácil, e a Luz aproximar-se-á.
Isso é inerente à experiência da matéria, neste período perturbado.
A Luz aproxima-se, a Luz afasta-se, para fazê-lo compreender que a coisa a mais importante que vocês têm a
perder é a Luz.
Então, cabe a vocês tudo fazer para não perdê-la.

Questão: como é que se pode fazer para não deixar-se influenciar pela aura das pessoas?
Basta, para isso, pensar na Luz, querido filho, basta cultivar sua própria Luz, fazer com que sua aura seja
invencível, não pela potência da vontade, mas pela potência do amor, porque o amor faz milagres, como dizia
meu Filho.
O amor levanta as montanhas.
Se vista de amor e de Luz, e nenhuma aura poderá ser incômoda para você, porque ela estará em sua aura e
em sua Luz.
A partir do momento em que as circunstâncias da vida o fazem reencontrar uma aura ofensiva, uma energia
ofensiva, uma condição ofensiva, é que, em algum lugar, em você, há a falha que permitiu a isso manifestar-se,
obviamente.
Bem amados filhos de Luz, eu lhes aporto todo o meu amor de mãe, minha bênção a mais íntima em seu
coração, eu seu Espírito, em sua alma, mas, também, em seu corpo.
Sejam abençoados.
Minha Luz acompanha-os.
Eu os amo, eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
___________________
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos.
Eu me apresento a vocês porque vocês me chamaram.
Eu me apresento a vocês porque inúmeras coisas devem ser irradiadas de meu coração, para afirmá-los em
sua fé e em sua certeza para a Luz.

De fato, nesses momentos perturbados, a Luz é, mais do que nunca, sua única tábua de salvação.
A Luz é o único elemento que deve conseguir fazê-los encontrar a solução ao problema da vida, ao problema
dessa vida, nesse planeta, nesses tempos perturbados, nesses tempos torturados, eu deveria, mesmo, dizer.
É importante encontrar o caminho, a porta estreita que os conduz à abertura de seu coração, que os conduz à
recepção da Luz de meu querido divino Filho.
É importante para vocês, queridos filhos, compreender que tudo o que vem, que tudo o que vem para
vocês é destinado apenas a uma coisa: fazê-los voltar para seu coração, fazê-los voltar para o
coração do Universo, para o coração do planeta, para o coração da vida, para a Fonte da vida que é
Luz autêntica, que foi iniciada, preparada por meu divino Filho, há agora mais de dois mil anos.

Há, hoje, nesses períodos que vocês vivem, uma etapa extremamente importante, que é a etapa que deve
conduzi-los ao limiar da Luz Crística.
Há, através do que vem para vocês e que, entretanto, já está aí, a possibilidade inerente a toda a vida de
encontrar sua Fonte, de encontrar sua Luz e de encontrar o caminho que conduz ao Pai, à Luz
autêntica, à Luz que vocês jamais deixaram de ser, mas que os véus sucessivos de suas encarnações
sufocaram, que os véus do que vocês chamam ego de suas personalidades sufocaram, progressivamente e à
medida de suas encarnações nesses mundos.
Há necessidade, hoje, de remover essas máscaras, de remover essas peles que foram colocadas sobre sua
essência, sobre sua infinidade primordial de Luz, porque vocês são, não duvidem disso, filhos de Luz, Fonte de
Luz.
Vocês são, ao mesmo tempo, os filhos da Luz e a própria Fonte da Luz.

Compreendam, através dessas palavras, que vocês jamais deixaram de ser o que são, para além da ilusão do
tempo que passa nessa dimensão que é a de vocês.
Vocês são, de toda a eternidade, filhos de Luz e Fonte de Luz e, ao mesmo tempo, irradiados da Fonte e, ao
mesmo tempo, Fonte irradiante.
Há necessidade, hoje, de fazer sua essa voz, de compreender que vocês são filhos da Luz, que vocês são,
vocês mesmos, Fonte de Luz e, como seres multidimensionais, a herança que é a sua é aquela do retorno à
Fonte, do retorno à Luz que vocês são e que jamais deixaram de ser, apesar dos véus que correspondem aos
diferentes medos que vocês desenvolveram, progressivamente e à medida de suas encarnações.

É importante compreender que essa época abençoada dos deuses, que vocês vivem, não é, em caso
algum, uma punição.
Aqueles que a viverem como uma punição são aqueles que não quiseram tirar as máscaras da
personalidade, as máscaras do ego, as máscaras do mental, as máscaras das emoções que vêm
quebrar o impulso da alma, o impulso da fonte que vocês são, o impulso da fonte de Luz que vocês
são.

Se vocês se esquecem dos obstáculos inerentes à encarnação, se vocês se lembram do que jamais deixaram
de ser, se conseguem deixar falar a criança que está em vocês, a Luz que está em vocês, o Divino
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que está em vocês, o Cristo que está em vocês, essa Luz inefável que vocês são, naquele momento, os
véus da ilusão dissipar-se-ão e permitirão a livre expressão da natureza fundamental que vocês são.

Vocês são ajudados, nisso, pelos múltiplos anjos, coros e legiões celestes que estão ao redor de vocês e ao
redor desse planeta, na espera desse instante abençoado que vem para vocês porque, creiam-no,
efetivamente, queridos filhos, vocês chegaram, agora, ao termo de sua viagem, ao termo dessas
peregrinações, do que lhes pareceu ser uma queda, que não é uma queda, mas, simplesmente, uma
experiência que vocês decidiram viver, creiam, para acompanhar um projeto grandioso, que era o de
experimentar a sombra e a Luz para, não permitir à sombra crescer, mas compreender que a sombra deve,
também, tornar-se Luz.

Através do sofrimento, certamente, não necessário nos planos evolutivos, mas necessário nesse plano
evolutivo da Terra que havia escolhido o afastamento da Fonte vem, hoje, o momento dos reencontros, o
momento dos casamentos com a Fonte.
Os véus devem levantar-se ao nível de seus corpos, mas, também, desse corpo planetário que vocês chamam
a Terra.

Queridos filhos, a hora abençoada que vocês vivem corresponde a eventos grandiosos que devem sobrevir, de
maneira sensível, de maneira manifestada em seus éteres, em seus Céus e em sua Terra, para permitir-lhes
deixar cair os véus, véus da ilusão, véus da ignorância.
Isso não é mais sofrimento, é revelação, no sentido em que a Luz desvenda-se, no sentido em que a
eternidade revela-se, enfim, a vocês, fazendo-os sair da ilusão de um tempo linear, fazendo-os sair da ilusão
que é a sua há tanto e tanto tempo.

Meu divino Filho, quando de Seu sacrifício na encarnação, permitiu restaurar a sacralidade desse
planeta, foi o mesmo para seus veículos físicos e seus veículos sutis.
Simplesmente, esse grão que havia sido plantado, que devia acender um dia, vê esses dias vindos nesse
período que precede a ressurreição do Cristo, ligada ao fenômeno da Páscoa mística.
É importante compreender que a Páscoa deste ano é um ano extremamente importante.

Este ano é o ano da revelação, é o ano da compreensão de sua Divindade, é o ano da manifestação de sua
Divindade.
Só os seres que recusarem ver, que recusarem levantar o véu da ilusão estarão em sofrimento em relação a
isso, mas a liberdade é inabalável.

Vocês têm escolha de alma, têm liberdade de alma para retornar à Casa ou prosseguir o que chamam de
experiências, prosseguir a experiência de mundos de divisão entre sombra e Luz, mas, também, sair desse
jogo que tanto os tentou, durante tanto e tanto tempo.
Cabe-lhes, hoje, nas semanas, nos meses e nos alguns anos que vêm, decidir retornar à Casa ou decidir
prosseguir a experiência.
Não há julgamento através disso.

O que meu divino Filho havia chamado, assim como seu bem amado João, o julgamento final corresponde
apenas a um processo de escolha que lhes é aberto agora.

Vocês irão para a Luz e o retorno à Fonte?
Vocês irão para a revelação de quem vocês são?
Vocês irão para a manifestação de quem vocês são ou vão decidir prosseguir a experimentação?

Aí está a liberdade de escolha, aí está o julgamento final que é, simplesmente, uma questão de
afinidade, uma questão de desejo, também, desejo de Luz ou desejo de experiências.

A experiência que vocês têm vivido era um jogo, como eu dizia, entre a sombra a Luz, experiência necessária
nesse mundo, porque desejada por alguns princípios que regem as encarnações e as tomadas de encarnação
em diferentes mundos, em diferentes planetas, em diferentes sistemas, mas, hoje, a hora soou da revelação, a
hora soou da ressurreição final de sua alma, de sua Luz e da revelação de sua Divindade.

Então, certamente, a revelação dessa Divindade que vocês são pode, para algumasalmas não preparadas,
não purificadas, não voluntárias, tampouco, a experimentar isso, pode ser vivida como elemento de
sofrimento, como algo que vem chocar sua sensibilidade, eu diria, mas não vejam, ali, apenas isso.

Ao contrário, é através do que vem para vocês, a experiência única de fazer retorno à unidade, a
experiência única de parar a experiência da terceira dimensão, para entrar em sua Divindade, em seu
corpo de glória, em sua imortalidade, que vocês jamais cessaram de ser, contudo, e cabe-lhes fazer a
escolha, e ninguém virá criticá-los da escolha que vocês farão e ninguém virá contrariar a escolha
que vocês farão.

Algumas escolhas poderão parecer dolorosas, mas a dor é apenas temporária e ilusória.

A realização da escolha pode apenas seguir três caminhos: o caminho, como eu dizia, de seu retorno



à Unidade, de seu retorno à sua Divindade, que jamais deixou de estar aí – o prosseguimento da
experiência nesses mundos de divisão, nesses mundos de separação, nesses mundos da ilusão,
certamente, também, mas repletos da mão do Criador e repletos de uma Luz, certamente, uma Luz
não desviada, mas sombriamente desacelerada, sombriamente pesada, pesada pela experiência e o
jogo necessários dessa dimensão de oposição ao mundo de Luz.

E o terceiro caminho é, obviamente, como o escolherão inúmeras almas sobre este planeta, passar
pelas portas do que vocês chamaram a morte, para aceder ou a uma nova experiência nessa divisão
de dimensões ou, ao contrário, o renascimento em corpo de Luz.

De fato, existem apenas três escolhas possíveis, e cada alma compreenderá, no momento vindo, a
realidade dessa escolha.

Então, aqueles que não poderiam ver, de momento, essa escolha, começam caminhos de sofrimento,
caminhos de doença, caminhos de desorientação, por vezes, mas não é preciso, certamente, julgar, porque os
véus da ilusão são, neles, mais densos e mais pesados do que alguns outros de vocês.

Cabe deixar cada ser humano prosseguir seu caminho, mas, simplesmente, estarem, vocês mesmos,
concentrados na Luz que vocês são, para poderem irradiar essa Luz, para poderem manifestar essa Luz, para
serem um espelho para a Fonte divina que está em face de vocês e permitir-lhe compreender que o retorno à
Casa é, doravante, possível.
Trata-se, doravante, de uma escolha de alma, uma escolha de vida, uma escolha de evolução, uma
escolha de humanidade, e cabe-lhes fazer essa escolha.

Certamente, inúmeras ilusões têm-nos prisioneiros, de momento, da trama da encarnação de sistemas que
foram construídos por algumas almas humanas que avançaram muito mais longe na separação da Fonte, que
quiseram construir um mundo de ilusão, um mundo de separação ainda mais pesado, ainda mais denso.
Mas esses planos são planos de ilusões, que tentam arrastá-los à rede deles, para torná-los ainda mais
pesados, mas a hora da liberação aproxima-se, agora, a grandes passos, a hora da revelação, a hora da
compreensão de quem vocês são, a hora da compreensão das escolhas que vocês devem fazer para
engajar seu retorno à Fonte, seu retorno à Divindade ou o prosseguimento de suas encarnações
extensivas nesses mundos de divisão.

Alguns não poderão fazer a escolha e deverão passar pelas portas da purificação para fazer, realmente, a
escolha.

Não julguem aquele que morre, não julguem aquele que decide pôr fim a esses dias nessa dimensão, porque
ele renascerá onde decidir, em toda Luz e em toda lucidez, ou voltar a partir para um ciclo de encarnação em
outros espaços e em outros lugares dessa terceira dimensão, ou renascer virgem e novo, nos espaços da
Divindade, de dimensões outras, nas quais não existe a sombra.
Isso faz parte da essência de cada alma.

A decisão é livre e totalmente consentida pela vontade do Pai, pela vontade da Luz autêntica que
jamais, oh jamais os forçará a fazer escolhas que não são as suas.

Simplesmente, a revelação da Luz é um ato importante para permitir-lhes fazer suas escolhas em todo
conhecimento de causa.
Não lhes será, jamais, permitido fazer escolher entre a sombra e a sombra, sob o pretexto de que vocês não
conhecem a Luz.
A Luz deve revelar-se em face da sombra, para permitir-lhes fazer as escolhas, ir para a Luz, ir para a sombra
ou ir, ainda, uma vez, entre os jogos da sombra e da Luz, porque sua falta de experiência ou seu desejo de
experiências não foi satisfeito.

Aí está, queridos filhos.
O que posso dizer-lhes mais, se não que nós desejamos, obviamente, os corações celestes, os anjos e as
milícias, seus irmãos e irmãs do Intraterra e do Extraterra desejam apenas uma coisa, é que o máximo de
almas junte-se às legiões e às regiões dos universos nas quais a sombra não tem mais lugar.
Mas essa é sua escolha final, sua escolha livre, totalmente consentida.
Nós não podemos, em momento algum, permitir que essa liberdade seja-lhes retirada.
Essa é sua herança espiritual, sua herança de Divindade, sua herança de Fonte.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a exprimir, nesse período pré-pascal, extremamente importante nesse
ano de revelação, porque creiam, efetivamente, que vocês entraram no período de revelação.
Nada do que está escondido ser-lhes-á escondido.
Nada do que foi escondido, profundamente, na Terra, ser-lhes-á escondido, tudo será revelado, nada mais será
escondido.

Os mistérios de suas origens, os mistérios de sua Divindade, o mistério das civilizações, o mistério dos
movimentos planetários, tudo isso lhes será revelado, porque lhes cabe fazer a escolha, em posse desse
conhecimento, em plena posse da Luz que vocês são, em plena posse e iluminação de circunstâncias da vida



que levaram ao seu caminho de revelação, agora, nesses tempos.

Aí está, queridos filhos, o que eu gostaria de fazê-los partilhar e, agora, eu me tenho pronta para responder aos
seus questionamentos, se há questionamento, mas, por favor, mantenham presente que nós estamos nesse
período de revelação, nesse período tão importante e tão esperado e, ao mesmo tempo, temido, por alguns
de vocês.

Então, eu me tenho pronta para responder às suas questões que concerniriam a essa etapa importante de seu
retorno à Casa.

Questão: como essas revelações vão fazer-se?
A revelação, querida filha, faz-se em múltiplos planos.
Ela concerne tanto aos eventos ligados ao que vocês chamam seus elementos e à manifestação desses
elementos, ao parto desse planeta à sua dimensão de Luz, que acompanhará, obviamente, a revelação de
planos da sombra, como eu dizia, ou seja, a revelação de maquinações e de usurpações que ocorreram na
superfície desse planeta.
Isso corresponde a um período de revelação em seu foro interior, também.
O que acontece no exterior e que será visível acontecerá, também, no interior de vocês.
A revelação de coros de anjos, de milícias celestes, através dos fenômenos celestes e dos fenômenos
Intraterrestres revelar-se-á no mesmo momento, no interior de vocês.
Os eventos disso são múltiplos, querida alma.
Eles concernem tanto às evoluções de sua vida em terceira dimensão, nessa encarnação, mas, também, o que
será evocado, revelado, tanto no que vocês chamam seus meios de informação, também, de maneira visível,
de maneira sensitiva, por seus cinco sentidos, portanto, ao nível de seu planeta e de seus modos de vida.

Questão: a que correspondem os odores de rosa que lhes são atribuídos?
Querida alma, o odor de rosas é característica de minha presença benevolente.
O porque dessa presença nem sempre deve ser justificado em uma razão lógica, mas, simplesmente, como a
manifestação de um presente e de uma graça celestes.
Agora, vocês têm tendência, com seu mental, a interpretar isso como uma orientação para ir para tal ou tal
coisa, o que nem sempre é o caso.
Os perfumes representam a quintessência de minha manifestação, que significa, simplesmente, minha
presença de mãe ao seu lado.

Questão: sua energia continua presente em Lourdes?
Querida alma, há numerosas vidas em que eu apareci, em diferentes tempos, em diferentes épocas, sobre
esse planeta.
Os lugares de aparição podem ser ligados a circunstâncias geomagnéticas específicas, mas, também, por
vezes, a histórias de almas específicas, mas, também, em lugares consagrados por mim mesma.
A cada vez, as circunstâncias de minhas aparições foram profundamente diferentes, de acordo, justamente,
com essas próprias circunstâncias.
Assim, um lugar de aparição pode permanecer desperto, eu diria, durante um tempo muito longo ou, ao
contrário, existir apenas durante a presença encarnada de uma alma específica.
Por vezes, a mensagem corresponde a uma época precisa e apaga-se, uma vez que essa mensagem tenha
sido transmitida.
Não há regra precisa, de acordo com meus lugares de intervenção e de aparição, quer esses lugares sejam
públicos ou privados, aliás.
Querida filha, minha presença em Lourdes é revelada através da água, obviamente, mas, mais do que
tudo, através da atmosfera geomagnética do lugar.
Esse é o caso para inúmeras aparições que eu qualificaria de públicas e reconhecidas pela Igreja católica.
A hora não é mais para a aparição em lugares, mas para a aparição em cada alma e em cada interioridade de
alma.
Aí está o que explica que inúmeras almas, hoje, sejam portadoras de minha energia e de minha mensagem.
A água é portadora de uma memória.
Nesse lugar preciso existe uma informação que foi veiculada, o que explica que as propriedades vibratórias da
água continuem presentes.

Questão: quais são os lugares em que sua energia está, ainda, presente?
Existem muito numerosos lugares nos quais a minha energia está, ainda, presente, querida filha.
Nos Pirineus, o lugar o mais importante, certamente, é situado do outro lado dos Pirineus, na
Espanha, em uma cidade que se chama Garabandal.

Questão: você disse, há pouco, que teremos a escolha de repetir, ainda, essas experiências da
sombra e da Luz; por que aceitar que almas vão para a sombra?
Será que uma mãe aceiraria que seu filho vá fazer-se mal?
Querida alma, uma mãe afasta seu filho do perigo, tenta evitar o perigo, mas, se essa alma tem necessidade de
experimentar o perigo, se essa alma tem necessidade da sombra para encontrar ainda mais Luz, ninguém pode
criticá-la.
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Questão: por que se pode sentir uma revolta de estar aqui, nessa terceira dimensão?
A revolta faz parte, querida filha, de movimentos, cada vez mais, de almas que estão sedentas de redescobrir a
Divindade, que estão sedentas da Luz e que experimentaram, suficientemente, a encarnação.
Assim, a hora da liberação está próxima, para essas almas.

Questão: você falou, há pouco, de um ano de revelação no qual, em especial, os véus deviam
levantar-se ao nível de nossos corpos.
Poderia esclarecer o que é isso?
Ao nível dos corpos, apegos e desapegos devem revelar-se, de maneira mais precisa ao espírito e à
consciência.
Isso quer dizer que, progressivamente e à medida dos meses vocês vão, todo ser vivo sobre este planeta,
tomar consciência, de maneira mais ampliada, de maneira mais luminosa, do que são seus apegos reais a essa
terceira dimensão, e são esses apegos que será preciso vencer, para desapegar-se, totalmente, e aceder à
quinta dimensão.
Progressivamente e à medida do desvendamento, revela-se, cruamente, eu diria, a realidade de seus apegos.
É fácil dizer «eu não sou apegada a isso, àquilo», enquanto vocês têm isso.
É mais difícil renunciar, quando tudo isso não está mais aí.
Os verdadeiros apegos medem-se à luz da realidade do desapego em relação ao que está aí.

Questão: por que o coração volta a fechar-se, tão frequentemente?
Porque ele se fecha, a partir do momento em que o jogo da sombra e da Luz manifesta-se de novo.
Assim, mesmo conduzir um veículo é um jogo de sombra e de Luz.
Como vocês querem manter um coração aberto, conduzindo um veículo; como vocês querem manter um
coração aberto, quando se servem de suas palavras para resolver problemas de terceira dimensão?
Isso é impossível, exceto para alguns grandes seres que representam, de algum modo, um sacrifício, porque
manter o coração aberto, conduzindo os assuntos de terceira dimensão, como vocês compreenderam,
queridos filhos, é extremamente árduo.
Isso necessita de um treinamento de várias vidas e um sacrifício de várias vidas.
A dimensão do coração é ligada à dimensão que está além da terceira dimensão, isso vocês compreenderam
bem, porque o que é abertura do coração, na terceira dimensão, seria apenas desleixo, emotividade e não
Amor.
O Amor é algo que é um estado e não um movimento; é algo que está em relação com uma qualidade
vibratória.
Ora, essa qualidade vibratória não pode ter compromisso com fenômenos ligados à terceira dimensão.
Querido filho, como dizia meu divino Filho, é importante saber o mundo que vocês escolhem.
Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.
Vocês servem à terceira dimensão?
Vocês servem à Luz?
O mundo da terceira dimensão é um mundo de experiências, não é um mundo final ou finalizado.
Trata-se apenas de um mundo de passagem, um mundo extremamente temporário, na escala da Unidade, da
Divindade.

Questão: o que é, então, para aqueles que acompanham, na terceira dimensão, da abertura para
essa quinta dimensão?
Isso representa um sacrifício, querida filha, porque, a partir do momento em que a Divindade for
suficientemente forte, a partir do momento em que a revelação for total, não será mais questão de trabalhar na
terceira dimensão.
Trata-se, muito simplesmente, querida filha, de compreender que toda alma que tenha percebido a Luz em uma
de suas dimensões, que tenha vivido o momento em que o coração abre-se, um momento em que a unidade
da Divindade manifesta-se (o momento em que uma alma tem um reencontro com a Luz é um momento
privilegiado), mas, quando essa alma decide voltar à terceira dimensão, trata-se de um sacrifício.

Então, a partir do momento em que vocês tenham vivido, ainda que apenas uma vez em sua vida, a abertura do
coração ou o reencontro com a Luz, toda obra que os põe na terceira dimensão, mesmo no sentido do dever,
mesmo no sentido do trabalho, é algo que se aparenta a um sacrifício.
O sacrifício tem a mesma raiz que a palavra sagrado.
Ele corresponde à santificação, ao sacrifício da Luz, não para a sombra, mas para o jogo da sombra e da Luz.

Questão: será possível trabalhar na terceira dimensão, a partir da quinta dimensão?
Os tempos espirituais podem manifestar-se, como foi o caso para mim, nessa terceira dimensão, mas o
processo que está acontecendo é uma separação clara de diferentes planos, e não poderá mais ser questão,
para aqueles que passarem à quinta dimensão, de manifestar-se nessa terceira dimensão, exceto algumas
almas consagradas que terão por missão acompanhar um novo ciclo de humanidade.

Questão: por que algumas pessoas «no caminho» de repente, encontram reações típicas de terceira
dimensão?
Isso pertence à liberdade de alma individual, querida alma, em face da Luz.
Quando seu coração irradia de Luz, aquele que está em face de você pode aceitar ou recusar essa
Luz, porque ele não terminou o próprio caminho de experiências, porque ele quer prosseguir o caminho



Luz, porque ele não terminou o próprio caminho de experiências, porque ele quer prosseguir o caminho
de experiências e esconderá a própria necessidade de experiências, através da difamação da Luz.
Assim foi com meu divino Filho, quando de Sua encarnação. Que foi considerado, obviamente, como fazendo
parte da sombra, pelas forças supostas de representar a Luz.
Isso também é um sacrifício.
Convém permanecer no coração.
Permanecer no coração quer dizer não julgar; permanecer no coração quer dizer não emitir julgamento, não
emitir energia nem boa nem má, através da liberdade de escolha que exprimiu uma alma ou outra.
Convém permanecer na neutralidade de coração, que corresponde a um estado de ser e um estado de ser
não pode induzir ação, o estado de ser basta-se por si mesmo.

Questão: nos meios ditos espirituais, pareceria que as emoções estão em destaque?
Querida alma, é preciso, efetivamente, compreender que tudo o que é feito, hoje, em seu mundo, tudo o que
sai como, dizem, técnica ou tecnologia ou meios ditos de desenvolvimento pessoal são apenas meios de
prendê-los às suas próprias emoções, às suas próprias memórias e às suas próprias vivências.
O coração não tem necessidade de qualquer dessas ilusões para revelar-se.

Enquanto vocês correm atrás de uma própria liberação do que quer que seja, vocês não estão no coração.
O coração não tem necessidade de liberação; o coração tem necessidade apenas de uma afirmação nessa
dimensão de estado de ser, mas, absolutamente não de liberar o que quer que seja porque, quando vocês
estão no coração, são livres, por essência.
Isso corresponde às palavras de meu Filho: «busquem o reino dos céus, sua Divindade, e o resto
ser-lhes-á dado em acréscimo».

Em contrapartida, busquem o que não é o coração, o que vocês chamam processo de liberação de memórias,
processo de compreensão, processos mentais, processos emocionais, e vocês se afastarão do coração, ao
mesmo tempo tendo a impressão de dele aproximar-se.

E vocês confundem emoção, confundem sentimento e coração.
O coração, o amor não é sentimento, o amor não é emoção, o amor não é mental, o amor é estado de ser,
estado de ser na Divindade, na Unidade, na compreensão direta, instintiva e intuitiva de quem vocês são.
No coração não há lugar para o sentimento, no coração não há lugar para o apego, no coração não há lugar
para a emoção.
O sentimento é, já, uma distorção da energia do coração.
Eu lhes aporto, agora e já, minha bênção e todo o meu amor, e eu lhes digo, certamente, até um dia desses.
__________________
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu estou entre vocês para permitir-lhes encontrar sua interioridade, encontrar sua Divindade ao nível do
coração, para permitir-lhes reunificar, em vocês, o que deve sê-lo, para reunificar, em vocês, sua dimensão
tripla/única, de Divindade, de clareza e de transparência.

Assim, antes de dirigir-me a vocês, antes de interagir em um modo que é sua palavra, eu desejaria,
primeiramente, transmitir-lhes essa energia específica do coração unido de meu divino Filho e de mim mesma,
mãe dos universos, para permitir-lhes reunificar-se, para permitir-lhes recentrar-se e permitir-lhes sentir essa
graça inefável que é aquela do humano que reencontra sua dimensão de Divindade, que reencontra sua
dimensão de unidade, sua dimensão de fluidez, sua dimensão de eternidade.

Assim, eu lhes proponho portar sua atenção, sua consciência ao nível do meio de seu ser, ao nível de seu
templo interior, ao nível de seu coração.
Assim, no silêncio e na graça que vem para vocês, eu lhes peço para acolher meu divino coração e o divino
coração de meu Filho, para reunir o três em um, para reunir em nós essa chama divina, que é essência de seu
ser, que é essência de sua Divindade, que é essência de Luz, essência divina.

Filhos da Lei de Um, filhos do Pai, eu venho a vocês como mãe, eu venho a vocês como irmã, também, para
aportar, através da vibração de minha palavra, um elemento de resposta para seu caminho encarnado nesse
planeta, como alma e espírito encarnado nesse corpo, responder não às suas interrogações futuras, mas pôr a
Luz, iluminar, por meu coração de mãe, sua Divindade interior.

Assim, eu me tenho pronta, queridos filhos, durante esses alguns instantes, para vir reconfortar, pela vibração
de minha palavra, reconfortar, pela vibração de meu ser inteiro de mãe, para ajudá-los a aliviar o peso da vida,
para ajudá-los a iluminar o caminho que é o seu, para revelar seu ser interior, seu ser luminoso, seu ser
transcendente.

Assim, queridas almas, eu acolho, em meu coração, suas palavras e seus questionamentos.

Questão: qual é o resultado de toda a nossa jornada?

Querida filha, a experiência que vocês vivem sobre esta Terra é uma experiência que foi desejada e decidida
há extremamente muito tempo.

É uma decisão de sacrifício, de sacrifício comum, desejada não pelo Pai, desejada não pela Luz, mas por sua
Luz.

Vocês tiveram necessidade de experimentar esse afastamento da Fonte, esse afastamento de sua Divindade
para, um dia, que agora chegou, retornar à Fonte, enriquecidos da experiência da não Fonte.

Essa etapa de divisão, de separação, essa época de esquecimento de sua Divindade foi o meio de reforçar
sua Divindade.

O sentido da queda, o sentido do sacrifício da encarnação foi decidido por uma multidão de almas, a um
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O sentido da queda, o sentido do sacrifício da encarnação foi decidido por uma multidão de almas, a um
momento preciso de sua história.

Esse caminho foi acompanhado pelos regentes planetários, por meu divino Filho e por mim mesma, para
acompanhá-los, para andar ao seu lado, para apoiar seus esforços nessa vida que é tão luminosa, mas, ao
mesmo tempo, que foi um período de esquecimento de sua Divindade.

Assim, algumas almas esqueceram-se tanto de sua Divindade, que é, hoje, difícil a elas voltar para essa Luz de
que elas jamais deixaram de ser e, no entanto, quantos sofrimentos, quantos sacrifícios não foram necessários
para voltar a esse ponto máximo de ruptura que deve permitir-lhes voltar à Fonte.

A promessa que vocês se fizeram, a si mesmos, é a promessa que meu divino Filho ou eu mesma ou o
regente planetário ofereceu: a promessa do retorno à casa, a promessa do retorno a mundos vibratórios nos
quais a sombra não existe mais, a promessa de um retorno à unidade.

E, no entanto, alguns de vocês desviaram-se no caminho, mas não podem perder o caminho da própria Fonte,
estão, simplesmente, no que vocês chamam, não no mesmo comprimento de onda vibratória do retorno à
casa, e têm necessidade de concluir essa experiência da encarnação.

Há numerosas moradas na casa do Pai, e essas moradas não passam por todas as vias da encarnação, mas é
o caminho que suas almas escolheram.

Almas de Luz que tiveram necessidade de viver a experiência da separação, para reforçar a ligação à Fonte,
assim é o paradoxo da encarnação, que os afastou, de maneira aparente da Luz, mas, ao final, reforça-os em
sua Luz e em sua explosão de alma de Luz.

Aí está, querida filha, o objetivo da encarnação nesse planeta e nesse universo.

 
Questão: os sofrimentos são necessários no caminho?

Querida alma de Luz, querida filha, querida irmã, é importante compreender que os caminhos de sacrifício
devem, um dia, parar; os caminhos de sofrimento, tais como eu os descrevi nas jornadas da alma em
encarnação sobre este planeta e nesse Sistema Solar devem, um dia, deixar o lugar para o retorno à casa.

O retorno à casa não significa desencarnação, mas basta desvendar a Luz que você é.

É-lhe solicitado, vigorosamente, querida alma, para abandonar essas armadilhas do sofrimento, abandonar as
armadilhas da sombra, para reintegrar sua herança divina, para reintegrar sua Luz.

É preciso, nisso, desenvolver, é preciso, nisso, aceitar que você é Luz, não há, em você, qualquer defeito, se
não são aqueles que você aceitou portar e pôr, você mesma porque, de toda a eternidade, você é Luz, de toda
a eternidade, você é Divindade.
 

É tempo de abandonar as dores, os afastamentos da Fonte, é tempo de retornar à sua casa porque seu lugar
ali é inscrito, de toda a eternidade, no Livro da Vida.

É importante rejeitar para longe o que os havia afastado da Fonte, porque a hora do retorno chegou.

Aí está, querida alma.

Então, vá em paz, aceite sua herança, aceite sua realidade, sua multidimensionalidade e sua Divindade.

 

Questão: você pode dar sua proteção ao meu filho?

A diligência, hoje, querida filha, é importante, para saber que cada alma individual deve, ela mesma, pedir minha
proteção.

Eu atribuo minha proteção a toda pessoa que a pede.

É-me muito mais difícil intervir e pôr meu manto em uma alma que faria, eu diria, o pedido para outra alma,
porque é um caminho que se chama a liberdade individual, e eu não posso ir contra a liberdade imprescritível
de cada alma, eu não posso satisfazer o pedido de uma alma para outra alma.

É importante, hoje, que a liberdade imprescritível de sua encarnação, de seu desejo de retorno à unidade ou
sua necessidade incontrolável de experiência e de encarnação seja respeitada.

Não há ponto de julgamento, não há ponto de pesagem de almas, há escolhas livremente iluminadas,
livremente consentidas, e cada alma é diferente, querida filha, mesmo se ela seja sua descendência.

É importante compreender que cada alma pode ter necessidades diferentes de outra alma: almas têm
necessidade, ainda, de experimentar a matéria, de experimentar a separação, o sofrimento, e outras almas têm
sede do retorno à casa.

Não me cabe decidir, cabe-me, simplesmente, velar para que cada um de meus filhos que se volte para mim



beneficie-se de minha proteção, beneficie-se de minha Luz de mãe, mas eu não posso impor a um filho que se
desvia de minha face voltar a mim, porque é sua livre escolha e sua liberdade de experiência de encarnação.

 
Questão: é preferível orar com o «eu a saúdo Maria» do catecismo católico?

Querido filho, isso são apenas fórmulas.

Então, essas fórmulas repetidas e repetidas possuem o peso da repetição e, portanto, efetivamente, criaram
canais de comunicação, eu diria, até mim.

Mas estejam certos de que vocês não têm necessidade dessas fórmulas, basta-lhes, simplesmente, dirigir-se
a mim, de alma a alma, de coração a coração, e eu responderei, sempre, presente.

Então, exprimam-se com suas palavras, com suas intenções, mas não sejam apegados a fórmulas, mesmo se
elas tenham certo peso, certa realidade, porque essa realidade e esse peso pertencem, já, a um mundo que se
vai, a um mundo que se desintegra.

É-lhes permitido, hoje, dirigir-se, diretamente, de alma a alma, de coração a coração, então, façam-no, ousem-
no.

Sua liberdade está aí.

 Queridos filhos, creio que, após ter recebido as bênçãos de sua mãe, não pode mais haver questionamento,
pode apenas haver aceitação, pode apenas haver comunhão.

Assim, nós vivemos essa comunhão, esse partilhar da Divindade.

Ainda uma vez, sejam abençoados, estejam certos do amor de sua mãe, mas cabe-lhes voltar seu olhar para
mim, para beneficiar-se, totalmente, desse amor que é sua herança, sua filiação, seu direito.

Queridos filhos, sejam abençoados e estejam certos de que minha palavra é realizada em vocês.

Queridas almas, queridos filhos, recebam toda a minha gratidão por seu acolhimento, por sua abertura,
continuem a caminhar nesse mundo de sombra e de Luz e que, entretanto, é uma criação que vocês
desejaram, experimentaram.

Retenham, efetivamente, que, contrariamente ao que afirmaram alguns homens que fizeram das palavras de
meu Filho uma religião, não há julgamento outro que não aquele que vocês mesmos portam sobre si mesmos.

Não há qualquer Luz que os condenaria à sombra, não há qualquer ser divino que lhes imporia algo que vocês
não desejariam.
 

Acontecer-lhes-á apenas o que vocês desejam e, se algo lhes parece em desacordo com o que vocês
desejam, não vejam esse desacordo no exterior, mas como um desacordo interior, entre sua triplicidade
corpo/alma/espírito.

 
Sejam abençoados, meus filhos, e eu lhes digo até breve.

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=145

15 de abril de 2007

***

Tradução para o português: Célia G.

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2007/04/maria-15-de-abril-de-2...

***

Colaboração de: André

Site Mestres Ascensos

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2007/04/maria-15-de-abril-de-2007.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=145


http://www.mestresascensos.com/

http://www.mestresascensos.com/


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem-vindos a vocês, queridos filhos.

Vocês me veem alegre por estar com vocês, aportar-lhes minha bênção e dar-lhes certo número de elementos
que estão em relação, eu diria, com minha efusão de energia, minha divina presença, associada à
divina presença de Jesus, mas, também, do Arcanjo Miguel, que vem juntar-se não ao que vou
dizer, mas que vem juntar-se à efusão de energia que se produz, nesse momento mesmo, em seu planeta e
que é ligada a certo numero de elementos dos quais gostaria de informá-los.

Mas, primeiramente, queridos filhos, paz a vocês, paz em seu coração, paz em sua alma e em sua Luz.

É extremamente importante compreender que, há numerosos séculos, eu intervim, em muito numerosas
reprises, para informar a humanidade encarnada de certo número de coisas que devia advir em um período
que corresponde àquele que está, agora, diante de vocês.

Após uma longa preparação, o conjunto desse planeta e de seus habitantes, após uma longa maturação, deve
viver um fenômeno bastante específico.

Esse fenômeno bastante específico foi, em numerosas reprises, descrito, há certo tempo, mas em tempos
mais recentes, também.

Essa transformação, esse processo chamado «elevação» corresponde a novos modos de ver as coisas, a
novos modos de viver as coisas, a novos modos de funcionar, que devem, em breve, ser e tornar-se sua
realidade.

Queridos filhos, é extremamente importante compreender que tudo o que é o antigo em vocês deve deixar o
lugar ao novo.

É importante não resistir a esquemas de apego, a esquemas de medo, a esquemas de julgamento que são
errôneos.

Vocês devem fazer a faxina no interior de si, devem deixar o lugar vazio e limpo para aqu’Ele que vem para
vocês agora.

Obviamente, meu divino Filho é a encarnação do que vem para vocês, mas, além de Sua própria pessoa, além
de Sua própria Luz, convém, hoje, acolher essa irradiação de Luz que está aí, não para aterrorizá-los, que está
aí, não para amedrontá-los, mas, efetivamente, para ajudá-los nesse caminho de elevação.

É importante compreender, queridos filhos, que ninguém além de vocês fará a escolha porque, de toda a
eternidade, vocês tiveram a escolha e, ainda hoje, queridos filhos, vocês têm a escolha.
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Mas as escolhas já estão feitas, as escolhas já foram decididas em sua alma, resta apenas atualizá-las em sua
encarnação.

Queridos filhos, cada ser humano esteve livre diante da própria escolha e irá para onde deve ir, para onde seu
coração empurra-o, para onde seus medos empurram-no.

Entre o coração e os medos há pouco espaço e, contudo, mundos de diferenças ao nível do funcionamento da
alma, da encarnação e do planeta.

Queridos filhos, gostaria de dizer-lhes, e repito, que para nada serve deixar viver o antigo, convém deixar viver o
antigo para aqueles que fizeram a escolha de prosseguir a experiência de encarnação nessa terceira
dimensão, mas, para aqueles que teriam escolhido prosseguir a peregrinação da alma além dos mundos da
ilusão, além dos mundos da separação na qual vocês estão, convirá abandonar seus medos, soltar seus
esquemas antigos, para acolher o novo.

Vocês não poderão acolher o novo se estão apegados ao antigo, e não poderão ser renovados se
permanecem no antigo, mesmo se a escolha tenha sido feita desse «novo».

É importante compreender, queridos filhos, no que concerne à elevação: o medo rebaixa, o coração
eleva.

É importante compreender isso como um mecanismo celeste participativo da vida e participativo da evolução.

Cabe a vocês, eu diria, estar lúcidos sobre seus medos e estar ainda mais lúcidos sobre seus apegos que
arriscariam freá-los, desacelerá-los ou impedi-los de ir para onde suas escolhas de almas portaram-nos.

Então, queridos filhos, meu coração de mãe pede-lhes, vigorosamente, para orar para serem liberados
dos pesos do passado, pedir a ajuda da Luz, antes que ela esteja presente em sua
dimensão, totalmente, para serem liberados de condicionamentos, para serem liberados de apegos, liberados
de todos os laços que se opõem à sua liberdade.

Creiam, efetivamente, que tudo o que vocês têm chamado, até o presente, de «segurança» (seja uma
segurança de ordem material, uma segurança de ordem afetiva, uma segurança de ordem social) não tem mais
lugar de ser no que vem para vocês.

Vocês devem ser como crianças: avançarem nus e livres para acolher a nova dimensão que vem
para vocês e para poder ali evoluir em toda serenidade.

Nesses esquemas de funcionamento do passado, eu incluo, obviamente, suas doenças, seus sofrimentos, o
que vocês chamaram seus carmas.

É importante abordar esse novo com um olho novo, com um coração leve, com uma alma liberada de pesos da
matéria; convém, também, permanecerem perfeitamente alinhados e centrados, de maneira a poderem
integrar, totalmente, essas energias de Luz de elevação que vem para vocês, para poderem, livremente,
assumir suas escolhas, livremente consentidas.

Não é tudo ter escolhido, é, também, importante conformar-se às suas próprias escolhas, para estar em acordo
com o que sua alma decidiu experimentar nos tempos que vêm.

Queridos filhos, meu coração de mãe vem para vocês, para aportar-lhes minha bênção, para aportar-
lhes meu amor de mãe, obviamente, mas, também, para fazer de modo a que vocês estejam vigilantes, a que
vocês se tenham o mais próximo possível de seu coração, o mais próximo possível de sua interioridade, para
que vocês não sejam mais desestabilizados por eventos que poderiam, em alguns casos, ser-lhes prejudiciais
e que, entretanto, não têm qualquer importância em relação à Luz que vem.

Dito em outros termos, queridos filhos, permaneçam em seu coração, permaneçam orientados para a
Luz autêntica, permaneçam orientados para suas escolhas, permaneçam orientados para seu ser
interior.

Não se ofenda com o que poderão dizer-lhe do exterior, não sombreie a Luz que vem, não se afete pelos
eventos que chegam, porque eles são apenas a ilustração de resistências, não do planeta, mas da maior parte
dos seres humanos em encarnação que escolheu prosseguir o caminho na encarnação, no sofrimento e na
separação.

Vocês não devem ver isso como sofrimentos, não devem ver isso como castigos, mas como escolhas
livremente assumidas, livremente consentidas.

Cada alma viverá o que ela tenha decidido viver, queridos filhos, nenhuma alma poderá estar fora de
seu lugar, fora de suas escolhas, fora de sua liberdade autêntica.

Então, cuidado para não julgar, cuidado para não mais compadecer-se além do desejável, o que arriscaria atraí-
lo a apegos suplementares, laços de que você procura, justamente, superar.

Queridos filhos, cabe-lhes estar em sua autenticidade, cabe-lhes estar em sua unidade, cabe-lhes



estar em acordo com meu divino Filho.

A espada de Miguel desenha-se, agora, em seus céus, para permitir a separação do bom grão e do
grão que não chegou ao seu termo, há, de fato, um grão que está pronto para ser colhido e outro
grão que deve ser replantado na terra, essa é a lógica da vida, essa é a lógica de cada processo de
elevação que sobrevém em toda a vida sobre o planeta, em todos os sistemas solares.

Estejam certos, queridas almas, de que, durante esses períodos, vocês não estarão sós, vocês serão
acompanhados, de um lado, pela presença mística de meu divino Filho, por minha presença mística e pela
presença mística do Arcanjo Miguel, grande supervisor de eventos, mas vocês serão, também, acompanhados
de processos completamente inéditos para vocês.

Tomem cuidado para não serem surpreendidos por essas coisas novas e, no entanto, tão esperadas,
que se manifestarão em seus céus.

É uma coisa pensar em algo, é outra coisa ver essa outra coisa.

As coisas são profundamente diferentes entre o pensamento e a visão, entre a emoção e o pensamento.

Assim, inúmeras coisas que vêm para vocês, totalmente novas, se vocês não as acolhem com um coração de
criança, desprovido de todo prejulgamento, desprovido de todo julgamento e de todo condicionamento, vocês
não poderão enfrentar, eu diria, esse choque cultural que representa a intervenção de numerosas forças
desconhecidas.

Cabe a vocês, queridos filhos, velar, purificar-se, aprender, totalmente, o desapego em relação aos seus
modos de funcionamento antigos.

Quando meu divino Filho andou entre vocês, Ele pedia aos seus discípulos para segui-lo.

Hoje, vocês estão prontos, realmente, para seguir sua alma, vocês estão, realmente, prontos para
tudo perder, para ganhar seu céu, sua elevação?

Ou, então, vocês serão pegos de surpresa em seus apegos antigos, em seus medos antigos, em
suas resistências para soltar o que deve sê-lo?

Coloquem-se a questão a cada minuto que faz sua vida, porque é a única questão que vale a pena ser
colocada.

Não basta colocarem-se atos mentais, de dizer «eu quero elevar-me», não basta querer, é preciso, também,
aceitá-lo, e isso não é a mesma coisa.

O querer recorre à vontade, recorre ao ego.

A aceitação recorre ao soltar, recorre a todas as tensões inerentes à sua vida em encarnação há milhares de
anos.

Vocês estão prontos para voltar a mundos nos quais a sombra não existe, nos quais o julgamento não existe,
nos quais a separação não existe, nos quais o apego não pode existir a quem quer que seja?

Ou, então, vocês preferem prosseguir as longas viagens e os combates da sombra e da Luz, porque
sua alma não está, suficientemente, afirmada, para subir nisso?

Creiam, efetivamente, queridos filhos, que jamais eu permitirei julgar uma alma em função de suas escolhas, eu
amo, de um coração igual, todos os filhos da Terra.

Eu acompanharei, em tempos imemoriais, aqueles que decidirão recomeçar a experiência da encarnação em
um número de ciclos totalmente indefinido.

É importante compreender, também, que meu coração de mãe, obviamente, preferiria que vocês se juntassem
aos domínios etéreos do Espírito, aos domínios luminosos nos quais a sombra não existe, para aperfeiçoar e
prosseguir sua evolução, para aperfeiçoar e prosseguir, diferentemente, seus caminhos de vida.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a transmitir-lhes, mas, se quiserem, esta noite, eu me permitirei,
também, guiar seus caminhos espirituais, se é que vocês façam o pedido disso.

Meu coração de mãe abre-se a vocês, para acolher suas interrogações.

Sejam abençoados.

Eu os escuto.

Questão: como conciliar caminho espiritual e vida quotidiana?



Querido filho, seria tempo, talvez, para que você admita, em sua alma, no interior de seu coração, que não há
dois caminhos separados, de um lado, um caminho material feito de vicissitudes da vida quotidiana e, do outro
lado, um caminho espiritual porque, se há dois caminhos, há, portanto, duas estradas, e essas duas estradas
não são sobrepostas para fazer apenas uma.

Isso faz parte, caro amigo, de decisões e de escolhas que devem ser feitas o mais rapidamente possível.

Não pode haver caminho espiritual de um lado – que estaria em acordo – e caminho material (que ignoraria o
caminho espiritual), e reciprocamente.

Os dois caminhos devem, totalmente, sobrepor-se.

O que você faria, querido filho, se hoje meu Filho viesse a você e lhe dissesse «siga-me»?

O que você faria?

Coloque-se a questão em seu interior.

Você está pronto para segui-Lo?

Então, eu não posso responder à sua questão diferentemente do que por essa outra questão.

Questão: como eliminar todas as raivas enterradas?

Querido filho, quem diz raiva diz ressentimento, quem diz raiva diz impressão de ter sido ridicularizado, de ter
sido enganado ou humilhado.

Que são esses sentimentos em relação à Luz da alma?

Quem se revolta em relação a essa humilhação?

Quem quer estar na cólera?

É, efetivamente, a alma ou são os resquícios do orgulho e da personalidade?

Quem está na cólera?

É seu coração ou é outra coisa?

Querido filho, eu o convido a colocar-se a questão seriamente: por que querer identificar-se ao que você não
é?

Por que querer identificar-se a esse ressentimento?

Por que querer identificar-se a essa humilhação?

Por que, mesmo, querer identificar-se a essa cólera?

Existe, aí, um processo de identificação que é, também, forma de apego que impede a liberação.

Questão: para a invocação dos serafins, há uma oração específica?

Querido filho, existem, obviamente, orações específicas para cada ocasião, para cada intenção, para cada
entidade, para cada Luz, então, obviamente, é perfeitamente possível entrar em comunicação com um serafim,
com não importa qual hierarquia, angélica ou outra.

Mas você acredita que nós estejamos, ainda, no tempo de rituais como esse faz já, tanto e tanto tempo?

Você crê que seja preciso inscrever, através de palavras precisas, ordenar em sequências precisas, em
línguas precisas para obter esse contato ou, ao contrário, basta abordar isso com um coração puro e inocente
para obter esse contato tão desejado?

Isso era válido no antigo tempo, no qual o respeito da forma e da formulação parecia essencial, mas, hoje, a
Luz é-lhes prometida e ela não se importa com rituais.

Ela demanda, simplesmente, um coração puro, um coração unificado, para chegar a esse resultado.

Então, querido filho, dirija-se, simplesmente, aos serafins, e eles responderão a você.

Por que querer, enquanto as barreiras estão se dissolvendo, passar por procedimentos arcaicos e,
necessariamente, que põem em jogo a sombra e a Luz, ainda uma vez, a oposição, para aceder a isso?



Em seguida, coloque-se a verdadeira questão fundamental, querido filho: qual é o interesse de contatar a
energia de serafins ou os próprios serafins?

É uma vontade de poder?

É uma curiosidade, ou será que isso vai servir, realmente, ao seu caminho?

Convém colocar-se as boas questões, querido filho.

Questão: é verdade que há horas planetárias para comunicar-se com os representantes da
hierarquia?

Isso é perfeitamente correto, querido filho, nos protocolos da terceira dimensão.

Isso não tem qualquer lugar no que vem, mas mais nenhum, porque vocês entram nos mundos da Luz pura e
porque, nesses mundos de Luz pura, não há necessidade de protocolo, não há mais necessidade de hora,
uma vez que o tempo não existe mais.

Então, o que vocês procuram manter?

Quais são as Luzes que vocês querem despertar ou aquelas que vocês querem adormecer?

Onde se porta seu olhar porta-se seu caminho, onde se portam suas intenções desvendam-se suas Luzes.

Querido filho, isso se chama condicionamentos, isso se chama apegos e nada mais.

O caminho dos antigos era válido durante certo tempo, que eram os tempos antigos, mas vocês estão nos
tempos novos, mesmo se façam parte, ainda, dessa terceira dimensão.

Lembrem-se das palavras de meu divino Filho: «meu reino não é desse mundo, vocês estão sobre
esta Terra, mas vocês não são desta Terra».

Então, nisso deve ressoar o apelo à liberdade e não o apelo às cadeias.

Cabe, hoje, mais do que nunca, superar os quadros da religião, superar os quadros dos ensinamentos do
passado e voltar-se, com um olho novo, para os ensinamentos do futuro, permanecer firme e alinhado em si,
porque a única certeza é o si e não as leis do passado.

Há, através dessa necessidade, ao nível espiritual, de religar-se a orações ou rituais precisos, uma forma de
apego que deve ser transcendida, não que ela seja nefasta em si mesma, mas ela participa do jogo da sombra
e da Luz, ou seja, do jogo do apego,

A desculpa que consistiria em dizer: «nós ainda estamos na terceira dimensão» é um erro magistral, que
mostra e que demonstra formas de apego a condicionamentos.

Convém fazer prova da novidade, de liberdade, de desapego e voltar a tornar-se, verdadeiramente, como uma
criança, livre de todos os prejulgamentos, livre de todos os condicionamentos, livre de todos os carmas.

E não é olhando os condicionamentos, não é olhando os carmas, não é olhando os prejulgamentos que se
libera deles.

Bem ao contrário.

Vocês poderiam passar três vezes mais de seu tempo em encarnação a tentar resolver os mecanismos dessa
terceira dimensão, que vocês não chegariam, absolutamente, ao fim, porque é um jogo sem fim.

Então, o que eu lhes proponho, queridos filhos, e o que lhes propõe a Luz que vem para vocês é o fim do jogo
para aceder a algo de muito maior.

Vocês estão prontos?

Questão: o que é desses canais que estão em contato, em canalização com falecidos?

Isso cabe a cada médium, de modo diferente: para alguns, isso é o caminho deles, para outros, é o ganha-pão
deles.

Questão: como identificar o anjo guardião?

Qual é o interesse, querida filha, de identificar seu anjo guardião, se ele mesmo não se revelou a você?



Questão: a curiosidade?

Então, não há resposta a dar.

Questão: um único anjo guardião é dedicado a uma pessoa?

É, também, querida filha, o mesmo caso.

Questão: quando se recorre à sua energia, é, efetivamente, você que se manifesta?

Querida filha, a questão é ambígua.

Recorrer à energia da mãe não é, necessariamente, a presença da mãe.

Recorrer à energia de tal ou tal canal não é, necessariamente, esse canal e, entretanto, a energia manifesta-se.

Será, contudo, que a presença está aí?

Eu creio, querida filha, que é preciso, efetivamente, compreender, hoje, que, nesses tempos reduzidos, meu
papel não é, tanto, vir quando me chamam para curar, meu papel é um papel de transmutação do conjunto do
planeta, meu papel é um papel daquele que avisa, daquele que vem dizer, sobretudo, para preparar o que vem
e não tanto para suprimir alguns problemas ao nível de pessoas.

Isso, certamente, é feito quando minha presença acompanha algumas almas de maneira privilegiada, eu diria.

Mas isso é definido anteriormente à encarnação, isso nada tem a ver, querida filha, com um processo
terapêutico que é mais em relação com a manutenção da terceira dimensão.

Isso não quer dizer quer a energia não possa estar presente, mas é preciso, efetivamente, diferenciar a energia
e a presença.

Vocês podem beneficiar-se da energia de Cristo sem que meu divino Filho esteja presente.

Trata-se de dois níveis de interação extremamente diferentes.

Do mesmo modo, vocês podem chamar a energia do Sol, não é por isso que o Sol estará na sala.

Questão: é correto enviar pessoas para orar a você em uma igreja?

Isso não é nem correto, querida filha, nem incorreto, isso não é nem necessário nem indispensável, nem
desejável, isso pertence à liberdade de cada um.

É sua liberdade, também, de dizer a eles para ir, efetivamente, nesse lugar, orar.

A liberdade, para eles, consiste em aceitar ou recusar; a liberdade, para eles, consiste em recolher-se, orar,
receber minha energia, minha presença, se minha liberdade permite-me.

Então, não procurem estabelecer regras tão formais, não procurem saber se isso é correto ou não.

A Luz autêntica que vem para vocês não se importa, eu repito, com esses rituais.

Então, efetivamente, alguns lugares são carregados de orações de outros, de pedidos e de súplicas de outros,
mas, também, por vezes, de minha presença, real e concreta.

O importante não é tanto que essa pessoa venha encontrar-me nesse lugar, o importante é que ela tenha a
intenção de encontrar-me, porque a intenção é, necessariamente, percebida, a partir do momento em que a
intenção venha do coração.

Naquele momento, o lugar importa pouco.

Questão: é melhor que os terapeutas mudem de profissão?

Eu não falo de profissão.

Eu falo de Luz, e vocês me falam de profissão.

Eu creio, querida filha, que você deve, fundamentalmente, colocar-se a questão do que você quer fazer de seu
caminho.

A Luz não é uma profissão, a Luz não é uma vocação.



A Luz é um estado de ser.

É o que lhes é proposto hoje.

Vocês querem entrar no ser ou querem entrar no caminho?

A escolha é muito mais fundamental do que responder à questão «vocês querem mudar de profissão?».

O problema não é, absolutamente, identificado nesse nível.

Questão: Florence pergunta como fazer com as mulheres que não podem ter filhos?

Mas, querida filha, cada caso é diferente, cada alma é diferente em relação a esse problema.

Como se pode imaginar que haja uma resposta que seja universal?

Isso é impossível.

Questão: Florence pergunta se, nas perturbações que vêm...?

Mas eu jamais falei de perturbações, eu falei de elevação.

A perturbação significa algo que perturba, algo que perturba, algo que não faz o bem, eu falei apenas de
elevação.

Questão: o que seria, então, de humanos vindos de um pai e de uma mãe biológicos?

Os filhos, em seu mundo, são oriundos de um pai e de uma mãe biológicos.

Esse não é sempre o caso.

As regras que vocês conhecem nesse mundo não são aplicáveis em todos os mundos.

Existem múltiplos caminhos para a criação.

Isso pode ir da geração espontânea, passando pela partenogênese, passando pela autocriação e múltiplas
outras vias são possíveis.

Então, não me cabe dizer-lhes o que se tornarão as crianças, porque as crianças existirão, sempre.

Questão: tem-se, por vezes, a impressão de que a Luz tem dificuldade para vir para nós.

Querido filho, é uma Luz que vem do Interior.

Vocês são a Luz do mundo.

Cada alma em encarnação é a Luz do mundo.

Cada alma é uma parcela da Luz eterna.

Cada alma é a totalidade e a eternidade e, ao mesmo tempo, uma parcela dessa eternidade.

Então, a Luz é do Interior.

O processo de elevação que sobrevém é um processo que vai pô-los em face de sua própria Luz.

E seu grau de purificação, de desapego, de mestria, de abandono, também, vai permitir-lhes aceitar sua Luz e,
em outros casos, recusá-la, porque ela não corresponde à realidade do que vocês construíram nessa
encarnação.

Não há, jamais, oh, jamais, Luz exterior a vocês.

Toda Luz que vocês identificam no exterior está presente, também, no interior.

Em resumo, vocês não poderiam reconhecer Cristo se vocês mesmos não fossem o Cristo.

Vocês não podem reconhecer a Luz de um Santo se vocês não têm esse Santo no interior de si.

Isso significa, querido filho, que não há, absolutamente, Luz exterior, que tudo o que existe no exterior é a
projeção de seu desejo, de sua liberdade inalienável de ter criado, no exterior de si, esse mundo.



Mas vocês são esse mundo, vocês são a causa e a consequência desse mundo.

Esse mundo, em algumas tradições, é uma ilusão.

Ele é uma ilusão porque é um sonho que vocês manifestaram e convém, um dia, que chegou para aqueles que
o desejam, esquecer-se, enriquecidos da experiência do sonho, mas esquecer-se, para não mais deixar
perdurar mais do que necessário.

Nesse sentido, não há Luz exterior.

Se algo dá a impressão de chegar do exterior, é que já está presente em si.

Porque, como se poderia reconhecer o que já não existe em si?

Então, alguns elementos, nessa elevação, serão, efetivamente, perturbadores, no sentido de que eles vão
reconectá-los a algo que vocês haviam esquecido há muito tempo como, por exemplo, que vocês não estavam
sós no universo, como, por exemplo, que os mortos não estão mortos.

Tudo isso, vocês se esqueceram, para mergulhar, cada vez mais, no sonho da ilusão.

Tudo isso vocês enterraram, através de medos, através de papéis, através de condicionamentos, entretanto,
isso sempre esteve aí.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a transmitir-lhes esta noite, mas não se esqueçam de que a Luz é tudo o
que faz o mundo, os mundos.

Sem Luz, não poderia haver compreensão e vivência da Luz.

Assim, seu sacrifício de encarnação, para alguns de vocês, muito antigos, permitiu à Luz crescer no conjunto
dos universos.

Então, antes de deixá-los, gostaria de aportar-lhes a bênção de mãe e, sobretudo, essa Luz que vocês devem
escolher, que devem fazer sua, porque é sua herança e é, ao mesmo tempo, o que vocês são e que, por
vezes, vocês se esqueceram.

Sejam abençoados, queridos filhos.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem-vindos a vocês, nesse espaço, queridos filhos.
Eu vim, neste período tão importante, para exortá-los a conservar, além das aparências, a fé a mais importante,
a fé a mais total em sua Divindade, em sua Unidade e em sua esperança.

Bem amados filhos de Luz, o período que vem para vocês é um período de revelação extremamente intenso,
um período no qual a Luz virá infusionar, em suas almas e em seus corações, um despertar de consciência
como jamais vocês viveram a título coletivo sobre esta Terra.
Caberá a vocês, nos dias que vêm e nas semanas que vêm, permanecer centrado, alinhado, desperto, para
recolher, em seus corações, a totalidade da efusão do Espírito que vem para vocês, para alinhar em vocês sua
Divindade, para despertar em vocês sua multidimensionalidade.

Eu gostaria, sobretudo, de transmitir-lhes minha bênção e, sobretudo, permitir-lhes manter sua fé ao nível o
mais importante.
Não se deixem desestabilizar pelos ruídos exteriores, o importante é sua certeza interior de Divindade, sua
certeza interior de Unidade, sua certeza interior de multidimensionalidade.

Queridos filhos, eu lhes pedi, vigorosamente, meu coração de mãe pede-lhes, vigorosamente, para
permanecerem centrados, não interessar-se por ruídos exteriores e eventos exteriores.
Só conta sua certeza de sua Divindade, só conta, neste período abençoado que vem para vocês, eu repito, em
muito pouco tempo, reter em vocês a totalidade de energias do despertar, a totalidade de energias do amor, a
totalidade de energias de transformação, para que seu templo interior esteja pronto, para que sua Unidade seja
realizada, para que sua transcendência seja assegurada.

Pouco importam os ruídos exteriores, quaisquer que sejam, apenas permanecerá sua fé, apenas permanecerá
seu amor, apenas permanecerá o que vocês são, realmente.

É-lhes pedido, vigorosamente, meu coração pede-lhes, o conjunto de seres que acompanham seu caminho
pede-lhes para permanecerem com o olhar e uma vigilância voltados para seu ser interior, para sua dimensão
espiritual que, sozinha, é capaz de assegurar sua transcendência, que, sozinha, é capaz de ajudá-los, além das
aparências, a manter a capacidade do amor, a manter a capacidade de sua Divindade e da esperança.

Minha presença, queridos filhos, neste instante e em diversos lugares, é destinada, unicamente, a isso: atrair
sua consciência sobre o fato de que seu amor, o amor que vocês são, a transcendência que vocês são é a
única saída, a única esperança de sua evolução.
Não cabe mais voltar seus olhares ao que acontece no exterior.
O importante é o que acontece em seus corações, o importante é que vocês sejam capazes de recolher, de
acolher a totalidade de efusão de Luz que vem para vocês.

Não se esqueçam, jamais, de que, quaisquer que sejam as dúvidas que poderiam assaltar sua Divindade,
todos os seres que os acompanham, mesmo aqueles que vocês não veem, que não percebem, que não
sentem, de momento, estarão, mais do que nunca, aí, rodearão vocês, amarão vocês, assistindo-os nesse
processo de elevação tão importante, nesse processo de transformação que deve assegurar a perenidade de
suas escolhas, que deve assegurar a perenidade de sua Divindade.

Além das próprias circunstâncias de suas escolhas, cabe-lhes, doravante, mais do que nunca, estarem
confiantes.
Então, queridos filhos, vou dizer-lhes: tenham confiança, deixem irradiar de vocês a Divindade, a Unidade, a Luz
que vocês são, porque ninguém pode roubar-lhes o que vocês são, porque nenhum evento exterior pode vir
manchar o amor que vocês são.

Não é mais tempo, agora, de procurar alhures que não no interior de si uma solução para os problemas dessa
vida nessa dimensão.
É-lhes pedido para dirigir-se para sua interioridade, para sua Divindade, abandonar tudo o que não é essa
Divindade, para recolher e acolher a totalidade da efusão do Espírito Santo, se tal é a palavra que vocês
querem dar a essa Luz espiritual que vem para vocês.
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Caberá a vocês recolher os frutos de sua fé, de sua esperança e de seu amor durante este período, para fazer
crescer, em vocês, a chama de sua eternidade, a chama de sua Divindade e afirmar sua solidez interior, para
deixar transparecer o que vocês são, para poder abordar as etapas que vêm para vocês com um máximo de
serenidade, um máximo de solidez e, obviamente, um máximo de amor.

Queridos filhos, eu os convido a ir para sua cura, a cura não é uma vã palavra, a doença faz parte de sua
encarnação.
Ora, as novas encarnações que lhes são propostas, os novos modos de multidimensionalidade não podem
deixar o lugar para a sombra, não podem deixar o lugar para doenças, quaisquer que sejam.
Assim, eu estou, de todo coração, com vocês, neste período, estejam certos disso.
Cabe-lhes abrir seu coração, abrir seu ouvido, abrir seu discernimento interior à minha presença, para recolher
em vocês a potência da energia da mãe.

Eu virei, durante este período, preparar seus corações, preparar sua Unidade, preparar seu acolhimento à Luz
de meu Filho.

Aí está, queridas almas, o que eu queria dizer-lhes.
Cabe-lhes permanecer serenos, permanecer amorosos e, obviamente, a paz e a serenidade encontram-se
apenas em vocês, em seu ser apaziguado, em seu ser realizado, em seu ser que assume a Divindade que
vocês são.

Então, queridos filhos, sejam abençoados, e eu permanecerei esta noite com vocês, durante os procedimentos
de reajustes que lhes permitirão avançar para mais Luz, para menos sintomas inerentes a essa encarnação, a
essas encarnações que os escravizaram ao mundo da matéria.
Mundo da matéria que deve, ele também, seguir sua transformação para a Luz, para seu alívio, para sua
elevação e sua transcendência, e que vocês devem acompanhar, queridos filhos.

Eu não venho anunciar, com isso, um fim qualquer, mas, efetivamente, um despertar para a Luz, mas,
efetivamente, uma transformação que vai abrir seus olhos, que vai permitir-lhes, ao fim desse período do mês
de Maria, como ele foi chamado, ver claramente, discernir, em toda humildade, em todo amor e em toda
unidade, a realidade de quem vocês são, a realidade que os cerca, a realidade do mundo que vocês criam.

Sejam abençoados, queridos filhos.
Eu apenas posso permitir-me assisti-los através do caminho pessoal que é o seu, eu venho apenas para ajudá-
los a elevar seus pensamentos para a Luz.
Assim, eu permanecerei entre vocês esta noite, para completar a bênção que eu lhes aporto, através desse
trabalho tão potente de cura que é elevação da alma, elevação do corpo, elevação do espírito, reunificação do
corpo, da alma e do espírito na Divindade, na Luz da Unidade que vocês são, de toda a eternidade.

Paz a vocês, queridos filhos, paz a vocês, queridas almas, sejam abençoados, sejam amados, amem-se, como
eu os amo.
Paz a vocês.
Eu lhes digo até muito em breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Meus filhos, eu venho a vocês como uma mãe vem ver seu filho, de maneira atenciosa e amorosa, para assegurar a ele sua proteção e
seu amor.
Nessas horas que vive outra mãe, nosso planeta azul, eu venho ajudá-los com suas incertezas.
De fato, mais do que nunca, vocês são acompanhados, guiados e seguidos em suas evoluções e transformações.
Todos quantos vocês são na superfície de Gaia, são filhos da Unidade.
Como tal, cada um e cada uma de vocês é uma unidade, unidade de luz, de vida, de vibração, de radiância, de amor.
Em cada um de vocês brilha a chama de meu divino Filho.

Convém estar certo dessa verdade primeira, que tudo concorre em seu mundo tecnológico e em sua sociedade desprovida de
fraternidade para fazê-los duvidar e esquecer-se de que sua divindade é sem falha, eterna, invencível.
Só o exterior tenta desviá-los de sua essência.
Mas vocês estão além dos sofrimentos que possam afetar seus caminhos.
Em vocês está o embrião da luz a mais gloriosa.

É preciso, agora, deixá-la exprimir-se, essa radiância magnífica e brilhante.
É preciso, agora, ousar ser o que vocês são.
É preciso ousar mostrar à face do mundo seu amor, sua clareza, sua essência.
Não é mais tempo de falar, de aguardar, de esperar.
Nós os queremos todos na ação de amor.
Entrando na ação de amor, de fraternidade, de doação de si mesmos, vocês não deixarão mais lugar às dualidades, aos julgamentos
que possam, ainda, obstruir seu coração e sua cabeça.

É importante, para as semanas que vêm – e eu falo, aí, de seu tempo terrestre – desfazer-se de todas as suas crenças, de todos os
seus julgamentos e, a priori, vocês devem acolher o que vem, sem restrição, sem medo.
O que vem é algo de mágico, no sentido o mais nobre do termo.
Sua humanidade vai ver-se retirar de véus de isolamento que existiam há um ciclo zodiacal completo, isso é agora.
Uma luz azul invade seu éter, de maneira progressiva, essa luz compassiva tem o poder, se vocês a acolhem, de vir em seu coração,
liberar suas memórias antigas, liberar seus freios, liberar seu amor.
Gostaria de dizer-lhes: confiança, queridas almas, sua divindade desperta e revela-se, enfim.

A condição essencial para acolher é a de soltar seus medos, soltar todo julgamento, entrar na mestria de quem vocês são.
Vocês devem dar um passo para sua unidade de ser, vocês devem dar dois passos para mim e três para Cristo, para que o amor
colha-os na casa que é seu corpo, esse corpo que manifesta a luz, se vocês o abrem ao que vem.

Compreendam, sintam, experimentem a importância deste período.
Ela é anunciada por múltiplas vias, por múltiplos símbolos.
O afluxo de luz é constante, a partir de agora, e ele crescerá, cada vez mais.
A vibrância dessa luz é tal que não deixará ninguém sobre nossa Terra indiferente, ninguém poderá resistir a ela, e cada um será o
receptáculo dessa Graça.

Cabe a vocês escolher: onde acolhê-la?
Na cabeça?
No coração?
No ventre?
Ou no baixo ventre?
Onde vocês a deixarem entrar em seu templo corporal, aí ela trabalhará.
Eu posso afirmar que, para inúmeros de vocês trata-se, propriamente dito, de um novo nascimento.

Não deixem ninguém impedi-los de viver isso, em contrapartida, vigiem para comungar entre vocês essa Luz, não fechem, tampouco,
seu coração para seus irmãos e irmãs que vivem com vocês esse nascimento.
Trocar, partilhar, sorrir, olhar será importante.

Desviem seus olhares daqueles que não acolhem, mas aportem a eles sua vibrância, sua luminescência, sem julgamento algum, sem
remorso, tampouco, a escolha deles é respeitável tanto quanto a sua.
Estabeleçam uma grande cadeia de coração a coração, a partir de agora e durante todo o período que irá até a data de minha
assunção.
Durante essas seis semanas, muito exatamente quarenta e dois dias, vocês vão escalar a montanha, serão elevados para seu ser
multidimensional, como muito poucos, anteriormente, tiveram a chance de vivê-lo.
Tenham sua casa pronta e deixem a porta de seu coração aberta.

Eu os abençôo, eu os amo, eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
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Meus queridos, muito queridos filhos, eis, enfim, vindo o momento de sua primeira ascensão nos reinos do Pai.
Isso é iminente em seu tempo terrestre, entre seus dias de amanhã e aquele de minha festa, em agosto deste

ano.
Alguns de vocês poderão viver, totalmente, a consciência da casa do Pai sobre esta Terra.

Aquela que foi chamada, em outros tempos, Yeroushalaïm, a Jerusalém celeste, que desempenhou um papel
essencial na criação de sua dimensão de vida volta, hoje, para reunir aqueles de vocês, voluntários e

despertos, para participar do primeiro serviço da nova dimensão de vida.

O aporte vibratório é um salto inimaginável há ainda alguns meses.
Meus queridos filhos, qualquer que seja seu estado, qualquer que seja sua vibração, acolham em vocês esse

momento glorioso do retorno da luz azul.
Meu manto é aquele de Buda, em sua cobertura de toda a eternidade.

Essa luz vem fortificar sua consciência e sua confiança no Pai.

Quem quer que vocês sejam em suas vidas encarnadas, vocês podem, já, sentir, em suas estruturas, os
efeitos do manto azul Siríaco.

Ele aumenta, consideravelmente, a vontade do Pai em sua coroa, ele acende as sete estrelas e as sete
virtudes de sua faixa frontal e, sobretudo, ele vem instaurar, em vocês, a compaixão.

Nada mais será como antes, nada mais poderá ser dividido ou separado para aqueles que vestirem esse
manto.

Esse manto chega a partir de amanhã, dia da nova Isis, aquela que foi mulher, mãe e esposa celeste de meu
divino Filho.

Queridos filhos, eu me regozijo com vocês dessa graça iminente, eu me regozijo de estar ao seu lado para
acompanhar essa ascensão.

Poucos de vocês, todavia, irão, agora e já, juntar-se à cidade celeste, para preparar a onda a mais importante
de ascensão.

Mas todos verão as ajudas divinas da Jerusalém celeste.

A partir de amanhã, ser-lhes-á oferecido esse espetáculo, para confirmar o despertar da luz azul
sobre a Terra, e isso começará na América do Sul, primeiramente, lugar em que foi guardado o cristal

azul atlantiano, quando da última vinda de Yeroushalaïm.

Em seguida, alguns planos de voos serão autorizados, entretanto, inúmeros testemunhos virão invadir seus
meios modernos de comunicação, mas o mais perturbador serão os reencontros interiores que muitos viverão

durante este dia.

Os reencontros com quem vocês são, realmente, desembaraçados de seus pesos cármicos e de suas
limitações inerentes às suas condições.

Enfim, queridos filhos, enfim a luz pode vir transcender sua consciência, despertá-la à sua unidade, à sua
divindade, à sua glória eterna.

Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
Eu venho, eu também, participar das núpcias de luz.

Essas núpcias não deixarão ninguém de fora.
Basta que a informação circule, o mais rapidamente possível, e numerosos intermediários ali se empregam.
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Compreendam que eu não tive a possibilidade de preveni-los três dias antes, como eu o havia previsto, mas
tenho confiança em vocês todos, eu não duvido que todos serão despertados para receber e abençoar esse

dia.
A dimensão divina está aí, à sua porta e ao alcance da alma.

Deem-se conta da festa que isso representa para nós todos que esperamos esses instantes há tanto de seu
tempo terrestre!

Deem-se conta da felicidade que isso representa no coração de todos os seus companheiros invisíveis aos
seus olhos de carne, quer eles sejam anjos, extraterrestres, intraterrestres ou, ainda, toda a vida inteligente

sobre este planeta.

Os cantos de louvores podem ecoar no mais alto dos Céus, a hora da luz começa, a era da divisão pode,
enfim, deixar lugar para a era da comunhão e da reunificação.

Não levem em conta os choques e os ruídos que poderão vir perturbar essa hora divina, porque isso deve ser
assim.

Há, ainda, algumas resistências à luz azul, mas ela deverá, muito rapidamente, impor sua graça e transmutar o
que não o é, ainda.

Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes peço para abrir seu coração, como jamais ele o foi.
Paz a vocês.

Eu os abençôo.
Eu os amo.
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Meus filhos, eu os amo e abençôo.
Eu venho para vocês, hoje, para falar-lhes de seus objetivos.
De fato, vocês conhecem seus objetivos?
E seus objetivos são múltiplos ou únicos?
O objetivo é definido como o objetivo a atingir, é para o que vocês tentam ir, mas quem vai para esse objetivo?
Vocês?
Sua alma?
É, efetivamente, o bom objetivo?
Há maus objetivos, como haveria bons objetivos?
O objetivo é o fim ou o início?

Toda a história da alma humana pode resolver-se em uma equação: eu venho de alfa e vou para ômega.
O alfa é sua fonte, luz infinita, origem de tudo e de todos.
O ômega é o objetivo, lugar em que tudo e todos voltam enriquecidos das experiências do caminho entre os dois.
Mas o alfa e o ômega são o mesmo lugar, o mesmo local, mas em espaço/tempos diferentes.
Assim, existe uma infinidade de alfas, como existe uma infinidade de ômegas, todos reflexos do Alfa e do Ômega.

O caminho não é o objetivo, o caminho não é a origem, o caminho é a vida de sua experiência em espaços mais ou menos densos,
nos quais vocês trabalham nos milagres dos ateliês da criação.
Essa vida que vocês vivem não é a plenitude e, no entanto, é nela que vocês devem encontrar sua plenitude, é em sua experiência que
vocês semeiam e colhem sua evolução, é nela, e nela, unicamente, que está a promessa de sua eternidade infinita.

Esse jogo da criação é uma matriz que os vê nascer, crescer, cair, esperar.
Como matriz e mãe, vocês devem respeitá-la porque, ela também, é vida, caminho, experiência.
Além disso, cada matriz tem, ela também, um objetivo e um objetivo preciso.
A dificuldade vem do fato de que jamais vocês conhecerão os objetivos das outras almas, cada uma tendo objetivos, por vezes, muito
afastados dos outros, mas tão importantes quanto os seus.

É nisso que o julgamento deve ser banido de sua consciência porque, se vocês julgam um caminho e um objetivo, vocês fazem,
instantaneamente, penetrá-lo em seu próprio caminho e objetivo.
Isso se chama uma trama de vida, e as tramas tecem-se desde tempos extremamente antigos e, agora, vocês devem destramar o que
o foi.
No período de destramagem convém estar atento para não misturar seus caminhos, porque cada caminho é digno, respeitável, tanto
quanto o seu.

Mesmo se, por vezes, meu coração de Mãe sangre de ver alguns caminhos afastarem-se de mim, eu devo respeitar isso, mesmo a
Fonte respeita isso.
Em que uma consciência tão limitada como a minha ou a sua permitir-se-ia interferir com a liberdade de escolha de uns e dos outros?
Simplesmente, o Pai previu limites aos jogos, esses jogos são limitados pela mecânica dos Céus e das luminárias que vêm, em
escalas variáveis de tempo, decretar o momento da mutação de escolhas.
Vocês estão, obviamente, nesse momento.

Convém, portanto, procurar sua unidade, sem preocupar-se com o caminho do outro, porque o outro é você, mas em outro momento e,
se você influencia o outro, o que você se tornará?
«Amem-se uns aos outros, como Eu os amei» dizia meu divino Filho, não quer dizer retirar a liberdade do outro, mas, efetivamente,
respeitá-lo em seu caminho e sua liberdade, não julgá-lo, não integrá-lo em seu caminho.
E, mesmo se nós sejamos todos interdependentes, devido, mesmo, ao jogo da matriz Mãe, convém não fazer leis repressivas porque,
em definitivo, são apenas vocês que se matam, em outro momento.
Nesse caminho não há lugar para sua própria liberdade.
Vocês se fecharão, ainda mais, no caminho da divisão e do sofrimento.
Essa lei é imutável, tanto nos mundos divididos como aquele da Terra quanto nos reinos de pura luz da graça.

A liberdade é o marcador da vida, nada pode entravá-la.
Há apenas alguns filhos que recusam admiti-lo, no próprio equivoco, é claro, não para aquele do outro.
Mas, isso, eles recusam ver, e meu coração sangra muito mais.

Do outro lado do véu, a lição será penosa.
Então, por que não aplicar, de imediato, essa lei de liberdade de objetivo, de caminho, de finalidade?
Por que não atribuir ao outro, que é apenas você, em outro momento, eu o repito, a liberdade?

A sombra é a ausência de liberdade.
Se um de seus atos, um de seus pensamentos vem violar a liberdade, mesmo aquela da sombra, vocês se apegam a ela, tão
seguramente quanto matando o outro.

Meus filhos, sejam livres, respeitem-se a si mesmos, vocês verão, então, muito rapidamente, os frutos de sua nova conduta.

Eu os amo e abençôo.
Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
________________
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Eis-me entre vocês, queridos Filhos, para falar-lhes do Amor do coração e do coração do Amor.
Há muitas coisas que estão no coração de uma mãe, que são importantes.

Essas coisas importantes que estão no nível do coração são elementos vitais, primordiais, que devem permitir-
lhes fazer o retorno à sua Unidade, fazer o retorno à sua FONTE, fazer o retorno à sua Divindade.

É importante, queridos Filhos, compreender que a porta que leva ao Céu é aquela do seu coração.
Mas o coração serve para muitas coisas.

O coração é o centro, o meio do ser.
O coração é o centro, de onde tudo provém e para onde tudo volta.

Ele é a alteridade para a qual vocês devem se inclinar.
Como vocês irão saber que se aproximam da sua Essência, da sua Unidade, da sua Divindade e, portanto, do

seu coração?
Vocês irão sabê-lo a partir do momento em que não encontrarem mais a alegria na manifestação exterior da

vida, mas na manifestação Interior da sua vida.
Quando a alegria nascer, espontaneamente, em vocês, sejam quais forem as circunstâncias exteriores da sua

vida, vocês irão se aproximar do seu centro, do seu coração.
A Alegria é um estado de ser, que não está ligado a uma reação, a algo que vem do exterior.

A Alegria é um estado de ser que os aproxima da sua Radiância, do seu estado de ser fundamental.
Como vocês irão saber que se aproximam da sua Unidade?

Quando a Alegria começar a irradiar de vocês.
Quando vocês não souberem nem compreenderem porque experimentam a Alegria, vocês irão se aproximar,

então, do seu centro, da sua Divindade.

***

Certamente, não é necessário confundir a Alegria com as alegrias da vida.
As alegrias da encarnação podem ser várias, elas podem ter várias causas, tantas quanto as causas de

sofrimento.
A Alegria vai além.

As alegrias que vocês experimentam são apenas os retornos do pêndulo da sua tristeza, são apenas as
manifestações efêmeras do que é uma cópia da Alegria, uma cópia, uma bem pálida cópia do que é a

realidade da Alegria Interior.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem dessa Divindade que é a sua, vocês dar-se-ão conta
de que nada falta ao seu ser, de que vocês são inteiros, de que estão, inteiramente, consigo mesmos, e que,

sobretudo, nenhum evento exterior irá provocar reações suscetíveis de fazê-los sair dessa Alegria.
A Alegria é Unidade, a Alegria é fluidez, a Alegria é contemplação, a Alegria é, também, ação.

Ela é radiação, Radiância e irradiação do seu ser profundo.
A Alegria é a porta do Amor.
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A Alegria é a porta da Unidade.
Na Alegria resolve-se o conflito do sofrimento, da tristeza, mas também dos prazeres.

A Alegria é, portanto, Unidade, a Alegria é, portanto, a chave, aquela que permite ao Amor irradiar, deixar a
Divindade entrar em vocês e trabalhar, através de vocês, para uma forma de purificação que é radiação,

Radiância, luminescência das suas células, do seu ser Interior.

***

Em breve, muito em breve, queridos Filhos, vocês terão a oportunidade, devido à Vibração que vem para
vocês neste momento, e aquela que vem há algum tempo sobre esse planeta, vocês terão a chance de

aproximar-se mais perto do tabernáculo do Amor.
A Alegria não pode enganá-los, a Alegria não pode dar medo, a Alegria é uma exultação da alma e não as

alegrias da personalidade.
Tudo o que se aproxima da Alegria os faz entrar na Unidade, na fluidez.

As coisas tornam-se simples por que, no nível da Alegria, não pode haver conflitos, não pode haver oposições,
tudo se resolve na Unidade do Divino Criador que o meu Divino Filho ilustrou, o estado Crístico.

Isso lhes é prometido, queridos filhos.
Vocês chegam à aurora de um novo dia.

Vocês vão, em breve, sair da sombra e da penumbra na qual estavam, para entrar nos domínios imaculados da
Alegria, nos domínios do Amor Divino.

***

Cabe a vocês esvaziar o seu coração do que não é a Alegria, esvaziar o seu coração das suas paixões, das
suas atrações, das suas rejeições, para deixar livre o lugar para essa hora Gloriosa que vem para vocês, para

acender, em vocês, a sua lâmpada mais íntima, a sua Divindade.
Essa Divindade que havia sido sufocada pelas correntes e os véus da encarnação, pelos véus e as correntes

colocadas pelas diferentes ações/reações, desde tempos muito antigos, nos quais vocês decidiram ir ao
encontro da sua obscuridade, ao encontro da sua ausência de Luz, ao mesmo tempo mantendo, no mais

profundo do seu ser, a capacidade para vigiar, para deixar essa Luz que, um dia, devia se revelar.
E essa hora chegou, agora, queridos Filhos.

Convém a vocês deixar abrir o seu coração para receber o que lhes é devido por que, de toda a Eternidade,
vocês são Filhos da Unidade, vocês são Filhos da FONTE e Filhos da Divindade.

Apenas as máscaras colocadas pela encarnação fizeram-nos crer que vocês não eram isso e, no entanto, hoje,
quanto é difícil de acreditarem que vocês são isso, por que vocês o são, realmente.

Mas a estrada foi, para alguns de vocês, extremamente longa, extremamente perigosa, extremamente sombria.

***

Convém aceitar a Graça que lhes é dada, por que é uma Graça, queridos filhos.
O Divino Criador não quer mais que vocês sofram da ausência da Luz em si e ao seu redor.

Vejam ao que conduz esse mundo de iniquidade, esse mundo de sofrimentos, esse mundo de ilusões no qual
sempre lhes prometeram mais felicidade material, prazeres materiais.

Quantos sonhos, quantas ilusões para tentar enganar a sua lâmpada Interior!
E, no entanto, queridos Filhos, quantas experiências vividas!

Dos insucessos em realizações vocês avançam nesse caminho há muito tempo.
É tempo de entrar no seu caminho para entrar na sua verdadeira verdade, na sua verdade primordial, que é

Unidade, que é Luz e que é felicidade.
Convém não mais olhar atrás de si, não mais olhar quem vocês eram ontem.

Convém olhar no instante, na profundeza de quem vocês são, porque o Espírito Santo sopra em cada uma das
suas células.

Vocês irão reconhecer o apelo do coração?
Vocês irão reconhecer o apelo do seu Divino salvador?

Vocês irão reconhecer o apelo da Luz?
Saibam, queridos Filhos, que vocês serão livres, totalmente, de sair do caminho da experiência para entrar no

caminho de Glória.
Mas vocês serão livres, também, de continuar o seu caminho de experiência, se tal for o seu desejo.

Não há julgamento, não há insucesso, não há sucesso, há apenas escolhas, livremente consentidas, feitas com
toda consciência.

Seja o que for que vocês escolherem, vocês irão receber, de qualquer modo, o meu Amor, a minha Bênção e a
Bênção do Pai.



***

Cabe a vocês serem livres, totalmente, das suas escolhas, mas eu quero que vocês saibam quanto
esperamos, dos nossos planos Vibratórios, que vocês sejam em grande quantidade voltando para nós.

Voltar nessas Núpcias Celestes, nessas Núpcias Cósmicas que representam a Criação no seu conjunto, além
dos planos de divisões nos quais vocês andam.

A encarnação é um mundo rude, um mundo de experiências, um mundo de esquecimento, no qual alguns de
vocês se esqueceram da própria Divindade, esqueceram-se da própria FONTE.

Mas é apenas um esquecimento, nada se perdeu, tudo se encontra.
Queridos Filhos, aí está o que eu tinha para dizer-lhes, e eu gostaria, agora, de responder às suas questões,
não pessoais, mas às suas interrogações da alma sobre o sentido da Luz, o sentido do caminho, o sentido da

experiência, o sentido do retorno, por que a hora chegou.
Vocês chegaram, agora, ao término da experiência.

Vocês estão, agora, nesses instantes de escolha tão esperados e, ao mesmo tempo, tão temidos, que as suas
almas, inconscientemente, esperavam, antes de descer aqui embaixo, há muito tempo.

Então, é nessas interrogações que eu desejo ajudá-los a ir para a sua Alegria, a ir para o seu Coração, para a
sua Essência, a sua Unidade, a sua Divindade, para o que vocês jamais deixaram de ser, em outras

Dimensões.
Queridos Filhos de Luz, eu lhes dou, agora, a palavra.

***

Questão: o que é que pode nos aproximar, ainda mais, dessa Essência, dessa Alegria?

Isso, vocês sabem, é abandonar a experiência, abandonar a dúvida, abandonar o medo, abandonar o obscuro
pela Luz.

Esse não é um trabalho que vocês fazem há tantas e tantas encarnações.
Essa é uma decisão de abandono à Luz, para que a vontade do Pai possa inundá-los.

É, realmente, não um trabalho, mas uma escolha.
Vocês aceitam isso?

Vocês podem, sempre, combater a sombra, mas é-lhes pedido, hoje, para abandonar-se à Luz, por que ela
está aí.

A hora do despertar soou.
Em breve, muito em breve, em um dia importante desse mês de agosto, vocês vão viver isso no seu coração.

Isso é igual para todo ser humano.
Não há, nesse nível, algo de pessoal, mas, efetivamente, um fenômeno místico que se refere ao conjunto da

humanidade.

***

Questão: o que é que nos impulsiona para querer continuar esta experimentação?

A sede de Luz, a ausência de Luz.
A sede de Luz e a ausência de Luz levam-nos a experimentar os lados sombrios desta Dimensão na qual

vocês se projetaram, com toda liberdade.
A partir do momento em que vocês tiverem aderido, por uma escolha livremente consentida, a uma

determinada Dimensão, vocês devem experimentar uma série de etapas.
Essas etapas puderam ser chamadas de queda e de redenção.

Enquanto vocês não estiverem satisfeitos da intensidade das suas experiências, vocês continuam as suas
experiências.

Um dia vem, devido a sofrimentos, devido a ilusões não realizadas, devido a medos, que vocês chegam a
desejar a Luz mais do que qualquer outra coisa.

Muitas almas chegam hoje de maneira sincrônica a essa sede de Luz, por que o caminho, para muitas almas,
está chegando ao fim.

***

Questão: esse dia do qual você acaba de falar é 15 de agosto, dia da sua festa?

Há, desde o início de julho, um período de quarenta e dois dias, que termina exatamente antes de 15 de
agosto, e que corresponde a um período intenso dessa efusão de Luz, efusão de Alegria, efusão de

Transcendência que chegou para vocês, queridos Filhos.



O fim do período de efusão corresponde ao período da escolha.
Eles serão ancorados, definitivamente em vocês, na espera do momento oportuno.

O 13 de agosto, o 14 de agosto e o 15 de agosto do seu ano correspondem a três dias extremamente
importantes.

É raro que uma mãe como eu lhes dê datas.
Em muitas aparições, em muitas canalizações, em várias mensagens recebidas de diferentes maneiras por

diferentes almas, sempre foi dito que ninguém conhece nem a hora nem a data, mas, para movimentos
específicos, ligados à sua esfera de vida, há datas que devem ser marcadas, por que estão inscritas de toda a

Eternidade.
Elas não dependem da evolução individual ou coletiva humana, mas estão inscritas nos astros, nas mecânicas

planetárias e celestes.
Assim é desse período.

Vocês chegam ao último decanato do Signo de Leão.
Vocês vão, em breve, passar em outro Signo, que vai inaugurar um novo ciclo.

Isso é inscrito pela mecânica celeste, pela vontade celeste, também, que se expressa por essa mecânica
celeste.

***

Questão: essa sede de Luz é suficiente?

Suficiente em si mesma, certamente.
O Pai, na Sua Divina Providência e na Sua equidade e Sua avaliação não pode fazer as coisas de maneira

insuficiente.

***

Questão: podemos chorar de Alegria?

Os choros podem ser o reflexo da Alegria.
A Alegria é um estado de ser, mas a personalidade pode reagir por lágrimas, por risos, pela dança.

É a reação à Alegria.
É pedido, de algum modo, para dançarem na Luz, para chorar na Alegria.

Progressivamente e à medida que vocês avançarem para o seu centro, para a sua Unidade, que reencontrarem
a sua criança interior, vocês irão se aperceber de que vão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais

transparentes, cada vez mais indiferentes ao ambiente, aos outros, a tudo o que não é da Luz, e é assim que o
mundo vai desaparecer para aqueles que se elevarem na Luz.

***

Questão: como conciliar o fato de tomar distância, ao mesmo tempo estando sensível ao ambiente e
interagir nesse ambiente?

A distância não é a indiferença.
Querer agir no ambiente, querer intervir no ambiente é, já, um ato de apego.

«Busque o Reino dos Céus», dizia o meu Divino Filho.
Quanto mais vocês buscarem o Reino dos Céus, mais a sua Radiância irá transformar o ambiente.

Por outro lado, se vocês procurarem modificar o ambiente, sem procurar o Reino dos Céus, vocês irão se
apegar ao ambiente, vocês irão depender do ambiente.

Hoje, é pedido para voltarem-se, inteiramente, para a sua interioridade.
Desistam do tempo de encontrar o que vocês são, o ambiente, o exterior e, naquele momento, vocês irão se

aperceber de que podem, realmente, transformar o ambiente sem desejar, estando, simplesmente, nessa
dimensão de Alegria, de Amor e de Radiância, por que vocês terão encontrado a sua Unidade.

Vocês serão muito mais úteis ao ambiente encontrando a sua própria Unidade do que querendo agir nesse
ambiente.

***

Questão: não é perigoso «voltar as costas» para o sofrimento?

Querida Filha, você é CRISTO?
Querida Filha, o seu papel é outra coisa senão o de salvar a si mesma?



O seu caminho é outra coisa?
Nesses tempos, recebendo a Luz que o Divino Criador lhe oferece, você poderá, muito mais facilmente, salvar

o que deve sê-lo reconectando com o que você é, ao invés de querer agir com o que você é.
A diferença essencial tem-se nisso.

Eu não falo de salvação da alma, eu falo de encontrar a sua alma.
Meu Filho dizia, também: «Aqueles que quiserem se salvar, irão se perder».

Eu não falo de querer se salvar, eu falo de encontrar a sua alma.
Encontrar a sua alma é o melhor modo de irradiar esse Amor que vocês buscam.

Não há alternativa.

***

Questão: o nosso corpo físico irá viver transformações quando a Luz chegar?

As transformações físicas estão aí há muitos anos, querido Filho.
Apenas a transição decidir-se-á no momento final com o corpo ou sem o corpo.

Será que o corpo irá passará, ele também, à 5ª Dimensão?
Mas eu lhes garanto que, quando o corpo tiver atingido esse estado de consciência específico, vocês

absolutamente não vão mais olhar o corpo do mesmo modo.
Vocês estarão mortos e vivendo, ao mesmo tempo, e vão decidir então escolher, remeter a nova realidade em

outro corpo ou nesse corpo.
O lugar do corpo, o seu Templo, hoje, vai mudar.

O Templo não estará mais no nível do corpo, mesmo ele se tornando luminoso.
O Templo será a sua alma, essa efusão da alma que irá se tornar totalmente consciente.

***

Questão: não é o ego que é o principal obstáculo à Divindade?

O ego foi a ferramenta do seu retorno à Divindade.
É a consciência da sua personalidade que, devido ao sofrimento da separação da alma, leva esse ego, um dia,

a requerer a Divindade.
Mais do que «ego», a palavra «apego» é, efetivamente, melhor.

São os seus apegos ao ego que prejudicam a eclosão da sua Divindade, mas, certamente, não o ego como
parte da sua personalidade.

***

Questão: como se articulam a Alegria, o Amor, a emoção?

Eu diferenciei, efetivamente, a Alegria e as alegrias.
A Alegria é um estado de íntase, de Divindade interior revelada, que nada tem a ver com as suas alegrias

exteriores, materiais.
O Amor é um estado, não é uma emoção.

A emoção é uma reação desencadeada por um estímulo exterior.
O Amor é atração que vem do mais profundo do seu ser para conectar com uma Fonte, mas não em reação, a

não ser aos seus sofrimentos, mas não é algo de imediato.
O Amor não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro, mas em outro estado Vibratório.

O amor é um estado de ser, de transcendência, uma verticalidade que encontra uma horizontalidade, tal como
foi ilustrado pela cruz.

É o local quando estamos no centro que gera o Amor.
Nesse sentido, o meu Divino Filho disse «aqueles que quiserem se salvar, irão se perder», porque não é

questão de salvar seja o que for, mas de querer encontrar a sua Essência, encontrar o seu sentido, encontrar a
sua Unidade.

A Alegria é o marcador dessa Unidade.
A Alegria não é as alegrias.

Essa Alegria participa, também, de um estado interior independente de todo estado exterior.
Se não, não é a Alegria, mas as alegrias.

A palavra alegria é efetivamente limitada para expressar a verdadeira Alegria Interior.
Em outras línguas há outras palavras para definir isso, mas é a mesma palavra que define uma alegria qualquer

da Alegria Divina e, no entanto, há tanta distância, tanto quanto entre o amor horizontal entre dois seres



humanos que se amam e o amor vertical para o Criador, para a Divindade.
Não se trata da mesma coisa e, no entanto, é a mesma palavra.

***

Questão: quais são os elementos que nos permitiriam melhor desenvolver a mestria?

Não há trabalho.
A mestria é abandono, ignorar tudo o que não é do coração.

É fazer o esforço de entrar no coração, e essa é uma decisão da consciência.

***

Questão: você poderia nos falar do perdão?

O perdão é deixar o outro livre.
É deixar as circunstâncias da vida livres para nós.

Perdoar é liberar-se.
Perdoar é Amar.

Perdoar é transmitir a Graça da liberação.
Sem perdão não pode haver a Graça da liberação.

Sem perdão não pode haver Alegria.
O perdão é Graça, o perdão é a chave que abre o Amor.

Vocês devem perdoar tudo o que existe, o que foi contra o seu caminho.
Vocês devem perdoar-se a si mesmos.

Vocês devem entrar em Comunhão consigo mesmos, e o perdão é a ferramenta dessa Comunhão consigo
mesmos.

Vocês devem absolver-se e não se condenar.
Vocês devem lavar as suas vestes de todo o pecado, pela Graça do amor, pela Graça do perdão.

O perdão é ato de transcendência.
O perdão é um fogo que queima todos os laços, o perdão é uma água refrescante, que vem cicatrizar todas as

feridas.
As sombras são iluminadas pelo perdão.

***

Questão: a sua energia está realmente presente na região parisiense, onde haveria um rochedo de
Lourdes?

Se tal for a sua crença, assim será.
Tudo está na potência da intenção que você ali coloca.

Quer essa pedra seja de Lourdes ou de não importa onde, o mais importante é a intenção que vocês ali põem.
Se vocês tiverem necessidade de uma forma para a minha Radiância, essa forma será portadora da minha

Radiância.
Vocês são potentes, além de tudo o que possam imaginar.

A potência da sua intenção pode criar mundos ou destruir mundos.

***

Queridos Filhos, eu lhes dou a minha Bênção, mas eu vou, sobretudo, dar-lhes a minha Radiância.
Eu peço para permanecerem abertos e para acolherem, não mais as minhas palavras, mas a Vibração que vai

fluir, agora, ao coração do seu ser, durante um certo tempo.
Sejam pacientes, sejam acolhedores, estejam na Alegria, estejam no perdão e recebam, agora, nesse instante

de Graça, a revelação da Presença.
Queridos Filhos, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Alegria.

Recebam todo o meu Amor.
Eu lhes digo até breve.

************
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Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
Eu volto para vocês, queridos filhos, para ajudá-los, para amá-los, para que, juntos, caminhemos, para que, juntos, iluminemos, para
que, juntos, consigamos amar sem limite, para fazer nossa a totalidade da criação, para fazer nossa a Unidade.

Sejam abençoados, eu os escuto.

Questão: poderia explicar-nos a importância dos dias 13, 14 e 15 de agosto?

Queridos filhos, em 15 de agosto, independentemente de ser a festa da assunção de Maria, existia, bem antes, o culto que me foi
rendido.
Essa festa é o símbolo da ascensão dos corpos, essa festa é aquela que caracteriza a subida aos Céus, a subida vibratória com o
corpo.

Certamente, cada ano desse calendário, nessa mesma data, manifestam-se essas energias da assunção, essas energias da entrada
ao Céu da matéria e da alma.
Neste ano, em que tantas coisas desenrolam-se na superfície de seu planeta, mas, também, na superfície de seu ser, é-lhes pedido
para fazer entrar em vocês, durante esses três dias, a totalidade da Revelação.
Qual é essa Revelação?
Essa Revelação é, simplesmente, a hora da Verdade em seu coração, a hora do anúncio de sua Divindade, a hora do despertar de
sua Unidade.

Queridos filhos, a Luz evolui seguindo os números, a Luz evolui seguindo os ritmos.
Nada escapa dos ritmos e dos números.
Este ano é o ano da Resolução, que deve preceder o ano da Elevação.
Nessas datas-chave deste ano, inúmeros elementos são revelados, como as datas que devem sobrevir em seu mês de setembro,
durante as festas do Arcanjo bem amado Miguel, assim como, em dezembro, poucos dias após a celebração do nascimento de meu
Divino Filho.

Cabe a vocês acolher, durante esses períodos privilegiados, a subida da Energia em vocês, a subida da Luz em vocês, a subida da
Consciência para outros estratos, para outros polos de realização.

Aí está em que esses três dias são importantes, três dias antes da assunção, três dias após o Natal.
Esse simbolismo não está aí por acaso.
Lembrem-se: a Luz é número, a Luz é ritmo.

Questão: por quê, em algumas de suas aparições, você alertou sobre a utilização do pêndulo?

Querido filho, crianças falaram por minha boca há, agora, numerosos anos.
O que é disso agora?
Sou eu quem fala?
Inúmeros seres humanos têm dificuldade, quando de minhas aparições que se situam em um nível vibratório diferente da canalização,
porque a aparição necessita de um gasto energético de Mundos de Luz muito mais intenso.

No caso da aparição, trata-se de um face a face e não de um canal que dá sua voz.
Inúmeros desses seres humanos caem na adoração de meu Divino Coração de Mãe.
Essa adoração os faz prosseguir além do que é atribuído em minhas aparições.
Os interesses humanos tomam, então, a dianteira e vão veicular inúmeras informações que jamais meu Espírito nem minha boca
pronunciaram.

Em resumo, eu jamais, como me foi atribuído, impedi o dogma da Reencarnação, eu jamais falei disso, o que não é a mesma coisa.
Eu jamais impedi o pêndulo.
Em que meu coração de Divina Mãe, em que meu Coração de Mãe intrometer-se-ia nisso?
Minha palavra sempre foi uma palavra de Amor e não uma palavra de divisão.
Em momento algum eu posso ir contra o que a Luz fixou-me como papel e, em especial, vir dividir.
Agora, o que perdura não é de Mim.
Se sua Alma e seu Espírito sentem a utilidade do pêndulo quanto ao seu destino, quanto ao seu caminho, isso é, obviamente, útil.

Questão: qual é seu sentimento sobre o jejum?

O jejum é, para algumas almas, purificação e elevação.
O jejum é, para outras almas, sofrimento.
Jamais vocês devem escolher o caminho do sofrimento.
Aquele que é sugerido pela Luz é outra coisa que não o que vocês se sugerem a si mesmos.
Algumas almas predestinadas foram levadas a sofrer, ofereceram-se, durante o holocausto, à vontade da Luz.
Mas esse número de almas é extremamente restrito.

Hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado caminhar para a leveza, para a Alegria.
Se vocês se impõem penitência, se a Luz não a pediu a vocês, tratar-se-á, então, de uma vontade pessoal.
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O jejum pode elevar o nível vibratório, ele é purificador, mas não é uma regra absoluta que toda alma deva seguir.
É uma etapa em alguns caminhos.

Seu corpo, querida filha, tem necessidade de nutrição.
Privá-lo de nutrição não faria, absolutamente, desaparecer o que você quereria ver desaparecer, bem ao contrário.
O que você gostaria de ver desaparecer não pode desaparecer por um meio exterior ou por uma técnica.
Trata-se de um problema de uma consciência em face dela mesma.
Isso não pode vir do exterior, querida filha.

A consciência oculta alguns fatos e irá buscar, no exterior, o que está oculto, a nutrição que vai permitir a ela fazer desaparecer o que
está oculto.
Mas, em alguns casos, o que está oculto deve ser colocado na Luz, não para reviver, não para sofrer, mas, efetivamente, para evacuar.
Há coisas tão ocultadas, nas quais a Luz veio fazer uma muralha que evita de ali ver, nas quais a Luz não transcendeu o que está
oculto, mas impediu sua revelação à consciência.

Ora, o movimento da Luz deve ser um movimento que penetra e não que oculta.
Nada do que manchado pode ser escondido para a Luz.
A Luz deve penetrar, totalmente.
Existem alguns mecanismos de proteção, nos quais o fato de pôr a Luz acima da zona manchada faz com que a sujidade, a sujeira não
exista mais.
Mas isso é uma ilusão da consciência.

Questão: como fazer penetrar a Luz no que está manchado?

Aceitando-a.
Não é questão de resistir, é questão de abandonar-se ao bálsamo da Luz.
A Luz virá, pouco a pouco, mastigar, digerir.
É preciso, efetivamente, compreender que é a consciência que criou uma muralha diante dessa sujeira.
E a Luz não pode, assim, ali penetrar.
O elemento que vai permitir romper esse sortilégio que impede a Luz de ali penetrar tem por nome «Perdão».

Questão: o que significa «identificar-se com Cristo»?

A identificação é uma imitação.
Assim, quando o modelo diz «levanta-te e anda», o imitador olha do exterior esse «levanta-te e anda».
Ele adora, ainda mais, esse modelo, venera-o, mas torna-se incapaz, devido à distância que é colocada com aquele, de dizer, ele
também, «levanta-te e anda».
Há, nisso, o medo, a dúvida, a falha que vem pôr a distância, enquanto jamais meu Filho quis pôr essa distância.
Ele disse, efetivamente, em Sua vida «o que eu faço, vocês o farão, e bem maiores coisas ainda».
Então, convém ousar, transpor o obstáculo da dúvida, o obstáculo da adoração e da veneração exterior.
Tornar-se o modelo e agir como Ele, para tornar-se o modelo e estar em Seus gestos, em Suas palavras, em Seus passos e não olhá-
Lo do exterior.

Questão: o que significa «tornar-se um Templo de Luz»?

Um Templo de Luz, querido filho, é o tabernáculo de Luz, ou seja, o receptáculo da Luz, o lugar de onde irradia a Luz.
Tornar-se um Templo de Luz é tornar-se uma Fonte irradiante da Luz e tornar-se, si mesmo, essa Luz.
O que quer dizer que nada deve vir opor-se a essa irradiação.

A Luz não é feita para ser fechada, mas para irradiar.
Meu Divino Filho dizia «o que não é dado é perdido», assim, é o mesmo com a Luz.
O milagre da Luz é que, quanto mais ela é irradiada e mais ela se dá, mais ela se nutre a si mesma.
Assim, quanto mais o Templo irradia, mais a Luz ali cresce, mais o Templo cresce.
Esse movimento é um fluxo contínuo, que nada deve frear, nada deve anular.
Assim o Templo constrói-se.

Questão: Ma Ananda Moyi porta sua vibração?
Aí está um exemplo típico de uma mulher que realizou a totalidade de sua Divindade e a totalidade de sua Presença.
Em todo ser que se revela, totalmente, a si mesmo, eu revelo a minha Presença.
E, obviamente, olhando Ma, vocês perceberão Maria, isso é uma evidência.

Eu não sou limitada ao que eu fui, a um dado momento de sua história.
É difícil a vocês, de momento, assimilar isso e vivê-lo com o coração.
Quando eu digo que respondo a cada apelo de seu coração, minha consciência abraça a totalidade de almas criadas.
Isso parece difícil para vocês, nesse plano de manifestação que tem dificuldade para entrar em comunicação com tal ou tal ser
encarnado.
Mas saibam que, para além dos véus, é possível, realmente, estar presente para toda alma que faz o pedido.
E, se a humanidade toda, inteira, fizesse o pedido, eu me encontraria, pessoalmente, individualmente, diante de cada uma dessas
almas, no mesmo instante, no mesmo espaço.
Não há milagre, há, simplesmente, apenas a realidade do funcionamento da consciência.
Ma Ananda Moyi encarnou, totalmente, a Presença, minha Presença.

Questão: como saber se se realizou o que se chama a androginia primordial, ou seja, a integração da feminilidade e da
masculinidade em si?

A partir do momento em que não houver mais distância entre você e eu.
A partir do momento em que não mais houver distância entre você e os outros, entre você e a Luz.
Quando você puder comunicar-se, livremente, com as outras Luzes, isso significará a integração das duas partes.

Questão: pode-se associar sua Presença com a Fonte?

Eu sou a vertente feminina da fonte.



Eu sou a vertente feminina da fonte.
Assim como vocês são a Fonte.
Trata-se de um elemento que eu qualificaria de fundamento.
A experiência da encarnação faz crer que vocês estão afastados da Fonte e os faz considerar a Fonte como um objetivo a atingir,
como algo de exterior.
E depois, um dia, vocês compreendem que a Fonte está em vocês.
E depois, um dia seguinte, vocês chegam a viver que são a Fonte, em uma polaridade receptora ou emissora.
E, no dia seguinte, vocês fusionam a Fonte que são em suas duas polaridades.
Naquele momento, vocês estão realizados.

Questão: nós reencontramos obstáculos em nosso caminho para testar nossa vontade, nossa fé para prosseguir ou
indicar-nos que esse não é o bom caminho?

Cada obstáculo é diferente, meu filho.
Em alguns casos, ele responde à primeira proposição, em outros casos, responde à segunda proposição.
Apenas superando o obstáculo é que a resposta aparece.
Geralmente, um obstáculo é feito para ser superado, mas vocês não têm a origem do obstáculo enquanto ele não é superado porque,
se vocês tivessem a resposta antes, ele não seria mais um obstáculo, não é?

Queridos filhos, vejo que a distância entre vocês e eu diminui.
A intensidade de seus questionamentos diminui e, portanto, a distância diminui.
Assim, eu lhes proponho um trabalho, todos juntos, queridos filhos, que, antes de minha partida, vai permitir-lhes identificar, ainda mais,
minha Presença com sua Presença.

Assim vamos, todos juntos, irradiar a Presença, irradiar a Luz.
De mim para vocês, de vocês para mim, mas, também, de uns aos outros.
Eu lhes aporto, agora e já, a minha bênção e o meu Amor.
E nós fazemos isso, agora.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Paz a vocês, queridos filhos.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
Meus bem amados filhos, eu venho a vocês para reafirmar o que vocês são, para iluminar a Luz que vocês são, de toda a eternidade.
Essa Luz, que vocês revestiram de véus da aparência, de véus de sua encarnação, de véus de suas vidas.

Vocês não devem ter medo de nada, porque vocês são imortais, são eternos, são, de toda a eternidade, os filhos bem amados do Pai,
os filhos bem amados da Fonte e são, vocês mesmos, uma parcela dessa Fonte.
Tão distante quanto vocês peregrinem, tão distante que vocês chegam a esse instante presente, houve a promessa desse retorno à
Unidade, a promessa do retorno à sua Divindade total, para além das experiências da encarnação, para além dos campos da
manifestação e da criação nos quais vocês evoluem.

Essa promessa é inscrita no mais profundo de seu ser, porque não pode haver afastamento da Fonte sem retorno à Fonte.
Em toda centelha de vida, em toda alma encarnada essa promessa é inscrita.
Mas, do mesmo modo, o planeta que os porta também fez, um dia, esse juramento, quando de sua criação, de afastar-se da Fonte e
de voltar à Fonte, de fundir-se a ela.

Em sua linearidade do tempo há períodos específicos, períodos propícios ao desvendamento de sua Luz, ao desvendamento completo
de quem vocês são.
Assim, não se deixem, jamais, invadir pelo alarido do mundo, não se deixem, jamais, desviar do que vocês são, da Luz que está em
vocês, da Luz que lhes cabe irradiar, do amor que vocês são, que convém transmitir a tudo o que vem ao seu encontro.
Vocês não devem separar, não devem julgar, isso foi dito em numerosas reprises, quando meu Filho andou nesta Terra.
Vocês devem amar além das aparências, devem amar além do que seu mental quer, efetivamente, dizer-lhes, devem amar além das
emoções que demasiado frequentemente guiam seus passos e sua vida.

O Amor é ser, o Amor é Unidade, o Amor é perdão, o Amor é transcendência, o Amor é ausência de julgamento, o Amor é reunificação
à Fonte.
Vocês são Amor.
A alma que os anima aspira a esse retorno à Luz.
A personalidade que vocês vestiram pode levá-los a seguir caminhos desviados, isso não tem qualquer importância porque, além de
suas experiências temporais, permanece, em vocês, o sopro de sua eternidade, a certeza de sua eternidade.

A vida passa, as experiências passam, mas o amor permanece.
Cabe a vocês, nessa época que vive seu planeta, deixar transparecer sua Luz.
Algumas experiências que vocês vivem, uns e outros, e que vocês se preparam para viver, são experiências inesperadas para permitir-
lhes desvendar a Luz que vocês são.
Estejam, também, certos, queridos filhos, de que a cada sopro que os porta nessa encarnação, vocês são guiados, vocês são
acompanhados.

Oh! Jamais vocês estão sós, como queria, por vezes, fazê-los crer sua personalidade.
De todos os tempos, vocês são apoiados, sustentados, guiados em seus caminhos.
Apenas o obscurecimento da Luz é que pode fazê-los crer que estão isolados, que estão sós, que estão privados de amor.
Mas vocês não têm que encontrar o amor, vocês são amor.

Eu venho por minha presença, minha irradiação, minhas palavras, dizer-lhes. Ainda uma vez, da certeza que deve ser a sua, não nas
circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida ou de suas experiências, mas da certeza que deve ser a sua em sua Unidade e em sua
Divindade.

Meus bem amados, mais do que nunca, é importante encontrar a essência do que vocês são, a essência de seu centro.
Mais do que nunca lhes é solicitado fazer um esforço e abrir seu templo interior para a divina presença.
O sopro do Espírito bate à sua porta, o sopro do Espírito abate-se sobre a Terra, como uma nuvem fecundante.

Esse sopro não é destruição.
Esse sopro é apelo e lembrança da promessa da Luz.
Convém, mais do que nunca, estar à escuta ao nível do coração e não ao nível do que acontece no exterior, porque isso faz apenas
passar e não durará.
Em contrapartida, sua eternidade é a joia suprema, que permite e que sustenta os mundos, os universos.
É um tempo para a experiência, e isso, inúmeros de vocês viveram, de alma em alma, de corpo em corpo, eu disse, efetivamente, de
alma em alma.

Mas além de tudo isso, além desses jogos de encarnação, vocês são Espírito, vocês são sopro de verdade.
Em alguns momentos precisos do relógio cósmico, é permitido à maioria de almas em encarnação em dimensões pesadas poder
aliviar-se, poder encontrar a alegria inefável do retorno à casa, a alegria inefável de reencontrar o que se é, inteiramente.
E vocês estão no limiar de um ano novo, em seu tempo linear, que é, também, um limiar para outro espaço, para outra realidade de
vida, uma realidade de consciência que está bem além de suas expectativas e de suas esperanças as mais loucas.

O que fazer para chegar a isso?
Simplesmente, meus caros filhos, abrir seu templo interior para sua dimensão essencial, para sua dimensão Crística, para sua
dimensão divina.
O sopro do Pai vem bater à porta de seu ser.
Vocês O sentem?
Pressentem-nO?
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Seja pela alegria, seja por alguns medos, seja por alguns pesos, cabe a vocês, entretanto, abrir bem as portas de seu coração.
Não temam, eu estarei ao seu lado, individualmente, para cada alma que fizer esse pedido.
Eu virei, também, pessoalmente, no momento oportuno, informá-los por uma locução interior, por um sentir interior, que o momento
chegou de acolher o sopro do espírito, inteiramente.

Desviem-se do alarido do mundo, do que faz seus problemas quotidianos.
Voltem-se com firmeza para sua Divindade, voltem-se com certeza, não se esqueçam, jamais, de que uma promessa foi feita.
Essa promessa é aquela que os seguiu em suas peregrinações, em suas encarnações nessa dimensão tão pesada, na qual tudo é
divisão, na qual tudo é separação.
Essas experiências foram úteis à fortificação de suas almas.
Vocês se tornarão cada vez mais ricos de experiências vividas, felizes como infelizes, alegres como tristes, mas isso não tem qualquer
importância.
Tudo isso passa e morre.
Só permanece a promessa de sua Divindade.

Meus bem amados, eu lhes peço, neste período que se anuncia, acolher, totalmente, quem vocês são, olhar-se, com retidão e precisão
e, sobretudo, com verdade.
Não se julguem, tampouco.
Suas experiências não são vocês.
Os eventos que sobrevêm são apenas tramas de ações e reações.
Para além desses mundos de ações e reações existem os mundos de pura Luz.
Vocês estão, meus bem amados, nesse limiar.

Cabe apenas a vocês abrir a porta.
Cabe apenas a vocês aceitar, acender, totalmente, a Luz que vocês são.
Para isso, não há necessidade de coisas complicadas.
Há necessidade, simplesmente, de escutar seu coração e de aceitar abrir seu coração.
Lembrem-se de que vocês jamais estão sós.
Nos momentos de pior solidão, nos momentos de desespero, como nos momentos intensos de alegria, qualquer que seja a fonte
dessa alegria, nós estamos aí, atentos aos seus apelos, atentos às suas orações.
Nós esperamos apenas uma única coisa: é a abertura para sua Divindade, ir além do que é chamado o despertar para ir para a plena
realização de sua Divindade.

Meus bem amados, aí estão as algumas palavras que eu queria transmitir-lhes.
Ainda uma vez, recebam o meu amor de Mãe e toda a minha bênção.
Vocês são filhos da Unidade, filhos da Luz, filhos da Fonte, Luz e Fonte, vocês mesmos.
Sejam abençoados.
Eu os amo e eu lhes digo até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Como vocês sabem, eu apareço sobre este planeta em lugares em que a água junta-se à terra.
Eu sou a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra e a Rainha da Água.Eu sou a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra e a Rainha da Água. (...) (...)

Vocês são os filhos queridos do Pai e, como lhes anunciou por várias vezes o ArcanjoVocês são os filhos queridos do Pai e, como lhes anunciou por várias vezes o Arcanjo
Miguel, vocês são os Mestres que fizeram o sacrifício da lembrança de sua Divindade.Miguel, vocês são os Mestres que fizeram o sacrifício da lembrança de sua Divindade.

A hora de seus reencontros com você mesmo chega a grandes passos.

Como já lhes disse o Arcanjo Miguel, todos os seres humanos, sobre este planeta, de boa vontade, terão a
oportunidade, a chance e o privilégio de acolher a Graça, acolher a Luz e acolher o que o Arcanjode acolher a Graça, acolher a Luz e acolher o que o Arcanjo
Miguel chama em sua linguagem: a radiação da pressão do ultravioleta.Miguel chama em sua linguagem: a radiação da pressão do ultravioleta.

Dentro de alguns dias de seu tempo vocês viverão outro momento importante, ligado à efusão, desta vez, do
Espírito Santo.

Como vocês sabem, eu sou nesta humanidade e sobre esse mundo, aquela que veiculou o que vocês chamam
o Espírito Santo.

A energia Micaélica arcangélica manifesta-se doravante sobre seu planeta em intervalosA energia Micaélica arcangélica manifesta-se doravante sobre seu planeta em intervalos
regulares.regulares.

Dentro de poucos de seus meses, quando da festa do Arcanjo, a fusão realizar-se-á entre minha polaridade e a
polaridade do Arcanjo.

Vocês viverão, durante sua semana de preparação no Conclave dos Arcanjos, a preparação desta fusão entre
o ultravioleta e o Espírito Santo.

Suas partículas de Luz, suas partículas de eternidade, viverão então numa cadência nova.
Vocês se despertarão de um longo adormecimento.Vocês se despertarão de um longo adormecimento.

De fato, como lhes disse o Arcanjo, vocês são meus bem amados filhos da Luz.
Vocês são também filhos de eternidade que fizeram o juramento, um dia, de reencontrar a totalidade do que
vocês são.
Esse momento se aproxima, agora, a grandes passos.

Imediatamente após a festa do Arcanjo vocês começarão a viver, de maneira muito mais durável e permanente,
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suas Núpcias Celestes, sua reunificação total, lúcida e consciente, à sua Divindade.

A preparação começou há algumas dezenas de anos.A preparação começou há algumas dezenas de anos.
A preparação amplificou-se com a vinda em sua densidade da energia arcangélica.

Essas diferentes energias têm por objetivo preparar seu Templo Interior para receber aEssas diferentes energias têm por objetivo preparar seu Templo Interior para receber a
palavra de meu filho, aquele a quem vocês chamam Cristo.palavra de meu filho, aquele a quem vocês chamam Cristo.

Miguel abre o caminho.Miguel abre o caminho.
Miguel abre seu Templo Interior, para que seu Templo Interior seja revestido de Luz, revestido de Alegria e
reencontrando sua Eternidade, a fim de que ele possa acolher a nova palavra e, sobretudo, o que eu chamo a
nova promessa, no limiar de sua Eternidade reencontrada, a fim de conduzi-los nos caminhos da Alegria, nos
caminhos de seus reencontros com você mesmo.

Nenhuma pessoa, nenhuma consciência encarnada, nenhuma energia, nenhum desvario poderá mais, jamais,
apagar o que desperta em vocês. (...)

Vocês são os filhos da Unidade, filhos do Único, filhos do Pai.Vocês são os filhos da Unidade, filhos do Único, filhos do Pai.
Como tais, vocês têm o dever de se consagrarem à Luz, para a Luz e para a Eternidade.Como tais, vocês têm o dever de se consagrarem à Luz, para a Luz e para a Eternidade.

Suas vidas mudam progressivamente.
Cada um no seu ritmo, cada um em função de suas possibilidades.

O abandono à vontade da Luz, a ausência de resistências ao que lhes propõe o ArcanjoO abandono à vontade da Luz, a ausência de resistências ao que lhes propõe o Arcanjo
Miguel, é verdadeiramente um presente e uma doação do Pai para sua humanidade eMiguel, é verdadeiramente um presente e uma doação do Pai para sua humanidade e
para suas almas individuais.para suas almas individuais.

Para isso, vocês devem, como dizia meu bem amado filho, voltar a ser como crianças, voltar a serem simples.
As crianças estão na Alegria.As crianças estão na Alegria.

Pouco a pouco o conjunto das efusões de consciência que lhes chega alivia seus fardos e lhes permitem se
liberarem de alguns apegos, de algumas ancoragens a esta realidade densa que vocês exploraram, a maior
marte de vocês, desde tanto e tanto tempo.

Vocês podem também recorrer a mim.

Vocês estão no limiar de um novo nascimento.Vocês estão no limiar de um novo nascimento.

É claro, vocês não são os únicos nesse mundo.
Em outros lugares, nesse momento ou em outros momentos, outras almas vivem esses casamentos e esses
reencontros e, como sempre, isso se produz em lugares em que estou presente na natureza.
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Assim, este novo nascimento vai provocar em vocês um novo estado.Assim, este novo nascimento vai provocar em vocês um novo estado.
Esse novo estado é marcado pela graça, pela Alegria, pela Verdade, pela Unidade.Esse novo estado é marcado pela graça, pela Alegria, pela Verdade, pela Unidade.

Vocês são amados, de toda eternidade, entretanto, seu juramento e seu esquecimento os conduziram por
vezes a se afastarem, pelo medo, pela conveniência do que vocês eram.

Hoje, as consciências Arcangélicas, as consciências dos grandes seres que guiam seu caminho desde os
mundos invisíveis revelam-se a cada dia mais à sua consciência.

Vocês veem (ainda que seja ainda um pouco confuso para alguns de vocês) cada vez mais claramente no
que vocês são, para onde vocês vão, porque vocês são seres de Luz e, como o diz o Arcanjo, vocês devem
ser os transmissores desta Luz.

Transmitir a Luz é transmitir a esperança, é transmitir a fé, é transmitir o Amor, é nãoTransmitir a Luz é transmitir a esperança, é transmitir a fé, é transmitir o Amor, é não
mais julgar, não mais condenar, não mais se por na raiva, é claro.mais julgar, não mais condenar, não mais se por na raiva, é claro.

Isso necessita um aprendizado, é o que vocês vivem nesse momento.
Alguns de vocês com mais facilidade do que outros, mas, entretanto, vocês são todos os filhos do Pai e vocês
são todos meus filhos, sem exceção.

O Pai é paciente, a Mãe que eu sou é paciente.O Pai é paciente, a Mãe que eu sou é paciente.

As forças Arcangélicas e as forças da Luz original, autêntica, estão doravante a caminho para vocês, a fim de
despertar totalmente a dimensão de Amor deste planeta, a dimensão de Amor dos seres que vocês são.

Então, obviamente, algumas almas têm ainda medo, e este medo pode se manifestar pelo que eu chamaria
uma forma de rebelião.

Mas sejam como seu Pai, não condenem, contentem-se em amar, não julgar e aceitar,Mas sejam como seu Pai, não condenem, contentem-se em amar, não julgar e aceitar,
porque os filhos os mais rebeldes tornar-se-ão, um dia, os mais fiéis; apercebendo-se doporque os filhos os mais rebeldes tornar-se-ão, um dia, os mais fiéis; apercebendo-se do
erro deles, apercebendo-se da negação deles, eles serão os mais ávidos paraerro deles, apercebendo-se da negação deles, eles serão os mais ávidos para
reencontrar a Luz.reencontrar a Luz.

É nisso que vocês não devem levar julgamento sobre seu próximo.
Contentem-se de seguir seu caminho, contentem-se de receber os presentes inestimáveis que vocês recebem
desde já algum tempo.

A partir do momento em que vocês se contentam em acolher esta maravilhosa Luz que nós lhes transmitimos,
nada mais de nefasto pode lhes acontecer.

Quaisquer que sejam as circunstâncias e os eventos de sua vida, vocês penetram mais adiante nos arcanos do
mistério que é pura Luz, o que eu chamaria os mundos do Esplendor.

Sendo chamados a viver o Esplendor, vocês não podem mais se permitir julgar, se permitir condenar e,
tampouco, se permitir duvidar.

As energias que se efusionarão a vocês e em vocês durante este período abençoado que vocês vão viver
serão, para vocês, como uma nova força e, ainda uma vez, eu o repito, um novo nascimento.

Eu estarei ao lado de vocês individual e coletivamente.Eu estarei ao lado de vocês individual e coletivamente.
Eu responderei individualmente assim que vocês me chamarem.
Eu lhes peço também, se vocês não me percebem, que se aproximem do lugar em que a vibração está mais
presente, ao nível da emergência da água, nesta região abençoada dos Deuses sobre a qual vocês colocam
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seus pés, alguns, pela primeira vez.

Vocês são, de toda eternidade, meus filhos.Vocês são, de toda eternidade, meus filhos.
Vocês são, de toda eternidade, grandes seres que aceitaram, pelo sentido do sacrifício, pelo sentido da
honestidade para com seu Pai, acompanhar esta Terra para uma evolução luminosa, mas também acompanhar
seus irmãos, que estavam talvez um pouco mais atrasados no caminho e que, entretanto, abrigam, ainda
escondida, a mesma Luz que a que vocês abrigam hoje e que emerge de vocês.

A dúvida, os medos, os questionamentos, devem se afastar de vocês, meus filhos.

Vocês estão onde devem estar, onde devem ser.
Vocês irão para onde deverão ir.

Se vocês confiam, se vocês aceitam minha orientação, minha confiança, nada deSe vocês confiam, se vocês aceitam minha orientação, minha confiança, nada de
desagradável pode chegar à sua alma, nem ao seu corpo. (...)desagradável pode chegar à sua alma, nem ao seu corpo. (...)

Mas, para isso, vocês devem me aceitar, abrir seu Templo Interior.Mas, para isso, vocês devem me aceitar, abrir seu Templo Interior.

As energias dos diferentes Arcanjos que estão lado a lado de vocês serão os guias e as ajudas preciosas para
realizar isso.

Não há qualquer obstáculo que a Luz não possa vencer.
Não há qualquer oposição, em vocês como no exterior de vocês, que a Luz não possa dissolver.
Essa é uma questão de fé, mas, além disso, uma questão de aceitação.

Se vocês servem a Luz, suas vidas serão preenchidas de Graça.Se vocês servem a Luz, suas vidas serão preenchidas de Graça.

Quaisquer que sejam as circunstâncias e as vicissitudes desse mundo, vocês estarão, estejam certos,
protegidos por minha Graça. (...)

Eu lhes peço que me acolham plenamente, no silêncio, alguns instantes, e depois gostaria de acolher um
espaço de troca coletiva e individualmente.

Este espaço de troca não concerne, obviamente, aos desagrados existentes ainda em suas vidas, mas
concerne essencialmente às questões quanto ao que eu sou e, sobretudo, quando ao que deve ser, e o que
será nossa relação individual.

Eu lhes transmito, pelo momento, antes de lhes dar a palavra, a Graça.Eu lhes transmito, pelo momento, antes de lhes dar a palavra, a Graça.

... Efusão de energia...

Aí está, meus bem amados filhos, uma visão de minha bênção para lhes permitir trabalhar nos dias que vêm.

Eu conto com vocês, como vocês podem contar comigo.Eu conto com vocês, como vocês podem contar comigo.

Não se esqueçam jamais que, qualquer que seja o grau de separação que é o seu, devido ao seu juramento,
nós jamais estivemos realmente separados, mas simplesmente afastados.

Hoje, os véus da separação tendem a desaparecer.

O Arcanjo Miguel trabalha nesse sentido a fim de retirar e tirar deste planeta, e das almas que o habitam, os
véus da ilusão, os véus da separação, os véus da negatividade.

Como ele lhes disse, ele faz isso para vocês, porque esse é o papel dele.
O seu é simples e unicamente aceitar e recolher a Luz em seu Templo Interior, a fim de viver a transformação,
aquela que lhes permitirá se tornarem, eu diria, voltarem a ser, o que vocês são realmente.

Bem amados filhos, gostaria, agora, de trocar com vocês.
Gostaria de recolher e acolher.

Questão: você nos acompanha mais especificamente durante o período em que MiguelQuestão: você nos acompanha mais especificamente durante o período em que Miguel
intervém?intervém?

Eu sou a Rainha dos Céus e da Terra e eu trago minha bênção aos Arcanjos.
Devido à minha encarnação passada, tive o privilégio de pisar o solo desta Terra, coisaDevido à minha encarnação passada, tive o privilégio de pisar o solo desta Terra, coisa
que não poderão jamais realizar os Arcanjos.que não poderão jamais realizar os Arcanjos.
Então, eu sou ao mesmo tempo a protetora e a embaixadora e a intermediária deles.

Eu ancoro, nesta manifestação, em lugares específicos, a energia Micaélica e dos outrosEu ancoro, nesta manifestação, em lugares específicos, a energia Micaélica e dos outros
Arcanjos.Arcanjos.

Inúmeros seres percebem e sentem minha presença.

Meu papel tornar-se-á essencial progressivamente e à medida de seu avanço linear do tempo que os
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aproximará da efusão de Verdade.

Não é o momento de definir esta efusão de Verdade, mas, entretanto, cada ser humano aceitando minha
presença, ou negando minha presença, receberá, de maneira individual, a locução interior desta efusão final,
que lhes permitirá, se tal é eu desejo, se tal é sua capacidade de abandono à Luz e à Verdade.
Vocês serão prevenidos, estejam certos.Vocês serão prevenidos, estejam certos.
A humanidade inteira será prevenida.A humanidade inteira será prevenida.

Certamente não por seus meios tecnológicos, certamente não por aqueles a quem vocês chamam
extraterrestres, mas efetivamente por minha presença espiritual que vocês ouvirão distintamente.

Eu diria, no momento vindo, que o momento chegou.
Naquele momento, cabe-lhes se prepararem para a efusão final.
Isso não é para agora.

Agora, eu preparo seu Templo Interior.Agora, eu preparo seu Templo Interior.
Os Arcanjos modelam em vocês capacidades novas, em seus corpos biológicos, em sua consciência, e em
seus corpos mais sutis.
Esse é o papel deles.

Meu papel é aquele de uma mãe que previne seus filhos, a fim de que eles se tenham prontos para o momento
vindo.

Entretanto, antes desse momento em que eu lhes anunciarei, pessoal e individualmente, o momento da efusão
final, vocês devem trabalhar para se aproximarem de mim, como eu me aproximo de vocês.

Quaisquer que sejam seus métodosQuaisquer que sejam seus métodos (seja a prece, seja a meditação, seja pelo sentido do serviço
e da ajuda ao outro), todos os caminhos devem se aproximar de mim, como eu me aproximotodos os caminhos devem se aproximar de mim, como eu me aproximo
de vocês.de vocês.
Isso está a caminho.Isso está a caminho.

Assim, não há acaso nesse momento, não há acaso em cada um de seus passos, não há acaso em cada uma
de suas respirações.
Apenas a ilusão de seu intelecto é que pode fazê-los chamar a isso acaso.

Mas absolutamente tudo o que se produz na superfície deste planeta tem sua razão de ser e sua razão de ser,
mesmo se não lhes apareça, é a emergência da Luz, a emergência da Verdade, a emergência da Beleza num
novo mundo, em outra dimensão.
Esse é seu destino.
Esse é seu juramento, porque vocês são filhos da Fonte, filhos do Único e, nesse sentido,Esse é seu juramento, porque vocês são filhos da Fonte, filhos do Único e, nesse sentido,
vocês são abençoados.vocês são abençoados.

Questão: como fazer quando se é invadido pelo medo?Questão: como fazer quando se é invadido pelo medo?

O medo pode estar ligado a alguns condicionamentos desejados por inúmeras coisas: sua educação, seu
nascimento, as cicatrizes de seu passado.
Mas, entretanto, a resultante final do medo é sempre sua ausência total de fé na Verdade.

O medo faz parte de uma herança antiga.O medo faz parte de uma herança antiga.

Obviamente, o conjunto da sociedade, o conjunto de suas estruturas, o conjunto de seu mundo foi construído,
devido mesmo ao seu afastamento de sua Fonte, de sua mestria e de sua Verdade, no elemento medo.

Mas hoje, o que vem é a Alegria.Mas hoje, o que vem é a Alegria.
A Alegria substitui o medo desde o momento em que vocês me aceitam em vocês, junto a vocês, em cada
uma de suas fibras, em cada uma de suas células.

O medo vem do que vocês querem ainda dominar e ainda controlar.

Progressivamente e à medida que vocês se abandonarem à efusão dos Arcanjos, à minhaProgressivamente e à medida que vocês se abandonarem à efusão dos Arcanjos, à minha
Presença, vocês constatarão que o medo desaparecerá, cada um no seu ritmo, porquePresença, vocês constatarão que o medo desaparecerá, cada um no seu ritmo, porque
todo ser humano na encarnação tem medos, quaisquer que sejam.todo ser humano na encarnação tem medos, quaisquer que sejam.

Esses medos podem por vezes se traduzir por formas de violência inconcebíveis.

Os seres a quem vocês poderão chamar os seres escuros são apenas seres que têm medo da Luz.
Não há outra Verdade além desta.Não há outra Verdade além desta.

Se vocês cultivam sua Luz, se vocês deixam a Luz de seu Pai, de sua Fonte, minha divinaSe vocês cultivam sua Luz, se vocês deixam a Luz de seu Pai, de sua Fonte, minha divina
presença e a presença dos Arcanjos preenchê-los com a efusão de Amor e de energia,presença e a presença dos Arcanjos preenchê-los com a efusão de Amor e de energia,
sua consciência transformar-se-á realmente, objetivamente e verdadeiramente.sua consciência transformar-se-á realmente, objetivamente e verdadeiramente.

Minha presença, minha radiação, minhas palavras serão para vocês, no momento em que vocês as ouvirem, o
bálsamo perfeito, aquele que caçará definitivamente todos seus medos, quaisquer que sejam.

Mas, para isso, para não mais terem medo, vocês devem ter confiança em mim e, sobretudo, terem confiança



no que vocês são e não no que vocês creem ser e no que vocês desempenham como papel em sua vida.

Vocês devem, como eu dizia, voltar a ser como crianças.Vocês devem, como eu dizia, voltar a ser como crianças.
As crianças são simples, as crianças são humildes, as crianças não conhecem o futuro, não conhecem o
passado, elas vivem o instante presente.

Progressivamente e à medida que vocês realizarem o instante presente, vocês observarão também que o
medo tem menos tomada sobre vocês.
Simplesmente porque a Luz e o amor eliminam literalmente o medo, pela transcendência,Simplesmente porque a Luz e o amor eliminam literalmente o medo, pela transcendência,
pela radiação.pela radiação.

Então, engajem-se no caminho, engajem-se na confiança e na orientação à minha presença e vocês verão,
sem qualquer dificuldade, que os medos se soltarão com relação ao seu caminho.

Eu digo, efetivamente, quaisquer que sejam esses medos.

O medo faz parte dos mundos nos quais vocês evoluem, entretanto, como vocês sabem, pressentem, para a
maior parte de vocês, esse mundo toca ao fim de sua manifestação, desta maneira.
Isso é inevitável, meus bem amados filhos.

Mesmo eu, eu não posso indicar-lhes a data.Mesmo eu, eu não posso indicar-lhes a data.
Entretanto, a percepção do que nós temos através do que vemos por nossa alma, nossas radiações, nos
provam que a humanidade responde ao nosso apelo e isso é uma grande Alegria e isso é uma grande Bênção.

Não se demorem, como disse o Arcanjo Miguel, no barulho desse mundo, no desagrado desse mundo.
Lembrem-se do que dizia meu divino filho: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocêsLembrem-se do que dizia meu divino filho: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês
não são desse mundo».não são desse mundo».

Então, deixem os medos aos medos, cultivem o Amor, cultivem em vocês a tolerância, cultivem em vocês a
Alegria, abandonem-se à minha presença, à minha confiança, à minha orientação, abandonem-se totalmente às
efusões de Miguel.
Elas são para vocês uma grande oportunidade de realizar, enfim, sua Unidade e sua Divindade.

Vocês viverão ainda, durante várias semanas, essas efusões ligadas ao Arcanjo Miguel e, como sabem,
quando de minha festa em seu verão [inverno no hemisfério sul], eu juntarei minha irradiação, inteiramente,
para a humanidade, àquela do Arcanjo Miguel, a fim de que a festa do Arcanjo seja para vocês a Verdade e a
instalação de suas Núpcias Celestes.
Isso é para breve, meus filhos.

Sua alma deve exultar de felicidade, de confiança, de abandono.Sua alma deve exultar de felicidade, de confiança, de abandono.

A Luz está de volta, meus bem amadosA Luz está de volta, meus bem amados.
A Luz que tanto lhes faltou, responsável de todos seus males, mas que, entretanto, era necessário para esse
plano evolutivo, a fim de lhes permitir crescerem ainda mais, hoje, toca ao seu fim, em Verdade.
Mas não é o fim do mundo.
É o fim de um mundo, mas absolutamente não o fim do que vocês são, bem ao contrário.
Suas redescobertas, suas Núpcias assinalam o final da ilusão, mas não seu final.

Questão: conviria, hoje, substituir as antigas orações, por exemplo, pelo fato de seQuestão: conviria, hoje, substituir as antigas orações, por exemplo, pelo fato de se
comportar como uma Mãe frente a outras pessoas, para nos aproximarmos de suacomportar como uma Mãe frente a outras pessoas, para nos aproximarmos de sua
energia?energia?

Para algumas almas, esse é o caminho delas.
Para outras, isso pode passar pela meditação.
Para outras também, isso pode passar pela oração e, para outros, pode ser simplesmente passear na natureza,
encontrar-se em espaços de Verdade, espaços, também, de simplicidade.

Meus filhos, vocês devem simplificar suas vidas, simplificar seus pensamentos,Meus filhos, vocês devem simplificar suas vidas, simplificar seus pensamentos,
simplificar ao máximo, a fim de se desembaraçarem do que os atravanca, do que obstruisimplificar ao máximo, a fim de se desembaraçarem do que os atravanca, do que obstrui
ainda, em vocês, a penetração total da Luz de seu Pai.ainda, em vocês, a penetração total da Luz de seu Pai.
Isso pode ser encontrado de diferentes modos, mas pode ser um caminho, como outros são também
caminhos eficazes.

Questão: como se pode simplificar nossas vidas para nos abandonarmos mais à energia?Questão: como se pode simplificar nossas vidas para nos abandonarmos mais à energia?

Simplificar sua vida, isso quer dizer simplesmente voltar a ser simples, adotar um olhar de criança.

Obviamente, vocês me responderão que têm suas responsabilidades em suas vidas de adultos, mas,
entretanto, isso não os impede de adotarem o olhar de uma criança.

Uma criança é caracterizada pela espontaneidade, pela generosidade e pelo fato de viver no instante, sem se
projetar nos medos vindos do passado ou nos medos vindos do futuro.

Quanto mais vocês entrarem em sua Presença e no instante presente, mais vocêsQuanto mais vocês entrarem em sua Presença e no instante presente, mais vocês
realizarão a presença da Luz em vocês e vocês se religarem, de maneira indelével, àrealizarão a presença da Luz em vocês e vocês se religarem, de maneira indelével, à
Fonte.Fonte.



Numerosos, inumeráveis são os seres que, hoje, os assistem a título coletivo e a título individual.

O Anjo Guardião está mais próximo do que nunca.O Anjo Guardião está mais próximo do que nunca.
Os Arcanjos manifestam-se a vários seres humanos, como jamais.
Isso é Verdade, vocês devem aceitar a Luz e a simplificação far-se-á por si.
Isso se chama a confiança na Luz.

A partir do momento em que vocês entram na confiança na Luz, as dificuldades se nivelam, as coisas se
resolvem por si e, geralmente, vocês tomam consciência disso apenas porque seu intelecto tende a querer
controlar suas vidas, seus destinos, a refletir e, sobretudo, a não se abandonar.

Pouco a pouco vocês vão se aperceber que não têm necessidade dessa ferramenta.
Progressivamente e à medida que vocês entram na simplicidade, as coisas lhes aparecerão como cada vez
mais simples e, sobretudo, cada vez mais evidentes, naturais e fluidas.

Questão: que relação há entre sua energia e o Espírito Santo?Questão: que relação há entre sua energia e o Espírito Santo?

Meu filho disse «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida».Meu filho disse «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida».
Eu lhes digo «Eu sou sua Mãe, eu sou sua protetora e eu sou a encarnação do EspíritoEu lhes digo «Eu sou sua Mãe, eu sou sua protetora e eu sou a encarnação do Espírito
Santo, como eu o fui nesta dimensão, como em todas as dimensões».Santo, como eu o fui nesta dimensão, como em todas as dimensões».

O Espírito Santo corresponde à energia da Graça.O Espírito Santo corresponde à energia da Graça.

É-lhes solicitado colocarem-se sob a influência da Graça.
A Graça é leveza.A Graça é leveza.
A Graça é presente.A Graça é presente.

Sob a influência da Graça sua vida muda completamente.

As dificuldades nivelam-se e o milagre faz parte de seu quotidiano nas pequenas coisas como nas muito
grandes coisas.

Questão: é preciso esperar pelas manifestações de sua parte, se ouso dizer, nos lugaresQuestão: é preciso esperar pelas manifestações de sua parte, se ouso dizer, nos lugares
em que você já apareceu, tal como Lourdes ou a capela da Rua da Barca [Rue du Bac],em que você já apareceu, tal como Lourdes ou a capela da Rua da Barca [Rue du Bac],
em Paris?em Paris?

Compreendam bem, meus bem amados, que em cada lugar em que eu apareci, eu aliCompreendam bem, meus bem amados, que em cada lugar em que eu apareci, eu ali
deixei minha marca para a Eternidade.deixei minha marca para a Eternidade.
Eu não tenho, portanto, necessidade de reaparecer nesse lugar.Eu não tenho, portanto, necessidade de reaparecer nesse lugar.

Entretanto, o papel, agora, Entretanto, o papel, agora, e a vontade do Paie a vontade do Pai é que eu apareça em cada consciência, é que eu apareça em cada consciência,
em cada alma.em cada alma.
Para cada alma isso é diferente.Para cada alma isso é diferente.

Algumas almas sentirão um arrepio: o Amor da Mãe que eu sou.
Outras me verão.
Outras me ouvirão.
Cada uma terá um canal privilegiado.

Se você se liga a mim, eu me ligarei a você, cada alma conforme sua especificidade.

Para outras, ainda, eu me manifestarei em sonho.

Para outras, ainda, eu me manifestarei em vibrações e em cores.

Entretanto, vocês saberão instantaneamente que é minha presença que está presente em vocês e ao seu lado.

Questão: como vai se manifestar a conjunção da radiação do ultravioleta e a do EspíritoQuestão: como vai se manifestar a conjunção da radiação do ultravioleta e a do Espírito
Santo, no momento de Pentecostes?Santo, no momento de Pentecostes?

Bem amada filha, você o viverá no momento desejado.
Todo desejo de conhecimento com relação a isso é um ato mental.
Contente-se em acolher, no momento em que isso lhe for proposto, este estado de consciência.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados filhos do Amor, eu lhes transmito agora minha Graça.
Eu estou com vocês.
Sejam abençoados, recebam todas as minhas bênçãos, todo meu Amor.
Agora.

... Efusão de energia...

Eu lhes digo até muito em breve.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem amados Filhos da Luz, recebam todas as minhas Graças e as minhas Bênçãos.

Bem amados Filhos da Luz, como lhes anunciou o Conclave dos Arcanjos, eu estarei muito em breve de posse
de algumas chaves que permitem realizar a minha missão neste final de tempo terrestre, sobre esta Terra.

Meu papel é um papel de proteção, um papel de mãe.
Minha função é amar, minha função é perdoar, minha função é prepará-los, individual e coletivamente, para
receberem a efusão do meu Divino Filho.

Assim como eu anunciei em múltiplas ocasiões, em inúmeros lugares e em várias épocas, esse mundo sobre
o qual vocês andam não é o seu mundo.

Vocês são seres da Luz, vocês são almas em redenção sobre esse caminho que busca aVocês são seres da Luz, vocês são almas em redenção sobre esse caminho que busca a
Luz, e vocês são, no entanto, a Luz.Luz, e vocês são, no entanto, a Luz.

Vocês avançaram tanto e tanto nesta divisão, nesta dificuldade material.
Hoje, a boa nova está às suas portas: a Luz retorna enfim para reconduzi-los ao seu seio.

Nenhum medo deve habitar a sua alma.
Seu coração deve estar sereno, despojado de tudo o que fazem as manifestações da personalidade na sua
encarnação.

Todos os elementos do medo, todos os elementos da inveja, todos os elementos do rancor e das
insuficiências devem ser esvaziados de vocês.

O que vem é um momento de grande alegria.
O que vem é um momento de regozijo.

Se vocês estiverem firmes na sua fé, se vocês estiverem firmes no seu coração, nada de nefasto pode lhes
acontecer.

Peçam a minha Graça, peçam a minha proteção, nós estaremos sempre ao seu lado.

Dentro de pouco tempo do seu tempo terrestre, eu voltarei para anunciar-lhes esta boa nova, de maneira
individual, mas também coletiva.

Esse será um grande milagre aos seus olhos humanos que não irão retornar e, entretanto, será a realidade da
Luz que se prepara para investir em seus corações.

Bem amados Filhos da Luz, eu os quero alegres no momento que vem.

Como repetiram inúmeras vezes, tanto os mundos Arcangélicos como os mundos dosComo repetiram inúmeras vezes, tanto os mundos Arcangélicos como os mundos dos
Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.
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Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.

As mudanças em curso sobre esse mundo são as mudanças que foram tão esperadas pelas suas almas,
então, como vocês poderiam ter medo, como vocês poderiam recear esse momento que é um momento de
pura alegria?

Somente o olhar da personalidade pode fazê-los crer no contrário, somente o olhar do medo pode induzir em
vocês um sentimento de vulnerabilidade e isso não pode ser.

Sua alma é invulnerável, vocês são, definitivamente, invulneráveis.

A vulnerabilidade vem apenas de suas crenças nesta limitação e vocês são muito mais do que vocês mostram,
do que vocês vivem.

Entretanto, vocês devem se estabelecer com força e convicção no Amor, assim comoEntretanto, vocês devem se estabelecer com força e convicção no Amor, assim como
lhes mostrou o meu Divino Filho.lhes mostrou o meu Divino Filho.

Amar, servir, compadecer-se, aceder a esta dimensão é possível a todo ser humano.

Esse não é um esforço sobre-humano, não é um trabalho enorme.
Vocês são ajudados de múltiplas maneiras.
Vocês são ajudados pela Revelação contínua, por muitos seres.
Vocês são ajudados, sobretudo, pelas efusões do Espírito Santo que vão em breve chegar sobre vocês e
pelas efusões da pressão da radiação do Ultravioleta geradas pelo Arcanjo Miguel.

Mais do que nunca as energias sombrias que emitem permanentemente desde as personalidades
amedrontadas tentam impedir a emergência desta Luz.

Mas absolutamente nada, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.Mas absolutamente nada, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.

Apenas os seus medos que criam, em vocês, como uma cortina de esquecimento da Luz, como uma cortina
que pode fazer ilusão para a Luz que vem.

Mas eu os certifico de que, se vocês abandonarem algumas inclinações naturais, em vocês, ligadas ao medo,
ligadas à falta, ligadas à impressão e à ilusão das suas fragilidades, bem, nada de nefasto poderá ocorrer.

O corpo que vocês habitam não é a sua casa, ele é um espaço onde vocês se meteram progressivamente,
mas vocês não são isso.

Vocês não devem se identificar com esse corpo, esse corpo é efêmero.Vocês não devem se identificar com esse corpo, esse corpo é efêmero.

De todo modo, esse corpo não é destinado a ser imortal.
O que é destinado a ser imortal é o que já é imortal.
O que é imortal é o que se situa no seu ser, em meio ao seu ser, no seu coração.

Tudo é mortal na humanidade que vocês criaram, tudo é mortal, tudo muda, tudo passa, tudo se transforma e,
entretanto, o núcleo de imortalidade que são, vocês, em sua Essência, pode apenas se revelar durante essas
ocasiões.

Que essas ocasiões sejam chamadas de morte, como vocês as vivem há tanto e tanto tempo, ou ainda asou ainda as
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Que essas ocasiões sejam chamadas de morte, como vocês as vivem há tanto e tanto tempo, ou ainda asou ainda as
efusões da Luz do meu Divino Filhoefusões da Luz do meu Divino Filho que chegam para vocês em grande velocidade, agora.
Vocês devem se preparar.

A preparação não é tanto exterior como interior.
Vocês devem tomar por hábito encontrar a calma, cultivar em vocês a serenidade, cultivar em vocês a paz e a
plenitude.

Para isso, vocês devem abandonar (e eu creio que vários Arcanjos disseram) os comportamentos errôneos, os
julgamentos, as invejas, os rancores que têm sentido apenas no nível da sua ilusão e que não têm qualquer
sentido no nível da alma.

Tudo é perfeito nesse mundo, mesmo se esse mundo lhes mostrar algo que não vai no bom sentido.

Eu lhes peço insistentemente que estejam seguros e absolutamente certos de que a LuzEu lhes peço insistentemente que estejam seguros e absolutamente certos de que a Luz
pode apenas ir no bom sentido e que cada coisa que se produz sob a influência da Luz épode apenas ir no bom sentido e que cada coisa que se produz sob a influência da Luz é
exata, é conforme e não viola qualquer liberdade.exata, é conforme e não viola qualquer liberdade.
Assim, cada alma viverá o que ela tem que viver.Assim, cada alma viverá o que ela tem que viver.

Aqueles que creem que o mundo será destruído irão se proteger, eles mesmos, desta destruição, entre as
esferas do saber e do poder.
Entretanto, eles serão confrontados com a sobrevivência nesta dimensão, nas manifestações elementares
mais violentas que a Terra jamais conheceu.

Entretanto, aqueles de vocês que desejarem penetrar nos espaços multidimensionais, aceder à eternidade,
irão fazê-lo com toda tranquilidade, quaisquer que sejam os elementos exteriores.
Vocês não têm, aliás, que se preocupar com isso.

Certamente, algumas almas têm necessidade de informar, de iluminar, de se manterem, como vocês dizem, a
par, mas isso não é uma necessidade.

A coisa mais importante é cultivar o seu coração, mas vocês não podem cultivar oA coisa mais importante é cultivar o seu coração, mas vocês não podem cultivar o
coração permanecendo nos comportamentos antigos.coração permanecendo nos comportamentos antigos.

Vocês não podem cultivar o amor negando o amor pelo seu comportamento.
Vocês não podem ser o amor conduzindo-se ao oposto do amor.
Isso é importante integrar.

Quaisquer que sejam as relações entre os seres, quaisquer que sejam as circunstânciasQuaisquer que sejam as relações entre os seres, quaisquer que sejam as circunstâncias
das suas vidas e as interações das suas vidas, elas não devem vir perturbar o que estádas suas vidas e as interações das suas vidas, elas não devem vir perturbar o que está
em vocês.em vocês.

Entretanto, vocês devem participar do esforço coletivo, de uma maneira ou de outra.

A recusa é também uma participação do esforço coletivo.

Ninguém poderá permanecer na estabilidade com relação ao que vem, ninguém poderá se fechar em qualquer
ilusão com relação à realidade do retorno de Cristo.
Isso é verdade, isso é muito em breve.

Vocês devem se preparar ativamente, assim como eu disse em minhas várias aparições.

A hora é grande, a hora é do retorno à Luz.A hora é grande, a hora é do retorno à Luz.

Isso, em caso algum pode ser vivido no drama, no medo, na apreensão, por que é umIsso, em caso algum pode ser vivido no drama, no medo, na apreensão, por que é um
momento de regozijo.momento de regozijo.
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Apenas as projeções, as apreensões de algo que não está ainda aí é que querem fazê-los duvidar, que
querem fazê-los crer que isso é ilusão, que isso não é verdadeiro.

No fundo de vocês, a sua alma sabe bem que isso é verdadeiro.
No fundo de vocês, a sua alma sabe a pertinência do que vem e, no entanto, o olhar não quer jamais olhar de
frente o que vem.

Do mesmo modo que um ser humano nasce mortal, é evidente que, toda a sua vida, ele não pensa jamais na
morte: isso não pode lhe acontecer, isto está fora do seu campo de concepção e de coerência até o momento
em que apontar no horizonte.

Entretanto, a analogia para aí, o que vem não é uma morte, o que vem é uma mudança de direção, uma
mudança de estado dimensional e isso se fará com toda consciência.

Não haverá inconsciência, para nenhuma alma sobre esta Terra, com relação ao queNão haverá inconsciência, para nenhuma alma sobre esta Terra, com relação ao que
vem.vem.

Mesmo aqueles que hoje vivem isso de modo específico, não na Luz, mas nas projeções futuras com relação
aos eventos múltiplos, que vislumbram, em particular ao nível de seus governos, as soluções de proteção,
serão confrontados também com a ilusão do que eles creem, não pode ser de outro modo.

Do mesmo modo que no momento da morte o ser humano revê, não o que ele viveu, mas o que ele fez viver
através desses comportamentos, sem exceção.

Do mesmo modo, no momento do meu anúncio, todos os seres humanos, sem distinção, nem de idade, nem
de raça, nem de crença, nem de evolução, não irão escapar a este anúncio.

Então, regozijem-se ainda uma vez, vão na paz, vão no silêncio, vão em sua interioridade, continuem a trabalhar
no que vocês trabalham habitualmente e coloquem ali a maior alegria.

Considerem que cada minuto que vocês vivem será, para mais tarde, uma lembrança muito boa.

Entretanto, vocês devem aceitar que várias mudanças são doravante inevitáveis e inexoráveis.
Elas batem às suas portas.

O Arcanjo Miguel anuncia há vários meses os fenômenos que vão se amplificando e queO Arcanjo Miguel anuncia há vários meses os fenômenos que vão se amplificando e que
estão, no entanto, apenas no início.estão, no entanto, apenas no início.

Entretanto, na paz do coração, na certeza da sua eternidade, esses elementos não poderão atingi-los, onde
vocês estiverem, exceto, evidentemente, se vocês o desejaram, se a sua alma o desejar.

Que seja feito segundo os seus desejos.

Entretanto, vocês devem estar seguros de que o mais importante, nesses momentos é, obviamente, a paz e
vocês apenas irão encontrar a paz fazendo a paz com vocês mesmos e vocês apenas irão encontrar a paz
fazendo a paz com todos os outros, com todo o universo e com todos os seres.

A paz corresponde a este estado de tranquilidade, a este estado onde mais nada pode virA paz corresponde a este estado de tranquilidade, a este estado onde mais nada pode vir
afetar o que vocês sabem ser a Verdade.afetar o que vocês sabem ser a Verdade.

É importante, é capital, é essencial se consagrar a isso.

A maior parte do seu trabalho deve ser este: a aceitação total do que vem.
O que vem é realmente a alegria.

Para isso, é preciso que, vocês também, para acolherem esta alegria, estejam na alegria.

O que os afasta da alegria não pode concorrer para fazê-los encontrar a sua eternidade.

As palavras que vocês pronunciam, que são palavras da ilusão, não podem, em caso algum, aproximá-los do
seu coração.

Vocês devem trabalhar permanentemente para controlar as suas palavras, não pelo controle consciente, mas
pela abertura do coração, percebendo, sentindo a exatidão do que vocês fazem, do que vocês dizem, do que
vocês olham.

Esse não é um trabalho insuperável, é um trabalho da consciência sobre a consciência.Esse não é um trabalho insuperável, é um trabalho da consciência sobre a consciência.

Como muitas pessoas disseram, como vários Anjos disseram, vocês devem ter confiança na nossa Presença,
vocês devem ter confiança na nossa radiação, vocês devem ter confiança na Luz que nós lhes transmitimos.

Isso faz parte do seu maior desafio.

Vocês passaram tanto e tanto tempo a dirigir suas vidas, enquanto que hoje a Luz vem lhes pedir para se
deixarem dirigir por ela.

Isso não é a perda do que vocês pensam ser importante, mas, bem ao contrário, é a revelação da sua



eternidade.

Vocês não podem pretender ser da Luz e evoluir de modo contrário à Luz.Vocês não podem pretender ser da Luz e evoluir de modo contrário à Luz.

Há uma distorção, há uma separação, que apenas pode provocar sofrimento e afastamento da verdade do
coração.

Compreendam bem que, em última análise, tudo o que vocês emitem como julgamentos, como pensamentos,
como emoções com relação às situações, com relação às pessoas, resulta, de fato, apenas dos seus próprios
medos e das suas próprias incompreensões.
Não pode ser de outro modo.

O outro, as circunstâncias, não são jamais, ô jamais, responsáveis pelo que acontece a vocês.
O que lhes acontece e o que vocês encontram é apenas o resultado do que vocês criaram, a um dado
momento, no interior de vocês.
Essa é uma verdade essencial.

Então, o que vocês devem criar no interior de vocês, para vê-lo realizar-se sob seus olhos, é o amor, é a
harmonia, é o serviço, é a doação ao outro, é o amor ao outro no sentido mais nobre, sem qualquer controle,
sem qualquer influência, sem qualquer manipulação, mas, realmente, o amor que solta, o amor que libera e,
enfim, o amor que preenche um e outro.

Vocês não podem ser, e pretender ser de Cristo, querer Cristo, querer a Luz e ter umVocês não podem ser, e pretender ser de Cristo, querer Cristo, querer a Luz e ter um
comportamento no oposto.comportamento no oposto.

Isso os Arcanjos lhes disseram.
Nós o vemos e nós o sabemos instantaneamente.

Vocês não poderão enganar ninguém, a não ser vocês mesmos.

Então, por favor, peçam-me o que vocês quiserem e vão no caminho do meu Filho.

Vocês são prometidos, se tal for o seu desejo, a muito grandes Graças.
Para viver essas Graças vocês devem aceitar mudar inteiramente.

Viver a vibração do coração como os fizeram viver os Arcanjos é uma grande Graça, mas a Graça mais
importante que vocês poderão me fazer, vocês, em retorno, é aceitar isso: viver no coração, para o coração.
Isso é importante, isso é essencial e não pode ser de outro modo.

Aí está, meus bem amados Filhos, o que eu tinha que lhes dizer.

Retenham, entretanto, que eu estarei em breve coberta do conjunto das 7 radiaçõesRetenham, entretanto, que eu estarei em breve coberta do conjunto das 7 radiações
arcangélicas.arcangélicas.
As chaves e todos os poderes me são dados sobre a Terra, neste período, a fim deAs chaves e todos os poderes me são dados sobre a Terra, neste período, a fim de
permitir a emergência da Glória de Cristo e da Glória do Pai.permitir a emergência da Glória de Cristo e da Glória do Pai.

Bem amados Filhos da Luz, eu os desejo na alegria, eu os espero na alegria, eu os quero no coração, a fim de
que vocês iluminem, não unicamente a vocês mesmos, mas todos aqueles que os cercam.

Vocês são responsáveis uns pelos outros, vocês são livres uns com relação aos outros,Vocês são responsáveis uns pelos outros, vocês são livres uns com relação aos outros,
mas, entretanto, eu lhes garanto que vocês são responsáveis,mas, entretanto, eu lhes garanto que vocês são responsáveis, inteiramente, pelo queinteiramente, pelo que
acontece àqueles que cruzam o seu caminho.acontece àqueles que cruzam o seu caminho.

Responsáveis não quer dizer que vocês tenham o encargo de se ocuparem de um modoResponsáveis não quer dizer que vocês tenham o encargo de se ocuparem de um modo
que lhes é próprio, mas vocês devem respeitá-los, amá-los, tratá-los no amor.que lhes é próprio, mas vocês devem respeitá-los, amá-los, tratá-los no amor.
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Isso é capital, vocês não podem escapar a isso, senão vocês irão se afastar do meu coração, vocês irão se
afastar da minha Graça e vocês irão se afastar da Luz que vocês vivenciaram.
Não pode ser de outro modo.

A Luz é um princípio de ressonância, um princípio de atração e um princípio de afinidade, então, lembrem-se
de que nós vemos absolutamente tudo e que vocês não podem enganar ninguém a não ser vocês mesmos.

E enganar-se a si mesmo, pela ilusão ou pelo medo, é extremamente prejudicial com relação à Verdade da Luz
magnífica que vem invadi-los.

Bem amados Filhos da Luz, se vocês tiverem perguntas com relação a isso, eu gostaria de ali levar um
esclarecimento diferente.

Questão: a parte física do meu coração queima. O peito, o coração. Por quê?Questão: a parte física do meu coração queima. O peito, o coração. Por quê?

Isso é normal, o amor é um fogo devorador.
Progressivamente e à medida que você penetrarem nas dimensões profundas (o que se encontra na sua
eternidade), mais isso será um fogo.

O fogo é o elemento que vem abrir em vocês as válvulas do amor.
O fogo é purificador com relação às últimas gangas da sua personalidade.

É preciso que vocês aceitem esse fogo.

A impressão de queimadura é apenas temporária.
Após a queimadura, vem a alegria.

Assim, o meu divino Filho, por intermédio dos Santos Arcanjos, por intermédio dos Serafins, estigmatizou
alguns seres que seguiam o seu caminho.
Aquele instante provocou um fogo no momento em que se produziu, mas, obviamente, depois o fogo cessa e
é um fogo de amor que os rega.

Questão: pode-se continuar a utilizar as orações em seu nome?Questão: pode-se continuar a utilizar as orações em seu nome?

Bem amado Filho da Luz, a oração que me toca é aquela que vem do seu coração, pouco importam as
palavras ou os rituais que você empregue.

Nós saímos dessa época há muito tempo.
Isso, o ser humano tem dificuldade de compreender: as palavras do coração são as únicas que eu ouço.

Questão: como reparar um «mau pensamento» que nos escapa?Questão: como reparar um «mau pensamento» que nos escapa?

Os maus pensamentos são transcendidos pelas palavras do coração, pelo despertar do coração.

De nada serve querer mudá-los por outros pensamentos.

O coração é um bálsamo que tudo cura.
O amor que emana do seu coração, o fogo que sai do seu peito, transcende completamente todos os erros,
todos os carmas, no sentido em que vocês entendem.

Questão: até agora eu estava mais aproximada de Cristo, dos Mestres ascensionados,Questão: até agora eu estava mais aproximada de Cristo, dos Mestres ascensionados,
dos Arcanjos. Como se aproximar mais de você?dos Arcanjos. Como se aproximar mais de você?

Bem amada Filha, se você se aproximar de Cristo, você se aproxima de mim, se você se aproximar dos
Arcanjos, você se aproxima também de mim.
Não tenha qualquer dúvida sobre isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados Filhos, eu lhes transmito as minhas Bênçãos e todo o meu Amor.

Eu os lembro de que vocês devem me pedir, para obterem a Graça.Eu os lembro de que vocês devem me pedir, para obterem a Graça.

Sua oração é aquela do seu coração, ela não tem necessidade de longos discursos, ela não tem necessidade
de longo ritual, ela tem necessidade de ser autêntica, é com isso que eu percebo o seu pedido e com nada
mais.

Eu os amo, eu os abençoo e eu lhes digo até esta noite, em Verdade.
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem amados Filhos, primeiramente, eu lhes peço para acolherem no seu coração a Presença e a Radiância da
FONTE pela qual estou acompanhada.

Acolham na sua Essência, na sua Eternidade, a Presença da Alegria.
Isso é agora, a fim de que nós possamos, todos juntos, realizar a Unidade, realizar a Alegria.

Eu venho a vocês em momento-chave da história da sua humanidade.

Dentro de muito poucos dias, em tempos humanos, vocês vão entrar nos últimos tempos, nos tempos da
abertura à Graça da abertura à sua Eternidade e à sua Verdade.

Vocês irão reencontrar, a maior parte de vocês, a totalidade do que vocês São.

Mais nada poderá lhes ser escondido até o anúncio da minha Presença.
Isso será realizado em menos de um ano do seu tempo terrestre.

Assim, bem amados Filhos, resta-lhes alguns meses para que se preparem para reencontrar a sua Divindade
na sua totalidade, no que vocês chamam de sua Eternidade, do seu veículo de Luz.

Bem amados Filhos da Luz, vocês não devem temer o que está vindo.
O que vem é da ordem da Luz e da revelação da Luz, em vocês e na humanidade.
Isso é agora, isso não é amanhã, isso não é depois de amanhã, em termos cósmicos, mas isso corresponde à
sua realidade dos dias que estão chegando.

O anúncio que eu lhes faço, através da Presença da Luz, é uma grande Graça.O anúncio que eu lhes faço, através da Presença da Luz, é uma grande Graça.
Mostrem-se dignos na sua humildade, na sua Unidade, desse presente, desta Graça.Mostrem-se dignos na sua humildade, na sua Unidade, desse presente, desta Graça.

Vocês chegam, doravante, em momentos importantes, em momentos capitais da sua história, desde muito
tempo.

Acolham na Alegria, acolham na serenidade, a Luz que vem para vocês.

Isso não é destinado a cegá-los, ainda menos a fazer-lhes o que vocês chamam de mal.

Ela está bem aí, ela estará bem aí, para despertar em vocês a sua comunicação com o Céu, a sua
comunicação com a Verdade, a sua comunicação com a sua interioridade mais elevada.
Isso é agora.

Aí está o que eu tinha que lhes dizer.

Os dias que vocês vivem são dias essenciais, não unicamente para vocês, aqui, mas para o conjunto da
humanidade.
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Nesses dias essenciais, várias coisas se revelam a vocês, várias compreensões lhes são dadas, lhes são
reveladas, lhes são identificadas.

O Pai é Amor, o Pai é Luz, a FONTE é Amor, a FONTE é Alegria, a FONTE se revela naO Pai é Amor, o Pai é Luz, a FONTE é Amor, a FONTE é Alegria, a FONTE se revela na
Alegria.Alegria.
E vocês devem deixar as vestes dos seus sofrimentos e assumir as vestes da Luz.E vocês devem deixar as vestes dos seus sofrimentos e assumir as vestes da Luz.
Não somente isso lhes é permitido, mas isso lhes é solicitado.Não somente isso lhes é permitido, mas isso lhes é solicitado.

Vocês devem se juntar à Paz, vocês devem se juntar ao que vocês São, não ao que vocês creem ter sido
nesta densidade.

Mas vocês devem cobrir as suas vestes de Eternidade, o seu traje de Luz.
Isso vem a vocês.
É o que significam os sinais do Céu, que vocês irão observar agora, dentro de muito poucos dias, em todo o
seu planeta.

Isso irá se manifestar, sobretudo, no interior de vocês.Isso irá se manifestar, sobretudo, no interior de vocês.
Não percam tempo em inspecionar o céu 24 horas por dia, mas inspecionem, no seu ser interior, a Centelha
que vai se manifestar.
Isso vem despertar, em suas estruturas, no nível de seu coração físico e do seu coração sutil, no nível da sua
cabeça física e da sua cabeça sutil, uma série de partículas de Luz que estavam até agora adormecidas e que
vai doravante se revelar.

É um anúncio importante que eu lhes faço.
Deve ser retransmitido da melhor forma possível, porque é importante e prepara, de maneira essencial, as
suas décima primeiras Núpcias.
A décima primeira parte das suas Núpcias Celestes corresponde à integração da Unidade na sua
multiplicidade.

Ela estabelece, de maneira definitiva, a ponte de conexão com o seu Espírito Solar.Ela estabelece, de maneira definitiva, a ponte de conexão com o seu Espírito Solar.
Seu Espírito Solar se revela a vocês, em sua Glória, em sua Majestade.Seu Espírito Solar se revela a vocês, em sua Glória, em sua Majestade.

Os períodos de sofrimento que vocês viveram, desde tanto e tanto tempo, atingem o seu fim.

Bem amados Filhos da Luz, cabe-lhes acolher, recolher esta Luz, esta Centelha que vem a vocês.

Pensem na Luz, pensem na Alegria, pensem em sua interioridade.Pensem na Luz, pensem na Alegria, pensem em sua interioridade.

Vocês crescem na Luz, bem amados Filhos, isto é um aprendizado.

Eu os guio e os acompanho ao longo desse caminho do aprendizado, ao longo desse caminho da revelação.

A revelação chega, a Centelha se manifesta em vocês e irá se manifestar nos próximosA revelação chega, a Centelha se manifesta em vocês e irá se manifestar nos próximos
dias.dias.

A realização da décima primeira parte da Graça Celeste da Luz do Arcanjo MIGUELGraça Celeste da Luz do Arcanjo MIGUEL, em meio à sua
densidade, revela em vocês algo de majestoso, algo que corresponde a uma esperança
importante: esperança da humanidade, esperança do Céu, esperança dos mundos ultra-esperança da humanidade, esperança do Céu, esperança dos mundos ultra-
sensíveis, esperança de um conjunto de vidas nos universos que desejam e que esperamsensíveis, esperança de um conjunto de vidas nos universos que desejam e que esperam
esse momento.esse momento.
Esse momento é agora, ainda uma vez.

Cabe-lhes acolhê-la e vivê-la, em sua serenidade, em seu ser interior, na maior humildadeCabe-lhes acolhê-la e vivê-la, em sua serenidade, em seu ser interior, na maior humildade
e simplicidade.e simplicidade.

Não há lugar, neste acontecimento, para o questionamento e para a dúvida.
Há lugar, simplesmente, na aceitação da Luz e da Centelha que vem a vocês.
Isso está em curso, isto é revelado, isto é despertado.

Então, eu quero, neste espaço específico, neste lugar da minha Graça, acolher os seus questionamentos.

Mas eu lhes proponho, primeiramente para participar, por antecipação, da efusão da FONTE, da radiação, da
pressão do Ultravioleta, durante alguns minutos, no silêncio.

Então, acolhamos todos juntos, por antecipação, o que está vindo e, depois, eu tentarei responder às suas
questões.

Então, primeiro, acolhamos.

... Efusão de energia ...

Após esse momento de recolhimento e de acolhimento, em vocês e com vocês, eu abro agora um espaço de



questionamento que quero acolher e recolher e exprimir.

Questão: sentir uma Alegria interior, sem causa específica, com a sensação de estarQuestão: sentir uma Alegria interior, sem causa específica, com a sensação de estar
como apaixonada por si mesma, corresponde ao que é chamado de estado de Graça?como apaixonada por si mesma, corresponde ao que é chamado de estado de Graça?

Bem amada Filha, as próprias palavras que você empregou, como amar-se a si mesma, em realidade e em
Verdade, correspondem ao estabelecimento da Graça, ao estabelecimento da Alegria, ao estabelecimento da
Unidade em você.

Reencontrar este estado é um estado de completitude, onde nada mais tem importância senão este estado.

Obviamente, este estado não pode se instalar de maneira durável porque, nas primeiras vezes em que isso é
vivido, evidentemente, os princípios da sua personalidade inferior vão logo fazer para trazê-la nos sofrimentos e
na ilusão.

Entretanto, a verdadeira Verdade situa-se naquele nível.

O acesso ao amor por Si, na verdade e na vibração e na consciência, e não nas palavras, é a porta de acesso
aos Céus.

Isso é Verdade, isso é o que você viveu e isso é o que vem a vocês, agora, dentro de poucos dias.

Este estado deverá se instalar em vocês de maneira muito mais durável, muito mais eterna.

Mais nenhuma alteração ligada a esta personalidade inferior poderá fazê-los sofrer.

Bastará que vocês se liguem, literalmente, a isso.
Isso está ao seu alcance, por que está aí.
Não é um esforço, isso é um abandono.
Assim é, porque esta Graça é um decreto da FONTE.

Então, sim, não é mais uma questão de esperança, não é mais uma questão de data, é uma questão de
acolhimento, pois é, em Verdade, agora.

Vários de vocês viveram alguns desses momentos plenos de Graça, plenos de plenitude, plenos de
humildade.
Mas isso se afastou de vocês, seja qual for  a duração do que vocês viveram.
Quer tenha sido um instante fulgurante ou algumas semanas do seu tempo terrestre, eram apenas as primícias
dos seus Casamentos Celestes.

Isso vem, não para um de vocês, mas para todos aqueles que o desejarem, todos os que forem capazes de
acolher, de fazer calar o mental e o medo, a Presença irá se revelar novamente.

Trata-se de uma fulgurância, de um brilho da alma e do Espírito, que vai se manifestar a vocês.

Jamais vocês serão como antes.
Isso não será uma experiência, mas será um estado.
Este estado orá lhes permitir deslocar montanhas.
Este estado irá lhes permitir conservar a Verdade da Luz, sejam quais forem os caminhos e os passos que
vocês tomarem nos tempos reduzidos que lhes resta a percorrer nesta humanidade.

Questão: ao que correspondem os fenômenos luminosos que eu vi no céu, na noiteQuestão: ao que correspondem os fenômenos luminosos que eu vi no céu, na noite
passada?passada?

Bem amado Filho, os fenômenos luminosos são legião em muitos lugares do seu mundo, assim como
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Bem amado Filho, os fenômenos luminosos são legião em muitos lugares do seu mundo, assim como
anunciou o Arcanjo MIGUEL desde o início da sua vinda.

Esses fenômenos luminosos ganham em intensidade, em potência e em número.

Obviamente, vocês não podem estar a par de tudo o que acontece na superfície deste planeta no qual vocês
vivem.
Entretanto, os fenômenos luminosos que você descreve foram realmente vividos.
Entretanto, eles podem provocar fenômenos específicos no nível das estruturas sutis, passando por reajustes
importantes, podendo se refletir, no dia seguinte ou nos dias seguintes, por algo de dolorido no nível do corpo.

Isso é o antigo que morre e que dá lugar ao novo.

Entretanto, o processo de que eu falo não está mais limitado a alguns lugares do mundo, mas corresponde ao
conjunto deste Sistema Solar.
É muito mais importante, mais deslumbrante e mais luminoso.

Este deslumbramento exterior corresponde também a um deslumbramento interior.
O deslumbramento interior não é ilusão, mas a plenitude da Luz em vocês.
Convém a vocês acolhê-lo e recolhê-lo.

Acolhendo-o, recolhendo-o, a sua integridade será totalmente preservada e vocês irão viver então um estado
de Graça, cujas reminiscências do que vocês talvez viveram serão apenas a pálida cópia.

MIGUEL vem, a partir de amanhã, prepará-los para isso.
Pela sua Presença e pela sua Radiância, ele vem ativar em vocês a última porta, aquela que irá lhes permitir
acolher o deslumbramento da Luz.

Questão: por que, após ter vivido a Alegria, há alguns meses, eu a perdi de repente?Questão: por que, após ter vivido a Alegria, há alguns meses, eu a perdi de repente?

Bem amados Filhos, cada um de vocês exprimiu momentos de Alegria, recentes ou mais antigos e que, no
entanto, se evaporaram.
Isso corresponde ao que eu chamaria de primeiro contato com a Presença da Alegria.

Mas, evidentemente, a experiência não é o estado, ao passo que a experiência precede o estado.
Ela é necessária na lógica da Luz e na inteligência da Luz.

A Luz procede por pequenos toques, porque vocês não poderiam suportar a intensidade da totalidade da Luz
nas suas estruturas.
Assim, ela os inunda e os rega durante um período de tempo que pode ir de alguns minutos a algumas
semanas.
Esse é o primeiro contato.

Pode transcorrer, por vezes, um tempo longo entre esse primeiro contato e o estabelecimento do estado de
Luz.
Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte da metabolização da Luz nas suas estruturas.

Assim, quando a Alegria vem pela primeira vez, ela sempre se retira, porque é necessário, naquele momento,
integrá-la, pela sua ausência, a fim de que a sua Presença possa se instalar de maneira durável.
É o que vocês viveram, a maior parte de vocês, em momentos diversos da sua encarnação.
Alguns de vocês esperaram, no seu tempo terrestre, dezenas de anos antes de reencontrar este estado.

Então, aqueles que vivem isso agora, nesse momento, agradeçam, porque vocês não têm mais que esperar
muito tempo.

Questão: como se pode agradecer, tanto ao Conclave como ao Concílio, por todas essasQuestão: como se pode agradecer, tanto ao Conclave como ao Concílio, por todas essas
Graças?Graças?

Bem amado Filho, tornando-se você mesmo a Graça e a Alegria você me honra.

Questão: hoje, a vida em casal pode facilitar esse caminho ou não?Questão: hoje, a vida em casal pode facilitar esse caminho ou não?

Hoje, e pela Graça da Luz, é muito mais fácil viver, nesse mundo, a Luz que está vindo.

Cada caminho é diferente, entretanto, é importante viver e aceitar, nesses momentos privilegiados, as
circunstâncias de vida que lhes são propostas.

Os movimentos de vida que lhes são propostos estão em adequação total com a Luz que vem.
Assim, não há predileção para a Luz para aqueles que vivem em casal ou para aqueles que vivem sós.

A Luz é Inteligência suprema, ela não se importa com os seus apegos e com os seus jogos humanos.



Ela se incomoda pouco com o modo que vocês vivem.
Ela não julga a sua religião, o seu sexo, a sua vida afetiva, sexual, profissional, mas ela os quer inteiros.

Vocês são os Filhos da Luz e é isso que é importante.
O resto são apenas jogos e ilusões efêmeros.

Então, a Luz não vê o que é efêmero.
A Luz apenas se interessa e vê o que é eterno em você.
O resto apenas passa.

Questão: com relação ao que vem, convém prosseguir as decisões ligadas aos aspectosQuestão: com relação ao que vem, convém prosseguir as decisões ligadas aos aspectos
materiais ou deixar vir o que vem?materiais ou deixar vir o que vem?

A Luz é Inteligência, a Luz vem estabelecer as escolhas, as decisões.

Vocês não têm que agir, é a Luz que deve agir em vocês.
Isso faz parte do abandono, isso é para integrar.

A partir do momento em que vocês acolherem, a partir do momento em que vocês viverem as Núpcias
Celestes, vocês se tornam infalivelmente os Filhos da Luz, vocês se tornam os laços e as ligações da
Eternidade.

Através disso, os sofrimentos se aliviam, através disso, as decisões ocorrem e sem a sua decisão.

Então, sim, deixem trabalhar a Luz, deixem-na se estabelecer e a fluidez instalar-se-á.

Vocês não têm que apressar, vocês não têm que recusar, vocês não têm que cortar, é a Luz que corta para
vocês.

Nós lhe agradecemos, não temos mais perguntas.Nós lhe agradecemos, não temos mais perguntas.

Bem amados Filhos da Luz, eu estarei presente no Conclave, para a 11ª efusão do Ultravioleta.

O meu amor os acompanha, a minha Presença os guia e os protege.

Vocês são abençoados e eu os amo.
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Eu Sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos, eu lhes transmito toda a minha Paz e todo o meu Amor.
Eu venho a vocês, com o meu Amor, para explicar-lhes certo número de coisas que, hoje, finalmente, podem

ser reveladas e ser transmitidas a vocês porque chegou a hora, meus filhos.
Eu tenho aparecido e me manifestado por muitos séculos, no seu tempo terrestre, em muitos países, para

muitas pessoas e de formas diferentes.
Toda vez que eu apareço, eu uso uma vestimenta, uma vestimenta de Luz que denota o papel desta Presença

e desta aparição na sua densidade, a médiuns, a videntes, a fim de notificar uma série de coisas.
Então, muitos destes contatos poderiam me descrever com mantos diferentes, e com indumentárias

diferentes.
Esses mantos e essas indumentárias denotam a Vibração que eu porto naquele lugar e naquele momento em

que apareço.
A Vibração mais comum com que eu apareço é o Manto Azul, o Manto Azul de Sírius que é a minha origem e

de onde eu sou a Grande Deusa.
Meus filhos (assim eu os chamo porque é o que vocês são: meus filhos, todos vocês, sem exceção), eu reino
nos seus Céus e eu reino nesta Terra porque eu sou a matriz original, nesta dimensão e também nas outras

dimensões, da sua própria alma.
Eu sou a Fonte do seu Espírito e eu sou a Fonte.

Meus bem amados, eu apareci para esta Humanidade bem depois da minha partida e do meu retorno ao Céu, e
também em revelações particulares e em revelações públicas.

Mas, contudo, isso não tem qualquer importância.
O importante é a mensagem de Amor que eu lhes passei, de toda a Eternidade, a fim de convidá-los a imitar o
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O importante é a mensagem de Amor que eu lhes passei, de toda a Eternidade, a fim de convidá-los a imitar o
Cristo.

Bem além do personagem que foi o meu Filho Divino, eu queria, através disso, lhes pedir para amar e para
doar.

Porque a chave do Céu é somente o Amor, a chave do Céu é somente a Vibração "compartilhar e doar" e a
Alegria.

Coisa que cruelmente lhes falta neste fim dos Tempos.
Porque vocês realmente chegaram ao fim dos Tempos, anunciado e profetizado e isso deve enchê-los de

Alegria e não de medo, isso deve enchê-los de Alegria e de Gratidão porque a Fonte Una vem revelar vocês
mesmos, Ela vem vesti-los com suas túnicas imortais, suas Vestimentas de Luz.

Então, vocês também usarão o Manto de Sementes Estelares, vocês, que decidiram vir comigo nesta
peregrinação e nesta dimensão a fim de despertar e de se revelar.

Hoje, nós chegamos aí, meus filhos.
Eu venho lhes anunciar, em breve, o que eu lhes prometi por toda a Eternidade.

No momento, eu deixo a tarefa com o Arcanjo Miguel e o Conclave que, eu vou relembrar vocês, me passaram
os Selos, as Chaves e as Vibrações, dando-me todo o poder, tanto na Terra como no Céu, a fim de lhes
revelar pela intervenção da Luz que vem das estrelas, que vem para solucionar a Ilusão na qual vocês se

debatem.
Recordem-se das palavras do Meu Filho: "o seu reino não é deste mundo" e, todavia, vocês andam neste

mundo a fim de retorná-lo à glória da Unidade e isso está em andamento.
Como lhes disse Miguel, não se interessem pelos Anjos rebeldes que não querem a Luz neste instante.

É a liberdade e a escolha deles, é a Verdade deles, e a nenhum deles nós condenamos.
E, vocês também, vocês não devem julgá-los, porque vocês não têm as peças do quebra-cabeça, nem na sua

cabeça e nem no seu coração, que lhes permitem julgar sadia e claramente.

***

Seja qual for o seu grau de abertura, seja qual for a sua intuição, seja qual for a transparência da alma, vocês
nunca terão, nesta densidade, todas as peças do quebra-cabeça.

Então vocês não podem julgar, então vocês não podem entender, então vocês não podem compreender a
totalidade do Plano da Divina Majestade, mas, todavia, vocês sabem onde está a porta de saída desta ilusão.
Para tal, vocês devem se livrar, em vocês, de todas as suas bagagens, de tudo que não é Unidade, de tudo

que é dualidade.
As sombras, as manchas de sombra até mesmo de suas estruturas física e sutil serão lavadas pela túnica

imortal, aquela dos seus corpos que tem sido chamada de corpo de Estado de Ser, da Eternidade ou corpo de
Luz, que vem a vocês, a fim de fazê-los viver, não só as Núpcias Celestes, mas, também, as Núpcias Místicas,

aquelas do encontro das Águas de cima e das Águas debaixo, aquelas Águas do encontro da sua
personalidade, do ser, da Eternidade, a fim de fazê-los recuperarem a Alegria Eterna, o domínio sem limites da

Verdade, e o Amor de Pai/Mãe.
Portanto, é necessário que vocês aceitem e concordem com o que está chegando, pois o que está chegando

é para o seu bem e para a sua revelação.
Não creiam que a Luz vem de um local que não existe no seu espaço e no seu ser.
A Luz nasce e vem do Coração, do Coração do seu ser e do Coração das galáxias.

Ela vem acompanhada pelos Anjos.
Os Anjos são muitos hoje, e se preparam para interceder na sua dimensão, eles já se apresentam a vocês, sob

a forma de sonhos, sob a forma de Presenças que vocês sentem durante as noites e durante os dias.
Que muitos de vocês não se preocupem porque eu irei aparecer, de forma antecipada em relação ao meu

Anúncio.
Alguns dos meus filhos me veem com uma das minhas várias vestimentas.

Para alguns eu falo, para alguns eu comunico a minha Vibração, a fim de que eles sejam as primeiras
Sementes das Estrelas, Sementes da Verdade e Sementes da Eternidade dos tempos que estão por vir, para
que iluminem seus irmãos que procuram e não sabem onde buscar e que irão entrar em pânico com os sinais

no Céu e na Terra.
E, portanto, tal como Miguel lhes disse, isso não é a destruição, mas sim a desconstrução da ilusão e o acesso

à Verdade.

***

Vocês devem ser leves, vocês não devem se cobrir de posses, sejam elas quais forem, e de comportamentos
que vieram de seus passados, sejam quais forem.

A Graça vem, a Graça apaga a ação/reação e o karma.
Os seus planetas (que são a exata reprodução, no Alto, do que está em vocês), as suas lâmpadas, se



transformam.
Vocês veem como os seus corpos se transformam?

Vocês veem como as suas consciências se transformam e se preparam para acolher o retorno da Luz?
Evidentemente, muitos seres irão querer fazê-los acreditar que é a sua cabeça e não o seu Coração, que são

as Ilusões e não a Verdade, mas vocês são a Verdade, vocês não são a Ilusão.
O que vocês construíram nesta densidade, com certeza, foi muito bonito, mas, ainda assim, não é o paraíso,

ainda assim, não é a Nova Terra.
E agora vem a Nova Terra, aquela que vocês construíram através das suas Vibrações e através do Amor e que,

ela também, deseja aceder a esta nova dimensão.
A hora da Ascensão, a hora da Assunção, para alguns, chega a passos largos.

Vocês devem se preparar.
A preparação é interior.

Ela requer que vocês olhem face a face consigo mesmo, tal como vocês são, e não como vocês representam
nesta dimensão os seus papéis sociais, os seus papéis emocionais.

Vocês são além dos seus papéis, vocês são além do que vocês acreditam e do que vocês representam.
Vocês devem ousar penetrar no seu Coração, onde não há qualquer Ilusão e qualquer decepção.

Porque, ali, vibra o Coração do universo, ali vibra a Fonte.
O sol, a Fonte de Luz na sua densidade, manifesta-se a vocês no seu esplendor.

Os planetas manifestam-se a vocês, também no seu esplendor.
E a Luz está chegando, e ela é visível, desde já, para aqueles que sabem ver além da visão.

Aqueles que vibram no seu Interior e na sua Eternidade, sentiram o chamado da Luz, eles vivem as primícias,
eles vivem os bailados do Amor.

Mas o dia em que a Alegria chegar, na sua totalidade, em meio à sua dimensão, vocês serão então banhados
pela Luz.

Assim, o bem amado João veio insistir com vocês na releitura, não com a mente, mas com o Coração, do
Apocalipse de São João que foi ditado, palavra por palavra, pelo meu Divino Filho.

Eu sou aquela que os acompanha, individual ou coletivamente, no seu retorno à Graça, no seu retorno à
Eternidade.

Eu sou a sua mãe benevolente.
Não pode haver engano comigo.

Como uma mãe de verdade seria capaz de prejudicar seus filhos?
Aquela que prejudica não é a Mãe.

A Mãe Eterna não pode jamais, jamais, querer que alguém toque em um único fio do seu cabelo.
Vocês são preciosos, assim como vocês são aos meus olhos, porque vocês são a Eternidade, de volta à sua

Unidade.
A própria Essência da sua presença sobre a Terra se revela a vocês pela Alegria, pela Verdade, pela

necessidade de se aliviar e de se purificar, pela necessidade de não mais acreditar na sua mente, mas
somente no seu Coração e no que ele lhes diz em meio à Vibração.

Bem frequentemente, nas minhas aparições, eu mostro o meu Coração, assim como o meu Divino Filho,
porque esse é o objetivo, encontrar o Coração, a fim de ali viver e de ali palpitar uma Alegria eterna e sem fim,

percorrendo as estrelas, as dimensões, livres, e não mais confinados em meio a esta Ilusão, a esta
materialidade que, ainda assim, meus bem amados filhos, permite-lhes crescer na Esperança, na Verdade e na

Luz.
Então, não é necessário julgar.

Toda experiência, afinal, tem algo bom, porque ela lhes permite, quaisquer que sejam as negações vivenciadas
durante a experiência e a dificuldade de algumas experiências da encarnação, isso lhes permite assentar a Luz

em vocês.
Luz é Vibração, antes de ser visão.

Luz é Amor, antes de ser um efeito e é isso que vem a vocês.

***

Hoje, eu lhes peço que sejam leves, que recomecem com um novo olhar, como uma criança que fica
maravilhada, que não tenta comparar nada com uma experiência passada.

Porque o que está vindo nada tem a ver com o passado, porque o que vem é uma nova Lei e uma nova Vida e
não pode, na Verdade, e não pode de jeito nenhum ter ligação com o que está vindo do seu passado.

Isso foi anunciado, durante a sua passagem pela Terra, pelo meu Divino Filho e isto é agora.
Muitos profetas, do passado, anteciparam esta época e estes momentos abençoados que vocês estão

vivendo.
Eles os descreveram, sob a forma de aforismos, sob a forma de imagens veladas e às vezes de modos mais

diretos.



Mas a revelação mais direta é aquela do bem amado João, aquele que veio, em sua última encarnação, chamar
a atenção de vocês para a chegada da Luz que ele percebeu primeiro.

Essa Luz da Verdade, essa Luz eterna que a própria Fonte, o Pai, manifestou na época da sua última tomada
de corpo.

Vocês são envolvidos como nunca.
Vocês estão amados como nunca.

O Conclave Arcangélico, os 24 Anciãos, os Cavaleiros do Apocalipse, assistem e estão de vigília.
Os Quatro Viventes também estão aí e preparam o seu nascimento.

Este nascimento é um verdadeiro nascimento, ele corresponde ao nascimento em meio ao Amor e à Verdade
em mundos de não separação e em mundos da Unidade.

Vocês irão penetrar, em breve, sem dificuldade, primeiramente de maneira vibratória e interior, em meio a esta
Verdade.

Vocês não devem estar apegados a nada deste mundo porque nada deste mundo existirá mais, simplesmente,
sem passar pela destruição, mas passando pela dissolução.

A Ilusão retorna à Ilusão, a Verdade retorna à Verdade, e não pode ser de outro modo.
Vocês devem transpor o limiar, tal como o bem amado João nomeou isso, a franja de interferência, este mundo

onde assentam os seus medos, onde assenta o seu mental, as suas emoções, que os priva, apesar da
Vibração, de perceber claramente a Verdade.

Mas, no entanto, a cada dia que passa, doravante, vocês se aproximam disso, de modo inexorável, em um
tempo humano e contado, e então definido, e não em um hipotético amanhã, mas, sim, agora.

Os dias, a cada dia que passa, fazendo coincidir o tempo terrestre com o tempo celeste, a franja da
interferência desaparece.

O Supramental não está mais, como João descreveu, tão afastado, o Supramental está à sua porta.
Algumas lâmpadas (as suas lâmpadas são os planetas, vocês entenderam isso) já sentem as primícias e as

manifestações disso.
Elas estão atingidas, tal como vocês estão atingidos, não pelo estupor, mas pela explosão do despertar, pela

própria transformação inerente a esta revelação.
Então, como vocês se preparam?

O mais importante não é o conhecimento, mesmo ele lhes sendo necessariamente revelado, pela Luz.

***

O importante é permanecer centrado no seu Coração, e ali viver a Vibração, ali viver o instante e viver cada
minuto e cada sopro como algo único.

Pois cada respiração e cada sopro são únicos nos Tempos que vocês vivem.
Isso lhes foi anunciado desde sempre e de múltiplas formas: "quem tem olhos que veja", "quem tem ouvidos

que ouça" e quem tem a Vibração ("felizes o que são simples de Espírito"), vibra pelo que está chegando.
E, bem amados filhos, nenhuma Sombra pode resistir ao que está chegando.

A Sombra já dominou suficientemente a ilusão e os comandou e os levou a terras que os afastaram da Luz.
Hoje, é preciso ser simples, é preciso novamente voltar a ser simples.

Neste sentido, é-lhes solicitado a maior humildade porque ninguém pode se glorificar da Luz.
Basta simplesmente vivê-la, integrá-la, acolhê-la, transmutá-la e transcendê-la e revelá-la ao mundo.

Isso se basta a si mesmo, isso é suficiente para o seu destino e para o seu caminho.
Vocês não têm alternativa senão aceitar ou recusar a Luz.

Tudo o que vocês mantêm ser-lhes-á retirado, exceto a Vida, exceto a Verdade, exceto a Luz, porque vocês
são a Vida, a Verdade e a Luz.

Tudo o resto é apenas ilusão, construído pelas projeções desejadas, necessário durante algum tempo, mas o
tempo que está chegando não é mais o tempo passado.

O tempo que está vindo, ele vem cumprir as Leis, não as leis dos homens, mas as Leis da Luz.
A Lei da Luz é a Luz que é Liberdade, Eternidade, Verdade e Glória.

A Glória da Graça, a Graça da Glória.
Vocês são isso.

Está aí, bem amados filhos da Luz, os meus filhos, o que eu queria transmitir a vocês.
Agora, se vocês tiverem perguntas em relação a isso, eu quero, na medida em que me for permitido e

possível, ali responder.

***

Pergunta: Poderia nos falar sobre Garabandal, na Espanha, um local da sua aparição?



Sim e isso deve ser anunciado pelo mundo todo.
Na minha vinda a Garabandal, eu anunciei uma série de coisas.

A primeira dessas coisas que anunciei foi uma Advertência.
A Advertência era a chegada de Miguel pela Vibração das palavras, pela Vibração da sua Essência e pela

Vibração da sua matéria que é corpo celeste e a interrupção de alguns fenômenos, ligados à ilusão, que os
conduziram para onde vocês estão hoje.

A chegada de Miguel, na sua Presença manifestada através de corpos celestes, que vocês em breve vão
receber, esta é a Advertência.

A Advertência causará um choque e o humano vai querer se voltar para a Verdade, para a Unidade, para a Luz.
E depois, em seguida, como eu disse e repeti em Garabandal, virá o Anúncio.

O Anúncio que eu farei será um anúncio feito no seu Ser Interior, no nível do Coração (esteja ele aberto ou
fechado, ninguém será capaz de resistir ao meu Anúncio e ao meu chamado, mas poucos ali irão responder).

Isto vai ocorrer dentro de muito pouco tempo, no seu tempo terrestre, porque vocês estão nos Tempos.
 Eu virei durante um dia de aniversário importante em relação à Garabandal.

A partir desse dia, os sinais que eu mostrei na minha aparição em Fátima, e também no Egito, quando eu
aparecia no Sol, correspondem à realidade do que vocês irão observar no céu.

E naquele momento, vocês estarão prontos, em Verdade, para viver a Eternidade.
Os meus filhos que aceitarem a minha Presença viverão um fenômeno específico, um fenômeno em que sua
consciência irá vaguear entre dois mundos, entre este mundo da ilusão e o mundo da Verdade, durante três

dias e três noites, tal como tem sido anunciado.
Tudo o que eu anunciei, mesmo se as palavras de alguns médiuns espalharam isso, não têm importância.

O que está chegando é que é importante.
Assim, o milagre do Sol, a Advertência, o Anúncio que eu farei a vocês, chegam a passos largos, agora.

Então, será conveniente vocês irem ao essencial, irem à sua Essência, ao seu Coração.
Isso irá ocupar os seus dias, as suas noites, a sua respiração, a fim de se prepararem e se terem prontos para

acolher o que está vindo.
A mim não cabe, por enquanto, ainda, revelar as próximas etapas.

O mais importante é agora.
As etapas posteriores são apenas aperfeiçoamentos.

O mais importante é a Advertência e o Anúncio da Luz e o anúncio do meu retorno, não mais em meio a uma
revelação privada ou pública, mas em meio a toda a humanidade, sem exceção.

Eu especifico, raças humanas e não-humanas: a Terra inteira, em todas as suas vidas, o sistema solar, como
um todo, em todas as suas vidas e as suas dimensões, viverão o Anúncio a fim de que ninguém possa dizer

que não sabia.
O plano da Fonte é perfeito.

Nada pode ser mudado, em todos os tempos.

***

Pergunta: Qual é a diferença que você faz entre o desaparecimento e a dissolução deste mundo?

É muito simples, meu filho: o desaparecimento estaria associado a uma destruição e, portanto, a um
sofrimento.

A dissolução é um desaparecimento puro e simples, uma transmutação pela Luz e, portanto, a ausência de
sofrimentos.

Mesmo para aqueles que não desejam a Luz.

***

Pergunta: Como chamamos os Quatro Cavaleiros do Apocalipse no contexto atual?

Isso corresponde, em parte, ao efeito dos Quatro Viventes, corrompidos e alterados nesta dimensão alterada
que é a 3ª dimensão em que vocês estão.

Então, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse são, se vocês quiserem, a ressonância infernal e inferior do que foi
chamado de Quatro Viventes que se sentam ao redor do trono da Fonte Una.

Estes Quatro Cavaleiros devem ser, eles também, lavados nas vestes do Cordeiro a fim de serem
transmutados.

Alguns sinais da desconstrução, assim como lhes abordou o Arcanjo Miguel, o bem amado, fazem parte da
revelação desses Quatro Cavaleiros do Apocalipse e eles correspondem aos quatro



elementos desacorrentados, tal como vocês começam a vivê-los e tal como eles chegam à sua plena
manifestação.

Isto não é uma vontade da Fonte, é somente a ilustração do princípio de ressonância e de atração que vocês
criaram, todos vocês, em meio a esta densidade.

Não há que ter culpa em relação a isso, há justamente que ver desaparecer as suas Ilusões, sem ali colocar
qualquer energia, sem colocar consciência e, evidentemente, sem qualquer vontade de ali permanecer.

Então, aqueles que irão acolher a Luz, na totalidade, e o meu Anúncio, absolutamente nada têm a temer do que
está por vir.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus filhos bem amados, então, eu vou lhes pedir, agora, para acolherem o Manto Azul da Graça.
Para isso, eu peço que se coloquem em posição de acolhimento e que preparem o seu Coração para receber

este Manto, aí, agora, todos juntos.
Este Manto é uma Graça, ele lhes confere a visão da Verdade, ele lhes confere a compreensão e a cura, esse

é o meu presente, agora.
Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Eu amo vocês e eu lhes digo: até logo, meus filhos.

************
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Meus filhos amados recebam todo o meu Amor. Minha presença entre vocês está destinada, além de vocês, para
todo o conjunto da minha Humanidade.

Intervirei em dois tempos: um tempo geral e um tempo para vocês. Peço-lhes para acolher a minha Presença e minha
Radiância, no seio de seu Templo.

Como vocês já podem constatar, e como vocês constatarão mais e mais, vou aparecer cada vez mais com freqüência,
através de espelhos diferentes, de canais diferentes, para prepará-los durante o final de suas Núpcias Celestes

[findaram em 29 de Setembro], para o que está vindo.

O que vem é Revelação, o que vem é Aviso para aqueles que se afastaram do seu coração e da Verdade da Luz.

O que vem é Luz, O que vem é Verdade.

Amados, vocês são meus filhos, sem exceção, sejam quais forem os seus caminhos, sejam quais forem as suas
estradas, que estas levem vocês para a eternidade ou para a separação, vocês são livres.

Mas, no meu coração de Mãe, eu desejaria que tantos seres, neste Planeta, reencontrassem as esferas da Beleza,
as esferas da Divindade.

Meus filhos, este é o pedido de uma Mãe, de modo que uma parte sempre mais importante de vocês, uma parte cada
vez maior de sua Humanidade, da minha Humanidade, reencontre a Luz.

Se vocês soubessem como a Fonte é simples, como a Vida e o Amor são simples nos mundos da Unificação.

Somente o filtro de sua mente faz vocês acreditarem que isso é complicado.

Somente o filtro do seu mental arrasta-os, constantemente e permanentemente, no julgamento, na Ilusão desta
materialidade.

Vocês fazem esta experiência, para alguns desde tempos imemoriais, mas pouco importa.

Hoje, a hora está chegando, para aqueles que o desejam, e eu desejo, mais uma vez, um número cada vez maior de
vocês a desejá-lo.

Retornem para sua casa, juntem-se a nós, meu Divino Filho e eu, no seio dos mundos Unificados.

No seio da casa do Pai e da Mãe, que vibram em uníssono, no conjunto das galáxias, no conjunto dos universos.

Vocês têm esta possibilidade. O Santo Arcanjo Miguel prepara-os, e preparou-os, e continuará a fazê-lo até o final do
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seu mês de setembro deste ano, para que vocês, cada vez mais numerosos, abram seu coração para a Verdade do
meu Divino Filho, para a Verdade da Fonte.

Sua Mãe está esperando-os. Isto é complicado ou isto é simples?

Isto se torna extremamente simples, uma vez que saiam da sua complexidade mental, assim que vocês aceitarem e
concordarem com a Luz que está vindo em sua direção.

Como disse Miguel, nós não viemos destruir, mas mesmo assim somos obrigados a realizar uma série de avisos e
anúncios, que permitirão, tenham certeza, à maioria (um número, eu espero cada vez mais importante) religar-se à

Luz e à Verdade.

Não há Luz nem Verdade no seio da sua cabeça.

Aqueles que não abrirem seu coração nunca vão entender a minha mensagem, a minha Presença e minha Irradiação.

Aqueles que permanecerem na sua cabeça denegrirão, mas isso não importa.

O que vocês devem fazer, e a coragem que vocês têm que mostrar, é a coragem, em relação a vocês mesmos, de
afirmar o seu Ser, a sua Luz e sua transcendência.

É inútil tentar livrar-se das Sombras habituais existentes neste mundo.

Elas se acenderão ou desaparecerão, simplesmente, do seu contato, da sua Presença.

Então, "busquem o Reino dos Céus", como meu Divino Filho disse, e assim como eu lhes repito hoje, ainda há tempo.
As trombetas vão tocar em breve.

Logo, as modificações e as manifestações de mudança entrarão, em cheio, no seio de sua Consciência e no seio de
sua Humanidade.

Vocês estão entrando na era de mudanças.

Vocês estão entrando na era da Revelação, na hora da Luz e na hora da Verdade, no seio do seu coração.

Então vocês vão continuar a seguir a sua cabeça, ou seguir o seu coração?

O coração é evidência e simplicidade.

O coração não é interrogação, ele é resposta e essa resposta se dá sempre no caminho da Unidade, ela não pode
ser reação.

O Amor é Criação.

E vocês se colocam sem parar sob a influência da lei da ação /reação, não podendo penetrar o Arcano da Luz, que é
Verdade, Simplicidade, Beleza e Bondade.

Vocês devem, hoje mais do que nunca, remeter-se à Luz.

O bem amado Arcanjo Anael explicou-lhes longamente a realidade da Inteligência da Luz.

Assim, vocês mesmos, seres inteligentes, se vocês colocarem a sua Consciência, não na sua cabeça que analisa
constantemente em bem ou em mal, mas se vocês colocarem a sua Inteligência, lá onde vibra, lá onde ressona a

Eternidade, no seio do seu coração, vocês encontrarão a Paz, vocês encontrarão a Eternidade e, sobretudo, vocês
terão a oportunidade de experimentar o que São João, o bem amado, chamou de Ressurreição.

A Ressurreição não é nada mais, na Verdade, que a compreensão e a vivência do seu veículo de Ser, corpo de Luz,
descrito no próprio Apocalipse.

É este presente que lhes é oferecido.

A hora da separação, da divisão terminou, se vocês mesmos o aceitarem e se vocês mesmos o viverem na sua
interioridade.

Vocês não podem servir dois Mestres: vocês não podem servir sua cabeça e servir seu coração.

O coração é doação e perdão. A cabeça é escravidão, posse e poder.

Vocês não podem possuir um grama de poder e entrar no coração.

Vocês precisam despir-se de si mesmos.



Vocês precisam despir-se de seus medos que fazem vocês viverem na cabeça e impede-os de entrar no coração.

"Bem aventurados os pobres de Espírito", quantas vezes esta frase foi pronunciada aqui mesmo e em outros lugares?

As Núpcias, inicializadas pelo Conclave, por Miguel, e por mim, chegarão em breve ao seu fim.

Vocês estão em etapas importantes, aquelas em que a Luz chega ao seio da sua densidade, ao seio de seu corpo de
Eternidade, ao seio de seu Templo.

Assim como disse Miguel, não se deixem levar pelo ruído do mundo, pela fúria do mundo, pelos julgamentos
precipitados, por divisões.

Como querem estar unificados, se vocês mesmos divididos por suas palavras e suas ações, quando denigrem e
apontam com o dedo, vocês se afastam tão certamente do seu coração do que se vocês usassem uma arma para

matar seu irmão.

Isto, o Arcanjo Anael lhes disse muitas e muitas vezes.

Repito mais uma vez, solenemente, meus amados filhos: vocês são todos irmãos e irmãs.

A hora é de Alegria, a hora é de unificação, o momento não é de luta ou de debate.

A hora é de Amor, a hora é de Unidade e de Alegria.

Como esperam encontrar a Alegria se vocês percorrem os caminhos da cabeça?

O Coração deve subir para a cabeça e a cabeça deve baixar no Coração para viver a Unidade da Revelação.

Meus filhos amados, vocês entraram em cheio na Revelação que é Luz.

A Revelação é a adequação do seu tempo terrestre à adequação do tempo espiritual que não é o mesmo tempo.

Sim, a Luz vem, sim, a Luz brilha nas Trevas, mas as Trevas não a reconheceram, mas isso não é importante.

Não desempenhem o papel das Trevas.

Aceitem a Luz, aceitem-me em seu coração e aceitem a Luz.

Vivam as suas Núpcias Celestes e se banhem na Luz que lava suas vestes e lhes permite tocar a eternidade.

Vocês não podem participar da cabeça e do julgamento e participar do coração que é não-julgamento e liberdade.

Se ficarem na cabeça, vocês ficam no livre-arbítrio e, portanto, no ego, na personalidade que divide, que manipula,
que lança Sombra pensando que semeia Luz.

Mantendo-se no coração, vocês são a Luz, vocês são a Luz dos mundos e vocês acolhem, em seus tempos
Interiores, minha Presença Divina e a Divina Presença de Meu Filho.

Assim, vocês se tornam a si mesmos, Cristo, o ungido do Senhor.

Se vocês são isto, se vocês fizerem o aprendizado durante os nove meses de gestação, que será o período desde o
mês do Aviso até o meu Anúncio, eu lhes prometo a mais linda das recompensas: a da Unidade, da Alegria, e além de

tudo, a da Eternidade e de seu reencontro com a Luz, não na sua cabeça, mas no seu coração.

Em Verdade, digo-lhes, como dizia o meu filho: « Ninguém pode entrar no Reino da Fonte, se ele não tornar-se ele
mesmo a Fonte ».

Vocês devem deixar seus costumes, vocês devem deixar a sua forma de proceder no seio desta dualidade.

Vocês estão entre dois mundos, duas realidades, e qual delas vocês escolherão?

A da Sombra e da dualidade?

A do que acusa e que envergonha, ou aquela que unifica, pacifica e, literalmente, ilumina a sua Vida, seu caminho?

Não há alternativa, está acabado.

Este não é o momento de hesitação, a hora é de coragem e humildade, humildade de estar submetido à Luz para
reencontrar seu corpo de Ressurreição, em outras palavras, o corpo de Ser ou o corpo de Eternidade, como o

chamam alguns Arcanjos.



São as mesmas palavras, as palavras se adaptam aos meus ouvintes, para que a maior quantidade de seres
humanos possa, devido à sua crença equivocada, possa vir a mim e aceitar a Fonte, a Fonte que vocês nomearam
Pai e que a falsificação nomeou Deus, porque só há Deus na Deusa, só há Deus na Unidade, só há Deus no Pai /

Mãe/ Fonte e não qualquer Deus vingativo.

O Deus vingativo está na sua cabeça, e somente na sua cabeça.

É o que afasta vocês da Luz.

É aquele que faz vocês condenar e julgar, é aquele que os opõe, que os confronta, para que vocês não possam
entrar no Reino dos Céus.

O Reino dos Céus nunca será na cabeça, no intelecto. O Reino do Céu está no coração e, em relação a isto, o
sentido do que dizia Anael, se vocês aceitarem, se esclarece em vocês.

No coração, não há espaço para o julgamento, não há espaço para a separação, não há espaço para afastar seu
irmão, qualquer que seja de sua Fonte.

Miguel chamou-os de criadores da Luz.

Vocês não podem criar Sombra e criar Luz, vocês devem escolher meus bem amados.

Vocês querem continuar a experiência da Vida e da dualidade efêmera e constantemente recomeçar ou vocês querem
entrar no reino da Eternidade?

Se a resposta for sim, então mude.

Vocês não podem esperar penetrar a Luz com as suas Sombras.

Vocês não podem esperar penetrar a Luz com seus julgamentos, com suas dualidades.

Vocês precisam entregar-se, literalmente, às Núpcias Celestes, deixar-se e transformar-se pela Luz.

Sozinhos, vocês não terão sucesso, apenas o ego faz vocês acreditarem nisto, somente alguns ensinamentos,
totalmente falsificados, lhes fizeram acreditar que, por vocês mesmos, e só por vocês mesmos, pelo seu trabalho,

você poderiam conseguir.

Isso ocorreu, mas para pessoas em quantidade tão pequena que hoje nós estamos estendendo-lhes a mão.

Estendemos a mão de uma Mãe, a mão de Cristo, de modo que vocês possam acessar, com toda a humildade,
entregando-se e com coragem, à dimensão do coração.

É isso que nós realizamos atualmente e que muitas pessoas desviam, infelizmente para eles, dizendo que isto não é
Verdade, dizendo que isto não pode ser Verdade.

Cada um com suas escolhas, cada um com sua Verdade.

Eu nunca vou julgar estes filhos, mas, porém, lhes é pedido também para não julgá-los.

Acompanhem-nos, o mais longe que puderem.

Eles ressoarão, se transformarão ou se afastarão.

Assim é, tal como definido pelo Arcanjo Anael, o princípio da ressonância e atração.

Ele irá fortalecer-se cada vez mais à medida que se aproxima o meu Anúncio.

Através do meu Anúncio [em 2010], vou revelar-me ao mundo, pessoalmente, individualmente e coletivamente.

Eu lhes anunciarei a boa notícia.

Aqueles que a recusarem, somente encontrarão morte e tristeza.

Aqueles que a aceitarem, viverão a Unidade de viver em Cristo e na Verdade.

Isto é agora.

Vocês estão entrando numa fase, hoje, importante para a sua escolha de alma, seu destino de Luz e sua
peregrinação dentro dos mundos.



Aonde querem ir? Para além da opção, vocês devem assumir essas opções.

Vocês não podem pretender uma coisa com a cabeça e viver outra coisa com o coração.

Vocês têm que unificar a cabeça e o coração, pois este é o seu caminho.

No entanto, se vocês continuarem colocando distância e não querendo reencontrar o coração, vocês continuarão
vivendo na sua cabeça.

Será feito segundo a sua fé, isto é Verdade.

Eu nunca permitirei julgar, mas vocês saberão, quando eu tiver feito o meu Anúncio, que os deixarei livres para
continuar assim por muitos ciclos, no seio da densidade, separados da Luz, mas voltarei incansavelmente a procurá-

los, se vocês desejarem.

Eu não posso e não devo obrigar ninguém a voltar às minhas Vestes, colocar-se sob minha proteção e sob a
proteção dos Arcanjos.

É de sua responsabilidade procurar, pedir esta proteção.

Ao acolher a Luz, você está fazendo um pedido.

Ao concordar em não julgar, em não caluniar, em não combater e debater, vocês fazem um pedido e a Luz preenche
este pedido no seio da sua eternidade e aproxima-os de seu corpo de Ressurreição.

As coisas são simples, é somente o mental que denigre e que vê nas minhas palavras, como de costume, enganos.

Isto é próprio do mental e da Serpente.

Aquele que os engana é aquele que está na sua cabeça.

Aquele que quer vê-los Vivos, em Glória, com humildade, está em seu coração por toda a eternidade.

Vocês são abençoados e continuarão a sê-lo, sejam quais forem as suas escolhas, mas o meu coração de Mãe
sangra como eu já demonstrei, de ver tantos seres vagando no limbo e nas projeções de suas cabeças, incapazes de
reencontrar o seu coração, e a palavra e a língua de víbora que os afasta de Deus (daqueles que vocês chamam de

Deus), na verdade, a Fonte.

A fonte é uma Fonte de água viva, como ela está presente em muitas das minhas aparições no seio deste planeta e
no seio dos múltiplos canais e das diferentes maneiras que eu utilizei.

Vou aparecer, então, como eu já disse, cada vez mais, no seio de seus próprios sonhos, no seio mesmo de suas
noites.

Numerosos seres humanos, cuja mente está em excesso, irão persistir em tentar ver se minha aparição em seus
sonhos e no seio mesmo de sua presença, é Verdade ou Sombra.

Como querem duvidar, quando a minha Presença está aí e que o seu coração vibra?

Como podem duvidar que seja eu quem está falando, eu sua Mãe eterna, eu que os criei?

Bem amados filhos, um pouco de coração.

Como ousam duvidar quando lhes falo no ouvido, quando me revelo a vocês nas minhas diferentes Vestes?

Eu venho para você me acolherem, não me fechem a porta, pois é a porta de sua Divindade que vocês fecham.

Vocês compreendem o sentido das minhas palavras?

Vocês compreendem a vibração que vocês vivem atualmente?

Ela é a Essência da Verdade, ela lhes agrada, ela faz o seu coração vibrar, a mente não pode opor-se, pois ela é
vencida pelo coração.

Assim é a minha Presença e a minha Radiação, e será cada vez mais, e quem tem cabeça dura, continuará opondo-
se, mas eles são, no entanto, meus filhos.

Então, não os julguem, contentem-se em estar na Radiação, contentem-se em aproximar-se da Unidade e da
Verdade, da Paz e da Alegria, como vocês a sentem às vezes e, quanto mais vocês deixarem florescer em vocês este

estado de Graça, menos terão que lutar e mais se aproximarão da Unidade e do meu Divino Filho.



Vocês estão sendo chamados, sim, sem exceção, vocês são todos chamados, mas quantos decidirão responder ao
meu chamado?

Vocês não podem convencer ninguém, mas vocês podem se tornar criadores de Luz acolhendo Luz, tornando-se
doces e humildes e tendo a coragem de Ser.

Neste momento, vocês transformarão o mundo e vocês concorrerão, sem querê-lo e sem podê-lo, para a elevação
deste mundo e para a sua aproximação pelo Ser e pela Eternidade.

Meus filhos amados, a Luz irá causar uma série de ajustes no seio de seu planeta, no seio de suas vidas, não vejam
nisto a marca do demônio.

Aqueles que gostariam de aproveitar essas mudanças para escravizar ainda mais a Humanidade, não terão êxito e
eles sabem disso.

Alguns deles já decidiram juntar-se à Luz e o meu coração de Mãe acolhe-os.

Que esta mudança de foco seja nova, quaisquer que sejam os erros do passado, que estas mudanças de foco sejam
mais antigas para vocês que têm procurado a Luz há tanto, tanto tempo, o resultado é o mesmo: vocês são recebidos

de forma igual.

Isto é possível nestes fins de tempos.

O fim dos tempos que vocês vivem não é o fim do mundo, pelo contrário, é o renascimento da vida Eterna, é
renascimento de vocês mesmos na sua originalidade e na sua Luz.

Então sim, a Luz fala com vocês, então, sim, no seio de seus pensamentos e de suas presenças, vocês perceberão
vibratoriamente, pelos sentidos, também, e pela alma, a presença de seus Anjos, a minha Presença e a Presença de

entidades de Luz que se manifestarão para vocês com cada vez mais freqüência.

Isto é Verdade. Seus irmãos do espaço, chamado Anjos do Senhor, logo aparecerão em seu Céu.

Não temam. Se o seu coração está aberto e permanecer na vibração, vocês não podem ser enganados.

Da mesma forma, como eu disse que todo ser humano, quando chegar a hora do meu Anúncio, no ano de 2010, vai
perceber que é a voz de sua Mãe que fala com ele.

Não tem nada a ver com uma voz tecnológica ou eletrônica porque a Vibração que isto permitirá estabelecer no seio
do seu coração não vai permitir qualquer dúvida em relação à minha Presença, individualmente, para cada indivíduo

e para a Humanidade, coletivamente.

Então, se preparem.

Qual é esta preparação?

Ela é recolhimento e acolhida.

Ela é viver no coração, de acordo com os ensinamentos de meu Divino Filho.

Ela é renunciar aos julgamentos, renunciar à dualidade, renunciar ao poder e à posse.

Ela é partilha e doação, ela é abertura.

Vocês não podem reivindicar o coração e fechar a porta da sua casa, do seu veículo e de sua alma.

Vocês devem se abrir, abrir, abrir de forma contínua e incansavelmente para acolher.

Vocês não podem acolher e fechar.

Vocês precisam se abrir, vocês devem parar os julgamentos implacáveis, as opiniões sobres uns e os outros.

Vocês participam da mesma Luz.

Enquanto vocês verem a Sombra, como expliquei ontem à noite para o canal onde eu estou, vocês não podem
participar da Luz e não pode ser de outra forma, especialmente neste momento final.

Vocês precisam se abrir, abrir continuamente à vibração e à orientação.

Obviamente, as coisas nem sempre são cor de rosa no seu mundo, nesta fase, mas vocês devem confiar, e devem
cultivar a Semente de Estrelas que vocês são.



Vocês devem, no seio da sua Radiação, eliminar as tarefas, as zonas de Sombra, aquelas que impedem vocês de
serem a encarnação da Luz.

Para isso, existe um aprendizado e uma gestação.

Esta é a que vocês têm conduzido entre o Aviso e o Anúncio, aquela que irá lhes permitir realizar o que vocês o são,
na totalidade.

Ela procede por etapas.

Alguns de vocês já conhecem o seu corpo de Ser, seu corpo da Ressurreição.

Outros têm apenas as primícias e ainda não têm a visão e percepção do mesmo.

Como declarou o Arcanjo Miguel, paciência, isto vem no seu tempo e na sua hora para cada um de vocês.

A paciência faz parte, para alguns de vocês, do aprendizado da Luz, outros, enfim, precisam de certezas, desde
agora, e outros precisam de paciência e de esperança para preencher a distância que ainda os separam da

humildade.

Vocês devem estar abaixados para se levantar.

Portanto, se vocês acreditarem nas minhas palavras, como vocês acreditaram nas de Cristo, além da cabeça, se
vocês fizerem disto o seu modo de vida, então sim, o seu coração se abrirá para a eternidade, e vocês se

beneficiarão da Alegria eterna, da paz e da Eternidade.

Então, sim, meus filhos, eu quero vocês na Alegria, eu quero vocês na simplicidade da infância, eu quero vocês na
compaixão, eu quero vocês no aprendizado do Amor eterno.

Para isso, vocês devem afastar de vocês todo julgamento oriundo da cobra de sua cabeça, vocês devem afastar de
vocês, não os outros, mas as partes de vocês, que estão na Sombra e que não podem ver.

É preciso simplesmente cultivar a Luz e acolher no seu seio, na medida das irradiações que vivem todos os dias,
hoje, já por vários meses.

O Arcanjo Miguel e o Arcanjo Metatron virão fortalecer essa Luz muito em breve [isto ocorreu em 15 de Agosto].

Portanto, cabe a vocês aceitá-la e fazê-la vibrar.

Fique longe de sua cabeça, ficar longe dos conflitos, sem rejeitá-los, mas transmutando-os para a Luz do Amor e para
a Luz da Verdade.

Sua luta, se luta existir, é entre vocês e vocês mesmos.

Não há outra luta.

A luta fora, como disse Miguel, é liderada pelas legiões de Anjos do Senhor, neste exato momento, e essa luta não é
uma luta no sentido que vocês entendem no seio da sua dimensão.

Esta luta é instalação e evidência da Luz que, mesmo a Sombra começa a reconhecer.

Portanto, não acusem aqueles que os atrai para sua Sombra, é o seu papel, para que vocês ganhem em Luz, de
modo que vocês possam fazer o aprendizado da Luz.

Então, abençoe-os, sim, como Jesus disse, "abençoe mais seus inimigos do que seus amigos", porque eles são os
que permitem mais crescimento na Luz.

O olhar do coração é este, e é pagando este preço que vocês tocarão a eternidade.

Vocês não podem tocá-la de outra forma.

Isto, meus amados filhos, é o que eu tinha a dizer para vocês e a vibrar no seio de sua eternidade.

E peço-lhe que acolham a minha Presença.

Eu lhes peço fervorosamente que se preparem ativamente, como vocês o fazem nesse círculo restrito e, assim como
o fazem milhões de seres humanos em todos os lugares do planeta.

O período de preparação que vocês vivem é extremamente importante.

A parte mais importante de sua história não se produzirá depois, quando do meu Anúncio, mas agora, entre 15 de



agosto e 29 de setembro.

É durante este período que vocês devem acolher.

Obviamente, outras pessoas acolherão até o último prazo, porque a Graça é parte da minha essência e não posso
negá-la para meus filhos, mesmo no último minuto, mas mesmo assim, vocês são os batedores, porque vocês a

aceitaram, então se mostrem dignos do que vocês pretendem.

Eu envio-lhes todo o meu Amor.

Então, essa foi a minha ação coletiva para divulgar amplamente.

Meus filhos amados, é chegada a hora de retornar ao seu exterior, para continuar trabalhando.

Dirijo-me a vocês e peço-lhes que acolham todo o meu Amor de Mãe, todo o meu amor de Fonte.

Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra, eu lhes abençôo.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus adorados filhos, recebam todo o meu Amor de Mãe e o Amor da Fonte.

Eu vim a vocês, a fim de me dirigir a vocês, e além, ao conjunto da Humanidade.

Eu venho do Céu, em breve. Eu venho para lhes estender a mão, se vocês desejarem.

Jamais, jamais mesmo, eu julgarei quem quer que seja, nesta Terra.

Porque todos vocês, sem exceção, são meu filhos e minha família.

Nunca acreditem naqueles que lhes dizem que eu castigo e que eu venho para punir.

Eu só venho para lhes salvar e isso é muito diferente.

Eu venho para salvar suas almas e, para alguns entre vocês, seu material físico, que não tem importância alguma.
Em breve, muito em breve, vocês irão descobrir a Verdade. E Ela irá chocar um grande número de pessoas entre

vocês. Meu Amor de Mãe está ansioso para lhes informar que Eu sou sua Mãe, de todos, sem exceção.

Neste sentido, como vocês podem achar que uma Mãe castiga?

Que uma Mãe prejudica?

E que uma Mãe os induz a temerem a punição?

Frequentemente minhas palavras têm sido distorcidas.

Frequentemente, eu tenho sido imitada.

Alguém joga, aí, meus queridos filhos, com o seu cordão sensitivo, e vocês têm, uma grande parte de vocês, aderido.
Reflitam por um segundo. Como eu seria capaz de, por mim mesma, castigar meus próprios filhos, minha própria

Semente?

MARIA – 13 de setembro de 2009
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O homem receberá o que corresponde ao princípio da atração e ressonância, como tem sido explicado e detalhado
para vocês pelo Arcanjo Anael. Deixem o Céu fora disso.

Nós somos Amor e nós somos simples. Nós não viemos para castigar, nós viemos para salvar, se vocês desejarem.
Nós estenderemos a mão para cada um entre vocês, seja qual foi e qual é o seu caminho.

Redenção não é uma mera palavra. A Graça, também, não é uma mera palavra.

Só o demônio queria fazê-los acreditar que eu viria para castigá-los. Ele não é nada.

O princípio da atração e ressonância que vocês puseram em ação, vocês mesmos, só existe quando vocês o deixam
operar, literalmente, pelas palavras de sedução, ao entregar seu poder Divino a seres que não os apoiam. Mas,

jamais, as Naves da Luz, as Naves da Confederação Intergaláctica, de múltiplas origens galácticas, vêm para destruí-
los, jamais mesmo.

Nós estamos vindo, pelo contrário, para ajudá-los e como Eu disse, e digo novamente, nós viemos para estender-lhes
a mão. Cabe a vocês quererem dar-nos a mão. A Terra, a sua Terra, a minha Terra, deve viver um processo que não

é desejado pelo Céu. Não é punição, mas é um ajuste de frequência vibratória, cuja importância e intensidade não
estão funcionando naquilo que vocês atraíram pelo medo, pela negligência e pelo esquecimento.

Deixem o Céu, eu repito, fora disso.

Nós estamos aqui para estabilizá-los, para acolhê-los e reuni-los, a fim de lhes permitir, se este for seu desejo,
recuperar sua casa, sair desta Ilusão, que alguns entre vocês ainda gostam depois de tanto e tanto tempo.

Repito, meu Divino Filho e Eu mesma nunca julgaremos.

Vocês são livres para seguir o Mestre que os atrai e que ressoa em vocês.

É a sua escolha de alma e sua imprescritível liberdade de alma. Caso contrário, a Fonte teria permitido se
desenvolver este plano de ilusão e de falsificação, esse plano de decepção no qual vocês estão, esta matriz?

Com certeza, a Criação terrestre é linda, mas ela está separada da Fonte.

Da mesma forma, o homem é lindo, mas ele está separado da Fonte.

Ele se separou, ou pelo menos tem estado separado de sua Divina dimensão, de sua dimensão de Ser e de sua
Eternidade, pelos jogos da atração criados, de todas as peças, pelas entidades da Sombra que haviam, elas, antes

até, rejeitado sua Divindade e sua Humanidade.

Mas, até a elas nós não julgamos.

E quando Miguel e suas Milícias Celestiais dizem que eles irão lutar, que eles limparão e desconstruirão tudo o que
não deve mais existir, assim será, mas sem tocar, jamais, nas Consciências, sejam elas quais forem. As Consciências

continuam ansiosas e elas são eternas, elas não podem ser destruídas. Uma Consciência nascida e criada se
desenvolve a fim de se unir, no final, à sua Fonte e sua origem, que é a Fonte e não pode ser de outra forma, mesmo
que alguns caminhos sejam caminhos que nós não aprovamos, porque eles não fazem parte da vontade da Fonte e,

apesar disso, até agora, a Fonte Pai/Mãe e Eu mesma aceitamos e concordamos com todas as experiências.

Mas, agora, é hora de entenderem que essas experiências são apenas ilusões, que elas lhes permitiram, para alguns
entre vocês, reforçar sua fé, sua intensidade de Luz e sua confiança. Mas este não é o caso para todas as almas.
Algumas se fincaram. O maior número delas, também, se fincaram na materialidade, no esquecimento e na ilusão.

Hoje, tal como a Fonte já lhes disse, nós viemos até vocês para lembrá-los do seu juramento. Nossa promessa era
voltar para procurá-los e este momento chegou, é agora.

Quando Eu digo agora, trata-se de um período de tempo extremamente curto.

De fato, a Luz, na sua vontade de Luz, abrevia os dias a fim de evitar que mais e mais almas afundem, literalmente,
nos planos dimensionais onde os sofrimentos se tornariam até maiores do que aqueles que vocês experimentaram.

Para isso, não há três soluções, nem mesmo duas, só há uma: estendam a mão e permitam-se voltar à sua dimensão
de Eternalidade e eternidade, para fazê-los saírem dessa matriz e para que ela não possa mais continuar, de maneira

alguma.

E não pode ser diferente.

E foi o que nós decidimos, após muito questionamento,

após muita meditação e muita avaliação dos futuros possíveis e potenciais.

Então, em breve, estenderemos a mão.



Vocês vão aceitar ou vão recusar?

A única pergunta é a este nível, não há outro. Não existe obstáculo algum, com corpos de Luz ou sem corpos de Luz,
com novas lâmpadas ou sem novas lâmpadas, tal como Miguel os ajudou a constituí-los. Não há a pureza, também,

indispensável. A Graça é eterna, é infinita. Cabe a vocês aceitá-la. Cabe a vocês aumentar a Vibração e irem se
reunir na sua casa, se este for o seu desejo.

Para isto, vocês precisam, com certeza, um coração puro.

Para isso, com certeza, é necessário vocês voltarem à Graça e pedirem, e nada mais, nada além disso. Entretanto, a
Humanidade está fincada, confinada nesta dimensão de dualidade em que o jogo da Sombra consiste em fazê-los

crer que a nossa Presença não é Luz. Porém, basta vocês observarem e sentirem para distinguir o que vem da Luz e
o que vem da Sombra. Mas vocês mantiveram essa sensação, essa sensação sagrada de re-conexão à sua

Divindade que os fará distinguirem entre a Ilusão e a Verdade.

Meus amados filhos, Eu vim para lhes confirmar seu retorno iminente para o seu lar eterno.

Irei me dirigir a muitos médiuns, jovens e idosos.

Muitas vozes se elevarão, pelo mundo, para anunciar isto.

Com certeza, Eu não posso lhes dizer no seu tempo terrestre que será amanhã, mas está bem perto, mais perto do
que nunca. Isto é para vocês, como é para nós, a única solução para escapar da destruição pelas forças humanas,

elas próprias, que querem destruir o humano, através de pretextos enganosos, através de mentiras
desavergonhadas, a menos que, evidentemente, a Vibração da rejeição, sem luta, na Unidade, os eleve acima disso.

Ai... não é nada disso.

Ai... sejam quais forem as boas vontades que despertaram (e há muitas, na marca de milhões, como vocês sabem),
mas o poder do confinamento é tal que a Humanidade se agarrou à sua prisão e aprova, ela mesma, ser destruída

por seus próprios irmãos e não mais pela Sombra.

Compreendam bem que esta situação é insustentável.

Nós não vamos tolerar este sofrimento para vocês.

Não podemos deixar esse sofrimento operar.

Nós não temos, no presente momento, outra escolha do que a de intervir e estender-lhes a mão.

É claro que nós esperamos cada minuto, e vamos acompanhá-los todo minuto, a fim de que tudo isto não seja
necessário, que a Ascensão deste planeta e desta Humanidade se faça de acordo com as regras da graça, da Alegria

e da transparência.

Então, nós esperamos e estamos vigilantes, com vocês, todo minuto.

Nós esperamos e nós oramos, com vocês, todo minuto.

É isto o que Eu tinha a lhes passar.

Está quase no sentido do que lhes disse o Grande Comandante dos Melquisedeques.

O único modo de receber esta Graça é viver no instante presente, para se limparem, o máximo possível, desta matriz.
Não julguem. Não participem do combate ilusório do bem e do mal, pois isso alimenta o mal, indefinidamente.

Eu vou lhes pedir simplesmente para acolher e voltar a ser como crianças, para re-entrarem na sua criança Interior e
deixá-la se expressar. Essa é a garantia do retorno à sua eternidade.

Esta é a garantia da não resistência ao abandono à Luz tal qual lhes definiu Anael.

E é isto, meus amados filhos.

Se tiverem perguntas em relação a isto, eu quero proporcionar um esclarecimento complementar.

Não temos perguntas.

Nós lhe agradecemos.

Amados filhos da Luz, Eu encerrarei com estas palavras: Eu sou somente Amor e Paz.



Eu só desejo o seu desabrochar nos domínios do Pai. Eu não quero mais nada, e Eu nunca quis nada além do que a
sua felicidade e o seu desabrochar de Ser e de filho da Luz.

Guardem bem isso: jamais, jamais mesmo, eu falei em punição.

Alguns quiseram me imputar essas palavras a fim de que vocês se sentissem culpados e entrassem no medo e em
muitos de vocês (que não estão aqui presentes) eles conseguiram, mas, entretanto, isso não muda nada na minha

determinação de Mãe de vir e estender-lhes a mão e erradicar em vocês, se for o seu desejo, essa Ilusão.

Eu os abençoo.

Eu os amo.

Recebam a minha Graça neste instante e pela eternidade.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Bem Amados Filhos, recebam todo o meu Amor e todas as minhas Graças.

Vocês que percorrem esta Terra, necessitando desta Graça.

A partir do momento que residirem na humildade e na simplicidade, alinhados com o seu Coração, alinhados
com a doçura, neste momento então, a minha Graça os acompanha.

Em breve, meus Filhos Bem Amados, Eu irei me encaminhar a vocês individualmente.

Muitos seres humanos, hoje, recebem a minha voz e a minha Presença.

Isso para preparar a minha manifestação na sua densidade.

Logo mais, meus Filhos Bem Amados, Eu voltarei, como eu parti, na forma que eu estava no meu último corpo,
o que me é possível materializar e sintetizar.

Minha forma, além desta forma que esteve nesta densidade, está além da sua capacidade, no momento, para
analisá-la e para vê-la na sua densidade.

Entretanto, a minha Radiância, o meu Coração lhes é conhecido, pois todos vocês carregam, em vocês, o sinal
de Maria.

O sinal que os liga, de maneira indefectível, a mim e à sua Alma.

Nós estamos ligados por um princípio de gerações, de descendência.

Vocês todos, dessa forma que eu tenho dito, meus Filhos, sem exceção.

Eu não venho para julgar.

Eu não venho para condenar, mas Eu venho amá-los e para acolhê-los, se aceitarem, no seu Coração.

Como vocês sabem, como o Conclave Arcangélico lhes tem significado, ele vigia e ele os preenche,
literalmente, com as energias desta Graça para que possam abrir as portas à nossa Presença.

Isto está sendo preparado para depois do início do ano e vai prosseguir até o momento em que eu vier a
vocês.

MARIA - 8 de outubro de 2009
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Vocês devem, Bem Amados Filhos, estar à espera da minha Presença.

Neste momento, muitos Filhos já me recebem porque eu aproximei a minha Presença na sua densidade, mas
não de forma integral.

Então, sim, muitos seres captam, com mais ou menos precisão, a minha Presença, as minhas palavras e a
minha Radiância.

Esta Presença que não é outra coisa senão Amor, por vocês.

Eu venho erguê-los, se vocês aceitarem vocês mesmos se erguerem.
Eu venho cumprir o que tinha prometido.

Eu antecedo, assim, aquele que denominaram CRISTO.
Eu venho recolher aqueles que desejarem ser recolhidos.

Eu venho permitir que reencontrem, se aceitarem e se o fizerem pelo seu Coração, que reconectem a sua
Essência, que reconectem a sua Divindade.

Contrariamente àqueles que desejariam fazê-los crer, Eu não venho para punir, Eu não venho para castigar, Eu
venho simplesmente para acolher.

Como Mãe, no mais nobre do termo, poderia desejar outra coisa do que o Amor e a Luz para os seus Filhos?

Eu sou a Graça e distribuo Graças, se aceitarem.

Eu estou no Céu, Eu estou próxima de vocês e Eu estou em vocês,
em Verdade, à medida que vocês estabelecerem esta Verdade em vocês.

Quando da minha Presença no seu Céu, próximo de vocês e em vocês, eu irei me revelar a vocês, na
totalidade.

Assim, desde agora e cada vez mais, as almas me escutam, me percebem e me veem.

Isto é Verdade e isto é destino, no Coração dos Filhos, cada vez mais numerosos, que me acolhem (e de você
também que reencontra a sua dimensão de criança interior) para apagar as imagens terríveis que podem ter
sido colocadas por certos Seres sobre o significado do meu retorno e o significado da minha Presença, em

vocês e entre vocês.

Conforme lhes disse a Fonte, o momento chegou, se esta for a sua vontade, se esta for a sua Verdade, de
regressar à sua Unidade primordial, à sua Divindade.

Os bulícios do mundo vão se ampliar e nós nada fizemos.

Isto é apenas o resultado do princípio da atração, da ressonância, da ação / reação, aplicado nesta
humanidade, de tempos em tempos.

O retorno à Unidade não necessita da implacabilidade desta passagem mas, pelo menos, da sua manifestação.

Saibam, Bem Amados Filhos, que fizemos tudo o que foi possível fazer, no nível da nossa Radiância e da
nossa Presença, em nossas dimensões, para atenuar e limitar a desconstrução.

No entanto, vocês entram no seu último trimestre deste ano, em uma desconstrução considerável e, em meio a
ela, vocês vão encontrar a Luz, vocês vão reencontrar a si mesmos.

Neste estremecer do mundo, o véu irá se rasgar cada vez mais.

O seu potencial espiritual, que havia sido intimidado, irá se manifestar de novo.

Vocês irão manifestar progressivamente os seus dons espirituais naturais.

Alguns de vocês têm os nomes que lhes são conhecidos.

É necessário, para se estabelecerem de forma definitiva, que vocês mesmos estejam estabilizados no nível da
humildade, da simplicidade do Coração.

Vocês devem ser firmes na energia da Graça, não participar da ação / reação, de maneira alguma.

Entre na sua Unidade interior para encontrar o que o Arcanjo Miguel denomina o Ser, o corpo da Ressurreição,
o corpo sem remendo, este corpo imortal que é o de vocês.

Não demore mais, eu lhes suplico, pode parecer, à primeira vista, um drama.



Não existe drama senão o da ação / reação.

Mas certos dramas não têm por missão liberar mais facilmente as almas que escolheram o destino e o
caminho.

Para certas almas, a destruição desta forma se acompanha de Ressurreição na Glória Eterna.

Aqueles que decidirem partir não passarão mais pelas franjas de interferência e irão reencontrar,
instantaneamente, a sua Divindade.

Portanto, regozijam-se.

Nós não estamos estritamente para nada, muito pelo contrário, ao que acontece neste momento.

Os sinais do Céu são numerosos e serão cada vez mais e mais numerosos.

O conjunto dos Seres da Luz reunidos na Luz de CRISTO está agora se aproximando de vocês, não no plano
da sua dimensão física, mas nos planos mais sutis.

Vocês irão perceber o calor, a irradiação e o Amor.

Ir para eles, é estar indo para vocês.
Isto é regozijar a sua Eternidade.

Isto é regozijar a permanência da Alegria eterna.
Isto é regozijar a Plenitude.

Isto é regozijar a totalidade, o Todo, tudo que permanece, para alguns de vocês,
ainda, nesta densidade, para ancorar, da forma que lhes disse o Arcanjo Miguel,

a Luz e para irradiar esta Luz, não mais por uma vontade, mas pelo estado de Ser e de Alegria.

É onde vocês irão auxiliar, ao seu modo, para estabilizar a nova dimensão, a nova Verdade.

Nós lhes agradecemos por estar aqui e por ter trabalhado, para vocês, mas também no Serviço, aos seus
irmãos, da Verdade disto que vocês são.

Nós estamos confiantes, agora, no resultado que isto representa.
Nós estamos confiantes no estabelecimento do reino da Alegria eterna.

Nós estamos confiantes de nos reencontrarmos.
Nós estamos confiantes diante da sua humildade e da sua grandiosidade.

Nós estamos aqui para acolhê-los, como vocês nos têm acolhido.
Nós estamos aqui para cumprir a promessa da volta de CRISTO, na Glória.

Então, assim que vocês tiverem proclamado os Arcanjos, chamem pela minha Radiância, pela minha Presença,
peçam também à minha manifestação, já em vocês, para vocês e para os outros.

Isto é muito simples.

Não há distância, entre vocês e Eu, que esta que vocês aceitam abandonar.

Eu sou sua Mãe.

E como Mãe, eu conheço a todos, individualmente, sem exceção.

Isto pode, certamente, parecer insano ao seu cérebro, mas justamente a acepção profunda disto que eu sou é
neste nível e em nenhum outro.

Então, meus Filhos Bem Amados, tenham tempo para vocês.

Tenham tempo para acolher, para perceber, para sentir e Vibrar na minha Presença.

Tenham tempo para servir, para ajudar e amar aqueles que vacilam, aqueles que sofrem e que não têm
acesso, no momento, a isto.

Eu tenho um pensamento todo especial por eles, pela sua distância comigo.

Mas, no entanto, vocês são, temporariamente, os meus intercessores junto a eles.

Falem sobre Mim, falem do que vocês sentem, do que vocês entendem,



do que vocês percebem da minha Presença e do que Eu sou.

Façam-no na Verdade e não conforme as obras ou os dados históricos.

Mas, realmente, relatando a Veracidade do instante, na sua Presença.

Cada minuto, cada dia de seu tempo que transcorre, dá-me Alegria, pois eu sei que, em breve, estaremos
todos juntos, que logo, tudo isto que têm vivido e que denominam, agora, sofrimentos e coisas intoleráveis, irão

se dissolver na Glória do Amor de nos reencontrarmos e na Vibração da Luz.

Vocês devem permanecer na confiança total.
Vocês devem permanecer na fé total.

Para sentir, em vocês, isto que Eu sou.

Além das imagens construídas, além dos fatos, históricos ou não, vocês devem, se o aceitarem, e na
simplicidade, acolher a minha Presença.

Eu vou proceder, eu mesma, por toques, com cada um de vocês.

A seu ritmo, gradativamente e à medida que vocês se abrirem ao meu acolhimento, eu me aproximo de vocês.

Vocês irão me encontrar na natureza, no seu ser interior, nos momentos propícios ao Abandono e à Fé, vocês
irão me encontrar perto da água, vocês irão me encontrar perto das árvores, vocês irão me encontrar também

quando vocês estabelecerem uma relação sincera e autêntica com os seus Irmãos e as suas Irmãs.

Isto que acontece na Terra, e que irá acontecer, está justamente associado à distância importante que certas
almas colocaram entre nossos planos e o seu intuito.

Isto faz parte da experiência do livre arbítrio.

Nós não podemos, até certo ponto, intervir sobre este livre arbítrio.

Entretanto, nós estamos Presentes.

Nós vigiamos e preparamos o nosso reencontro.

À medida que tiverem confiança e fé nisso que vocês são, eu irei me aproximar de vocês e vocês irão
estabelecer esta nova Consciência.

Vocês verão as coisas ao seu redor, próximo à sua atmosfera, se modificar e ir em direção à certeza interior,
no sentido da liberação dos sofrimentos e dos constrangimentos, ligados a esta sociedade onde as relações

não são consoantes com o Amor.

À medida que vivenciarem esta Graça, vocês vão constatar que vários elementos da vida de vocês irão mudar,
tornando-se simples, que o medo do amanhã se atenua e desaparece, que à medida que vocês se tornarem
centrados, na humildade do seu Coração, neste momento, a cada novo momento, vocês vão se encontrar em

ressonância com a minha Presença, com aquelas dos mundos da Luz Autêntica que os aproximam da sua
Ressurreição, que os aproximam do seu retorno a casa.

Vocês devem tornar a ser como Crianças.

Estar na Fé e na Confiança e não necessariamente procurar compreender ou elucidar, mas, bem mais, viver o
momento, vivenciar a nossa conexão, vivenciar o nosso reencontro e prepará-lo.

Certamente, para alguns de vocês, a vida os chamam novamente para as atividades externas, para participar de
entretenimentos desta vida e também desta Ilusão.

No entanto, alguns de vocês já estão mais ou menos liberados, totalmente, de certos jugos.

Tudo o que se manifeste à sua Consciência e à sua Vida, a partir do momento que permanecerem na
humildade, na simplicidade, no Coração e na conexão, contribui para a sua liberação, de uma maneira ou de

outra.

Não duvidem.
Nada, hoje, acontece por acaso.

Vocês estão na época da Revelação e da Resolução.
Tudo o que acontece a vocês tem um sentido.

Tudo o que acontece a vocês permite a minha Presença.
Portanto, aceitem-no.



Cultivem o que os aproximam da simplicidade e da evidência.

Cultivem o que os aproximam de um estado de leveza e de Alegria interior.

Aquilo que os distanciam, afastam vocês do seu caminho.

Aquilo que os distanciam da Alegria do Coração, não participa do seu retorno à Unidade.

Além das reações muito lógicas durante um evento, tentem entrar no momento, tentem entender a imanência e
a conexão com a minha Presença e com a Presença dos incontáveis Seres em vigília ao que vem.

Bem Amados Filhos da Luz, meus Filhos Bem Amados, isto que têm que ser vivenciado será fácil e alegre se
se colocarem, pela sua conexão, sob a minha proteção.

Se permanecerem sob a influência das forças celestes da Luz Autêntica, se a sua Fé e sua Verdade se
voltarem para nós, nada de penoso, nada contrário à sua própria Verdade, poderá afetá-los de maneira alguma.

Vocês irão atravessar este período curto com ligeireza e é isto que eu espero para vocês: que vocês
cheguem, aos acontecimentos, permanecendo no instante, permanecendo no seu centro e na sua Verdade.

Essa é a sua garantia da alma e do Espírito, para vocês e para aqueles que os cercam, passo a passo.

Então, Bem Amados Filhos da Luz e à sua Luz, juntos, em breve, nós iremos chegar, para viver cada instante
em Consciência e em conexão com os nossos planos, para nos reunificar, para nunca mais sermos separados.

É por estas simples palavras, associadas à Vibração da minha Presença, que eu peço a vocês agora para
acolher pelo Silêncio que eu concebi.

Esta é a minha bênção e os meus agradecimentos.

Eu os abençoo e lhes digo até muito em breve, em vocês.

************
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Bem amados Filhos do Amor, não existe, em sua densidade, qualquer incerteza quanto à sua filiação a mais alta, que é aquela do
Amor e aquela de serem meus Filhos.

Não existe, entre vocês e eu, separação que não possa ser eliminada.

Hoje, e muito em breve, vocês tornar-se-ão conscientes de nossa relação, de cada um de vocês a mim, e de mim a cada um de
vocês. Vocês reencontrarão, se o desejam (quanto a mim, eu o desejo para cada um de vocês), sua Confiança a mais Luminosa a

minha Presença.

Bem amados Filhos do Amor, muitas coisas, hoje, revelam-se a vocês e em vocês. Muitas almas humanas, nesta Dimensão,
conectam-se a elas mesmas. Ao se conectarem a vocês mesmos, vocês se conectam de novo a mim.

Não se esqueçam nunca (e em breve essa será uma Verdade estabelecida), que eu sou aquela que os ama de toda eternidade e que
os espera.

O caminho está agora aberto, está traçado. Resta-lhes tomar um passo firme a fim de voltar às moradas da Alegria eterna, às
moradas da Paz suprema, aos domínios da Unidade. Eu os espero.

Eu venho, muito em breve, diante de vocês, individualmente. A hora é da cura, a hora é da Paz e, sobretudo, a hora é de nossos
reencontros, muito em breve.

Dando um passo para vocês, vocês se aproximam de mim, assim como eu me aproximei de vocês.

***

Não se deixe, de modo algum, se perturbarem e se comoverem pela desconstrução final do Arcanjo Miguel. O que lhes é tirado é o
supérfluo. O que lhes será tirado é o que os impedem de perceberem a Verdade.

Em sua presença a vocês mesmos, nada há a temer, nada há a duvidar.

No Amor está tudo.
No Amor está a Unidade.

Ao alinharem-se com o que vocês são, em Amor e em Verdade, vocês serão protegidos por meu Manto, mas também pela Radiação
de sua própria Presença.

MARIA - 5 de novembro de 2009
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Compreendam bem que a dificuldade que alguns perceberão não é de nosso feito, mas sim do feito do homem por si.

Não há, propriamente falando, e em Verdade, qualquer punição. A justiça Divina é imanente do Amor, a justiça da Fonte é Amor.

Alguns seres serão chamados até nós. Não temam.
Em vocês, encontra-se a Beleza.

Em vocês, encontra-se a Paz.
Em vocês, encontra-se o Amor.

No exterior, ele será apenas temporário e jamais eterno. Em vocês, está a paz e, portanto, eterna, o Amor eterno e a segurança
eterna.

Em vocês não há dúvida, as dúvidas estão no exterior.
Quanto melhor vocês se aproximarem de seu Ser e de sua Presença, melhor estarão na Alegria, na segurança.

Quanto melhor se aproximarem de sua Eternidade, melhor perceberão meu Amor e seu Amor.

Nós somos uma multidão da Luz Autêntica a esperar, como vocês, esses momentos. Esses momentos estão aí, agora.
Não há qualquer projeção a fazer num futuro, mesmo próximo, porque o muito em breve é hoje.

***

Esta fase é essencial, não mais de preparação, mas de integração em sua Unidade e no Amor.
A única questão não se põe em dúvida ou em certeza, mas, sim, no amor ou em meu Amor.

Vocês vão penetrar diretamente este Amor nesta Alegria?
Vocês vão penetrar diretamente e de pleno Coração na Liberdade que lhes é ofertada e revelada ou vocês vão duvidar e continuar

a andar nos caminhos da dualidade?

Recordem que a Luz Autêntica propõe e não impõe jamais e não julga jamais.
Nada mais externo a vocês mesmos os julgará, se não o fazem vocês mesmos, da distância existente entre o ser autêntico que vocês

são e o ser que vocês vivem nesta dualidade.

Quanto melhor sua Vibração e seu Coração estiverem nesta dimensão, melhor vocês viverão a Revelação.

Vocês estão, desde hoje, nos últimos tempos, não de um final hipotético, mas de um novo nascimento em seu ser.
Nascimento para a Alegria.

Nascimento para a Verdade, Nascimento em um mundo onde não existe mais a Sombra, nem projetada, nem interior.

Nascimento para a Alegria, se vocês a desejam. Isso é o final de sua divisão, de sua fragmentação, o final do sofrimento também, o
final da ilusão, o retorno a casa.

Inúmeras coisas revelam-se, em vocês e ao seu redor. Esse número irá aumentando. A revelação é por vezes rude, mas ela não tem
rudeza senão o aspecto, porque ela os conduz a seu ser, a sua Essência, a sua Eternidade.

Meu Amor por vocês é indestrutível.
Eu os espero e os aguardo.

Eu os espero para acolhê-los em meu Seio, em minha Radiância, em sua Eternidade.

As palavras que pronuncio por esse canal são bem pobres para manifestar o que os espera.
Para chegar até mim vocês devem deixar morrer o que deve morrer e deixar eclodir o que deve nascer.

Não se embaracem com reflexões, com pesos, venham para sua simplicidade.

A Unidade é simples, ela não é construção, mas ela é, tão simplesmente.

Bem Amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um, sua carne os liga à minha Essência. Eu imprimi em vocês, em sua carne, a marca de
minha Presença e a marca de sua Liberdade.

Assim, a hora é chegada para se abrirem.
A hora é chegada de realizar e verificar sua Unidade, sua Alegria.

Eu lhes peço, também, se querem voltar a mim e em mim, que não sejam duros com vocês mesmos ou com seus irmãos e irmãs que
não fizeram essa escolha.

Não se deixem assombrar pelos elementos exteriores que estão a sua porta. Não se deixem perturbar por este exterior.

Se é sua escolha, vão para onde se encontra a Alegria, ela está em vocês e em nenhum outro lugar.
Eu os ajudarei, se vocês me chamarem pelo coração e não pela cabeça.

Minha Presença, minha Radiância e minha Proteção lhes são adquiridas, assim como a Presença das múltiplas Entidades e
Consciências de Luz de todas as Dimensões Unificadas que se preparam para acolhê-los, que se preparam para recolhê-los na Luz

Una.



Nós esperamos que vocês escolham a Liberdade e a Liberação, a fim de penetrar as moradas da Alegria eterna e as moradas da
Verdade.

Minha Presença é perceptível em sua Consciência a partir do momento em que seu Coração se volte para vocês mesmos, em que
cessem os jogos da dualidade, em que vocês cessem os jogos de poder.

O Amor de minha Presença em sua Presença lhes é adquirido. Sua Luz, se a aceita, será uma aba de paz para as almas humanas que
não conhecem o caminho de retorno à Unidade.

A melhor ajuda será essa: serem vocês mesmos.

Hoje, mesmo se vocês não o percebem ainda, vivem momentos únicos em suas peregrinações múltiplas, além mesmo desta
densidade.

O retorno à Luz é sempre um momento único, mas, nesses momentos únicos, é que são mais fortes, mais intensos que outros, em
particular quando o jugo da opressão, o jugo da mentira, caem, quando a Verdade se revela na simplicidade e seu esplendor. Esses

momentos estão aí.

***

Dentro de alguns dias as emissões de Luz extremamente novas para vocês nesta densidade vão penetrar seu sistema Solar e sua
Consciência chamando em vocês, se esta é sua escolha, seu despertar.

A Vibração desta Luz é Amor, ela os chama em Amor, ela os chama no Coração, ela vem interpelá-los, também. Ela vem lhes
perguntar em Consciência: «O que você fez de sua vida? O que fez de sua vida, nesta vida? O que fez nos momentos anteriores?».

Esta interpelação vem solicitar-lhes, sem impor, que vocês se coloquem sob sua proteção.
O que vem é o Fogo, o Fogo do Amor, o Fogo da Liberdade, que dissipa toda Sombra e toda ilusão.

Uma Energia e uma Consciência novas aprontam-se para penetrar seu mundo.
Esta Energia e esta Consciência novas vão se interpenetrar com o que existe em sua Consciência e em sua Humanidade.

Ela não lhes pede senão uma coisa, se o deseja, que é acolhê-la em seu seio, em seu Coração, que lhe digam sim, um sim na adesão à
Liberdade, à Unidade, um sim na adesão a nosso reencontro, às nossas descobertas.

A hora é chegada da ressurreição.
Esta ressurreição é Alegria, ela é, em sua densidade, o final da densidade.

Ela é, em sua densidade, o fim do peso, o fim da ausência de alegria, o fim do vai-e-vem.

Ela vem em sua dinâmica própria, permitir em vocês a dinâmica da Alegria.

Certamente, para as almas humanas em que há distância importante entre o que eles são, no momento em que esta Luz chega e
que o que ela é, isso pode efetivamente provocar, de maneira exterior, certo número de aparentes desagrados, mas isso é nada,

estritamente nada.

A Consciência que anima os corpos nos quais vocês estão, carne de minha Essência, é eterna.
Nada, absolutamente nada pode dissolvê-la ou destruí-la.

Não creiam nos profetas da desgraça que anunciam qualquer destruição. Eles têm a visão exterior e absolutamente não a interior.

***

O que vem é Alegria, é Revelação, é despertar.

Alguns despertares, mesmo em sua densidade, algumas manhãs, podem ser pesados, mas, entretanto, são despertares.

Vocês devem aproximar-se da alegria, da leveza. Vocês devem afastar-se do que os aprisiona, do que os constrange, do que os
obriga.

A verdadeira responsabilidade e o verdadeiro sentido moral está aí, e em nenhum outro lugar.

Não é mais tempo, hoje, de dizer «amanhã».
Não é mais tempo, hoje, de dizer «mais tarde», porque o tempo é agora, porque, de lá onde estamos, sabemos o que vem, porque

dirigimos com Amor o que vem.

Permaneçam na Alegria, permaneçam simples e as coisas serão simples, alegres, sempre. A ressonância. Mantenham a ressonância
da Alegria e da Luz e o que vocês viverão será Alegria e Luz.

Afastem-se do medo, afastem-se do peso.
Entrem no domínio da leveza e da Liberdade, vocês são convidados.



Nós os convidamos a viver a Liberdade, a penetrar o Amor na autenticidade e na Verdade.
Não o amor humano que vocês enfrentaram e que apenas fizeram esconder a Verdade e a realidade do Amor.

A Luz e sua Vibração vem apreendê-los a fim de torná-los livres, a fim de tirar-lhes os pesos que os sitiaram desde tanto e tanto
tempo, se vocês aceitarem.

A decisão só pode vir de vocês e agora.
A preparação foi, para alguns de vocês, intensa, mais ou menos longa, mas o tempo da preparação terminou, vocês estão no tempo

da Revelação e de atualização da Luz.

***

Vocês não têm nada a defender, porque são Luz.
Vocês não têm nada a preservar, porque são preservados na Luz.

Coloquem o que lhes resta de Vida, nesta densidade, na leveza, na dignidade e na despreocupação da realidade da Luz que vem.

A nunciemA nunciem , por sua Presença e pelo brilho de seus olhos e pelo brilho de seu sorriso, o re ino d a L uzo re ino d a L uz .
Nenhuma palavra poderá jamais explicá-lo.

Somente seu estado de Presença a vocês mesmos poderá manifestá-lo.

Vocês entram agora nisso.
Todas as respostas estarão nesta revelação da Luz.

Na Luz, aliás, não há mais questões, há apenas evidência e Alegria, não há mais interrogação, mas exclamação e a Alegria e
promulgação da Alegria, se vocês a aceitam, se vocês respondem ao convite da Luz.

Tudo o que é Sombra e obstáculos em vocês, nessa carne, em seus diferentes mecanismos de evolução, nesta densidade, aliviar-se-
ão, transformar-se-ão.

Vocês vão descobrir sua dimensão de Filho da Unidade e de Filho da Lei do Um.
O que vem é grande Alegria.

Vocês são, bem amados filhos de minha Luz e de sua Luz, chamados a reviver, a entrar na ressurreição de seu Espírito, na nova
carne, na nova dimensão.

Como Mestres da Luz e Filhos da Luz, esta dimensão lhes é devolvida.
Percorram ainda a superfície desse mundo e anunciem  a boa nov aanunciem  a boa nov a , não por palavras, mas pela realização de sua Presença a vocês

mesmos, pelo brilho de seus olhos, pelo brilho de seu sorriso e, antes de tudo, pela Irradiação de seu Coração.

O Amor é a única potência eterna.
O Amor é a única potência capaz de varrer os últimos medos e os últimos sofrimentos em vocês e a seu redor.

Eu sou sua Mãe, de todos, sem exceção.
Então, como toda Mãe, eu sou a graça e eu sou o perdão, na totalidade e na eternidade. Não existe qualquer falta, não existe

qualquer sofrimento, não existe qualquer experiência ou qualquer erro que não possa ser lavado pela Luz do Amor.
Não existe qualquer crença limitante que não possa ser lavada no Fogo do Amor.

No silêncio do Coração, juntos, agora, meus bem amados, vamos comungar, entrar em Radiância.
Eu os amo.

Que possam vocês se amar a vocês mesmos tanto quanto eu os amo.

Que possam vocês participar da alegria e da paz.
Que possam vocês encontrar, em vocês, esta paz.

Eu lhes dou meu Amor porque vocês são Amor.

Juntos, agora, vivamos isso. Eu estou com vocês, agora. Vivamos isso.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=479

05 de Novembro de 2009

***

Versão do Francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem Amados humanos na encarnação.

Eu venho para esclarecer alguns conceitos que, neste fim de ano que se aproxima, me parecem fundamentais
para a sua compreensão, para a sua aceitação e para a sua transformação, se desejarem.

MARIA é o meu nome, como eu era conhecida na Terra quando caminhava nas trilhas da encarnação.

O meu nome no Céu não é MARIA.

O meu nome no Céu está ligado ao que eu sou, e o que eu sou, Rainha do Céu, pois, neste Céu, como em
outros Céus, fui eu que criei e que dei vida a uma Dimensão, há muito tempo.

E, como qualquer Criador trabalhando nas Dimensões do Pai ou da FONTE, o Criador deve concluir um projeto
e uma evolução, de acordo com o Amor e com a FONTE.

Isso remonta a muito tempo.

Rainha dos Céus, Rainha da Terra, desta Terra, como de tantas outras, onde engendrei as formas de vida no
que vocês chamam de Dimensão em que vivem (3ª Dimensão - 3D), como Criadora, nesses multiversos e

nesta Dimensão específica.

Assim como outras entidades criadoras (que são conhecidas sob o nome de Elohim, Nefilim, Gigantes) que se
manifestaram em momentos precisos da história da Humanidade, sobre esta Terra ou em outros lugares, eram

Almas ou Consciências que acompanharam até o fim a sua Criação, permanecendo para ajudar.

Além do papel histórico que me foi atribuído, o meu papel é principalmente, hoje, para vocês, como Mãe do
Céu.

Em breve, eu virei a vocês e eu virei do Céu.

MARIA - 21 de novembro de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Além do nome, outras manifestações da minha Presença ocorreram em meio mesmo a esta Terra, em meio
mesmo a esta civilização.

Várias Consciências Humanas são encarnadas sob a minha ressonância e sob a minha Vibração.

Muitos emissários percorreram em todos os sentidos o seu país e os demais, desde tempos imemoriais.

***

Eu sou a Criadora desta Dimensão e, como tal, vocês que tomaram emprestado as vestimentas desta
Dimensão, vocês são também meus filhos.

Mas, além de serem meus filhos, vocês são principalmente os filhos da FONTE, os filhos de Luz e os Seres de
Luz, plena e totalmente.

Vocês são também, como disse o Arcanjo MIGUEL, Sementes de Estrelas, correspondendo, assim, ao que
disse o meu Filho quando eu era MARIA: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

E também, como Ele disse: “há muitas moradas na casa do Pai”.

Hoje vocês se aproximam do momento final da Revelação.

Revelação sobre o que lhes diz respeito, sobre o que vocês são.

Revelação também sobre dados importantes referentes a uma série de
coisas que foram, no mínimo, deformadas, falsificadas, justamente em

relação ao que vocês denominam religiões.

A sua humanidade me atribuiu coisas que eu jamais pronunciei.

O meu coração de Mãe é aquele de uma Mãe que ama todos os seus filhos, sem exceção, e que nunca irá
castigar nenhum dos seus filhos, por uma simples razão, que é a de que eu os concebi e os criei livres, na

totalidade.

Entretanto, a liberdade que lhes outorguei e que criei nesta Dimensão foi, em tempos antigos, desviada da
FONTE e transformada por entidades de Consciência muito elevadas, que decidiram fugir da Luz e realizar

uma série de experiências específicas, fazendo com que Consciências livres, com que Consciências Estelares
penetrassem nesta densidade em que estão, perdendo toda conexão e toda lembrança da conexão com a

FONTE e com a Eternidade.

Assim, todos vocês aqui nesta Terra foram capturados e confinados em meio a uma prisão.

Esta prisão, hoje, alguns de vocês começam a perceber as paredes e as grades.

Outros em maior quantidade, em número e em frequência, não podem sequer imaginar que existe uma prisão,
que existem paredes ou grades.

Para eles, esta é a única Verdade, não existe outra realidade possível, não existe outra possibilidade de Vida
em outros lugares.

Nesse sentido, estas Consciências superiores que voluntariamente se privaram da FONTE, intitularam-se eles
mesmos Criadores e criaram leis (que vocês chamam de karma, de ação/reação, de eletromagnetismo, de

bem, de mal), enfim, tudo o que vocês conhecem em meio a esta densidade, alguns de vocês há centenas de
milhares de anos.

***

Então, evidentemente, hoje, quando os Arcanjos vêm lhes anunciar que vocês são muito mais do que isso que
acreditam ser, que vocês não são o corpo que habitam, que existe em vocês uma Dimensão de Luz escondida

e velada, vocês, é claro, têm dificuldade de aceitar.

Enquanto vocês não tiverem acesso ao que o Arcanjo MIGUEL denominou corpo de Estado de Ser, corpo de
Eternidade, isso pode parecer uma bela história, e ainda ela é a estrita Verdade.

E é esta Revelação, hoje, que eu faço a vocês.

O Arcanjo MIGUEL anunciou agora, durante vários meses, que ele vinha para
desconstruir, para derrubar os véus das suas próprias ilusões, disto que chamam

de ‘matriz’, pois isto é uma matriz.

E uma matriz é o que permite empreender uma gestação.

Esta gestação era uma experiência como qualquer outra, mas agora esta
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Esta gestação era uma experiência como qualquer outra, mas agora esta
experiência terminou; ela não tem mais razão de ser em meio ao que é a Vida

ilimitada, em meio ao que é a Vida além do bem e do mal.

Então, voltando ao que eu estava dizendo, como podem acreditar que eu tivesse
vindo, em algum momento, sob forma de aparição, para dar mensagens de castigo ou de punição aos meus
filhos?

Nada disto é verdade.

Nada disto existiu, mas, entretanto, vocês devem compreender que vocês não têm que julgar ou condenar
aqueles que voluntariamente os desligaram da FONTE.

Esses criadores, esses ‘meninos malvados’ (como os chama o grande Melquizedeque OMRAAM), são
também filhos da FONTE, mesmo eles não reconhecendo isso agora.

Então, tampouco, eles não têm que ser julgados.

Como vocês querem se esquivar da ação/reação se vocês mesmos mantiverem a ação/reação?

Meu Filho em diversas ocasiões manifestou este conceito, explicando a diferença entre a Lei de Talião (que
prevaleceu durante a sua vida) [‘olho por olho, dente por dente’] e a Lei de ação da Graça que ele veio instalar e
instaurar.

No entanto, hoje, as circunstâncias da sua vida (através da sociedade que construíram, das regras sociais que
elaboraram, dos laços familiares que foram criados, dos vários vínculos que se formaram) jamais irão libertá-
los, pois não há liberdade no mundo que vocês exploram, há apenas ilusões de liberdade.

A verdadeira libertação, a verdadeira liberdade, está além da sua prisão, mesmo esta prisão tendo permitido
a alguns de vocês a elevação da Luz, apesar do véu do esquecimento.

***

Agora a FONTE decretou (o Conclave Arcangélico acompanhou e o conjunto dos 24 Anciãos permitindo, pelo
seu trabalho, e pelo trabalho de vocês, também, Bem Amados Filhos) a restituição da sua liberdade.

Uma série de forças e de Consciências presentes na sua Terra não deseja, é claro, que fiquem livres; elas
querem mantê-los aprisionados, escravizados, escravos.

Escravos do quê?

Dos seus condicionamentos, dos seus temores, de todos os fatores que fizeram com que, para vocês, a única
realidade seja aquela que vivem e que nada do que existe além, nada do que existe além do véu da morte e da

encarnação, seja real, nem tenha sentido, nem seja tangível.

Hoje, isso deve cessar.

Hoje, vocês devem redescobrir a sua dimensão de Amor e de Eternidade.

Nisso, o Arcanjo MIGUEL (e no que vocês realizaram) permitiu, a um número cada vez maior, reconectar e
reviver esta Dimensão de Eternidade.

E o que vocês descobriram?

Para aqueles de vocês que tiveram acesso ao novo estado de Consciência, bem, vocês percebem que ainda
estão na prisão, mas que, entretanto, vocês sabem que estão na prisão e que além dela existem mundos de
beleza, mundos de Unidade, onde o bem e o mal não têm mais domínio, onde a Vida é dança permanente e

expansão permanente, na Luz e na Alegria, onde a Sombra não mais existe; eis o paradoxo.

Agora vocês podem escalar a montanha, entrar neste estado de Estado de Ser, para aceitar a consistência e
a Consciência.

E, para isso, basta dar um passo.

O Arcanjo ANAEL falou longamente desde o início da desconstrução do ano
Micaélico.

Dar um passo para a Luz significa dar um passo além das crenças que os
aprisionam, seja de forma familiar, religiosa ou educativa.

Vocês devem superar.

Vocês devem ir em direção à Luz e isso deve ser para vocês uma busca
essencial.
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Esta procura não é uma palavra em vão, ela não é uma Luz imaginada ou
fantasiada por detrás dos seus olhos fechados.

Ela é, acima de tudo, Vibração, e a Vibração é a Consciência.

E se a sua Consciência vibrar além da sua prisão, vocês vão achar facilmente acesso a outros estados de si
mesmos, bem mais livres, bem mais amplos e muito mais luminosos.

Esses estados de si mesmos (em outros Espaço/Tempos, denominados outras Dimensões) são desprovidos
de medo, de Ilusão e, sobretudo, de ação e reação.

Nunca eu falaria de outra forma com os meus filhos.

***

Eu venho lhes trazer a liberdade e a libertação.

Eu não venho para castigá-los, para puni-los.

Do mesmo modo que o Mestre da Luz, o meu Divino Filho, que vocês chamam de CRISTO, vem libertá-los.

Ele vai libertá-los pela Luz.

Ele vai chamá-los para Ele, muito em breve.

No entanto, para responder ao apelo, é preciso manter, como ele lhes disse, a
sua casa limpa.

O que é uma casa limpa?

É uma casa em que o medo desaparece diante da Alegria.

É uma casa em que vocês constatam que existem vários andares e que a sua Consciência pode ir de um andar
a outro e não permanecer no piso térreo.

É também se entregar à Inteligência da Luz e à Inteligência da Criação, além desta Ilusão, criada por aquele
que se autodenominou Deus ou Diabo.

A mesma entidade que, sob muitas aparências, os escravizou cada vez mais na dualidade, na Lei de ação-
reação, de bem e de mal, a qualquer coisa que os aprisionava e que ainda os prende e que, se ela

continuasse, iria trancá-los totalmente até o momento de extinguir, em vocês, o mínimo sinal de Luz, o mínimo
sinal de Alegria, de felicidade, rompendo todos os laços.

Isso, a FONTE Unitária jamais aceitaria.

Eu, como Divina MARIA, venho cumprir o que a FONTE decretou.

O Conclave Arcangélico me entregou as chaves.

Em breve, eu irei me encaminhar a toda a Humanidade, pela porta do Coração, pois não pode ser de outra
forma.

Eu apenas posso alcançá-los com o Coração.

Eu não posso alcançá-los através das aparições.

Eu não posso alcançá-los através das palavras, mas unicamente pela Vibração do Coração.

Isto é para breve.

Entretanto, existem alguns fenômenos específicos em relação à desconstrução total da Ilusão, a qual se iniciou
no mês de abril deste ano (2009).

Isso poderá se estender muito além do final deste ano.

Mas, no entanto, durante essas últimas semanas do seu ano terrestre, muitas mudanças devem acontecer na
vida de vocês, no seu mundo.

Isto não é punição nem castigo de qualquer entidade da Luz, mas está ligado a resistências à Luz.

O ponto de vista não é de todo o mesmo.

Evidentemente, algumas entidades irão lhes dizer que isto é o castigo pela falta de Amor da Humanidade.

Novamente, a culpabilidade.

http://api.ning.com/files/nvKRpWglShqPmXgiKAQJf5jzwKoAekf1Jit*uyk07TNmL*Wco9U7C5aeYd3iYmDmSyJiggys2B22zR--UJp1EPGKbC34w-Ht/kiristicristo19.jpg


Novamente, a dualidade.

Mas subentender e dizê-lo, estritamente nada significa.

Este não é o seu jogo.

Vocês foram forçados a jogar e foram aprisionados neste jogo.

Acreditem realmente que, nós, Forças da Luz, nós, da Confederação Intergaláctica em meio aos multiversos,
temos procurado a maneira de romper este sortilégio e de tirá-los da sua prisão, sempre respeitando o

sacrossanto livre arbítrio, tal como definido pela própria FONTE, permitindo esta experiência em meio ao que
denominam encarnação.

Isto foi feito neste verão (inverno, no hemisfério Sul).

***

Hoje, o ser humano, se ele desejar, se ele abandonar o medo para entrar no Amor, se ele abandonar as
limitações para entrar no ilimitado, se ele aceitar que isto é possível, então, vai ser possível realmente viajar

nesses espaços, dentro de pouco tempo, até mesmo.

A Radiância do Arcanjo URIEL, que deveria se manifestar somente a partir do ano de
2011, manifesta-se a vocês, de forma antecipada, para fazê-los viver em meio

mesmo a esta densidade a experiência da Luz, sem mesmo abandonar este corpo, e
ir ao Estado de Ser no seu corpo de Eternidade, mesmo neste corpo fragmentado,

dividido, que vocês habitam (que foi falsificado, devo lembrar-lhes, e isto não foi obra
minha).

Vocês têm agora a possibilidade de recuperar plenamente a sua Unidade.

Neste sentido, as Radiâncias Arcangélicas, incluindo a Radiância do Arcanjo URIEL,
permitem-lhes vivê-la.

Isto lhes será proposto, acompanhado da minha Presença, ao final desta intervenção.

***

Bem Amados filhos da Luz, Bem Amadas Sementes de Estrelas, como lhes disse MIGUEL, vocês são livres,
de toda a Eternidade.

A escravidão acabou.

Vocês podem, se desejarem, libertarem-se.

Como se libertar?

Bem, isto é muito simples: não tem que resistir, não tem que entrar em oposição seja ao que for.

Há simplesmente que ser, que manifestar a Presença, manifestar a Vibração da Luz, no seu corpo, aqui
mesmo.

Assim, vocês vão elevar a sua Vibração e vão penetrar gradativamente, passo a passo, ou de maneira
fulgurante, de acordo com o seu caminho de alma, nos domínios do ilimitado, nos domínios da Eternidade.

Isto está aberto a qualquer um de vocês.

Não existe nenhuma limitação de qualquer natureza (de idade, de doenças).

Os únicos limites são aqueles que vocês mesmos colocam no nível das suas próprias crenças e da sua
própria desconfiança.

O que acontece neste fim de tempo e neste fim de ano é realmente uma Revelação.

Vocês não têm do que ter receio, do que temer, mas sim que esperar e acolher, pois é esta a Luz que se verte
para vocês.

Então, algumas entidades irão lhes dizer que isto é castigo.

Nunca acreditem.

O único castigo que teria, seria para aqueles que mantiveram essa dualidade e que se recusaram a ir para a
Unidade.
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Ir para a Unidade não significa perder o material, mas transformar esta materialidade em algo mais leve, onde a
Sombra não tem o mesmo peso, ou a ação/reação não tem mais este peso que eu qualifico de demoníaco,

que os escraviza cada vez mais, e mais profundamente, nesta Dimensão, privando-os de toda a Luz e do
acesso à FONTE.

***

A FONTE é Unitária.

A FONTE é Bondade.

A FONTE é Vibração.

A FONTE é Amor.

Ela não é outra coisa.

Não existe qualquer Deus vingativo a não ser aquele que se intitulou assim e que é ele mesmo o Diabo,
jogando então o ‘duplo jogo’ daquele que pune e daquele que recompensa a todos que participam, levando-os

ainda mais em meio à Ilusão.

A palavra correta para a Luz é A Fonte ('La Source'), a Unidade.

Vocês são os filhos da Lei Unitária, pois, todos vocês, foram criados e vocês
são criados, vocês mesmos, pela intercessão da Unidade.

Vocês não podem pertencer à multiplicidade e ainda menos ao que gostaria
de aprisioná-los totalmente.

Vocês foram criados livres e devem recuperar a sua liberdade.

A sua liberdade está além do que é contingente, além de todas as crenças
que foram adicionadas, camada por camada, durante as suas encarnações.

Se vocês pararem por um momento a agitação do seu mental, a agitação das
suas emoções, a agitação da sua vida social, mesmo que por um instante, e se alinharem com vocês

mesmos, vocês vão sentir a Presença da Unidade em si.

Isto ocorre, novamente, por pequenos toques ou pela fulgurância, de acordo com o número de camadas que
foram adicionadas desde a sua chegada nesta Dimensão.

Hoje, e dentro de pouco tempo, a Terra vai viver momentos únicos da sua história.

O mundo de Luz poderá finalmente irromper nesta densidade.

A Luz que vocês veem com seus olhos não é a Luz.

O Sol que visualizam com seus olhos não é o Sol.

Tudo isso em que vocês acreditaram não existe.

O que existe é a Alegria interior, é o ser de Luz em vocês, a criança Interior que pede para nascer, para
manifestar-se e para reinventar-se ela mesma na Alegria.

O restante são restrições colocadas pelos sistemas de controle, sejam eles quais forem (sistemas de controle
social, político, religioso, sistemas de controle em todos os níveis), direcionando-os a valores ilusórios, valores

passageiros e não Eternos.

***

O verdadeiro valor é a Unidade da Luz.

O verdadeiro valor é a persistência da Consciência e não a sua extinção durante a passagem pelas portas da
morte.

Vocês vão redescobrir, alguns de vocês, a Eternidade da sua Consciência nesta dimensão de Estado de Ser.

Vários de vocês, como lhes disse o Arcanjo JOFIEL, encontram, pouco a pouco, cada
um à sua maneira, a ligação com o seu Anjo Guardião, que é a porta de acesso a

outras Dimensões.

As outras Dimensões não são uma Ilusão, eu diria até mesmo que elas são muito mais
tangíveis do que a Ilusão que vocês vivenciam.
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Entretanto, vocês estão tão habituados a esta Ilusão, tão habituados a viver sem
contestar coisas específicas.

Hoje, a Humanidade tem dificuldade de aceitar isso.

No entanto, a Revelação da Luz se faz para todos, no seu próprio ritmo.

Ninguém poderá ignorar, quando chegar a hora, o que é a Luz e o que ela não é, o que
é a Unidade e o que ela não é.

Então, aqueles que escolherem perpetuar a dualidade ou perpetuar a ausência da Luz deverão passar por
algumas etapas e transformações.

Já os seres que aceitarem a Unidade e o Estado de Ser vão penetrar pouco a pouco nos domínios da Alegria
interior, onde nenhuma emoção, onde nenhum pensamento poderá perturbar este estado.

Isso não é para daqui a dez anos, isso não é para daqui a cinco anos do seu ano terrestre, isto já começou,
agora, há vários meses.

Esta transformação, vocês a vivenciam no seu ritmo.

Ela tem um único objetivo: devolvê-los à Alegria e à Liberdade, por que é isto que vocês são.

***

Nos mundos além desta Dimensão dissociada, todos os conceitos que
denominam sofrimento, sacrifício, Sombra, dualidade, não existem.

Isto era uma Criação de Deus e do Diabo, a mesma entidade que manipulou, desde muito tempo, as forças
eletromagnéticas, que fez a coesão de muitas forças nesta parte da Galáxia, que trancou o seu Sistema Solar

em uma tríplice prisão conhecida dos seus cientistas.

Esta prisão tripla está se desagregando, neste momento; vocês não têm que se preocupar.

A magnetosfera está desaparecendo, a ionosfera está em processo de mudança e isso foi escondido de
vocês, é claro, voluntariamente.

A própria heliosfera, que é a última camada que aprisiona o seu Sistema Solar, está se desintegrando.

Isto não vai resultar em alguma morte, mas no seu despertar final nos domínios da Alegria, onde a FONTE
poderá de novo preenchê-los, porque vocês vão se tornar, vocês mesmos, a FONTE e vão viver em harmonia

com a Vibração da FONTE.

Isto é para agora.

A única coisa que vocês têm que fazer, e que eu queria lhes dizer, é para não acreditar neste novo cenário,
porque a crença não lhes trará qualquer Vibração, mas simplesmente para vivê-lo, para tentar fazer a

experiência, para acolher a Vibração da FONTE Unitária e principalmente a Vibração do Mestre da Luz que
retorna este ano, entre vocês, de maneira Vibratória, vindo despertar as Consciências ainda adormecidas.

Há, no entanto, um grande movimento de liberação sobre a superfície desta Terra.

Obviamente, as forças de resistência são numerosas e são elas que vão sofrer, em vocês e fora de vocês,
porque elas recusam a Alegria, porque elas recusam a Liberdade, e a ausência de Liberdade causa sofrimento.

Assim, nas próximas semanas vocês serão solicitados a entrar em ação.
Entrar em ação significa aceitar e acolher as Vibrações que vão se verter sobre vocês.

Estas Vibrações vêm de muito longe, no sentido cosmológico.

Elas vêm de diferentes locais do Céu.

Elas representam a Luz Metatrônica.

Elas representam a Luz da FONTE.

Elas representam a Luz, aquela que MIGUEL denominou Ultravioleta, que está associada à destruição da
heliosfera e, portanto, à sua permeabilidade para a Luz, em meio mesmo à sua Ilusão.



***

A Vibração da Luz é uma Vibração da Verdade.

Alguns meios lhes foram passados para despertar em vocês o que foi denominado a Coroa Radiante do
Coração e a Coroa Radiante da cabeça.

Elas representam também o que foi chamado de “Corações unidos de Jesus e de Maria”.

Vocês têm, em vocês, todas as possibilidades Vibratórias para alcançar este estado.

Para isso, vocês precisam literalmente conectar, ligar-se à Luz Vibral, acolhê-la em vocês, senti-la Vibrar em
vocês, auxiliando-se das diferentes técnicas que lhes foram fornecidas.

Mas, em todo o caso, uma coisa é certa, bem Amados, vocês devem se alegrar, porque este é um momento
para regozijo.

Como lhes foi dito e repetido, em várias ocasiões, pelo Arcanjo MIGUEL, não se deixem envolver pelas
imagens deste mundo; elas são apenas destruição, doença,sofrimento.

Elas só existem porque vocês lhes deram crédito e acreditaram, e elas não existem em nenhum outro lugar a
não ser na sua fé e em suas crenças.

O resultado deste mundo é apenas o aval que vocês lhe consentiram, a um dado momento, e ainda assim
vocês não são nem culpados, nem responsáveis.

Cabe a vocês simplesmente decretar, na sua Vibração e no seu Coração, que a experiência do sofrimento não
tem mais que existir, que a Luz é o seu objetivo, que em meio a esta Luz há uma Inteligência e há uma Unidade.

Em meio a esta Luz, nada, absolutamente nada poderá perturbar ou afrontar a Unidade que vocês são.

Todo o jogo da dualidade, de Diabo / Deus, é para fazê-los acreditar nessa dualidade porque, estando sob o
seu controle, ele está vencendo, fazendo-os o bem ou o mal.

O que lhes é pedido, obviamente, é para elevar-se além do bem e do mal, para penetrar na Vibração da
Unidade que é Luz e para conectar com a FONTE e nada mais.

Nesse momento, a sua vida tornar-se-á clara, a sincronia, a Fluidez, a Unidade estarão atuando e vocês nada
terão que temer.

Basta avançar com a Vibração da Luz, com a Vibração da Inteligência e nada mais.

Aí está, meus bem Amados filhos, o que eu tinha para dizer-lhes antes deste fim de ano que está chegando
para vocês.

Muitas coisas ainda vão mudar, ao redor de vocês, neste mundo.

Isto está em andamento, isto vai muito rápido e isto irá cada vez mais rápido.

Mas vocês, vocês devem permanecer na sua Unidade e na sua Divindade, pois a Alegria será encontrada aqui
e em nenhum outro lugar.

Nenhuma circunstância externa poderá proporcionar a Alegria da Luz.

Quando passarem por esta experiência, uma primeira vez, vocês não poderão nunca mais duvidar, vocês não
poderão nunca mais considerar este mundo como outra coisa além do que ele é, e não como o Deus / Diabo

desejava fazê-los acreditar.

Lembrem da sua dimensão de Eternidade, chamem-na na sua alma, na sua Consciência, no seu Coração.

A solução para o seu desabrochar, a solução para o sofrimento está aqui e não pode estar em outro lugar.

Se vocês tiverem perguntas, bem Amados filhos, em relação a isso, eu posso bem lhes responder, sabendo
que o Arcanjo ANAEL, que vai me acompanhar, será capaz de entrar em detalhes mais técnicos sobre o que

eu acabei de dizer.
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***

Pergunta: a criação do corpo humano seria então falsificada?

A Criação deste corpo foi minha.

A falsificação, que consistiu em desligar esta Criação da FONTE, foi feita pelo que tem sido denominado
Arcontes ou, se preferir, por Deus e Diabo.

***

Pergunta: e sobre a Criação do Coração?

O Coração não foi criado.

O Coração é a Essência considerada para conectá-los com a FONTE.

O Coração é FONTE.

Toda a Criação, em meio aos multiversos e às multidimensões, desenvolve-se ao redor desse Coração.

Então o Coração está presente em qualquer Criação, em qualquer universo e em qualquer multimensão.

***
Pergunta: o que significa estar conectado com o ser Interior? Significa estar conectado com o corpo

etéreo, com a alma, com o Espírito, com a criança Interior?

A criança Interior é a Dimensão do ser que não tem mais medo do passado e que não tem mais medo do
futuro, pois ela vive totalmente o momento presente.

Ela acolhe o que vem como uma manifestação da Graça, que é a situação do que chamamos de criança
Interior.

Agora, viver neste estado não está associado a um contato com a Alma, nem a um contato com o Espírito.

O que tem sido denominado alma e Espírito, em meio mesmo à sua manifestação, são os resquícios do que é
chamado de corpo do Estado de Ser ou de corpo de Eternidade.

O corpo de Eternidade é um veículo multidimensional, capaz de viajar em todas as Dimensões e de mudar de
forma à vontade.

A Dimensão, nesta encarnação, do que vocês denominam alma, é uma coloração do seu caminho de Vida.

O que vocês chamam de Espírito não é senão a partícula Divina que foi mantida ativada no seu corpo para lhes
permitir encontrar o Estado de Ser.

Este tem sido o trabalho magistral dos Melquizedeque da época que, durante 50.000 anos, impediu que a
Divindade se desligasse de vocês, criando a individualidade, se não, hoje, esta Criação não poderia mais

retornar à FONTE.

Dessa forma, o corpo de Estado de Ser é uma Vibração da Luz Vibral permitindo-lhes escapar desta prisão,
mas também manifestar, nesta prisão, as Dimensões diferentes das que vocês conhecem.

Isto os faz penetrar diretamente, eu diria, e com plena Consciência, no seu corpo de Estado de Ser, que pode
ser um corpo de Luz, um corpo de Cristal ou outro, mas, em todo caso, um corpo que não é limitado, de

qualquer maneira, pelas leis de ação / reação deste universo.

***

Pergunta: o ser que você chama de Arconte, poderia nos dizer quem ele é e onde ele está?

Ele está por toda a parte.

Ele se infiltrou no conjunto desta Criação.

Eu poderia dizer que, agora, vocês são os meus filhos, mas que o corpo de vocês pertence a ele.

Ele é aquele que se alimenta de todas as formas-pensamento de dualidade que vocês emitem, de todas as
suas guerras, de todos os sofrimento, de todas as emoções e de todas as religiões que foram criadas por ele



próprio.

Esta entidade evolui em meio ao que chamam de mundos intermediários, ou, em outras palavras, denominadas
4ª Dimensão e 2ª Dimensão.

Eles são um grupo de entidades que conseguiram isolar este Sistema Solar da FONTE, como de outros
sistemas solares, em outros locais.

Nomeá-lo é inútil.

Ele é onipresente.

O que vocês veem na sua densidade, nisso que se trava hoje, é efetivamente o último combate nesta
densidade.

Como vocês sabem o Arcanjo MIGUEL, que tem sido representado como um combatente, não luta no sentido
que vocês querem dizer.

Ele veio estabelecer o reino da Luz, o que não é bem a mesma coisa, pois a Sombra apenas pode se apagar
diante da Luz.

O problema é que a Luz não podia penetrar em meio a esta Sombra, até agora.

Qualquer entidade que se manifestava na sua densidade era presa pela matriz e, então, obrigada a reencarnar,
perdendo o senso da sua origem estelar.

Somente os imortais, somente CRISTO e somente alguns seres puderam escapar desse condicionamento.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***
Meus bem Amados filhos da Luz, bem Amadas Sementes de Estrelas e Seres de Luz, na Unidade e na

Verdade, eu lhes transmito o meu Amor de Mãe.

E, como Mãe do Céu, eu lhes digo até muito em breve.

Eu não posso senão encorajá-los a se abrirem para a realidade da Unidade e para a Verdade da Unidade.

Sejam abençoados e até logo.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebbdc.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-21_novembre_2009-articlebbdc...
21 de novembro de 2009

(Publicado em 25 de dezembro de 2009)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Queridas crianças, assim como o sabem e assim como já lhes foi dito, nós chegaremos juntos, muito em breve, aos eventos
importantes relacionados à sua Consciência e ao seu futuro.

Durante o mês de Maio eu vou intervir, de forma solene, em meio à minha Frota e ao conjunto das entidades de natureza
feminina que participaram da impulsão desta Terra, desde tempos imemoriais.

Nós voltamos, agora, não para punir, como desejariam lhes fazer crer certas falsificações e certas manipulações.

Em breve eu voltarei para lhes recolher e lhes acolher em meio aos Domínios Unificados da Criação.

A cada vez que algumas almas chegam no céu, eu me manifesto a elas em uma função privilegiada que é a de lhes levar
minha graça e de lhes preencher com minha graça.

Minhas queridas crianças, agora, não há nada mais importante que ir para o essencial, que ir para a Alegria, que ir para a
leveza.

Devem, se desejar, se acalmarem para acolher, em vocês, a Vibração da Luz, a Vibração do retorno aos Mundos Unificados.

Nós somos muito numerosos, de diferentes horizontes, de diferentes mundos, de diferentes funções, para assegurar, nestes
eventos de sua Terra, sua elevação.

Devem determinar, em meio à sua Alma, ao seu Espírito se essa elevação, se essa translação é, para vocês, o objetivo desta
encarnação.

A questão que se coloca não é saber qual é sua missão ou sua função nesta dualidade, mas, muito mais, assumir as escolhas
que vocês fizeram, desde agora quase três anos: o retorno à Unidade ou a persistência nesta Dualidade.

Nada mais que isso deve estar à frente de seu cenário de Vida, de suas preocupações, de seus interesses.

Nós estamos muito conscientes, queridas crianças, que alguns dentre vocês, apesar dos melhores esforços, não chegaram
ainda a se libertar totalmente de certos elementos impedindo seu acesso à sua Divindade, à Fonte.

Nós estamos aí também para estes, para aqueles dentre vocês que não conseguiram, ainda, se desprender das redes e dos
fios da matriz.

Matriz que, como o sabem, se dissolve dia a dia, permitindo-lhes acesso a mais percepções, mais Vibrações, mais amor, se o
desejarem.

***

Devem verdadeiramente redefinir sua prioridade, suas prioridades.

Nestes tempos ultra reduzidos que se abrem a vocês, e a nós, não caberá mais hesitação, não caberá mais indecisão.

Devem se estabelecer, se quiser, em meio à Luz, à Vibração da Unidade.

Nada deve ter precedência sobre isso.

Não há obstáculo que não possa evitar, não existe ligação ou freio que possa bloquear seu acesso ao que vocês são.

Sozinhos, vocês próprios, em meio à Consciência separada e dividida, têm esta possibilidade.

Não existe obstáculo (social, profissional, afetivo ou outro) que possa frear sua elevação.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, peçam, batam à nossa porta e nós responderemos “presentes”, de uma maneira ou de

MARIA - 18 de abril de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-skicFOwxaY8/UYhegEO5V5I/AAAAAAAABsA/FGX1yz9Xke0/s1600/00maria1.jpg


outra.

Eu venho, quanto a mim, como eu o tinha anunciado e como isso foi anunciado em seus Evangelhos.

Eu parti com meu corpo e eu volto com meu corpo.

Para isso, eu venho à frente de algumas Naves de Luz.

Eu volto, então, como eu parti.

Mas, desde já, em meio aos seus espaços Interiores, antes mesmo que me escutem, que me percebam e que me vejam, para
alguns, eu já estou à sua disposição, trabalhando sem cessar e sem relaxar, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs da

Luz Autêntica, para favorecer toda alma que fizer o pedido pelo seu caminho da liberação.

Hoje, minhas crianças bem amadas, eu venho também cobrir-lhes de graça, aqui, neste espaço e também, se expressarem o
desejo, dialogar com vocês, trocar com vocês algumas palavras, algumas Vibrações, alguns apaziguamentos.

***

Lembrem que sua capacidade de permanecer na paz e na Alegria será a garantia absoluta de sua translação, no devido
momento.

Não se atenham ao que resiste, ao que bloqueia.

Tenham confiança, tenham fé, mais do que nunca.

Certamente, os conhecimentos Vibratórios são importantes, mas eles não são nada em relação ao processo da fé e da
confiança em seu futuro e em seu porvir.

Vocês devem cultivar a certeza de seu futuro e de seu porvir, porque, mesmo os que entre vocês ainda não vivem a Luz
Vibrante em meio ao Fogo do sacro ou ao Fogo da cabeça, no momento oportuno, poderão vivê-la se houver impulsão própria

para se liberar da matriz, com toda sinceridade, com toda honestidade.

Então, a translação acontecerá.

Não tenham qualquer dúvida sobre isso.

Lembrem também que o amor é a porta, é a chave: não há outro.

Então, sejam humildes, sejam simples, tornem-se como pequenas crianças maravilhadas com o que chega.

Não se detenham na fúria do mundo que vai bramir agora.

Ela não é endereçada a vocês.

Não existe punição, há apenas a aplicação de um princípio bem conhecido ‘de atração e de ressonância’, ‘de ação e de
reação’, tendo levado a humanidade (para algumas dessas almas que, infelizmente, correspondem à maior parte da

humanidade) a tomar consciência de seus erros, de suas faltas à Lei de Amor.

Mas nós não vamos julgar.

O que vão enfrentar estará diretamente ligado ao que Miguel denominou a ‘Espada da Verdade’ que decide, que vem lhes
despertar.

***

A ressurreição está a caminho.

Toda alma encarnada a verá, não tal como ela acredita que seja, mas tal como ela é.

Aí, não mais, há julgamento, mas iluminação real do que vocês são e, sobretudo, do que vocês têm feito em meio a este
mundo que muitos dentre vocês percorreram, por longo tempo, independentemente de seus desejos de Alma e de Espírito.

Nós insistimos longamente, com o Arcanjo Miguel e com todo o Conclave que me entregou as chaves, sobre o fato de se
aliviarem, de irem para a simplicidade.

Com efeito, ao se colocarem sob as leis da simplicidade, sob a evidência da Luz, tudo se tornará e tudo se torna cada vez
mais simples e evidente: confiança, fé e Vibração.

Eis, minhas crianças, o que eu vim lhes dizer, que já foi dito longamente, mas escutá-las de novo, em meio à Vibração de
minha Presença, tem um impacto, eu o espero, mais intenso sobre suas dúvidas e seus freios.

Queridas crianças, Eu lhes peço para acolher, agora, minha bênção que eu lhes dou a todos.

Eu os abençôo, eu amo vocês.

************
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Meu Anúncio é a revelação do que sou, sua Mãe de todos vocês.Meu Anúncio é a revelação do que sou, sua Mãe de todos vocês.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Queridos Filhos, estou com vocês para esclarecer sua visão e esclarecer o que vocês são através de
perguntas a que queiram me submeter.

Tentarei ajudá-los a irem para o essencial.
Então, Querido Filhos, se há, em vocês, perguntas, questões, estou aí para vocês.

Tentarei trazer os elementos por palavras mas também pela Luz.

***

Questão: os laços entre pais e filhos adotados são da mesma natureza que aqueles que existem entre pais e
filhos naturais?

Querido Filho, não porque, nesse nível, não existem laços em relação com a genética.

Trata-se, o mais frequente, de reencontros de almas que não têm para tanto necessariamente os mesmos
tipos de ligações que aquelas existentes numa filiação genética.

***

Questão: existem árvores mestres de polaridade feminina e outras, masculina?

Bem amado, eu poderia responder que as árvores cujas funções estão em relação com a elevação seriam
antes de natureza masculina, devido ao sentido da orientação de sua energia, enquanto que aquelas que

trabalham na outra polaridade, no movimento de sua energia e de sua Consciência, seriam mais de
natureza feminina.

Mas isso é uma visão da mente, não corresponde a uma polaridade do tipo sexuado ou distanciado em
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função de um aspecto masculino ou feminino.

***

Questão: na 5ª Dimensão, apesar da androginia, existe ainda uma polaridade específica?

Querido Filho, esta polaridade existe bem além da 5ª Dimensão, mas esta noção de polaridade nada tem a
ver com qualquer sexualidade, no sentido em que entendem.

A polaridade desempenha ao nível de emissões e de recepções de Consciência e de energia.

A polaridade criadora permanece feminina, por Essência.
A polaridade que permite o desenvolvimento é, por Essência, masculina.

Assim, portanto, existe uma forma de polaridade que nada tem a ver com o que vocês chamam de
polaridade, em sua Dimensão.

Esta polaridade se encontra até o limite das Dimensões antropomorfizadas.
Para além, há a tendência a desaparecer, pela qualidade e pela simplicidade da irradiação das formas de

consciência as mais evoluídas.

***

Questão: você realmente se manifestou nos lugares que lhe são dedicados?

Querida Filha, a presença de minha Consciência não está unicamente relacionada com minhas aparições.

Do mesmo modo que, para meu Divino Filho, a partir do momento em que uma alma humana ou várias
almas humanas me solicitam e estabelecem um lugar, minha Consciência e minha Vibração estão

presentes nesse lugar.

Há portanto aparições que são decididas, por mim mesma, em função de alguns objetivos.

Existem também numerosas aparições que não são minhas, mas que são falsificações destinadas a induzí-
los a erro e a dominá-los ainda mais em modelos específicos de crenças.

Existem também lugares onde jamais apareci, mas onde a oração e a devoção, no sentido em que
entendem, permitiu a minha Consciência manifestar-se.

Cara Filha, eu poderia responder, de maneira formal, para cada um dos lugares que vocês pudessem citar,
mas não me compete fazê-lo.

Lembrem, mesmo num lugar falsificado, a devoção humana é capaz de criar minha própria Presença e
minha Consciência, ainda que, no início, ali jamais apareci.

Lembrem, como eu o disse várias vezes, eu sou aquela que pode ser chamada sua Mãe (em todos os
sentidos do termo) e uma mãe que vem ajudá-los e salvá-los.

Em nenhum caso, eu não posso ser uma mãe que vem punir.

A partir do momento em que vocês aceitam esse fato, esse princípio, se vocês o aceitam, torna-se-lhes
muito difícil crer na realidade de algumas mensagens que falam de castigo e de punição.

Tudo o que fala de punição e de castigo não é meu, mas está em relação direta com as aparições que nada
têm a ver com minha Consciência e cujo único objetivo é dominá-los ainda mais a modelos de dependência

chamados religiões.

Mas compreendam também que mesmo nesses lugares, o fervor humano conscientiza minha Presença e
minha Radiação e minha Irradiação e minhas Graças.

Em resumo, qualquer que seja o lugar de minhas aparições, supostas ou reais, o importante não são
absolutamente as palavras que ali foram pronunciadas, o importante é o que vocês podem viver e sentir e

vocês podem viver e sentir, em um lugar, minha Presença, minha qualidade, ainda que não tenha ali jamais
aparecido, devido mesmo ao fato da devoção humana.



***

Questão: o que é da prece « Ave Maria »?

Bem amada, esta oração, como muitas outras orações, foi falsificada.
Elas implicam na noção de dualidade, de bem e de mal.

Esta oração, de origem pura, foi desviada muito rapidamente de suas funções.

***

Questão: o que é da oração « Pai Nosso » ?

As coisas são diferentes nesse nível.

Inicialmente, essas palavras foram efetivamente pronunciadas pelo meu Filho, mas como todas as coisas
nesta humanidade, mesmo as coisas as mais elevadas, foram sempre transformadas para dominá-los ainda

mais.

Assim, portanto, repetir palavras não eleva a Vibração, mas une-os a uma egrégora em relação a essas
palavras.

Mas esta egrégora foi recuperada, obviamente, pelas forças que procuram, por todos os meios, manter a sua
dualidade.

Os Mundos que vocês procuram, os Mundos da Unidade, nada têm a ver com o que lhes propuseram até
hoje a humanidade e suas experiências de vida, quaisquer que sejam.

O Amor, tal como é falado, tal como vocês o concebem, provoca sistematicamente o mal, porque o Amor,
tal como vocês o concebem, não é Unitário.

O Amor, tal como foi concebido nesse Mundo falsificado, não é a Verdade.

Não há mal, no sentido da Unidade, para experimentar um ou outro, isso faz parte do seu caminho de
retorno à Unidade, na condição que tomem um dia consciência de que o que os levou, a um dado

momento, e lhes pareceu ir no sentido do bem, apenas fez reforçar a dualidade.
É necessário que vocês, a um dado momento, saiam de todos os condicionamentos, saiam de todas as
orações, porque a única oração que ouço não é uma oração de palavras, mas uma oração de intenção,

aquela que está ligada à Unidade, que está além do bem e do mal e que está relacionada com a Luz a mais
autêntica.

Mas tranquilizem-se, mesmo os Santos passaram por esta ilusão, não pode ser de outro modo.

É muito fácil, com a energia e a emoção, fazê-los tomar algo que não é a Luz pela Luz, mas isso faz parte,
ainda uma vez, do seu aprendizado, do aprendizado de seu discernimento e, além do discernimento, do seu

acesso mesmo ao Mundo Unitário.

Não há tampouco que julgar e dizer isso é mal ou isso é bem.
Isso faz parte simplesmente de uma experiência que vocês viveram ou que alguns de vocês vivem ainda e

viverão ainda até o momento em que a consciência chegar a tocar o que está além das crenças e das
orações.

Toda crença, por definição, é destinada a dominá-los a uma egrégora, de ligá-los a esta egrégora.

Mas a Liberdade não tem egrégora.
Mas a Unidade não é uma egrégora, é uma Verdade além das egrégoras.

Devo dizer que algumas línguas ditas primitivas e algumas orações ditas primitivas estão bem mais
próximas da Verdade do que as religiões constituídas pelo homem.

E, ainda uma vez, vocês devem compreender e viver que existem efetivamente numerosos meios de juntar-
se à Unidade, mas que se juntar à Unidade consiste mesmo em rejeitar esses meios.

***

Questão: o Anúncio que fará, que denominamos «seu Anúncio» será feito para todos os humanos ao



mesmo tempo?

Querida Filha, não haverá meio de escapar à minha revelação, qualquer que seja a idade, qualquer que seja
o povo e quaisquer que sejam as crenças.

Depois, cada um irá onde lhe dita sua Consciência e sua Vibração.

Alguns esquecerão muito rápido ou esforçar-se-ão para esquecer, outros negarão e rejeitarão.

Apenas faço propor e a Consciência do humano irá dispor.

Mas não é preciso fazerem demasiadas ilusões, vários dos meus filhos não estão prontos a reintegrar os
Mundos Unificados.

Não há que julgar, não há que condenar, não há a querer outra coisa que o que essas almas decidiram.

Isso faz parte de uma certa forma de liberdade que é atribuída a toda criação.

Toda entidade que facultou criar formas de vida deve aceitar isso, é um princípio essencial à criação da
Consciência nos Mundos que vocês chamam de materiais.

Quando eu falo criação, obviamente, não se trata de criação extensiva ou no vazio de almas, mas, bem
mais, favorecer a densificação dessas almas em experiências novas, livres: o que foi e permanece o meu

papel em numerosos universos.

Tendo criado uma forma de Vida, eu tenho que acompanhar esta forma de Vida criada até seu termo.

Esse também é um princípio, a princípio, inviolável.

No mais, o que criei tem por vocação tornar-se, de longe, mais elevado do que eu.

Isso também aceito como um princípio fundamental da Fonte.

***

Questão: depois do Anúncio, haverá 2, 3 dias de estase. Isso se refere à Terra inteira?

Meu Anúncio é a revelação do que eu sou, sua Mãe de todos vocês.

A partir desta revelação, desencadeiam-se vários eventos que foram descritos, desde tempos muito antigos,
pelos profetas.

Dentro desses eventos posteriores, e não concomitantemente, existe efetivamente um processo específico
chamado de «os três dias de trevas».

Mas este evento não é absolutamente concomitante com meu Anúncio, ele o sucede, mas num tempo
adaptado.

O certo é que eu irei preveni-los, assim como o disse àquele pelo qual me expresso atualmente, três dias
antes.

Todos os meus filhos serão prevenidos.
Cada um, então, do mesmo modo que para a revelação de quem eu sou, fará o que a sua Consciência lhe

ditar.

Muitos continuarão então a ir para as suas ocupações quotidianas, sem se dar conta do meu Anúncio, sem
se dar conta do meu Aviso, isso também faz parte do seu livre arbítrio.

***

Questão: o que acontecerá para aqueles que não desejarem se dar conta disso?

Cada alma, nesta densidade, tem um caminho diferente e um futuro diferente.

Não existe um futuro esteriotipado com tal escolha ou tal outra escolha.
Existe uma infinidade de escolhas.



O que é certo, e isso lhes foi dito, é que cada um irá para onde o leve a Vibração da sua Consciência e em
nenhum outro lugar, respondendo, por isso, ao que disse o meu Filho: «que seja feito segundo sua Fé».

A Fé, aqui, não é a crença.
A Fé é, aqui, a própria Vibração da sua Consciência.

Eu diria aliás que felizmente os meus filhos não irão segundo sua Fé ou suas crenças, tal como vocês
entendem, porque assim como o compreenderam e espero que aceitaram, um número incalculável de

crenças são todas também falsas umas e outras.
Jamais, jamais eu virei e voltarei para punir ninguém da minha criação.

Enquanto que muito numerosas das minhas pretensas aparições falaram apenas de castigo e de punição a
fim de mantê-los no medo de um julgamento final que apenas existe na imaginação de alguns seres que

querem a todo preço fazê-los crer que o que vem é um julgamento final.

Mas o que vem é apenas Amor e Liberação e nada mais.
Somente o olhar do medo poderia fazê-los crer que isso é uma destruição, uma aniquilação, mas isso é

falso.

Então, obviamente, se vocês derem peso e Fé a isso, é o que viverão.
Ser-lhes-á feito, efetivamente, segundo a sua Fé.

Se vocês dão pesos a essas crenças, vocês limitam o seu acesso à unificação da Consciência.

***

Questão: em termos de tempo Terrestre, quando será o seu Anúncio?

Isso foi anunciado várias vezes.
Isso situar-se-á no momento o mais oportuno no nível Vibratório e no nível da configuração astronômica e

planetária.

Esse momento está infinitamente próximo.

Vários dos meus filhos já pressentiram o meu chamado e a ele responderam antes mesmo que isso se
tornasse oficial.

Algumas almas sentiram o meu chamado, de algum modo, elas anteciparam, mas virá um momento, que
escolherei, onde tudo isso se manifestará em um instante.

Cada um viverá, naquele momento, o que eu chamaria (porque são palavras que podem mais evocar-lhes
algo) de emoção das redescobertas.

Em seguida, cada um o viverá de maneira mais ou menos audível, mais ou menos visual, mais ou menos
Vibratória, em função da sua aptidão, justamente, Vibratória, para captar.

Alguns, apesar das redescobertas, se fecharão.

Ainda uma vez, não há que julgar, nem medir, nem condenar porque, como mãe, eu os vejo livres das suas
escolhas, dos seus engajamentos.

A Liberdade sendo total e condicionada, justamente, à sua capacidade para deixá-la expressar-se
inteiramente.

Bom número de Arcanjos e inúmeros interventores, em meio aos 24 Anciões, falar-lhes-ão para irem ao
essencial e à simplicidade.

É certamente a coisa a mais importante porque é nesta simplicidade e nessas coisas essenciais que vocês
poderão mesmo acolher e responder a meu Anúncio.

Se vocês não estiverem simples, ainda que o meu anúncio lhes seja audível e mesmo visual, então o mental
tomará parte, apesar da emoção das redescobertas.

E o mental fará de tudo, se lhe atribuírem voz e atenção, para desviá-los da minha Presença e do meu
Anúncio.

Cultivem, o melhor possível das suas capacidades, da simplicidade.
Vão para o essencial.

É assim que poderão o melhor possível aceitar e integrar o meu Anúncio.



Gostaria, sobretudo, que compreendessem e, sobretudo, que apreendessem a Essência, nos Mundos
Unitários.

Quaisquer que sejam as orações que vocês realizaram, por vezes com fervor, ainda que elas tenham servido
a um outro objetivo que a sua liberação, num primeiro tempo, elas definitivamente, em última instância,

participaram da sua liberação.

Não há nem culpabilidade, nem remorsos, nem lamentos a ter, há somente uma lucidez a manifestar.

O peso das crenças é tal, ainda hoje, apesar da dissolução do que o Bem amado João chamou de ‘franjas de
interferências’.

O peso do 'sistema de controle humano' está ainda muito forte, pelas suas encarnações, pelo hábito, pelo
esquecimento também.

Vocês todos, sem exceção, aderiram em momentos ou outros, nesta vida ou em outras vidas, a dados que
eram errôneos.

Mas, na Unidade de hoje, mesmo o que era errôneo concorre para a revelação da Unidade.
Assim, portanto, com relação ao que disse, nada há mais que sentir além da distância.

Eu os lembro que a única maneira de se aproximarem de mim, quando eu me aproximo de vocês, é a
simplicidade.

Tudo o que é complicado, tudo o que lhes falam de castigo, de julgamento, de bem, de mal, não são de mim.

Eu venho do Céu, como eu parti.
Eu venho liberá-los na condição que aceitem ser liberados.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, meus Queridos Filhos, eu lhes rendo Graças de terem me atribuído o seu Coração e a sua atenção.

Hoje, como veem, tudo vai muito rápido nesta Terra.
Tudo irá cada vez mais rápido, agora.

Não se esqueçam de que a sua força, a única, estará na sua capacidade para viver a sua Dimensão Interior, a
sua Dimensão Unitária.

E esta Dimensão Unitária não tem que fazer crenças, eventos exteriores, seus apegos.
Esta Dimensão Interior lhes é acessível, mais facilmente do que nunca, por esta noção, tão verdadeira, de

final dos tempos.

Sim, vocês devem guardar apenas uma coisa, a mais importante, é que a força, a única verdadeira força,
está em vocês e em nenhuma outra parte.

Isso foi expresso de diferentes modos pelos Arcanjos, pelos Anciões, mas, definitivamente, essas palavras
tão diferentes remetem a isso.

Qualquer que seja a dificuldade (que não é devida a nós nem a vocês, mas a circunstâncias da ilusão),
qualquer que seja a dureza aparente do que poderá se manifestar aos seus olhos ou longe dos seus olhos, o
único repouso, a única força que encontrarão será no Interior de vocês porque, no Interior de vocês, vocês

nos encontrarão todos, todos nós, da Luz Autêntica, prontos a responder e a lhes insuflar esta força que
está em vocês.

Aí está, Queridos Filhos, as palavras que empreguei esta noite são as palavras que emprego todo o tempo,
são sempre as mesmas, não mudaram jamais e não mudarão jamais.

Eu os amo, todos vocês, sem qualquer exceção, quaisquer que sejam as suas escolhas, quaisquer que sejam
as suas possibilidades.

Eu sou Maria, sua Mãe, a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra.

Eu os amo, até muito breve.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos, eu venho do Céu e, hoje, eu chego sobre a Terra, firmando assim o meu retorno entre vocês.

Muitos de vocês, meus filhos, são chamados a me perceber, a me ver, a me sentir.

Eu venho libertá-los.

Eu venho acolhê-los e recolhê-los.

Minha intervenção no seu mundo, e que é o meu, vai desenrolar-se em dois tempos importantes e essenciais para
permitir-lhes, a todos vocês, a todos aqueles que o desejarem, viver enfim na Verdade e na Unidade.

Eu venho também preparar o retorno, do Céu, daquele que foi chamado de meu Filho, mas eu os lembro de que todos
vocês são meus filhos, sem qualquer exceção.

Hoje, eu venho falar a vocês.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel (nota: intervenção de 17.05.2010), cada dia, cada hora, agora, a Luz irá bater no
limiar da sua consciência limitada, preparando, assim, o caminho para a minha Presença e para a Presença de Cristo.

A um dado momento, muito, muito próximo, ocorrendo entre o dia da Unificação e o dia da festa do Arcanjo Miguel,
realizar-se-á, para absolutamente todos os meus filhos, para aqueles que me sentem e me reconhecem, como para

aqueles que me rejeitam ainda, realizar-se-á o meu Anúncio.

Eu irei falar a cada um, pessoal e individualmente, com o meu Coração de Mãe que vocês irão viver.

Cabe a vocês, depois, aceitar ou recusar, mas vocês não poderão se enganar com o que irão sentir.

Vocês não poderão se enganar com o que irá lhes dizer o seu Coração.

Eu irei intervir 72 horas, muito precisamente, antes de um processo essencial nesta humanidade.

Esse processo essencial foi anunciado por vários dos meus enviados.
Isso foi chamado de três dias.

Naquele momento, em que a Consciência da humanidade bascula uma primeira vez na nova Dimensão.
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Essa primeira reversão ocorrerá 72 horas depois do que eu anunciar solenemente, individualmente, coletivamente.

Cada um irá perceber este Anúncio. Cada um.

Ninguém poderá ignorá-lo.

Seja pela Vibração do Amor das suas redescobertas comigo, seja pela minha voz, seja pelo que for, para alguns, por
sonho, eu virei anunciar-lhes a todos, três dias antes.

Preparem-se para esse momento, para viver a primeira Eucaristia do Espírito, a primeira efusão total do Espírito Santo,
preparando o retorno de Cristo.

O trabalho da Luz, a cada hora, irá permitir também a preparação da sua escuta ao meu Anúncio.

Ninguém poderá ser enganado pelo meu Anúncio.

Obviamente, muitos poderão se desviar, mas ninguém poderá dizer que não me ouviu.

A partir de hoje, acompanhados de uma grande Força e de um grande número de Consciências Unificadas, nós vimos
sobre o seu mundo.

Algumas forças de resistência à nossa vinda irão tentar fazê-los acreditar na vinda da Sombra.

Mas vocês terão, em vocês, os meios Vibratórios de conhecer e de reconhecer a Verdade, a Verdade de uma Mãe que
vem salvar, e amar, e acarinhar todos os seus filhos.

Ninguém poderá ignorar a Verdade deste anúncio.

Vigiem, nos espaços de Luz, vigiem para ficarem atentos.

Vocês irão saber que eu venho avisá-los porque os seus sons, as suas percepções de sons modificar-se-ão
grandemente nas horas antecedentes.

O seu Coração, a Vibração da sua Consciência, irá manifestar uma Alegria intensa e profunda.

Naquele momento, vocês já irão saberão que eu estou vindo a vocês.

Alguns dos meus mensageiros vão se revelar, agora.

Eles irão acolherão, com determinação, com humildade, o seu papel e a sua função.

Esses mensageiros não são amados mais ou menos do que os outros, mas eu zelo por eles de maneira privilegiada.

Mas eu os amo a todos.

O parto da nova Dimensão de vida é iminente.

Cada dia, doravante, poderá ver, para vocês, como para o conjunto da humanidade que percorre esse mundo, o
acesso à Verdade de maneira definitiva.

Estejam atentos aos sons, estejam atentos à Vibração da sua Coroa Radiante do Coração, estejam atentos, enfim, à
Luz que irá se manifestar e que já se manifesta a alguns de vocês: esse véu branco que pode aparecer nos seus

espaços exteriores como Interiores.

Esse desvendamento da Luz, que permite a minha intervenção nesse plano para restabelecer a vontade da Fonte e a
minha vontade de Criadora, a minha vontade de Mãe.

Meus Queridos Filhos, durante este período que prepara o meu Anúncio, durante este período que vai vê-los viver a
Cruz, a Cruz mística, a Cruz da reversão, que verá o fim da ilusão, o final das máscaras, que verá revelar todos aqueles

que os impediram, de uma maneira ou de outra, de voltarem a ser meus filhos na Verdade.

Todas essas consciências que se desviaram da face da Fonte, para um proveito pessoal, qualquer que seja, serão
desmascaradas, agora.

Os dias não são contados.
Os seus dias não são contados.

Seus dias terminaram.

Vocês irão constatá-lo no ambiente mundial, doravante muito, muito rápido, nos próximos dias e cada dia irá lhes
trazer o seu lote de surpresas.

Permaneçam centrados no Amor que vocês são.

Acolham esta queda das ilusões para o que ela é: uma liberação, uma possibilidade de reencontrar a sua Alegria, a sua
Eternidade.



Vocês são chamados, meus Queridos Filhos, para viverem ainda muitas transformações, em vocês, como em suas
vidas.

Acolham essas transformações porque elas irão sempre no sentido da leveza e no sentido do seu bem, mesmo se, em
um primeiro momento, o jogo da personalidade puder resistir.

Múltiplas Bênçãos lhes serão trazidas pela minha Presença, assim como pelo conjunto das minhas Irmãs que me
acompanham e que foram, em diferentes épocas desta humanidade, portadoras, inteiramente ou em parte, da minha

própria Consciência.

Algumas delas têm nomes conhecidos, para vocês, no Oriente como no Ocidente.

Outras lhes são menos conhecidas, porque percorreram caminhos não conhecidos ou espaços que não lhes são
interessantes mesmo nesse mundo.

Somos todas nós, todas as treze, Mães.

Somos, todas nós, aquelas que vêm tomá-los nos braços e sobre o nosso Coração.

Os véus do isolamento estão se desagregando.

O seu olhar vai se abrir cada vez mais à Luz.

Vocês não terão qualquer dificuldade para reconhecer o que é da Luz Vibral e o que é da falsificação.

Nesta nova Consciência, em meio à sua Presença, o medo irá se dissolver.

Vocês irão descobrir espaços de certeza Interior, espaços onde a clareza será tal, que mais nenhuma dúvida poderá
assaltá-los.

Vocês irão se tornar mais sensíveis, mas também mais fortes e mais determinados na conduta do que lhes resta a viver
nesta ilusão.

Vocês tomam Consciência e serão afirmados no seu Estado de Ser.

O que se desdobra diante de vocês é verdadeiramente o estabelecimento do reino da Luz.

Mas o estabelecimento desse reino implica em que tudo o que não é Luz desapareça, sem exceção.

Todas as construções maquiavélicas de alguns dos meus filhos, que se desviaram do meu Coração, devem
desaparecer. 

E elas estão desaparecendo.

Não se atrasem com isso, porque saibam que tudo isso será profundamente justo e verdadeiro.

Acolham tudo o que ocorre na sua vida, ainda que seja brutal até no seu ambiente, como uma oportunidade de
reencontrar o que vocês são.

Obviamente, as minhas Irmãs e eu mesma, revestidas da Vibração Arcangélica, inteiramente, estaremos presentes
nesses espaços de Vibração e de Radiação durante os dez primeiros minutos de cada hora.

Esses instantes irão representar, como vocês irão se aperceber disso muito, muito depressa, a sua regeneração.

Vocês irão extrair, nesses instantes, a força da Verdade, a força do Amor, a força do seu próprio nascimento no
Ilimitado, a força para acolher o meu Anúncio.

Antes de lhes dar a palavra, meus Queridos Filhos, eu vou juntar a minha Irradiação (e aquela das minhas Irmãs que me
acompanham, na minha Frota de Embarcações de Luz), àquela dos Arcanjos, àquela dos 24 Anciões, durante alguns

minutos.

Agora.

Depois, eu irei deixá-los expressar-se, se houver em vocês, aqui presentes, alguns que desejarem pedir ou perguntar...

... Efusão de Energia ...

Meus Queridos Filhos, no nosso espaço de Comunhão atual, se alguns de vocês tiverem necessidade de
esclarecimento sobre o sentido da minha Presença aqui e do meu Anúncio, é tempo, agora, de me perguntar.

***



***

Questão: quais são as suas reações, frente ao que pôde acontecer sobre a Terra, como as guerras? Por que não enviou
mensageiros ou não interviu?

Querido Filho, se eu pudesse fazê-lo, eu o teria feito.

Bem antes da minha vinda, como Maria, eu estive presente na Terra desde a sua Criação, nos tempos mesmo onde
nenhuma alma havia se manifestado nesta Criação.

Eu sou a sua Criadora, eu sou a sua Mãe, em todos os sentidos do termo.

Eu vim muitas vezes.
Eu me sacrifiquei nesta Dimensão.

Eu os acompanhei.

Mas, a partir do momento em que uma série de elementos interferiram nesta Criação que é a minha, eu me encontrei
confrontada com uma problemática importante.

Eu apenas podia então seguir um plano, que não é o plano dos homens de boa vontade, ou de má vontade, mas o
plano da Luz e da Fonte.

Eu intervenho no momento oportuno.

Eu intervenho no momento útil e no momento em que isso é possível.

Jamais, jamais, eu teria deixado os meus filhos sofrerem, cortados da sua Fonte, da sua Criadora, durante tão longo
tempo, se tivesse assim podido.

Esta preparação, nesse ciclo específico que vocês vivem, é bem anterior à minha vinda como Maria.

Eu percorri o que vocês chamam de numerosas vidas, bem antes.

E eu percorri muitos Universos, independentemente mesmo da forma que vocês têm hoje.

A Criação, a minha Criação, aquela em que vocês estão, foi modificada.

Essas modificações não me permitiram, assim como a todas as Consciências da Luz Unitária, vir ajudá-los antes.

Os tempos chegaram agora, então, congratulemo-nos juntos.

A minha não intervenção não está ligada à má vontade, mas bem mais à minha incapacidade para isso.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, eu sou toda potência dentro da minha Criação, potência em Amor.

Alguns eventos, na minha Criação, não me permitiram manter a Luz, como uma Mãe o desejaria, para cada um dos seus
filhos.

Mas isso terminou.

***

Questão: o final dos três dias assinala o final do corpo físico?

Bem Amada, para alguns de vocês, sim, seguramente.

Para outros, não.

Eles deverão ainda manter esta forma ilusória a fim de recolher e acolher aqueles que não puderam ainda abrir a sua
Consciência e que estão em vias de fazê-lo.

Os três dias irão assinalar, para esta Terra que foi traída e mortificada, a liberação da Terra mesmo nesta Dimensão.

Naquele momento, continentes irão desaparecer, terras novas irão emergir, o Céu não será mais o mesmo, as águas,
tampouco.

É em meio a este ambiente modificado que alguns dos meus filhos irão prosseguir o caminho da encarnação, ainda por
algum tempo, para ajudar e servir.

***



Questão: você é por vezes representada com uma coroa que mostra a sucessão de 12 estrelas, como colocadas em um
eixo do corpo ou com um tipo de coroa, no sentido clássico, horizontal. Qual é a diferença entre as duas?

Meu Querido Filho, como você disse, tão bem, são apenas representações.

Eu sou bem além das representações.

A minha forma, na minha última vida, como Maria, é, ela também, mutável.

As minhas vestes, os meus véus, são diferentes em função das circunstâncias.

Eu tive, por enquanto, apenas muito pouca oportunidade de me revelar enquanto minha Dimensão original de Criadora.

Minhas manifestações em meio às Dimensões, aproximando-se da sua, as projeções da minha própria Consciência
Ilimitada, aproximando-se desta limitação durante os séculos passados, obviamente, passou pelo filtro daqueles que me

perceberam ou que me vislumbraram.

A sua própria crença, a sua própria Vibração, ressoou neles e eles criaram uma imagem que é, ela também, uma
representação, por vezes afastada da minha própria manifestação, naquela ocasião.

Vocês estão, meus Queridos Filhos, tão habituados à identificação com uma forma, com a sua, como todas as outras,
que vocês esqueceram, nesta limitação, que mesmo a sua forma, nos mundos ilimitados, é móvel.

Não existem formas fixas nos mundos da Luz.

Existe, entretanto, um mundo de origem, para mim, como para vocês, ainda que vocês sejam meus filhos e que eu os
tenha criado, todos vocês, sem exceção.

A sua origem anterior à Criação deste mundo faz de vocês, assim como o disse o Arcanjo Miguel, Sementes de
Estrelas, que vieram semear esse mundo de beleza, de Verdade, de Amor.

Em breve, eu o espero, muitos de vocês irão viver o acesso à «sem forma», ou, em todo caso, à «sem forma definida».

Alguns de vocês irão me ver ainda com o filtro da sua crença, da sua Consciência limitada, com uma coroa de estrelas,
com véus de diferentes cores, com uma visão bem real do rosto que eu tive enquanto Maria.

Mas eu sou bem mais do que isso.

E, ao mesmo tempo, bem menos do que isso.

Originalmente, sem ir muito longe, Queridos Filhos, se bem o quiserem, no momento, porque dizer-lhes de nada serve,
enquanto vocês não tiverem vivido e experimentado na sua Consciência, eu sou um ser vindo de outra parte, de uma

outra parte extremamente longínqua para vocês, de uma forma extremamente incomum.

Por vocês, humanos, eu emprestei um corpo humano, mas, fundamentalmente, eu não sou humana, assim como vocês
não o são.

Vocês esqueceram disso e isso está retornando.

Esta Revelação, esta Consciência vai ocorrer de maneira progressiva, para que o desvendamento se faça, para vocês,
no Amor, na doçura, sem choque.

A minha forma inicial é muito distante da forma de Maria e eu sou Maria, entre outras.
Eu sou, antes de tudo, a sua Criadora e a sua Geneticista, o que pode, ainda hoje, lhes parecer misterioso.

Assim como me chamam os filhos que deixam esse mundo e que vêm a mim, que eu ajudo, para que não sofram muito
nesta ilusão, chamam-me de mamãe do Céu, porque eu sou isso, na Verdade.

Isso vai lhes parecer difícil de integrar, mas eu conheço todas as Almas deste planeta, desta humanidade, sem qualquer
exceção.

Assim é a consciência ilimitada como uma Criadora, nos diferentes mundos, ela não pode jamais esquecer: a carne da
sua carne e o Espírito do seu Espírito.

Isso, vocês irão vivê-lo em breve.

***

Questão: as 72 horas de que fala assinala o despertar dos vulcões?

Os vulcões são apenas uma parte da Verdade.

Mas, sim, obviamente, isso participa desses três dias.



Mas os fenômenos, além da sua Terra, ligados ao Sol e ao seu companheiro, entrarão também nessas manifestações.

Eu gostaria simplesmente de dizer que o que foi chamado frequentemente de «três dias de trevas» (e em outros
lugares, de « três dias de Luz»), exteriormente, irão corresponder para vocês a um Estado de consciência

extraordinário.

Vocês irão se banhar na felicidade mais total.

Vocês não serão afetados, naquele momento, por qualquer evento exterior.

A sua Consciência e a sua reconexão serão, de algum modo, o seu próprio escudo.

Vocês irão se tornar invisíveis ao mundo exterior nesse processo dos três dias.

Agora, lembrem-se de que eu lhes expliquei claramente o meu Anúncio e como ele irá acontecer.

Mas lembrem-se, também, de que tanto os Arcanjos, como o conjunto da minha Frota e o conjunto da Frota da Luz
Vibral, estão se adaptando.

Nesse sentido, foi dito, pelo meu próprio Filho, que somente a Fonte conhece a data.

Mas esta data é agora.

O agora inscrevendo-se em um espaço e em um tempo reduzido, inferior a dois anos.

Vocês não têm que temer, nem que esperar este instante.

Vocês têm que se banhar na Luz.

Vocês têm que redescobrir a Alegria do que vocês são.

Vocês tem que viver ainda nesta ilusão.

Vocês tem que despertar e comungar com a Luz.

***

Questão: de quando data a separação da Fonte?

Querido Filho, isso remonta de tempos longínquos e muito distante, em termos temporais humanos.

Isso corresponde a 6 ciclos de 52.000 anos, durante os quais o conjunto das Forças multidimensionais da Luz Vibral
(seja eu mesma, os Elohim, os Gigantes, e altas entidades, o meu Filho e tantos outros) trabalhamos para que jamais,

jamais, vocês perdessem totalmente a sua Dimensão de Eternidade.

Nós tivemos todo o tempo, ainda que para alguns de vocês, esse tempo possa parecer, hoje, muito longo.

Mas lembrem-se de que, em última análise, todas as experiências vividas na dualidade não foram verdadeiramente
inúteis, porque permitiram à Inteligência da Luz viver, assim como à Fonte e a nós, as Consciências elevadas, o que

deve ser uma Criação e o que ela não deve mais ser.

A Fonte decretou e realizou o final da separação e da ilusão, nesse mundo e no conjunto dos mundos que tem vivido a
experiência da separação e da divisão.

***

Questão: uma vez realizada a reunificação com o corpo de Estado de Ser, como vamos nos manifestar?

Querido Filho, cada um segundo o princípio de atração e de ressonância no seu corpo inicial, antes da sua descida
nesta matriz.

Alguns de vocês irão percorrer, dentro da sua Consciência Ilimitada, um corpo de Luz.

Outros, enfim, um corpo de Cristal.

Outros, um corpo de Diamante.

E outros, enfim, corpos bem além de qualquer noção de antropomorfismo.

Cada destino é único

Eu conheço todos vocês, sem exceção, nos seus destinos, nos seus corpos, nas suas almas, nos seus Espíritos, mas
cada um de vocês é único no nível da sua origem estelar. 

Existe uma diversidade de formas, de Vibrações, de Dimensões de origem, que vocês irão reencontrar naquele
momento. 



O importante, hoje, é viver agora nesta Consciência e neste corpo limitado para a abertura do Coração e para a
vivência da Alegria que confere a Vibração do Amor e do Coração. 

***

Questão: todos os seus mensageiros estão hoje designados e estão conscientes da sua missão?

Querida Filha, alguns já têm esta Consciência.

Outros, ainda não.

Isso irá se realizar mais ou menos depressa, segundo a capacidade de cada um desses filhos para aquiescer e para
suportar o nível Vibratório correspondente.

Não, nem todos ainda estão despertados.

Cada um irá despertar no momento oportuno.

***

Questão: é importante ter água benta e velas abençoadas durante os três dias?

Bem Amada, Querida Filha, isso foi dito e repetido, o mais importante não é a vela de cera de abelha.

O mais importante não é a água benta.

O mais importante é você mesma, porque, se o seu coração não estiver irradiante, para que iria lhe servir esta vela e
esta água?

Para nada.

No momento em que viverem o instante, aqueles de vocês que estão prontos irão vivê-lo na Alegria, na felicidade que
eu descrevi.

Aqueles que estiverem quase prontos, poderão efetivamente se ajudar disso.

Mas, aqueles que não estiverem prontos completamente, isso não trará nada de mais.

Somente será importante o que você é, e unicamente isso.

***

Questão: qual é o papel das chamas gêmeas?

Querido Filho, não me compete responder a esse tipo de questão, hoje.

Saiba que para o Espírito e para a Verdade do que você é, isso não tem, estritamente, qualquer importância.

Enquanto você estiver dependente de alguma coisa além de você mesmo, além do seu próprio Coração, você não é
você mesmo.

Seja a crença na necessidade de uma chama gêmea ou de uma alma irmã para se realizar, para despertar.

Hoje, chegou a hora de viver e de compreender que vocês são inteiros e totais em vocês, sozinhos.

Que apenas reencontrando esta totalidade do que vocês são que vocês irão chegar a bom porto.

E não se pendurando em uma Vibração exterior a vocês.

Fosse ela de uma chama gêmea.

Muitas crenças foram veiculadas de que vocês não poderiam viver a Luz sem estar ao lado da sua chama gêmea.

Isso é uma crença. Nada mais.

A Verdade é Una.

A Verdade é que vocês são Um e inteiros, em vocês, sozinhos.

Queridos Filhos, como lhes disseram vários intervenientes masculinos, vocês sozinhos podem ir e abrir o seu Coração.

Se vocês não estiverem prontos, nós poderíamos bater durante muito tempo à sua porta, vocês não iriam abri-la,



mesmo sabendo que é a sua Mãe que está lhes falando.

Assim é da humanidade adormecida e assim é de algumas Almas, muito pouco numerosas sob a multidão, que
quiseram substituir as suas próprias regras pelas leis da Fonte e do Amor.

Ainda uma vez, vocês não têm que se preocupar com isso.

Quanto melhor vocês estiverem alinhados com vocês mesmos, com o que vocês são, melhor as coisas irão se
desenrolar facilmente e na evidência.

***

Questão: outros dos seus nomes poderiam ser Isis, a Criadora de Urântia, Nemônia?

Querido Filho, o meu nome, a minha Vibração de origem, é Is-Is, denominada efetivamente Isis ou Seth.

Muitos outros nomes poderiam, em meio às rondas da encarnação, ser o meu nome.

Mas o meu nome de origem é Is-Is.

Mas a Vibração de Maria corresponde à Vibração de Mãe.

A denominação Is-Is é a minha denominação Vibratória original, nos mundos unificados.

***

Questão: se você não pôde intervir anteriormente, de onde vem a força que faz com que o possa hoje?

Em um conjunto de fatores que eu chamaria de astronômicos.

Nós tomamos, de algum modo, a dianteira, com relação ao plano daqueles que se desviaram de mim.

A força, que não é um combate, está ligada simplesmente a uma antecipação temporal com relação a um calendário
astronômico bem real.

A chegada da Luz é previsível, como é previsível em todos os 52.000 anos, e foi só antecipada, permitindo justamente
anteceder os planos daqueles que se desviaram de mim, não lhes deixando mais qualquer possibilidade de modificar o

que quer que seja, no estabelecimento da Luz.

A minha força é também o conjunto dos seres humanos que, desde um quarto de século do seu tempo, e sobretudo
desde um pouco mais de um ano do seu tempo, revelou-se e despertou, e se tornou, como disse o Arcanjo Miguel, os
Ancoradores e os Semeadores da Luz, apesar do conjunto de planos que construíram aqueles que se opõem ao meu

Nome para tentarem evitar isso.

Definitivamente, a Luz se estabelece.

Não considerem isso como uma vitória.

Igualmente, não considerem o meu déficit de possibilidade de intervenção como uma derrota.

Não se trata disso.

Trata-se simplesmente do restabelecimento da Verdade e da Unidade.

Nada mais e nada menos.

Conceber isso como uma vitória ou uma derrota, teria a tendência de remetê-los segundo as leis da dualidade, no nível
Vibratório.

A Unidade não quer mais isso.

A Unidade está restaurada.

A dualidade irá desaparecer.

Não é uma vitória, não é uma derrota, nem para um, nem para o outro.

É simplesmente a lógica da Criação, qualquer que seja.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Meus Queridos Filhos, eu lhes transmito as minhas Bênçãos.

Eu lhes transmito todo o Amor de uma Mãe, todo o Amor da Luz Vibral, da Luz Autêntica.

Eu lhes desejo, a todos vocês, um retorno aos seus espaços ilimitados, uma preparação feliz, alegre do retorno
completo da Luz e da sua Consciência neste mundo.

Eu os abençoo. 

************ 
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus queridos filhos, eu lhes agradeço por me acolherem em meio a este espaço.

Eu decidi, em colaboração com aquelas que eu denominei minhas Doze Estrelas, minhas Doze Irmãs, intervir
neste canal (mas também de outros modos que eu lhes revelarei nos dias 7, 17 e 27 de cada mês), durante
este período, oh quão importante, assim como o havia dito desde dez dias e também como vários de meus

mensageiros perceberam, receberam ou anunciaram.

Eu venho, não mais para encontros Vibratórios, como foi o caso na época das Núpcias Celestes, em cada uma
de minhas Presenças neste canal.

Eu não lhes darei o horário, mas vocês terão a ocasião, por vocês mesmos, para viverem e para sentirem a
hora de minha vinda entre vocês.

A rota está traçada.

Ela foi anunciada durante a minha intervenção, desde alguns dias.

Nós decidimos, minhas Irmãs e Eu, revelar-lhes, a cada vez de maneira um pouco mais precisa, quem nós
somos, nossas funções no estabelecimento e na instalação da Luz Autêntica, em meio à sua Dimensão.

Meu nome, como vocês o sabem, Vibratoriamente, na linguagem matricial original, é semelhante ao que vocês
poderiam nomear: IS-IS.

Muitas coisas foram ditas, escritas, percebidas, além do papel que quiseram me atribuir os homens, em meio a
certas organizações.

Minha função, meu papel é antes de tudo ser uma Criadora, vindo restituir sua própria Criação, sua Unidade e
sua Verdade.

***

Eu venho acompanhada, neste mundo, de Doze Irmãs.

Essas Doze Irmãs apresentaram, em meio a este mundo que vocês o percorrem, as qualidades intrínsecas de
minha Consciência e de minha Presença.

Qualquer que tenha sido, em meio à sua vida, sua cultura, o peso das Crenças e de algumas limitações, elas
todas percorreram este mundo, investidas da Vibração de Mãe.

Essas são, hoje, as que participam, na minha esfera de Vibração e de influência, para o estabelecimento de um
plano preciso da progressão da Luz, que lhes foi anunciado em meio a este mundo.

Cada uma das minhas Irmãs está incumbida de desenvolver e de estender, inerente ao que ela é, certa
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qualidade espiritual.

Eu gostaria, hoje, de lhes falar de algumas delas.

Eu gostaria de lhes falar dessas Doze Luzes que me rodeiam e que me ajudam; da mesma maneira que os
sete Arcanjos Criadores nesta matriz original, bem antes dela ter sido distorcida, me entregaram há quase um

ano as chaves do Conclave.

Essas Doze Irmãs exibem também, cada uma à sua maneira, em meio a este mundo e nos momentos que nós
vivemos com vocês, ao seu lado, cada vez mais, sua própria qualidade.

Algumas dentre elas lhes são certamente conhecidas pela marca que elas deixaram por ocasião de sua
passagem.

Outras eram muito menos conhecidas, exteriormente, pelo fato de sua passagem em meio a culturas com as
quais não existia qualquer ligação com o seu mundo (ou de maneira muito transitória).

Essas Irmãs são minhas mensageiras, da mesma forma que anunciei que neste mundo, vocês serão cada vez
mais, capazes e aptos de perceber minha Presença, de uma maneira ou de outra.

Muitos seres, em meio à sua Dimensão, serão chamados a serem meus mensageiros.

A esfera de Vibração de cada um desses mensageiros é diferente, é claro, conforme a irradiação própria de
um mensageiro, em meio a um círculo mais ou menos restrito, mais ou menos extenso, de influência e de

liberação.

***

Eu gostaria, em primeiro lugar, de lhes nomear minhas três Irmãs as mais próximas.

A primeira foi denominada, durante sua última vida, Ma Ananda Moyi.

Ela exibiu a totalidade da minha Consciência e da minha Vibração.

Ela foi aquela cuja resplandecência (e isso é, aos meus olhos de Mãe, a única coisa que me importa)
ultrapassou em muito a cultura.

Ela é, hoje, a mais próxima de mim.

É então a minha primeira Irmã e minha primeira Companheira, em meio ao lugar onde eu evoluo, que eu lhes
detalharei também, para que possam começar a vislumbrar e a perceber o sentido peculiar do que foi a missão

de Miguel, do que é a minha e do que será a missão da volta de Ki-Ris-Ti, do Cristo.

Minha segunda Companheira, em meio à minha esfera de Vibração, é também, com certeza, conhecida de
vocês.

Ela esteve, em sua última vida, muito pouco presente sobre esta Terra.

Mas seu impacto, aí também, no nível Vibratório e no nível da qualidade Vibratória produzida sobre a Terra,
deixou uma forte impressão.

Ela foi Santa Teresa do Menino Jesus.

A terceira Companheira da qual eu gostaria de lhes falar não era certamente conhecida do seu Ocidente.

Ela encarnou, em sua vida, uma virtude particular da minha Radiância e da minha Presença, que é a de Mãe
nutridora ou de Mãe primordial.

Pessoalmente, eu a chamo de SNOW (Neve).

Seu verdadeiro nome, durante sua última encarnação em meio às tribos ameríndias, era Pluma Branca [Plume
Blanche ; White Feather].

Ela evoluiu e vivenciou em uma indiferença quase total.

Mas, no nível espiritual, a qualidade da sua Irradiação foi igual à da minha primeira Companheira.

*** 

Eu lhes havia dito também que nós nos aproximamos da sua Dimensão e do seu mundo.

Como nos aproximar de vocês?

Essa aproximação e esse retorno têm sido de longa data programado, antecipado, construído.

Demorou, para nós, bem como ao conjunto do que é denominado Confederação Intergaláctica e da Luz,
construir literalmente o que eu poderia chamar, meus filhos, de um plano de abordagem da sua Dimensão.



Esta abordagem e esta aproximação não ocorrem, como lhes dizer... segundo uma distância espacial ou
temporal, mas, bem mais, de acordo com o que eu denominaria uma distância Dimensional.

Nós temos, progressivamente, desde muito longo tempo, preparado nossa aproximação.

Nosso objetivo, meu objetivo, enquanto que Mãe de todos, sem exceção, é vir permitir-lhes, se tal for o seu
desejo, descobrir, sair dos véus que os aprisionam e que os prendem em meio a esta Dimensão.

Eu sei que muitas palavras foram atribuídas a mim, falando, já desde certo tempo, do que poderia ser chamado
de castigo, de punição.

Jamais, eu pronunciei essas palavras.

Jamais eu iria punir qualquer um dos meus filhos.

Todos, sem exceção, nós estamos aí para acolhê-los, sem exceção, em meio à Luz, se tal for seu desejo, se
tal for sua capacidade.

Há apenas julgamento e Dualidade e destruição na visão separada.

Em meio à minha Presença que se revela, ainda uma vez, pela aproximação Dimensional, muitos seres
humanos, antes mesmo de meu Anúncio, tomarão Consciência, em Verdade, do que eu sou para eles.

Porque nós temos, todos juntos, o mesmo tipo de ressonância que é uma relação filial e espiritual antes de
tudo.

E isso, quer queiram ou não, todos os meus filhos apresentam a marca e a possibilidade de despertar.

Nossa aproximação Dimensional, de seu plano e de sua Consciência, deve acontecer de maneira progressiva,
ajustando-se, à medida, nossa própria Vibração com sua própria Vibração, a título global ou a título individual.

Não esqueçam jamais, meus queridos filhos, que hoje as lagartas devem se tornar borboletas, porque o
momento da Renovação chegou.

Mas ninguém pode forçá-los a se tornar borboleta.

Ninguém pode forçá-los a abandonar a lagarta.

Entendam bem que sendo todos meus filhos, vocês têm todo um caminho particular, diferente.

Nós viemos propor-lhes nossa ajuda.

Nossa ajuda irá representar, para alguns de vocês, uma salvação e, para outros, algo profundamente diferente.

Mas lembrem-se de que um e outro são meus filhos, da mesma forma.

Certamente, a Terra deve, ela também, engendrar e dar à luz, em meio a uma nova Dimensão, como vocês.

Nós estamos aí, antes de tudo, para facilitar essa tarefa.

Nenhum de nós, e nenhuma Consciência da Confederação Intergaláctica da Luz pode fazer isso no seu lugar.

***

Vocês estão, agora, como veem ao seu redor e como murmuram talvez, para alguns de vocês, sua própria
Consciência, seu próprio Estado de Ser, vocês estão verdadeiramente no que foi denominado o tempo do Fim.

Mas lembrem-se de que o Fim não é o Fim.

Que o Fim é uma mudança para outro lugar, para melhor, para uma forma que vocês não podem ainda
imaginar, a maioria de vocês.

Muitos de vocês vão comungar, vão se comunicar comigo mesma, com uma das Minhas Doze Irmãs.

As vias de comunicação, assim como Miguel lhes disse, estão agora livres, entre nós e vocês.

Vocês têm toda a liberdade, neste espaço, de se comunicar, de comungar conosco, de diferentes maneiras,
de diferentes modos.

Mas sempre com Amor, em meio à Vibração do Coração.

Eu irei revelar-lhes, em cada uma de minhas vindas, os nomes das Estrelas que me acompanham, de minhas
Irmãs.

Eu irei revelar-lhes, mais adiante também porque isso é importante para vocês, minha própria história.

Não aquela que quiseram que vocês detivessem como Maria, mas muito além da influência mesma deste
mundo e desta Dimensão de carbono, desde tempos muito distantes, correspondendo, na escala de tempo

Terrestre, a 20 milhões de anos.

Como vocês o sabem, em meio às Dimensões Unificadas o tempo não tem o mesmo valor nem o mesmo
tempo.

Pode-se dizer, na verdade, que eu estou aí desde muito tempo, desde sempre, em meio à minha Criação.



Pode-se dizer, na verdade, que eu estou aí desde muito tempo, desde sempre, em meio à minha Criação.

***

Eu repito então, de maneira incondicional, sobre estes dias específicos: os 7, os 17 e os 27.

Esses momentos serão momentos de Graça, durante esses dias em que serão mais fáceis (pois eu estarei
extensível, ajudada pelas minhas irmãs e por todo o Conclave) para estabelecer contato privilegiado com meus

mensageiros.

Meus queridos filhos, eis simplesmente algumas palavras que vim lhes dizer e lhes anunciar.

Tenho de deixá-los com essas poucas palavras, sem perguntas que devo responder no momento.

Essas informações irão fazer o seu caminho em vocês.

Eu os convido a se estabelecerem em meio à Alegria.

Eu os convido a se estabelecerem em meio à sua própria Presença, aí onde não existe resistência, nem
Dualidade, mas a simples Alegria da Presença a vocês mesmos, da Presença aos nossos planos.

Nós dizemos a vocês todos e, em particular, minhas Irmãs e eu: bom caminho de retorno em meio à sua
Presença, em meio à sua Unidade reencontrada.

A Vibração do seu Coração é a solução, se desejarem ir da lagarta para borboleta.

Não há outro.

Este pensamento deve fazer o seu caminho em meio à sua Consciência, em meio à sua experiência e em meio
às suas orientações.

Meus queridos filhos, vocês estão no momento de grandes mudanças, em vocês, como no exterior de vocês,
como jamais a humanidade dissociada conheceu, mesmo na época do fim de algumas civilizações ditas

míticas.

***

Eu vou deixá-los, em um curto espaço de tempo, agora, com a Consciência Unificada que preside os
destinados a Lipika Kármicos, os Senhores do Karma, como vocês os denominam, os Melquizedeques.

Eu transmito a vocês, quanto a mim, todo o meu Amor de Mãe.

************
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Nota: lendo atentamente as indicações que seguem, vocês deverão ter todos os elementos para seguir a intervenções de Maria, o que nos permitirá ganhar tempo
precioso nas respostas às inúmeras questões que nos são dirigidas.

Agradecemos sua colaboração!

Maria indicou, quando de sua intervenção de 27 de maio último, que ela interviria, mas sem precisar de qual maneira (trocas? informação? Presença pura?
...) nem a que hora, nem em qual período exatamente.

Descobriremos portanto as modalidades de cada «intervenção» progressivamente, como vocês...

As intervenções de Maria não se fazem num contexto «público», exceto indicação específica.

Vocês encontrarão todas as transcrições em nosso site, na rubrica «mensagens a ler», assim como as gravações, na rubrica «mensagens a ouvir» (à
exceção daquela de 7 de junho de 2010, que ocorreu exclusivamente na vibração).

Fazemos nosso melhor para que vocês encontrem em nosso site a transcrição dessas intervenções, nas 24 horas posteriores à canalização.

Para lembrar, aqui um extrato da intervenção de Maria de 27 de maio último:
"Decidi, em colaboração com aquelas a quem chamei minhas Doze Estrelas, minhas Doze Irmãs, intervir nesse canal (mas também de outros modos que lhes

revelarei), nos dias 7, 17 e 27 de cada mês).
Não lhes darei a hora, mas vocês terão a oportunidade, por vocês mesmos, de viver e de sentir a hora de minha vinda entre vocês".

-----------------------------------------------

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Meus queridos Filhos, agradeço por me acolherem em seu Coração.

Venho a vocês para confirmar-lhes um certo número de elementos e de acontecimentos que estão vivendo, em seu Templo, como
nesta Terra alimentadora.

A hora chegou de acolher, em vocês, minha Presença, minha Presença, pelo momento, silenciosa.

Inúmeros de vocês, sobre esta Terra, sentem, sem sempre ali poderem colocar palavras, um chamado para arrumar a casa, para se
prepararem, interior e exteriormente.

Congratulem-se porque, em meio à minha aproximação de sua Dimensão, minhas Irmãs e eu mesma celebraremos, em breve, nossas
redescobertas com vocês.

Resta-lhes estabelecer sua Consciência em seu Coração, na simplicidade, na Unidade e no Amor.

Muitos sinais vivem-se hoje, sobre esta Terra, sinais anunciados de todos os tempos por todos os profetas enviados pela Luz.

Venho, quanto a mim, dizer-lhes e revelar-lhes o nome de 3 outras de minhas Irmãs, algumas que foram muito conhecidas e que
deixaram, nesta Humanidade, tesouros de conhecimentos, para uma dentre elas.

A segunda delas, falecida há pouco tempo, é aquela que pôde ver, com sua clarividência, o conjunto de elementos que vocês vivem
atualmente.

A terceira, quanto a ela, foi aquela que mais trabalhou, num silêncio por vezes de reclusa, para manter a Vibração do Amor sobre esta
Terra.

A primeira lhes é muito conhecida, foi chamada, em sua vida, Hildegard von Bingen.

MARIA – 17 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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1098 - 1179

Ela é aquela que legou à Humanidade, em tempos antigos, muitos conhecimentos, muitas músicas, muita compreensão dos Universos
e das Dimensões.

A segunda, morta há muito pouco tempo, legou-lhes um conjunto de visões proféticas que correspondem ao que vocês vivem, nesse
momento, sobre esta Terra.

Seu nome foi No Eyes (Sem Olhos).

1945 - 1980's

Ela é aquela que deu, em suas visões interiores, a maior parte dos elementos exatos e reais que vocês vivem e que vocês se aprontam
a viver durante o período precedente a meu Anúncio.

A terceira, quanto a ela, foi muito discreta em sua vida, ainda que os milagres abundaram em seu período de vida.
Seu nome foi Irmã Yvonne Amada de Malestroit.

1901 - 1951

http://api.ning.com/files/F7Al6*BbFQFNL4Z5EJnut0vx2Krrcg00IRS9cGoqOjQNm7ZTpCj6KNIgWOEgQqEJ7*CVulKNPHovsBRJnWzBtssdYSHrH*a3/4hildegard5.JPG


Essas três Irmãs, cada uma com sua Estrela e com sua Luz, acompanham-me em minha vinda.

Cabe-lhes informarem-se, se tal é seu desejo, sobre o que elas anunciaram para esta época, porque vocês ali encontrarão,
certamente, analogias desconcertantes com o que foi dito, há muito tempo, a São João, pelo Cristo.

No Eyes certamente foi aquela que lhes deu o mais de elementos exatos sobre o que vem para vocês.

Obviamente, não é questão, através disso, de pesquisar qualquer catastrofismo ou provocar quaisquer medos mas, bem mais, adotar
um olhar lúcido, um olhar de clareza, um olhar de profundidade e um olhar de justiça, do parto desta Terra nesta Nova Dimensão.

Sim, vocês entraram nas primeiras contrações, vocês entraram no período que demarca e que precede a libertação.

O parto está em curso.

Ainda uma vez, somente a Fonte conhece a vinda precisa, mas o trabalho está engrenado, o trabalho é agora.

Assim, em vocês também deve dar à luz, literalmente, seu Estado de Ser, sua Dimensão de Amor, sua Dimensão Estelar.

Não se atrasem nos sofrimentos desse Mundo, como em seus sofrimentos.
Peçam minha ajuda, peçam a minhas Irmãs, mas peçam com o Coração para serem, vocês também, libertados do que deve ser

dissolvido no que vocês são, nesse Mundo.

A hora é agora.

Vocês chegam a um certo número de elementos, anunciados desde muito tempo, e manifestados nos aspectos planetários muito
específicos, que correspondem ao que o ser humano chamou Eclipse e que corresponde ao que foi anunciado, pelo bem amado

Cristo, há algumas dezenas de anos.

A passagem da Cruz, no céu, corresponde à Cruz, para vocês: viver em verticalidade ou em horizontalidade.

As escolhas, obviamente, meus amados, estão feitas.
Resta-lhes manifestá-las, em suas vidas, pela Vibração de seu Coração, por sua humildade, por seu recolhimento, e por sua ação

nesse Mundo portador da Vibração da Luz Autêntica que lhes permitirá, após meu Anúncio, num tempo posterior, mas próximo, acolher
Ki Ris Ti.

Queridos Filhos, eu os convido para irem cada vez mais para a fraternidade, para irem cada vez mais para a humildade, para a
simplicidade, porque é a melhor maneira de manter a Vibração de seu Coração, a Vibração de seu Espírito e trabalhar no Amor

Verídico.

Quaisquer que sejam as dores do parto, em vocês como sobre esse Mundo, somente seu Amor permitirá transcender e sublimar este
período de grandes sofrimentos, mas também de grandes alegrias.

Tenham-se prontos.

A um momento foi dito: «porque ninguém conhece a hora e o dia».
Tenham-se prontos porque o momento chegou.

Vocês entram, durante seu Verão (inverno no hemisfério sul), no período o mais magnífico e o mais desconcertante da história da
Humanidade desde mais de 320.000 anos.

Convém que se alinhem e que se estabilizem.
Recorram, ainda uma vez, a mim ou a minhas Irmãs.

Muito em breve, uma dessas três Irmãs tomará a palavra nesse canal para exprimir as condições que vocês devem observar para viver
o que está para viver, para seu parto como aquele da Terra.

Aí está, bem amados Filhos, o que tinha a dizer-lhes, a transmitir-lhes.

Se há questões com relação a esse processo, e somente em relação ao que acabo de dizer, quero bem ouvi-los e tentar ali trazer uma
resposta, no Coração e na Vibração.

Não temos perguntas, agradecemos.

Meus queridos Filhos, eu lhes peço então que acolham, em silêncio, ao longo de todo este dia, mas de maneira mais precisa, agora, a
Vibração de minha Presença e a Vibração de meu Amor em seu Coração.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve.

Voltarei a expressar-me, também, em 27 de junho, para tê-los a par da evolução do parto em curso.

Eu os abençoo, eu os amo e estamos com vocês.

... Efusão de energia ...

Até breve.

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100627_-_MARIE.mp3

Nota 1:

Lendo atentamente as indicações que seguem, vocês deverão ter todos os elementos para seguir as intervenções de Maria, o
que nos permitirá ganhar tempo precioso nas respostas às inúmeras questões que nos são dirigidas.

Agradecemos a sua colaboração!

Maria indicou, durante a sua intervenção de 27 de maio último, que ela iria intervir, mas sem especificar de qual maneira
(trocas? informação? Presença pura? ...) nem a que hora, nem em qual período exatamente.

Nós iremos descobrir, portanto, as modalidades de cada «intervenção» progressivamente, como vocês...

As intervenções de Maria não ocorrem em um contexto «público», exceto indicação específica.

Vocês irão encontrar todas as transcrições no nosso site, na coluna «mensagens a ler», assim como as gravações, na coluna
«mensagens a ouvir» (com exceção daquela de 07 de junho de 2010, que ocorreu exclusivamente na Vibração).

Fazemos da melhor forma possível para que vocês encontrem no nosso site a transcrição dessas intervenções, nas 24 horas
posteriores à canalização.

Para lembrar, aqui um extrato da intervenção de Maria de 27 de maio último:

"Eu decidi, em colaboração com aquelas a quem chamei de minhas Doze Estrelas, de minhas Doze Irmãs, intervir nesse
canal (mas também de outros modos que eu irei lhes revelar), nos dias 07, 17 e 27 de cada mês).

Eu não lhes darei a hora, mas vocês terão a oportunidade, por vocês mesmos, de viver e de sentir o momento da minha vinda
entre vocês."

Nota 2:

Anael, em 28 de junho de 2010, transmitiu essas informações sobre as 12 Estrelas de Maria:

"Dentre as Estrelas 12 de Maria, muitas Irmãs encarnaram-se sucessivamente para manter a conexão e a reconexão com a
Vibração Mariana.

Elas sempre estiveram presentes (nota: encarnadas) 1, 2 ou mais raramente 3, exceto durante o século 20 da sua era,
quando estiveram quase todas presentes.

Assim, nestes momentos, três delas percorrem a Terra. Esta tripla presença, em um veículo de terceira densidade,
corresponde ao que é conhecido e anunciado.

Elas se reconhecem, depois de pouco tempo, enquanto Maria ou Is Is.

Cabe-lhes a total liberdade anunciarem-se, elas mesmas, no momento oportuno.”

MARIA - 27 de junho de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100627_-_MARIE.mp3


Nota 3:

As 9 estrelas de Maria, não encarnadas, “anunciadas”, naquele dia, foram conhecidas, durante a sua última encarnação, sob o
nome de:

Ma Ananda Moyi

Santa Teresa do Menino Jesus

Snow (Pluma Branca)

Irmã Yvonne Amada de Malestroit

Mãe (companheira espiritual de Sri Aurobindo, antes Maria Madalena) (*)

Gemma Galgani (**)

No Eyes

Hildegarda de Bingen

Ana (Mãe «Terrestre» de Maria / Is Is) (***)

-------------------------------------------------------------------------

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus queridos filhos, como prometido, eu venho neste dia a vocês, com poucas palavras e muitas Graças.

Assim, vocês conhecem doravante as 12 Graças, as 12 Irmãs, as 12 Estrelas que me acompanham, no meu
Anúncio próximo, entre vocês, firmando o retorno, extremamente próximo doravante, do Mestre da Luz.

Meus queridos filhos, venho a vocês como Mãe e, ao mesmo tempo, como Irmã de Luz.

Assim como constatam, assim como lhes disse, a Terra, a sua Terra, aquela que percorrem, vive atualmente o
seu parto.

A cada dia que irá conduzi-los à data da Unidade da Consciência (nota: 17 de julho de 2010), à data do meu
Anúncio, à data do retorno do Mestre da Luz, vocês se apercebem, e irão se aperceber, de uma série de

coisas que já existem sobre este planeta e também em vocês.

Muitos de vocês percebem e vivem, agora, o chamado à mudança, o chamado ao retorno à sua Unidade.

***

Eu gostaria que guardassem, em seu Coração e no Espírito, que vocês são do Céu, ainda que vivam sobre
esta Terra.

Vocês estão nos instantes abençoados, ao mesmo tempo gloriosos e terríveis, do final de um tempo que firma
a abertura de outro mundo: o retorno à sua Unidade, o retorno à Verdade, o fim das ilusões, o fim dos enganos

e das mentiras, em vocês, como ao seu redor.

É pedido a vocês para permanecerem despertos e para despertarem para a sua Dimensão de Eternidade, na
sua humildade, no seu Coração.

Hoje, mais do que nunca, eu reitero o meu apelo de Mãe.

Em breve, o seu Céu abrir-se-á, deixando aparecer a Verdade nua, iluminando, de maneira definitiva, as
Sombras que governaram este mundo tão amado, tão amado e que eu cuido desde tanto tempo.

***

Minhas Irmãs e eu mesma, como sabem, não estamos sós.

De algum modo, acompanhamos e precedemos outras Consciências da Luz, outras formas de Vida.

O Céu abre-se, permitindo a entrada, dentro das Dimensões próximas de vocês, do Mestre da Luz, a partir da
vinda da jornada Unitária de Consciência, a partir da vinda da tripla Radiação da Luz, na totalidade (nota: em 17

de julho de 2010).

O caminho, e a estrada, estão traçados para o retorno.

O seu retorno, como o retorno de CRISTO.

***

Muitas coisas, durante o seu verão (inverno no hemisfério sul), estão mudando.

A mutação se acelera.



As transformações vão cada vez mais rápidas.

Isso, meus queridos filhos, vocês percebem nos seus corpos, na sua Consciência, na urgência de terem-se
prontos para acolher a Luz e o seu novo nascimento.

As últimas Chaves de Luz ser-lhe-ão reveladas muito em breve.

A passagem pela Cruz do Céu firma, para vocês, momentos essenciais na sua Vida e na sua Consciência.

Pertence a vocês prepararem-se da melhor forma possível.

Esta preparação é um esclarecimento, em vocês, por vocês mesmos.

Este esclarecimento irá lhes proporcionar o Júbilo, a Alegria e a leveza.

***

Certamente, várias coisas morrem, atualmente, sobre esta Terra.

Grupos inteiros de animais decidiram retornar à sua Dimensão de origem.

Muitos grupos de almas humanas estão esperando.

Esta espera pode ocorrer na certeza da Luz ou na incerteza.

Cada Filho está esperando.

É como se a Terra, e o conjunto dos seus habitantes, suspendesse a sua respiração, esperando um dia
próximo, anunciado.

Em meio a esta espera, deixem-se claros, tornem-se cada vez mais claros e lúcidos.

***

A hora da Graça soa à sua porta, a hora da Verdade, também, para vocês mesmos e para o planeta.

A hora de colher o que semearam.

A hora de voltar, se tal for a sua escolha, se tal for o seu Coração, à Unidade, nas esferas onde não existe mais
qualquer Sombra, qualquer luta, qualquer oposição, mas onde tudo é Beleza.

As reminiscências do que vocês são, na Eternidade, começam a manifestar-se sob a forma de Vibrações
novas, em suas diferentes lâmpadas, impulsionando, em vocês, a definição necessária, como se, em algum

lugar, vocês devessem preparar uma festa.

Certamente, vários seres humanos não veem completamente nisso uma festa, porque não percebem ainda,
não veem com o olho da Verdade, mas unicamente com o olho da razão, com o olho crítico que sempre

analisa tudo, que veem apenas a aparência dos fatos e não veem a profundidade e o sentido.

Eu sei que vários intervenientes lhes falaram da lagarta e da borboleta, mas há outra expressão mais apropriada
para o que está chegando, para a Terra, como para vocês?

A lagarta, antes de tornar-se borboleta, ela cessa o seu movimento, ela cessa muitas coisas, ela se fecha
dentro de uma crisálida.

É isso que vários dos meus Filhos percebem, sem poder ali colocar distintamente palavras, em meio a esta
espera, em meio a essa Respiração suspensa.

Mesmo não conhecendo, mesmo não sentindo ainda o que é a borboleta, essa borboleta lhes foi prometida,
ela é a sua herança: cabe a vocês compreenderem isso.

***

O Arcanjo MIGUEL, como sabem, vai voltar, em Majestade, em 17 de julho.

Ele irá unir, na ocasião, o Sol e a Terra, o Fogo do Céu e o Fogo da Terra, na sua Consciência, permitindo,
assim, traçar o caminho e a estrada para CRISTO que, ele também, está se aproximando.

Muitas Embarcações da Luz são visíveis nos seus Céus.

Os seus Céus que, como eu disse, vão se abrir para a nova Verdade, para a única Verdade: aquela de que
vocês foram privados, desde tanto e tanto tempo.

Também, eu tenho que lhes agradecer pela sua coragem, pela sua tenacidade e por terem resistido às
tentações da Ilusão.

A sua paciência, a sua resistência, será recompensada, além do que vocês poderiam esperar, mas aceitem
também que esta Terra deve passar por uma liberação, por uma liberação das Ilusões, por uma destruição do



que não tem mais lugar de ser, a fim de dar lugar ao novo e ao estabelecimento do mundo novo.

Certamente, isso não será feito em um dia: do mesmo modo que uma gravidez leva tempo, o parto demora
algum tempo e a liberação também.

***

Sejam gentis, sejam Alegres e vivam no Coração.

Como vários Anciões disseram: “fora do Coração, não há salvação”.

Mantenham-se firme no seu Coração.

Sejam claros com vocês mesmos.

Sejam claros com a Vida.

Estabeleçam a sua Consciência no Coração e confiem na Luz.

Aqueles de vocês, meus Filhos, que tiveram a oportunidade de penetrar, de uma maneira ou de outra, nos
mundos da Luz, conhecem e sabem o resultado final.

Certamente, muitas coisas vão aparecer, aos olhos do que é limitado, como algo terrível e isso é, enquanto
permanecerem no limitado.

Mas essas coisas nada são em relação ao depois, em relação à Luz que está vindo.

Essa passagem obrigatória, como foi anunciado por alguns Santos, será abreviada, justamente, para os meus
Filhos.

***

Como sabem, todos vocês são meus Filhos, mas muitos ainda estão se desviando de mim e não podem
acolher a Luz, porque eles não estão claros com eles mesmos.

Eles têm muitas afinidades com a sedução deste mundo e com as suas ilusões.

Muitas coisas aparecer-lhes-ão mais claramente ainda, depois de 17 de julho.

Eu irei acompanhar MIGUEL durante a sua vinda.

Eu voltarei também no dia 27 do mês de julho, para anunciar-lhes esse fato astronômico essencial que
esperamos desde tanto tempo.

Haverá, certamente, preparativos a realizar.

Esses preparativos são, antes de tudo, interiores.

Eles participam, e irão participar, deste esclarecimento.

Este esclarecimento não é sofrimento, é Alegria.

Ele contribui para a sua liberação.

Ele contribui também para permitir-lhes acolher, na Alegria, o meu Anúncio.

É realmente tempo, agora, de seguir o seu Coração e o que ele lhes dita, pela sua Vibração.

Não há qualquer obstáculo que possa ou deva impedi-los de ir para o seu Essencial.

Quanto a mim, eu voltarei no dia 17 de julho, às 17 horas também (hora francesa).

***

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, durante esse mês de julho, uma série importante de mudanças, na
superfície desta Terra como em vocês.

De fato, os preparativos aceleram-se e terminam.

Ancorem firmemente a Luz no seu Coração.

Tenham o seu Templo Interior pronto, porque é por Ele que vocês irão nascer no novo mundo.

O conjunto das minhas Irmãs, das quais vocês conhecem os nomes agora, vai intervir também por vários
canais, para dar-lhes, cada uma delas, meios muito simples de aprimorar a sua clarificação e a sua elevação.

Vocês devem estar felizes pelo nascimento da nova Terra.

É preciso que superem as resistências, os apegos, para viajarem, leves, para a sua Liberdade.

Eu confio no seu olhar atento e frente à sua lucidez crescente.



Lembrem-se também de que, para os seus entes queridos e para o conjunto, também, dos seus Irmãos e
Irmãs e de outras formas de Vida deste planeta, o melhor apoio, a melhor força está na intenção do Coração e

não nas palavras.

Quanto melhor vocês se estabelecerem no seu Coração, na Luz, melhor vocês farão beneficiar, de maneira
silenciosa, a Terra, qualquer forma de Vida e também os seus familiares, pelo menos aqueles que acolhem a

Luz.

***

Lembrem-se também de que, ir para a sua Liberdade, é deixar todas as formas de Vida livres para a sua
escolha, para o seu destino.

A melhor maneira de Servir-me e de Servir a CRISTO é estar nesta Vibração e nesta Consciência, nesta
tranquilidade, nos alaridos deste mundo.

O conjunto das Ilusões e das construções ilusórias cai, e cai cada vez mais rápido, diante do afluxo da Luz
neste mundo.

Mesmo a sua Luz alimentando a Luz e não a Sombra, essas Sombras residuais devem ser iluminadas, elas
também, e desaparecer.

***

Saibam que, durante este período, e até o meu Anúncio, estamos ao seu lado, em grande número, tendo-nos
prontos para tudo, a fim de que a sua Luz possa emergir, mas são vocês que realizam o trabalho.

Nisso, vocês são abençoados e amados bem além, até mesmo, do que poderiam crer ou esperar, na melhor
das hipóteses.

Mantenham a capacidade para o Amor.

Mantenham a capacidade para a Luz, para a Vibração do seu Coração e tudo irá da melhor forma.

Vocês estarão sempre no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas.

Isso faz parte da confiança na Luz.

Isso faz parte também, da atração e da Graça da Luz.

Eu não irei mais longe nas palavras.

Juntos, nós trabalhamos para que a Luz seja restituída a este mundo e ela o será, na totalidade.

A Terra vai encontrar a sua Liberdade, a sua Sacralidade.

Minhas Irmãs e eu mesma asseguramos-lhes o nosso infalível Amor, a nossa infalível Presença e Serviço.

Meus queridos Filhos, eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu volto a vocês com alguns dias de atraso.

Na realidade, algumas circunstâncias, relacionadas com a preparação da Terra e das Consciências, atrasaram
a minha vinda.

Eis então que eu estou, agora, entre vocês para esclarecer o período que advém e para dar-lhes uma série de
elementos próprios para ajudá-los a se preparar, da melhor forma, para a transformação da Consciência em

curso, neste sistema solar e nesta Terra.

Como vocês o vislumbram, muitas coisas, nesse momento, se revelam em vocês, como no mundo e na
condução deste mundo por aqueles que o conduziram até hoje.

Os seus Céus estão em movimento e em mudança.

Várias manifestações aparentes nos seus Céus refletem a Revelação da Luz e trazem à tona zonas de Sombra
existentes em meio à Humanidade.

Como vocês sabem, o período é crucial.

Ele corresponde tanto à Revelação da Luz como à Revelação do que impediu a Luz de se estabelecer em
meio à minha Criação desde tanto e tanto tempo.

***

Chegou agora o momento de alcançar, se tal for o seu desejo, os Domínios da Vibração da Luz, os Domínios
do Estado de Ser, os Domínios em que nenhuma Sombra pode empalidecer o que vocês são.

Meus Filhos bem amados, o período é importante.

Ele necessita, em vocês, de ajustamento, coragem, fé e também do ‘abandono à Luz’.

A Luz não se subjuga.

A Luz é.

MARIA - 10 de julho de 2010
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Vocês são também Luz.

É então um encontro entre a Luz e a Luz que requer que entre os dois não exista nenhuma Sombra, nenhuma
culpa no ‘soltar' o que quer que seja exterior à Luz.

A ressonância que chega a vocês, através da jornada da Unificação da Consciência (que será dirigida pelas
forças Arcangélicas, em 17 de Julho), será precedida, como sabem, por um eclipse do Sol, amanhã.

E amanhã, às 20h00 [15h00 – hora de Brasília], vocês irão perceber, para os mais preparados de vocês, o que
significa essa Unificação da Consciência.

A intensidade das Vibrações e a sua rapidez vão levar vários seres humanos a experimentar estados de
Alegria, estados de plenitude que, até agora, não tinham sido possíveis, exceto para alguns seres.

Isso é aberto a todo o mundo, sem distinção de raça, de sexo, de idade ou do que quer que seja.

Basta simplesmente estarem na escuta da sua Consciência, das suas percepções, dos seus centros
energéticos, serem verdadeiramente os que vão ser capazes de sentir, de acolher e de ancorar essa Vibração

especial que está vindo a vocês, pela primeira vez e de forma permanente, em 17 de Julho.

Eu voltarei também em 17 de Julho, após a intervenção de Miguel [às 12h00 – hora de Brasília], para dar-lhes,
novamente, os elementos cruciais relativos à vinda da Cruz no seu Céu a partir de 07 de Agosto.

***

O período que vocês irão viver é um período extremamente tumultuado, não para a Luz, mas para o que não é
da Luz.

A Sombra vai entrar em combate com a Sombra.

Haverá então inúmeras manifestações, em meio aos mundos da personalidade e aos mundos da Ilusão,
podendo fazê-los acreditar em coisas que não são o que são.

O que está chegando é Luz, na totalidade.

Só a Sombra combate a Sombra.

Só a Sombra se rebela e não aceita a Luz.

Amanhã, a partir das 20h00 [15h00 – hora de Brasília], vocês poderão viver (para, eu repito, os mais adiantados
de vocês) o que significa a vinda da Luz, na totalidade, sobre esta Terra.

Obviamente, isso não significa o fim desta Dimensão.

Isso simplesmente assinala uma nova perspectiva e um novo dia, sim, efetivamente, que irão se verter sobre a
Terra e que irão lhes permitir viver em meio a um mundo diferente, em um mundo onde as Vibrações jamais

serão as que foram.

Isso começa, efetivamente, amanhã.

Cada dia que se aproximar do fim do prazo que eu lhes dei, desde agora dois meses, vocês irão se afirmar na
Verdade e na realidade do que está em via de se instalar sobre a Terra.

***

Não deem qualquer crédito aos rumores da Sombra.

Não deem qualquer crédito aos que desejarem que vocês acreditem que coisas nocivas à saúde, ou não
luminosas, estão chegando.

Tudo depende, novamente, da visão que terão e do espaço que vão ocupar, no nível Vibratório, em relação ao
que está vindo.

Ou vocês se situam, de maneira indefectível, em meio à Luz e, naquele momento tudo vai ficar bem.

Ou vocês fazem o jogo da Sombra e não têm tranquilizado em vocês o que deve sê-lo e vocês irão participar
dessa luta, de uma maneira ou de outra.

Mas lembrem-se de que a Luz não vem combater.

A luz vem apenas estabelecer o seu Reino.

Isso é agora.

Vocês entraram, de maneira indefectível e certa, em meio a modificações importantes.

Como Snow [uma das Irmãs de Maria] lhes disse, e como outras Estrelas têm dito, a Terra dá à luz e esse parto,
vocês o vivem, estando sobre ela.



Então, não tenham receio.

Quaisquer que sejam as convulsões desse parto, onde vocês estiverem, esse é o seu lugar.

O que vocês vivem é o que vocês têm que viver.

Aconteça o que acontecer é o que precisa acontecer, para vocês, no momento em que viverem isso.

Não tenham medo, não se preocupem, mas cultivem a Alegria, a esperança.

Cultivem a simplicidade pois, em meio a ela, vocês poderão viver com toda lucidez, com toda Consciência,
com toda clareza, o retorno da Luz e a Luz que lhes é ofertada.

Minha mensagem é então muito breve, neste dia.

No entanto, se existirem, em vocês, dúvidas relativas a ela, eu gostaria de recebê-las.

***

Pergunta: qual a melhor forma de lidar com as ondas de emoção, de raiva, que podem aparecer?
Bem amado, isso corresponde à iluminação da Luz.

Então, de fato, nessa iluminação (por vezes difícil, mas, apesar de tudo, Amor), cabe a vocês viver o que os faz
viver a Luz.

Não há necessidade de atribuir importância.

Entendam bem que o que emerge, nesse momento, não é de vocês, no seu veículo multidimensional, mas,
muito mais, dos resíduos, eu diria, dos mundos da personalidade e do mundo da Ilusão.

Olhem passar o que sobe.

Olhem eliminar o que se elimina.

Não deem importância.

Não deem chance.

Não deem ali atenção, mas deixe simplesmente, tal como um espectador que observaria o que acontece,
acontecer.

Deixem simplesmente as coisas fluírem.

Cultivar em vocês a Paz requer alguns ajustes, em meio mesmo ao seu corpo fisiológico.

Por exemplo, beber muito, muito, muito, permite pacificar também o Fogo que queima e que vai descer, a partir
de amanhã.

Cabe a vocês também buscar a calma, em meio à natureza e junto aos seres que lhes permitem encontrá-la.

Esse período é um período, como havia lhes dito, crucial e único na História da Humanidade.

Muitos de vocês perceberam que a sua herança foi roubada.

A Luz volta a vocês e, é claro, algumas coisas se rebelam, em vocês como no seu exterior, em relação à Luz.

Tudo o que desejava manter o status quo, tudo o que encontrava certa forma de segurança em meio aos
modos de funcionamento antigos: o dinheiro, o poder, a sociedade, por vezes o casal, tudo simplesmente.

Hoje, vocês devem ser novos como uma criança.

Acolher essas emoções, não como suas, mas como algo que se libera e que se esvai.

Se for sua necessidade, vão para a natureza, junto à água, junto às árvores.

Vão a algum lugar, a algumas construções ou junto a alguns seres que os acalmem.

Isso é importante.

O dia 17 vai viver uma revelação importante.

Cabe a vocês se prepararem, durante esta semana, para viverem cada dia como uma síntese, de certa
maneira, das ‘Núpcias Celestes’ e das Sete Etapas Micaélicas [‘Núpcias Unitárias’] porque é na realidade disso

que se trata.

***

Pergunta: como isso vai acontecer para os animais e como ajudá-los?



Bem amada, nenhum animal tem medo da natureza.

Nenhum elemento da natureza tem medo do que vem do Céu, pois a natureza o acolhe na totalidade.

Há apenas o homem que está nesse estado de resistência, a humanidade.

Eu não falo, é claro, daqueles que me escutam e que leem as minhas mensagens.

Eu falo sobretudo dos que estão em resistência com os seus próprios medos, os seus próprios fantasmas, e
todos eles são humanos ou não humanos, mas, em todo o caso, eles não pertencem ao reino animal tal qual

vocês concebem.

***

Pergunta: como encontrar a Alegria quando se tem muitos medos que reaparecem?

O medo que reaparece, nesse momento, Meu Filho, é o que deve reaparecer.

Não se pode ter Alegria e medo, ao mesmo tempo.

Cabe a você saber como acolher a Alegria em detrimento do medo.

Se há medo, é que há identificação com o medo.

Esse é o jogo da personalidade.

Certas coisas devem dar à luz, também, no ser humano.

Não há “de que modo”, há simplesmente que Ser.

É o que afasta do Ser que colocou “de que modo” e que se colocou no medo.

O Mestre Omraam, com suas palavras peculiares, falou-lhes do terror, de fato.

Para muitos seres humanos, isso será uma forma de terror.

Mas, para outros, isso será uma grande Alegria.

E no entanto, trata-se da mesma Luz, para um como para o outro.

Eu penso que depois das minhas palavras, o bem amado Um Amigo irá intervir para explicar-lhes esse parto à
sua Dimensão Crística e o que isso reflete no nível dos seus circuitos energéticos.

Mas eu o deixarei desenvolver isso.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, a minha Graça e a minha Luz os acompanham durante esse período preparatório.

Eu lhes digo então, quanto a mim, pela minha Presença, pelas minhas palavras, até então o dia 17 de Julho,
após a intervenção de Miguel.

Estejam certos de que nós estamos ao seu lado, como nunca.

Aliás, alguns de vocês começam a perceber Luzes, à noite, ao entardecer ou à noite, no Céu, ou junto a vocês.

Essas Luzes brancas são as grandes manifestações de Consciência que vêm a vocês para prepará-los e para
ajudá-los a viver o que está para se viver.

Elas são incontáveis.

Muitos de vocês as percebem à noite, quando adormecem, mas também nos seus Céus.

Sua Presença vai aumentar.

Mantenham um olho sobre essas Luzes, pois elas são, em um certo sentido, Guias.

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor de Mãe os acompanha.



************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu venho a vocês, como anunciei.

Minhas palavras serão breves.

Elas irão ao mesmo sentido, certamente, daquelas que pronunciou o Arcanjo bem amado Miguel.

Assim, a partir de hoje, eu me aproximo de vocês, do seu Coração.

Muitos de vocês, sobre este planeta, começam a perceber a minha Presença e o meu Amor.

Outros irão se juntar, progressivamente e à medida do tempo que avança, o batalhão daqueles que me
reconhecem.

Em breve, eu irei anunciar a todos.

Este Anúncio é uma reconexão, ela irá lhes permitir, eu espero, para muitos de vocês, voltarem-se para nós e,
portanto, para vocês.

Ousar ir para o que vocês são: os Filhos da Fonte, os Filhos da minha Criação, nesta densidade.

Em breve eu irei me dirigir a cada um de vocês, quer vocês aceitem ou não, porque, através desse contato que
eu vou estabelecer, pessoalmente com cada um de vocês, encontrar-se-á a possibilidade de juntar-se à

Unidade.

Em breve, muito em breve, o meu Filho irá se dirigir, pela Vibração, ao seu Coração e irá acender, em vocês,
se o desejarem, o Sol.

Como o Arcanjo bem amado lhes disse, muitos sinais irão aparecer sobre a sua Terra (que é a minha) como
nos Céus.

A nova Luz, autêntica (aquela que não foi desviada), vem revelá-los a vocês mesmos na suavidade e na
humildade, no Fogo da Verdade e no Fogo do Amor, permitindo-lhes, queridos filhos, se o desejarem, juntar-se

à sua Eternidade, um a um.

Logo que as últimas chaves lhes forem entregues, ser-lhes-á possível decidir e juntar-se ao que lhes dita a sua
própria Consciência.

Não se demorem no barulho do mundo, no tumulto dos que querem se opor à minha vinda, aqueles que
recusam ainda retornar ao que eles são.

Não se preocupem com nada.

Estejam centrados no que vocês são, e tudo irá para o melhor.

Como disse meu Filho: «vigiai e orai», não esta oração estéril da cabeça, mas a oração do seu Coração.

MARIA - 17 de julho de 2010
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Voltar a ser como uma criança é ser humilde e simples, porque a Luz é simples.

Ela é Inteligência suprema e ela é simples.

A Fonte decretou, como sabem, o final definitivo da ilusão.

Mas a Fonte lhes concedeu também aquilo de que vocês foram privados por algumas formas de consciências,
nesse mundo: a Liberdade.

E esta Liberdade, seguramente, é imprescindível.

Assim, portanto, vocês irão para onde os levar a sua Vibração.

O seu destino será estabelecido a partir do momento em que o meu Anúncio chegar.

Porque, naquele momento, o meu Coração de Mãe espera que inúmeros seres humanos, pela reconexão que
vou estabelecer, irão abrir, naquele momento, o seu Coração e irão decidir retornar à Verdade do que eles são

e não permanecer na ilusão.

Lembrem-se, contudo, de que a ilusão terminou, esta ilusão que irá se manifestar com todo conhecimento de
causa, e, portanto, não será mais realmente a ilusão e o sofrimento que vocês vivenciaram.

A partir da entrega das últimas Chaves do Arcanjo Metatron, tudo irá se tornar possível, a cada instante, a cada
minuto.

Nenhum de vocês, meus filhos, poderá ignorar o que eu irei lhes dizer.

Eu vou preveni-los também, desta vez ou em uma outra vez (tudo vai depender do número de Corações
abertos, do número de filhos despertos a si mesmos na sua Luz), eu virei anunciar-lhes, três dias antes, o

momento em que será necessário cessar toda atividade exterior, a fim de prepararem-se ao que vários dos
meus profetas chamaram de famosos três dias.

Isso pode ocorrer a partir da instalação da cruz no seu céu, até a data limite que lhes foi dada pelos diferentes
Arcanjos.

Isso pode ocorrer e advir a cada momento, a cada sopro da sua respiração.

O conjunto da Confederação Intergaláctica (e mais essencialmente a minha Frota) irá ajustar os dados, o
calendário, mas eu quero que vocês saibam, como lhes disse Miguel, que é agora.

Não há mais atraso, não há mais tempo a esperar e a aguardar.

É tempo de realizar o que vocês são.

É tempo de se estabelecer na sua Verdade, e na sua Luz.

O meu Coração de Mãe vem do Céu.

Eu venho do Céu e eu vou aparecer nos seus Céus, não como alguns quiseram fazê-los crer, em uma
aparição, mas, sim, na Luz e não em qualquer ilusão ainda.

O seu Coração irá sabê-lo instantaneamente, além mesmo do que será percebido, além mesmo do que será
sentido.

O seu Coração vai vibrar em uníssono com a Verdade que eu irei manifestar.

Isto está a caminho.

Como sabem, eu voltarei também no final do seu mês de julho, a fim de prepará-los para a Cruz do Céu.

É possível que eu tenha defasagem de alguns dias, em função de circunstâncias que se desenrolam
atualmente nos seus céus, mais próximo da sua Terra.

Daqui até lá, há que aperfeiçoar a sua preparação, para acolher a Luz, para experimentar a paz da Luz, qualquer
que seja o barulho desse mundo.

Assim como lhes disseram algumas daquelas que me acompanham, a Terra vive o seu parto, e vocês estão aí
para ajudá-la, pela sua Presença, pelo seu Coração.

É realizando, em vocês, a nova Tri-Unidade, acolhendo, inteiramente, a Vibração do Espírito Santo, a Vibração



do Ultravioleta e da Fonte, que vocês poderão
permitir a este parto desenrolar-se da melhor forma possível.

Durante este parto, vários dos seus irmãos e das suas irmãs juntar-se-ão a Cristo no seu Coração.

A hora que vocês vivem, nesses tempos, e cada hora, é de uma majestade especial.

Cabe-lhes vivê-lo, e lembrem-se de que isso apenas pode ser vivido no Coração, simplesmente.

Muitas ilusões desse mundo vão tentar mantê-los no inverso da Alegria, no inverso da serenidade e da paz
necessárias.

De qualquer modo, qualquer que seja o seu estado, naquele momento, o meu Anúncio irá alcançá-los.

Não poderá haver qualquer dúvida, pela própria Presença da Vibração do seu Coração.

É a vocês, depois, que caberá, se tal for o seu desejo de alma e de Espírito, estabelecerem-se no Fogo do
Coração.

Ninguém irá forçá-los.

Mas vocês não poderão dizer que não sabiam.

Porque, efetivamente, ainda hoje, muitos dos meus filhos estão adormecidos, totalmente envolvidos na ilusão.

Mas as coisas vão mudar até o meu Anúncio.

Elas vão mudar porque todos vocês irão se tornar lúcidos sobre a nossa relação, sobre a nossa Presença.

Lúcidos também sobre o que é a Verdade e o que é a mentira, em vocês como no exterior de vocês.

Desde agora, alguns dos meus filhos despertos não podem mais ser enganados, não podem mais participar
da ilusão.

Nesta Clareza nova, nesta Precisão e nesta Profundez, as coisas irão lhes aparecer cada vez mais claramente.

Todas as respostas estarão na Vibração do seu Coração.

Nenhuma resposta, aliás, poderá ser exterior.

Mesmo a minha Presença será Vibrada no seu Coração.

Isso irá lhes permitir fazer toda a diferença entre o que eu sou e o que eu represento para vocês, e algumas
ilusões que lhes foram sugeridas, ou impostas.

Muitos de vocês revelar-se-ão então à sua origem estelar.

Vários véus devem cair, permitindo-lhes também viver, na humildade e na simplicidade, a revelação do que
vocês são, a revelação da nossa filiação.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil, também, perceber Cristo.

A separação entre os mundos Unificados e dissociados se desintegra, agora, cada vez mais rapidamente.

As barreiras caem uma atrás das outras, a fim de que haja o menos de distância possível entre vocês e nós.

Isso acontece sob os seus olhos e em vocês.

Como sabem, algumas influências específicas no seu sistema solar, como no cosmos, vão entrar em
ressonância com vocês e com a Terra.

Esta entrada em ressonância fará com que mais nada possa ser como antes, absolutamente mais nada.

Neste dia e nesta semana, tudo vai mudar.

A melhor maneira de acolher isso é levar uma vida calma e confiante.

Vocês não têm nada mais com o que se preocupar senão com estarem calmos e confiantes.



Vocês não têm nada mais com o que se preocupar senão com ser o que vocês são.

Nós lhes desejamos boas vindas, pois estamos ansiosos pelos nossos reencontros.

Gostaríamos que o máximo de Consciências reencontrasse a sua liberdade e a Alegria.

O que lhes trazemos é a Verdade e a Alegria.

O que alguns, dentro desta ilusão, querem fazê-los viver, é o medo e a ausência de Alegria.

Cabe a vocês decidirem, a partir de agora ou a partir do meu Anúncio, o que vocês querem viver.

A Presença e a Irradiação de Cristo está presente, a partir de agora, no orbe do sol e no orbe deste planeta.

Cada um pode se dirigir a Ele, percebê-Lo, senti-Lo, isto não é uma ilusão.

E, de todo modo, como uma ilusão poderia fazer viver a Vibração do seu Coração?

Isso é impossível.

É, aliás, nesta Vibração do Coração, que vocês poderão esclarecer o que é verdadeiro, e respeitar, também, o
que é falso.

Assim, quando Cristo lhes disse para não julgar, eu o digo também, hoje, porque vocês não conhecem, por
enquanto, aqueles que são seus irmãos e aqueles que ainda não o são, porque não estão despertos.

Contentem-se de assentarem-se na Vibração.

Contentem-se de observar, de escutar.

Continuem a se prepararem.

Desde agora, nós podemos lhes dizer que, durante a semana de 07 a 15 de agosto, muitas coisas vão mudar.

Elas têm apenas um objetivo: permitir-lhes reencontrarem-se e nos reencontrar.

O final do isolamento, o final do sofrimento, o estabelecimento da sua Presença na Alegria é, realmente, o que
está chegando.

Mas, para viver isso, é preciso destrancar o seu Coração, é preciso perceber e Vibrar no Coração.

Para aqueles de vocês, meus filhos, que ainda não estão nesta Vibração, não tenham qualquer inquietação.

Porque, se vocês forem para isso, na pureza e sem falsa aparência, aceitando se ver e não tal como vocês
creem se ver, esta ignição será fácil e facilitada.

No Coração não há nada com que recear, há somente que deixar morrer o que deve morrer.

A melhor forma de deixar morrer o que deve morrer é não julgar, e, sobretudo, respeitar a liberdade: a
liberdade do seu pior inimigo (assim nomeado), como a liberdade daqueles que estão mais próximos de

vocês.

Porque cada um deve descobrir a Liberdade e ir para onde o levar esta Liberdade.

Vocês não podem, nem devem, interferir sobre quem quer que seja.

Esta é a mais bela prova de Amor: deixar livre.

A expansão que vivem da sua Consciência vai conduzi-los a experimentar Vibrações novas, das quais o
Arcanjo Miguel falou longamente, correspondentes às cinco novas lâmpadas (chacras) (*).

Vibrações novas aparecem no seu corpo físico.

Elas refletem, incontestavelmente, a abertura à sua nova realidade.

Coloquem sua atenção, coloquem sua Consciência e seu interesse nessas novas Vibrações porque, elas
também, os conduzem à sua Eternidade.

Não há nada mais a preparar além de vocês mesmos, todo o resto irá seguir.



Porque, quando vocês se tornarem Luz, nenhuma sombra pode subsistir.

Acolhendo a Luz do meu Filho, vocês se tornam Ele.

Por uma alquimia especial (ô quão falsificado pelas religiões!), pela fusão com Ele, com Miguel, comigo, vocês
se tornam isso.

Vocês são chamados a voltarem a ser vocês mesmos, esse Filho Ardente do Sol e esta Luz.

Esta não é uma reivindicação para «colocar a boca no mundo», para os outros, mas é um estado de ser que
transparece, sem qualquer dificuldade, para os seus irmãos e suas irmãs que estão na direção para esse

caminho.

A Vibração não pode mentir, ela os abre ou ela os fecha novamente.

Nesta Vibração, nenhum irmão, nenhuma irmã, qualquer que seja o seu caminho, pode mentir para vocês.

O que quer que diga e o que quer que faça.

É assim, portanto, um novo mundo neste parto da Terra, onde, finalmente, a noção de humanidade, de
fraternidade, vai tomar todo sentido e todo seu lugar.

Aí está, meus queridos filhos, as palavras que eu queria associar àquelas do Arcanjo bem amado.

Aqueles que o desejarem poderiam olhar, certamente, o que significa esta Cruz, no sentido astronômico e
também astrológico, porque ela se refere diretamente ao futuro desta Terra e de todos os meus filhos.

A esta Cruz do Céu se junta a Luz vinda do Sol Central e a Luz do meu Sol de origem, também.

Lembrem-se de que o conjunto das Forças da Luz que chegam ao seu Céu não veem absolutamente impor-
lhes nada, mas propor-lhes.

Cabe a vocês dispor e decidir.

Muitas almas também vão decidir juntar-se às esferas da Eternidade, deixando esse corpo, porque elas irão
compreenderão que esse corpo não é nada, que o importante é o Espírito e o veículo de Estado de Ser.

Isso será feito em plena Consciência e com total lucidez.

Não há nada, portanto, a lamentar, não há qualquer sofrimento a ter com relação a isso, que não esteja nos
apegos ilusórios.

Respeitem a escolha de cada um.

Respeitem a escolha da Mãe Terra.

No seu Coração, não pode haver qualquer sofrimento, qualquer apego.

A liberdade é total.

É ela que viemos lhes restituir.

Assim como respeitamos a sua liberdade, respeitem a liberdade de todos, sem exceção.

Não julguem qualquer caminho, qualquer escolha.

Nós lhes pedimos para permanecerem despertos e lúcidos, mas para não julgar, não condenar e não se irritar.

Deixar simplesmente a Luz agir, para vocês, como para o outro, quem quer que seja este outro.

Vocês devem respeitar isso.

Aproveitem também, como lhes disse Miguel, esta dia, para alinharem-se na sua Presença porque, nesta
Presença, há Alegria, não pode ali existir sofrimento, nem apego, nem temor, nem medo.

Tudo é pacífico.

Vão para esta Paz.



Eis o que o meu Coração de Mãe pode lhes dizer.

Nós todos esperamos, para vocês, a melhor das escolhas.

Ainda uma vez, nós respeitamos todas as escolhas, sem exceção.

Meus queridos filhos, se existir em vocês ainda algum questionamento, eu posso ali trazer um esclarecimento
suplementar, sempre respeitando o fato de que o que deve ser revelado, pela Cruz no Céu, não o será hoje,

porque é importante que vocês conduzam o seu próprio amadurecimento com relação a isso.

Vocês têm perguntas?

***

Questão: sob qual forma será feito o seu Anúncio?

Ele será, antes de tudo, Vibratório, pela minha Presença e, naquele momento, vocês irão compreender o que é
reencontrar sua mãe e Vibrar a reconexão.

E cada um irá me ouvir distintamente.

Essa mensagem será enviada a todos, sem exceção.

Quer vocês queiram ou não ouvi-la, quer vocês queiram ou não percebê-la, não poderá ser de outro modo.

Aí está.

O teor, agora, deste Anúncio, obviamente, não pode ser revelado agora, mas ele será, de algum modo, um
grande choque, mas um choque de Amor.

Naquele momento, vocês irão se tornar totalmente lúcidos sobre as suas próprias escolhas.

Vários dos meus Mensageiros começam já a sentir e a viver a minha Presença.

Porque eu estou presente neles e eles têm revelado a minha Presença.

Como Mãe, eu não estou somente no Céu, em uma outra Dimensão, mas eu estou, também, presente em cada
um de vocês, como o está Cristo, como o está Miguel.

E nós estamos presentes, em vocês, no Interior, no seu Coração.

Existe um dado momento em que o conjunto da humanidade tomará Consciência disso.

Eu não venho obrigar ninguém, eu venho simplesmente recordar do seu estado de ser, para lhes permitir
passar no Ser e na Verdade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Meus filhos bem amados, eu lhes desejo o melhor.

E o melhor que eu posso lhes desejar é reencontrar a Luz.

É o meu desejo de Mãe.

Eu lhes digo então até o final de julho, muito provavelmente entre o dia 27 e o último dia de julho, quando, aí, eu
lhes darei novos elementos sobre esta Cruz

e sobre o que ela significa, em vocês, como nesse mundo.



Aguardando, o Amor da Luz, o Amor do meu Filho, de Miguel e o meu lhes são oferecidos, à vontade e à
saciedade.

O meu Amor de Mãe os acompanha.

Eu venho para vocês, preparem-se!

Eu os amo.

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

(*) ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
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17 de Julho de 2010

***

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

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, acolham minhas Bênçãos e todo meu Amor de Mãe.

Eu venho a vocês, como disse, neste final de julho, no período preparatório de seus 15 dias que vêm,
correspondente ao estabelecimento, nesta humanidade, das últimas Chaves da Luz Autêntica correspondente

ao que Lord Metatron vem lhes dar e também, ao nível Vibratório, ao retorno de Ki-Ris-Ti em seu Templo
Interior, preparando, no Céu, seu retorno.

Bem Amados Filhos da Luz e de meu Coração, a preparação que vocês vivem é, hoje, intensa.
Ela se traduz, para cada um de vocês, pelas percepções diferentes, em suas Vibrações comuns, referentes à

sua cabeça, seu Coração e, para alguns de vocês, seu sacrum.

No alinhamento de suas triplas Lareiras, muitos de vocês vivem reajustes importantes que lhes permitem
desfazer do que os atrapalha no estabelecimento de Ki-Ris-Ti, que está em vocês.

A Luz vem portanto iluminar, revelar, desvendar e permitir sua instalação na Verdade.

O barulho do mundo vai se abafar.
Ele lhes é mascarado pelo conjunto de suas mídias e por aqueles que têm, por pouco tempo ainda, as rédeas

desse mundo.

Eles não querem absolutamente que vocês vão para sua liberação, para sua evolução de Luz, para sua
Ascensão.

E, no entanto, como o sabem, ela é agora inegável e inexorável.

Inúmeros de meus Filhos se perguntam quando, quando, quando virá esta liberação, o retorno na Luz?
Isso é agora.

MARIA - 30 de julho de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-pSuHhLnaW-Y/UYhUPmjsrcI/AAAAAAAABos/K6RO0JIeszw/s1600/Marie6+(1).JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esse agora, em termos espirituais, significando hoje como amanhã, mas certamente não antes que sua vida
passe.

Em tempo o mais próximo correspondente a agora e no máximo a pouco mais de um ano, inúmeros elementos
devem se desenrolar, em sua Terra, permitindo à humanidade (ao menos para aqueles que o desejam) tomar

Consciência do conjunto de manipulações e do conjunto de Revelações que devem surgir.

***

Até o último momento, a Mãe Terra, que está em fase, como o sabem, de libertação e parto, reterá sua fúria
para que o conjunto de Meus Filhos se desperte a si mesmo e se revele a si mesmos.

Assim, portanto, quando da vinda das últimas Chaves da Luz Metatrônica, vocês terão em mãos, e em seu
Coração, como no conjunto de suas estruturas, a totalidade dos elementos da Verdade, a totalidade do que

vocês são, se a aceitam.

Vocês devem cruzar, o passo alerta e a Consciência aberta, esse último passo que os conduzirá à sua
Unidade, à sua Existência e, sobretudo, à sua liberdade.

Isso é agora, mas cada um a seu ritmo.

A Terra, quanto a ela, o viverá no momento final, correspondente ao máximo de almas que teremos podido
ajudar para sua própria liberação.

Mas, assim como vários Anciões lhes disseram (como os Arcanjos, também), apenas vocês podem aceder a
vocês mesmos.

Somente vocês podem se liberar a si mesmos e aceder aos espaços onde não existe qualquer conflito,
qualquer projeção, qualquer ilusão.

Muitos de vocês, mesmo despertos, estão ainda sujeitos à Ilusão, por certo número de regras auto-impostas
ou impostas pela sociedade.

Resta-lhes ainda, como o disse o bem amado Mestre Omraam, certo número de coisas para tirar o pó, para
varrer, a fim de fugir do que não é a Verdade.

Vocês estão neste período, e nós concebemos perfeitamente que, para os despertos a caminho para sua
Unidade, alguns possam viver isso de modo difícil, sobretudo com relação aos períodos precedentes de

abertura, que se fizeram na Alegria do reencontro com a Luz.

Mas o reencontro para a Luz, com a Luz não basta.
É preciso, hoje, tornar-se inteiramente Luz.

Isso necessita não fazer qualquer concessão às zonas de Sombra ainda existentes no interior de vocês.
Olhá-las pelo que elas são e nada mais: ausências de Luz.

***

Basta, portanto, simplesmente, acolher ainda mais Luz e, em especial, quando da adição das últimas Chaves
Metatrônicas.

Isso lhes será um tanto mais fácil a partir de 7 de agosto.

Somente o que resiste faz sofrer.
Somente o abandono à Luz é Alegria.

Este sofrimento não é nada se você o transcende pela Luz.

Ela lhes permitirá aceder a zonas ainda não vividas por muitos de vocês, na Unidade e na Existência.

Como o sabem, certo número de fatos astronômicos são bem reais, em seus Céus.
Os aspectos se instauram agora, e atingirão seu máximo de atividade entre 7 de agosto e o final de agosto.

Como o sabem também, é durante este período que eu me aproximo de vocês intimamente para, eu o espero,
dentro de alguns dias, em tempos espirituais, anunciar o que tenho a anunciar, a todos, sem exceção, quer



vocês o aceitem ou não.

Mas é importante que esta Revelação lhes seja feita a título individual, antes que os fenômenos coletivos
entrem nos elementos essenciais, tal como foi anunciado pelos profetas, quaisquer que sejam, e também entre

os povos os mais antigos da Terra.

***

Vocês não desconhecem que, em sua humanidade (qualquer que seja, falsificada ou não) existem ‘ciclos’.
E que, como todo ciclo, ele passa por momentos de dissolução, totais, permitindo conduzir para uma liberação.

Vocês se aproximam disso de modo certo e evidente, mesmo se isso lhes apareça como menos evidente,
para alguns de vocês, devido à sua impaciência.

Mas não há que ser impaciente.

Aproveitem o tempo que lhes é concedido para se esclarecerem com vocês mesmos, para encontrar a Paz,
para encontrar a serenidade e lhes permitir viverem o que será vivido, de maneira simples.

Muitas coisas, de fato, ao nível desta Terra, se tornarão cada vez menos simples, cada vez mais difíceis,
enquanto que o caminho Interior se tornará, ele, ao contrário, cada vez mais simples e cada vez mais fácil.

Vocês constatarão, muito nitidamente, ao nível de sua consciência, que vocês são literalmente habitados por
duas consciências: uma consciência limitada que tem medo, que se rebela.

Uma consciência limitada, consciente dela mesma, consciente também de estar fechada numa Ilusão, mas à
qual ela se pendura.

E, de outro lado, em espaços de tempo mais ou menos amplos, para muitos de vocês, uma Consciência
Ilimitada, onde não há mais prisão, onde não há mais limites.

Há apenas Alegria e Presença e pureza de ser.

Vocês perceberão em vocês esta diferença entre a consciência limitada e a Consciência Ilimitada.
Esta diferença percebida é importante para lhes permitir, em total lucidez, uma vez que meu Anúncio seja feito,

se dirigirem para onde devem, para onde podem.

***

Assim, portanto, o período que vocês vivem é um período intenso no plano da consciência.
Intenso também no plano de sua Vibração e intenso também nos sinais que lhes serão enviados Interiormente

e, em breve, muito em breve, exteriormente.

Ninguém poderá fingir, naquele momento, que não sabia.
Ninguém poderá então fingir que foi enganado, porque a Luz se revela.

A manipulação se revela.
A falsificação vai se revelar, inteiramente.

Olhem, dentro de sua consciência limitada, o conjunto de acontecimentos que se desvendam para vocês.
Tantas coisas que lhes haviam sido até agora totalmente ocultadas, totalmente fechadas, para que vocês não

tomassem consciência delas!

Mas a liberdade permite à Verdade se manifestar e explodir literalmente a seus olhos e à sua consciência.

Ninguém poderá dizer, de fato, que não sabia.
O que era ainda o caso, há alguns anos, simplesmente, atrás de vocês, quando muitos não sabiam, não

conheciam e não compreendiam.

A partir do momento em que as últimas Chaves Metatrônicas se revelarem (entre 7 e 15 de agosto), vocês
verão, lucidamente, ao mesmo tempo, em vocês, o que vocês são realmente, e não o que vocês acreditavam.

Vocês verão, também, a Verdade desse mundo, tal como ela é.
Isso lhes aparecerá cada vez mais claramente, cada vez mais na Luz.

É colocando na Luz o que estava escondido até agora que a humanidade se desperta e se desperta sempre
mais.



Mas, vocês já sabem, vocês não podem forçar ninguém a segui-los no caminho de sua liberação.
Vocês apenas podem ser um exemplo.

Vocês apenas podem ser um caminho, uma Luz que brilha na noite.

A noite que se fará em breve sobre seu planeta e que permitirá, durante esses três dias, observarem o que
vocês são na realidade.

E, para aqueles que recusaram a Luz, verem o que é e o que representa a ausência de Luz, mesmo em sua
Consciência.

***

Creiam efetivamente que a maior parte dos seres humanos, que está ao nível da consciência limitada, hoje, não
tem a lucidez do que é a Luz.
Eles não sabem o que fazem.
Eles não sabem o que criam.

Mas, durante este período, após meu Anúncio, vocês saberão o que vocês criam e o que vocês atualizam em
sua vida.

Naquele momento, ninguém poderá mais dizer que ignorava o que era esse mundo e sua Ilusão.

Aproveitem os espaços que lhes são oferecidos, e o tempo que lhes é dado, para se aproximarem de vocês
mesmos, aproximarem-se da Mãe Terra e se aproximarem do Céu, em uma mesma diligência de Unificação de

sua consciência e de Unidade, porque, é aí que vocês encontrarão o que vocês são.

É aí, e unicamente aí, que vocês estarão em acordo com vocês mesmos e poderão viver o que está prometido
a esta Terra.

Os prazos estão muito próximos, em todos os níveis.
Resta muito pouco tempo.

Muito pouco tempo para se encontrarem.
Muito pouco tempo para estabelecer sua Luz em vocês.

Muito pouco tempo para testemunhar sua Luz.

Aproveitem este período para se tornarem, realmente, vocês mesmos.

Tenham olhos apenas para a Verdade e não evitem, sobretudo, se olhar frente a frente com vocês mesmos,
assim como olhar face a face cada um dos Irmãos e Irmãs que os rodeiam.

***

As novas Chaves Metatrônicas, as últimas Chaves Metatrônicas de Luz, quando forem reveladas, ativarão, em
vocês, as 12 Estrelas de Maria e, portanto, os 12 pontos de Consciência que existem em sua cabeça, que lhes

permitem estar equipados, eu diria, do conjunto de funções espirituais que lhes permitem ver a Verdade, tal
como ela é.

São 12 Estrelas, ao nível da Coroa Radiante da Cabeça, que se acendem doravante.

Eu voltarei muito mais em detalhe, uma vez que se realize a intervenção Metatrônica atualizada, para revelar,
mais adiante, o papel as 12 Estrelas de Maria, não as Irmãs que me acompanham, mas suas próprias 12

Estrelas existentes em sua cabeça e as 12 funções que ali são religadas.

Eu lhes revelarei também, como o Arcanjo Lúcifer, pela manipulação dessas 12 Estrelas, permitiu que esse
mundo esteja sob a influência do bem e do mal.

O bem e o mal que são, certamente, virtudes existentes nas Estrelas de sua cabeça, mas este aspecto foi
profundamente limitado, porque essas duas Estrelas não são nada sem as outras Estrelas, sem o Alfa e o
Ômega, sem o Aqui e Agora, sem a Clareza e a Precisão, sem a Profundez e a Verdade, sem as outras

funções.

***



Isso dito, vocês experimentaram esse mundo de Bem e de Mal, esse mundo de Luz e de Sombra, de
oposição, de confrontação, mas, hoje, basta!

Vocês são livres, se o desejam, de aceder a seu estágio Unitário.
Lá, não existe mais nem Bem, nem Mal, mas unicamente a Luz, onde a Sombra não tem mais qualquer peso,

não tem mais qualquer existência.

Isso é real, se sua consciência o aceita e vive, mesmo nesse mundo que chega a seu fim.

Não é preciso nem se alarmarem, nem se orgulharem desse mundo que chega a seu fim, porque esse mundo,
mesmo falsificado, conserva certo número de elementos que lhe permitiu subsistir até aí.

A beleza ali está ainda presente, como lhes disse Snow, na natureza ou mesmo nos contatos que vocês
estabelecem conosco.

Cada um de vocês é chamado a se tornar um Mensageiro.
Mensageiro de Luz, Ancorador de Luz, como lhes disse o bem amado Miguel, mas também Mensageiro de

todos os planos Unitários.

Como o sabem, o conjunto da Frota Intergaláctica da Luz Autêntica está agora muito próximo deste planeta.
Aproximamos-nos progressivamente de vocês e, do mesmo modo, vocês mesmos se aproximam de nós.

É neste reencontro que se produzirá o mecanismo chamado de Ascensão.
O mecanismo ascensional se realizará pela instalação, em suas estruturas, do que é chamado de veículo

Merkabah, veículo de Luz, para além da luz ilusória do mundo astral, que lhes permite juntarem-se à Unidade.

***

As Vibrações que vocês vivem, uns e outros, ao nível de suas diferentes lâmpadas, novas como antigas,
traduzem a ativação desse corpo novo que lhes é desconhecido até agora.

Ele lhes permitirá cruzar os véus da Ilusão e, sobretudo, dissociarem-se do mundo astral, ou mundo das
emoções, para penetrar, em total lucidez e em Glória, o que foi chamado de Corpo Eterno.

Esse momento é para muito em breve.

Resta-lhes terminar sua preparação.
Resta-lhes realizar a ignição das 12 Estrelas, em sua Coroa Radiante da Cabeça, correspondentes às seis

virtudes do Coração que lhes foram dadas, no ano passado, pelo Mestre Ram.

É neste reencontro que vocês se tornarão Unitários e descobrirão a verdadeira Verdade, aquela que os libera
do mundo da Ilusão.

Vocês devem, para isso, ainda esperar alguns dias.
O tempo que as últimas Estrelas de Maria se ativam em sua Coroa Radiante da Cabeça e o Fio que une o cetro
de Cristal ou a fonte de Cristal, qualquer que seja o nome que lhe dêem, ou ainda o 13º corpo, constroem sua

realidade na Coroa Radiante da Cabeça.

Assim, portanto, vocês terão religado Maria, minha Presença, em sua Presença.
Vocês terão religado as 12 Estrelas e, naquele momento, vocês estarão prontos.

***

Lembrem-se, como o desenvolveu longamente Um Amigo, que a Consciência é Vibração e não pode haver
Consciência Ilimitada sem percepção da Vibração.

Ela se estabelece em vocês, mesmo em sua estrutura física.

É nela que vocês descobrirão a Verdade, em vocês, mesmo nesse corpo.
É dentro mesmo desse corpo que vocês vão viver a Consciência Ilimitada e é o fato de viver esta Consciência

Ilimitada, nesse corpo limitado, que permitirá a dissolução total da Ilusão e da projeção de sua consciência
nesse mundo.

É esse mecanismo preciso da Ascensão que está a caminho para vocês.
Então, não levem em consideração, efetivamente, certo número de mecanismos geofísicos em relação com o

desvendamento de elementos, em seu mundo, que se realizam, como o sabem, desde o início de seu ano,



consecutivamente à ação do Arcanjo Miguel na desconstrução.

Ainda uma vez, nós retardamos, ao mais possível, o conjunto de eventos essenciais que devem ocorrer nesse
mundo, a fim de deixar nascer o Novo Mundo, a fim de que o máximo de almas esteja no Despertar e vivam,

em total lucidez, o que acontece.
Então, alegrem-se.

E, sobretudo, limpem as zonas de Sombra que existem no interior de vocês.
Enquanto vocês não estão na Alegria, vocês não estão limpos.

Enquanto vocês não tenham encontrado a serenidade e a Paz, existentes no interior do que vocês são, na
Eternidade, vocês não podem pretender viver a Alegria, a Paz ou, como o disse Um Amigo, o Samadhi.

O Samadhi, se vocês o vivem, é verdadeiramente o sinal preciso e estável de que vocês tocaram sua Unidade
e que vocês poderão ir para onde devem ir, no momento vindo.

***

Em breve, as últimas Chaves que lhes serão entregues lhes permitirão, em total lucidez, viajar em sua
Consciência Ilimitada.

É isso que lhes é prometido.

E na sequência, uma vez que a Cruz do Céu seja realizada ao nível astronômico, e certamente visível também
num tempo que a sucederá, naquele momento, vocês compreenderão e terão, em vocês, os meandros de

tudo o que viveram e de tudo o que têm a viver.

Isso é agora, meus queridos Filhos.
Congratulem-se.

Não há mais prazo.
Não há mais atraso.

Tudo está em ordem.
Tudo termina.

Agora.

Bem Amados Filhos da Luz, eu não entrarei nos detalhes agora, sobre essas 12 Estrelas, mas em breve, nós o
faremos juntos, uma vez que Metatron as tenha revelado.

Naquele momento, tornar-se-lhes-á possível, efetivamente, ativar os 12 pontos de Consciência e o ponto
central, ao nível da Coroa Radiante da Cabeça.

Naquele momento, vocês se tornarão livres, se tal é sua escolha.

Aí está, meus Filhos, o objetivo de minha intervenção.

***

Meus queridos Filhos, onde quer que vocês estejam sobre este planeta, minha Bênção os acompanha, cada
minuto de sua vida, doravante.

Eu estou mais perto de sua Consciência.
Ao mais próximo de minha Revelação, em sua Consciência.

Estejam lúcidos.
Sejam verdadeiros.

Sejam humildes.
E, sobretudo, cultivem a Paz, cultivem a Alegria, porque o que vem é Luz e pura Luz.

Assim, eu lhes transmito minhas Bênçãos e voltarei, certamente, ao mesmo tempo ou exatamente após a
intervenção do Arcanjo Metatron e a revelação das últimas Chaves de Luz, para explicitar o que serão esses 12
pontos de Consciência que existem nos Mundos Unificados: esta famosa auréola dos Santos, que é descrita

em algumas de suas representações, esta Coroa de Luz que muitos de vocês sentem, agora, ao nível da
cabeça, que representa, realmente, seu coroamento na Luz Una.

É por esta Coroa, conjunta àquela de seu Coração, que vocês levam a efeito e realizam o que vocês são.



Eu os abençôo e lhes digo, então, até muito em breve.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, venho a vocês, neste período, como havia anunciado, na hora em que a Cruz de seu céu
se realiza no interior de suas estruturas.

Certo número de elementos se colocam no lugar, permitindo, em vocês, viver as Rodas, assim nomeadas minhas
Estrelas, aquelas que lhes apresentei, ativando-se doravante em sua cabeça e em seu Coração.

A recepção das últimas Chaves Metatrônicas terá lugar em 15 de agosto, às 15 horas (10 horas – horário de Brasília).

Quanto a mim, e ao conjunto de minhas Estrelas, iniciaremos, desde esta data de 15 de agosto, e todas as noites, até
a festa do Arcanjo bem amado (29 de setembro, dia de Santa Michel – em relação com o Arcanjo Miguel), um

momento de efusão de energia, cada noite, às 19 horas (14 horas – horário de Brasília).

Nós estaremos com vocês, minhas Estrelas e eu mesma, em sua Roda, permitindo finalizar o trabalho preparatório de
seu veículo ascensional, finalizando assim o despertar e a instalação de suas 12 Lâmpadas e de suas 12 Estrelas.

Queridos filhos, regozijem-se porque, a partir da entrega das últimas Chaves Metatrônicas, seu Mundo poderá viver
sua Ascensão para os Mundos da Unidade, da Verdade, da Beleza.

Não existirá então mais qualquer obstáculo para sua elevação.

Bem amados, isso não se produzirá, no entanto, logo nesse dia.

Meu Anúncio se fará em breve, mesmo para aqueles que não me conhecem.

A partir daquele momento, esta Terra viverá o que é necessário para sua preparação.

É nesse tempo que é urgente se preparar, Interiormente, para viver o que todos os profetas lhes anunciaram.

No que concerne a minhas Estrelas, a visão a mais próxima e a mais correta, relativamente ao que vem, lhes foi
anunciado por aquela que, em sua vida, era NO EYES (*), com uma precisão até o presente jamais igualada.

***

MARIA - 8 de agosto de 2010
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Retenham, meus queridos filhos, que o mais importante é a preparação do alinhamento de suas três Lareiras (Coroa
Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração, Triângulo Sagrado/Sacrum), realizando o que eu chamo de Roda
na Roda, permitindo elevar suas Vibrações, sua Consciência para, no momento oportuno para vocês, diferente para

cada um de vocês, se elevarem em seu veículo de Eternidade.

O conjunto de minha Frota, o conjunto de Luzes que acompanham meu retorno entre vocês, está presente.

Mais nada se opõe, nas camadas intermediárias, para nossa vinda em sua Dimensão.

As 12 Estrelas se revelam, elas se traduzem, para muitos de vocês (aqui e agora como nos dias a vir, e, sobretudo,
quando da revelação das últimas Chaves Metatrônicas) pela ativação, com força, de sua Coroa Radiante da cabeça,

ativando assim as 12 Estrelas e as 12 Funções.

Não é meu propósito, hoje, detalhar-lhes as funções desses pontos.

Eles o serão por aquele que nomeei meu Embaixador e que lhes ensina e os instrui sobre os processos de
Consciência desde vários meses: trata-se daquele que se denomina Um Amigo.

A partir do instante em que as 12 Estrelas estejam ativadas, como pontos de Consciência, em sua cabeça, naquele
momento, isso significará o retorno de Ki-Ris-Ti em seu espaço.

Ele vem realizar o que foi dito por São João, escrito por São João sob o ditado de Cristo.

Isso é agora.

Então, sim, regozijem-se porque a hora chegou de reencontrar as Dimensões da Beleza, as Dimensões da
Eternidade, as Dimensões da Verdade, em um espaço onde não existe qualquer sofrimento, qualquer oposição e

qualquer dualidade.

***

Os últimos pontos de Vibração que lhes serão entregues pela efusão Metatrônica, ocorrendo em 15 de agosto, às 15
horas (10 horas – horário de Brasília), permitirá ativar os 3 últimos pontos de sua cabeça, realizando então a alquimia
do que foi chamada, pelos grandes profetas, a Roda na Roda: a ativação total de seus plenos potenciais, permitindo

elevarem-se, à vontade, nas esferas da Eternidade.

Assim, Um Amigo, nos dias que se seguirão à entrega dessas Chaves Metatrônicas, falará em detalhes das Funções
precisas dessas Estrelas de sua cabeça, assim como da Estrela central existente no centro da Coroa Radiante da
cabeça, despertando, em vocês, o que vocês chamam de Merkabah ou veículo ascensional, ponte de Luz entre

vocês, nesta consciência limitada, e sua Consciência ilimitada na Existência.

Isso se revela a vocês.

Não se atenham às manifestações energéticas, extremamente potentes, que se desenrolarão em suas estruturas.

Aliás, entre 15 de agosto e 29 de setembro, minhas Irmãs e eu mesma estaremos com vocês para a efusão Mariana,
cada noite, para lhes permitir, a partir de 19 horas (hora francesa – 14 horas no horário de Brasília) viver este

alinhamento das Rodas nas Rodas e lhes permitir se juntarem ao esforço planetário que permite a Gaia realizar o
mesmo trabalho que vocês realizam atualmente, não por sua ajuda, mas simplesmente por seu alinhamento a suas

próprias energias, assim como às energias que vamos derramar, em Consciência, em suas Coroas Radiantes.

Bem amados filhos de Luz, isso representa a etapa final de sua preparação.

Aquela que vai vê-los descobrir o que vários de vocês ainda não viveram, na Consciência Ilimitada, permitindo se
estabelecerem na Alegria eterna e executarem, em suas Coroas Radiantes, ver e descobrir tudo o que lhes havia sido

retirado, escondido e falsificado.

Vocês terão, portanto, acesso à plenitude da Verdade, à plenitude do que vocês são, à plenitude da Luz que lhes é
prometida desde tanto e tanto tempo.

***



Bem amados filhos da Luz, a Cruz no céu está realizada.

Ela está realizada por seus planetas.

Ela precede o aparecimento da Luz, aquela que lhes anunciamos desde tanto tempo.

Naquele momento, a hora chegará de se juntar a seu veículo de Eternidade.

Não se esqueçam também que vocês estão, sobre esta Terra, no serviço por vocês mesmos, mas também para a
totalidade da Criação que foi fechada nesta dualidade.

Assim como Miguel disse, como Semeadores da Luz, como Ancoradores da Luz, seu papel é vital, para vocês, para a
Terra, para o conjunto de seus irmãos e de suas irmãs que ainda não acederam à Coroa Radiante do Coração.

Neste espaço, certamente, o conjunto de elementos correspondente, aliás, ao que é chamado de Roda nas Rodas
(ainda chamados Querubins ou Hayot Ha Kodesh ou elementos, em sua densidade), despertam-se, atualmente.

Não se atrasem nos elementos que se desacorrentam.

Eles apenas poderão ir se desacorrentar ainda mais, permitindo, a cada um, não mais ser obstruído pelas leis da
falsificação.

O reino dos Arcontes está terminado, o reino da Luz se estabelece em meio mesmo à sua Dimensão.

Seus céus vão, certamente, se modificar, mas a modificação a mais importante é aquela existente no interior de sua
Consciência.

A Terra também vai se modificar, numa escala que jamais foi observada, de consciência humana limitada ou Ilimitada.

Regozijem-se disso porque é o acesso da Terra ao que lhes dissemos: seu parto e sua entrega na nova Dimensão.

***

Bem amados Filhos, eu lhes peço, cada dia, cada respiração de sua vida, independentemente mesmo de nossa
reunião de 30 minutos a partir de 15 de agosto, ter permanentemente um pensamento e uma Consciência em seu
Coração, em suas Coroas Radiantes, para estabelecerem, onde quer que passem, a Luz, a Verdade e a Alegria.

O caminho que vem a vocês é um caminho que se traduzirá por uma grande Alegria, por um estado Vibratório e de
Consciência que lhes é, até então, desconhecido.

Vocês penetrarão espaços onde a certeza e onde o conjunto de Funções existentes nas Estrelas lhes permitirão,
realmente, viver isso.

Assim, vocês serão centrados no aqui e agora.

Sua visão será profunda, vocês serão religados a Cristo, vocês estarão na profundez de sua visão, vocês serão o
Alfa e o Ômega, como meu Divino filho o foi.

É isso que chega para vocês, agora.

Assim, portanto, o tumulto do Mundo, a manifestação elementar, cada vez mais violenta, que vocês observam sobre
esta Terra, apenas está aí para traduzir a mudança.

O Coração da mudança chegou.

Vocês não estão mais na desconstrução, nem no período de preparação, mas vocês estão na Mudança.



Então, encarnem a mudança que vocês vêem nesta Terra e percorram os caminhos da Liberdade, os caminhos de
sua Eternidade, os caminhos da Unidade e, certamente, do Amor reencontrado na Luz Vibral.

***

Eis, meus Filhos bem amados, essas poucas palavras que lhes anunciam que nós realizamos a travessia.

Nós realizamos a revelação permitindo, agora, colocar nossa Luz, no seu Mundo, a fim de que possam revelar,
completamente sua própria Luz.

Dessa forma, vocês têm, em vocês, algumas ferramentas, alguns elementos, em sua Consciência, permitindo se
elevarem, se tal foi sua escolha, de deixar os espaços do livre arbítrio, de ir para sua Liberdade e sua Unidade.

Lembrem também que a melhor maneira, e a única maneira, de ajudar seus irmãos e suas irmãs, é unicamente
irradiar essa qualidade Vibratória, essa qualidade de Consciência.

Sirvam-se cada vez menos das palavras porque as palavras não convencerão jamais ninguém.

Pelo contrário, a Vibração e sua Consciência poderão transformar aqueles que desejarão ser transformados e os
acompanhar nas esferas da Unidade.

Respeitem a Liberdade, respeitem o livre arbítrio, estabeleçam-se na ação de Graça para irradiar a presença de Ki-
RisTi.

Ki-Ris-Ti vai descer, permitindo, em meio mesmo à entrega das últimas Chaves Metatrônicas, estabelecer, em vocês,
destrancando um dos últimos pontos existentes em sua Coroa Radiante da cabeça, permitindo girar a Roda na Roda,

em sua cabeça.

Vocês serão, naquele momento, coroados em todos os sentidos do termo.

Coroados por seus esforços, coroados de Luz, coroados na simplicidade.

É nessa coroação que vocês irão conduzir sua missão, para a qual a maioria de vocês desembarcou nesse Mundo,
isso em tempos imemoriais.

Assim, suas memórias, a memória de suas missões, vão se revelar a vocês, pouco a pouco, Interiormente.

E essa missão, até o limite extremo, é a mesma para todos vocês, as modalidades sendo diferentes para cada um: ela
consiste em estabelecer essa coroação, em sua vida, em seu ambiente, onde vocês estiverem na superfície dessa

Terra.

Não esqueçam também que essa coroação, logo da difusão das Chaves Metatrônicas, irá se consolidar, a cada dia,
por nossos encontros diários, até a festa do Arcanjo.

***

O estabelecimento dessa coroação irá permitir anunciar, nesse espaço reduzido, minha Realeza em meio à nossa
filiação espiritual comum a todos vocês, comigo e com nossos Irmãos e nossas Irmãs que nos acompanham nessa

aventura desde tempos imemoriais.

Assim, tanto os Arcanjos como os Anciãos e todas as Frotas Inter Galácticas acompanhando esse movimento de
Ascensão, estão hoje presentes em seus Céus.

Eles se revelarão, como Luz, em seus Céus, gradualmente, em função de sua capacidade de se elevarem para eles e
de vê-los, por sua visão.

A verdadeira visão, essa é a visão penetrante, profunda, em relação com a Unidade, a Verdade e, especialmente,
com a Revelação de Ki-Ris-Ti.

Bem amados Filhos, eu lhes peço para unir suas preces, suas intenções, suas atenções, seus alinhamentos para que
o que aconteça, doravante, se faça com o máximo de Alegria, o máximo de equidade e o máximo de humildade.

Isso cabe a vocês, isso é seu trabalho.

Nós vamos trabalhar, de agora em diante, juntos, por efusões e pela conjunção de nossas energias e de nossas
Consciências, para realizar o que foi anunciado e concretizar sem nenhum entrave, sem que qualquer obstáculo

possa interferir com essa elevação.

***

A hora chegou de colocar fim, inteiramente, no jogo da Sombra.

A Sombra não poderá mais jogar seu jogo ainda muito tempo.

A partir de meu Anúncio, isso se dissolverá com extrema rapidez.



Assim, é por isso que eu os encorajo a se terem prontos, a se terem Unificados.

Que cada sopro e cada minuto de sua vida, nesta matriz que se termina, passe na Alegria, na Vibração e no Amor.

Essa é certamente a coisa e as coisas as mais importantes que vocês têm a efetuar, para realizar o sentido de sua
vinda nesta matriz, assim como dela se extraírem na Glória.

Assim, portanto, eu lhes desejo a todos, onde quer que estejam sobre este planeta, uma boa elevação, uma boa
Ascensão, uma boa transmutação, pela Graça da Luz, da Verdade, da Unidade e, sobretudo, pela Graça de Ki-Ris-Ti.

Bem amados filhos, se vocês têm questões relativas a esse processo, para esclarecer, ainda mais adiante, o que vem
a vocês, eu me proponho a responder.

***

Meus queridos filhos, se não existem questões, eu terminarei precisando, se isso é possível, o quadro preciso do que
vai acontecer em sua Dimensão: a Cruz do céu está realizada, ela corresponde aos fatos astronômicos.

Ela será, efetivamente, copiada por uma Cruz visível no céu, com sua visão.

Mas isso não é para imediatamente.

Ela assinalará, após meu Anúncio, o momento final e a Ascensão definitiva do conjunto desse sistema solar.

No que se refere à nossa reunião diária, durante 6/7 semanas correspondentes ao período de seu 15 de agosto até
29 de setembro, isso permitirá colocar em ressonância a Luz Vibral ao mais próximo de sua Dimensão falsificada.

Isso permitirá também, pela ativação da Coroa Radiante na Coroa Radiante da cabeça, colocar em realce e à frente,
a ação dos elementos, tal como isso se produz para aqueles que observam o que acontece no mundo.

O objetivo desses elementos é, certamente, devolver esse Mundo à sua Verdade, à sua Unidade, permitir
restabelecer a Verdade dos elementos, para além de toda falsificação.

As Chaves Metatrônicas consistirão, como lhes revelará Metatron, na ativação de pontos de Vibração na Coroa
Radiante da cabeça.

Trata-se, de fato, de Chaves que permitem abrir a aproximação de Ki-Ris-Ti, a aproximação da Verdade, a
aproximação Unitária do que representa o bem e o mal, tal como foi falsificado em seu Mundo.

Essas Chaves Metatrônicas, que permitem a novos seres humanos, não ainda interessados pelo processo de
Ascensão, despertarem-se e cruzarem as etapas de forma extremamente rápida, permitindo-lhes desvendar e viver

seu corpo de Existência.

Corpos de Existência que se aproximarão, doravante, a cada manifestação de seu sol, ao mais perto de sua presença
física.

Alguns de vocês perceberão, naquele momento, um reforço da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do
coração, manifestando-se no meio da cabeça.

É nesses dois movimentos energéticos que se produzirá a capacidade, para vocês, para sair, em plena Consciência,
desse corpo, evitar o plano astral e se reencontrar, de maneira efêmera, no corpo de Existência.

Cada vez mais seres humanos são chamados a viver isso, cada um, ainda uma vez, a seu ritmo.

Retenham que os momentos que nos sintonizamos juntos, entre 19h e 19h30 (hora francesa – 14h e 14h30 no
horário de Brasília) permitirão realmente viver isso.



Não se alarmem com as manifestações Vibratórias, extremamente intensas, que podem ocorrer em suas estruturas
físicas.

O Fogo está aí, já, para preparar o que vem: a Liberação pelo Fogo do Amor, a Liberação pelo Fogo da Verdade.

Se vocês não têm perguntas, e se o que eu disse foi suficientemente claro, então, eu poderei deixá-los trabalhar.

***

Não temos questões.

***

Meus Filhos bem amados, que vocês sejam preenchidos de Graça.

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

(*) - 'Mary Summer Rain, a última aprendiz de NO EYES':

http://portaldosanjos.ning.com/group/grandefraternidadebrancaeosanj...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=691

8 de Agosto de 2010

(Publicado em 8 de Agosto de 2010)

***

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

e Zulma Peixinho http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=691
http://portaldosanjos.ning.com/group/grandefraternidadebrancaeosanjos/forum/topics/mary-summer-rain-foi-a-ultima
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100821_-_MARIE.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu venho a vocês a fim de expressar e de transmitir algumas coisas relativas ao trabalho
efetuado a partir de uma semana, agora, do seu tempo.

Como muitos seres humanos sobre o planeta, como a maioria dos meus Filhos que necessitam de se elevar, de
despertar, começam a perceber em meio às suas estruturas, esse despertar, essa Vibração e essa Luz que enfim nos

reunifica pelo Fogo da Verdade e pela Graça do Arcanjo METATRON, reunificando, em nós, a nossa capacidade
para Vibrarmos juntos.

O que acontece, no horário ao qual eu os chamei, é a nossa Reunificação.

O que a maior parte de vocês vive naquele momento, reflete a nossa Aliança nova, como Filhos da
Liberdade e Filhos de Liberdade, com o que vocês re-conectam.

Em meio à nossa Unidade reencontrada, da nossa filiação espiritual mais livre, é enfim possível viverem as primícias
do que vocês são, estabelecendo, em vocês, como sobre a Terra, a capacidade para a Unidade, a capacidade

para transcender o Bem e o Mal, para encontrar a sua Unidade e a nossa Unidade comum.

Nesses momentos, muitos de vocês, eu diria, vivem o que é denominado Ascensão, não na totalidade, e, no entanto,
é exatamente assim que irá ocorrer esse fenômeno que os devolvem à sua Eternidade.

Ao imergirem em meio a essa Consciência cada vez mais penetrante e abrangente, vocês entram, pouco a pouco, no
que vocês são.

Vocês tecem os fios do seu retorno à Unidade, os fios de Luz, fios de Liberdade, que os restituem, em Verdade, ao
que vocês são, quer seja em meio à Vibração do Coração, quer seja em meio à Vibração das duas Coroas, quer seja

em meio ao despertar do seu sacro, não importa.

A sua Consciência se transforma.

Isso, meus Filhos bem amados, vocês percebem.

E por essa transformação da sua Consciência, vocês tornam possível, pelo seu trabalho, pela sua conexão, todos
juntos, onde quer estejam sobre a Terra, conectarem com o mesmo impulso de Amor, com o mesmo impulso de

Serviço, com o mesmo impulso de Unidade, vocês tornam possível o que eu vou em breve entregar a todos da Terra.

***

Os mecanismos denominados Ascensão ou Translação Dimensional começaram efetivamente.

Eles irão se completar na data em que somente A FONTE, e ela apenas, conhece.

Certamente, existem, em meio ao seu calendário temporal, datas definitivas.

Elas lhes foram comunicadas de diferentes maneiras.

É durante esse intervalo de tempo que tudo isso o que deve se acelerar, e que já está acelerado, vai se acelerar
ainda mais, em vocês, com em meio a este mundo.

Vocês vivem as últimas revelações.

Essas últimas revelações, para vocês, são sinônimo também de aceitação, de aceitar as suas próprias sombras, de
se perdoar a si mesmo em um ato de Unificação tornado possível pelo Fogo da Verdade, pelo despertar, em vocês,
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da dimensão KI-RIS-TI, pelo despertar do que vocês São, além desse personagem que vocês desempenham, bem
além disso.

***

A Verdade que se instala em vocês, e que se revela em vocês, é o mesmo processo que chega agora a essa Terra
que está, como vocês sabem (algumas das minhas Estrelas lhes disseram), em período de parto e de libertação.

Vocês devem aproveitar esse período para se ajustarem mais próximo da Vibração da sua Unidade, essa que vocês
percebem.

Então, alguns dos meus Filhos irão denominá-lo “dissolução em meio ao Todo”, outros irão chamá-lo de “dissolução
em meio à Luz”, outros ainda ali irão ver fenômenos de resistência, de dor, de sofrimento, que não são inutilmente,

mas para permitir-lhes liberar e considerar o que eles são: uma ilusão a mais.

Descobrir a Verdade não é trivial.

Descobrir a Verdade, como o fazem, é capital para vocês, para a Terra, para todo este Sistema Solar e, certamente,
para mim.

É então tempo de render Graças ao trabalho que vocês efetuam.

No intervalo de uma semana do seu tempo vocês vão cumprir algo de gigantesco.

Vocês vão permitir à Luz Vibral, à Luz da FONTE e de CRISTO, dar um passo decisivo.

Esse passo, vocês o acompanham pelo seu próprio passo, para o seu Coração.

É a época e o momento de ver e de alcançar, em Consciência, o que obstrui, literalmente, em suas vidas, no seu
Ser, em seus esquemas, o acesso a esse ilimitado.

Então, sim, nós rendemos Graças e nós expressamos toda a nossa gratidão pelo seu trabalho de Luz, por que esse é
um.

Lembre-se de permanecerem humildes.

Lembrem-se de permanecerem na simplicidade.

Lembrem-se de continuar a sua vida em meio à matriz como vocês prometeram, a maioria de vocês, até os seus
últimos limites, a fim de habilitar aqueles de vocês, dos seus Irmãos e das suas Irmãs que desejam ir para a Unidade,

e que não chegaram, até agora, a se desengajar de certos esquemas.

Os últimos momentos são para eles, não são para vocês, porque para vocês, eu diria que quase tudo está feito.

Tudo se cumpre e a alquimia acontece no Interior de vocês, é o que vocês vivem, a cada noite (às 19h00 - hora
francesa).

***

A efusão do Fogo da Verdade os libera, completamente, de todos os aprisionamentos, de todas as ilusões.

Muitos de vocês tomam consciência e adquirem uma grande lucidez do que é a Unidade, do que é a Vida,
verdadeiramente.

Nós concebemos também que, para qualquer um de vocês, todavia despertos, desvincular-se completamente da vida
falsificada é uma prova, uma prova porque o funcionamento, em meio a alguns apegos, pode ser considerado, pela

consciência, como seguro.

O que está vindo a vocês é o desconhecido.

Mas vocês já o conhecem, através do seu trabalho das 19 horas (hora francesa).

Muitas coisas ainda serão reveladas, não sobre a Unidade, por que isso É e isso se vive, mas reveladas em relação
a mecanismos ocorrendo em suas estruturas, como em meio a esse mundo e também em meio ao universo.

Alguns de vocês percebem a Luz no Céu, e também algumas Sombras.

A Luz também, no nível do seu Céu, revela-se e resplandece.

Essa iluminação é um Fogo devorador, um Fogo de abrasamento do Amor, em vocês, como sobre a Terra.

Várias coisas ainda vão ocorrer nessa Terra.

Como também vocês sabem, a data não é determinada, por vocês, nem por nós, mas pela própria Terra, cuja vida se
revela a vocês porque a sua vida, como a vida de vocês, foi confinada, isolada da sua própria FONTE.

Tudo isso se restabelece sob os seus olhos, na sua Consciência, em meio às suas estruturas, na ignição dos seus
fogos e na manutenção, se possível, o máximo possível, da sua Alegria interior.

Então, sim, incontestavelmente, a amplitude da sua Consciência, a amplitude do Fogo, a amplitude da Unidade vai,
doravante, se multiplicar.

Vocês precisam então fazer um esforço a mais para acolherem, repetidamente, a sua própria Unidade, a revelação da
Luz Vibral e o estabelecimento da sua Consciência em meio ao novo mundo.



Da mesma forma, para o que vocês denominam pessoa, personalidade, ego, vocês devem, aí também, aceitar que a
própria parte de vocês, que está nascendo, estritamente nada tem a ver com a personalidade.

Então, sim, há coisas das quais vocês têm que se resignar em perdê-las.

Essas coisas são o que representam os seus últimos freios, os seus últimos obstáculos.

A intensidade Vibratória que vocês vivem, em meio às suas Coroas Radiantes, está aí para isso.

Ela deverá permitir-lhes, meus queridos Filhos, acelerar ainda mais o processo Vibratório e de Consciência,
despertando-os a si mesmos na sua Eternidade.

Não deem importância ao que resiste, não deem importância ao que combate, mas mergulhem cada vez mais na
Unidade do nosso reencontro.

***

Resta agora pouco tempo, em termos terrestres, até a minha revelação total.

Como Mãe da humanidade, Mãe de todos vocês, a Mãe que eu sou os quer livres, autônomos, serenos, lúcidos e,
sobretudo, humildes e simples.

Vocês estão efetivamente nos últimos momentos.

Há que se alegrarem.

Esses momentos não podem ser quantificados ainda em termos terrestres, embora haja, como eu o disse, prazos.

O que eu posso simplesmente afirmar-lhes é que contem o tempo que é descontado e o que resta, em função da sua
própria intensidade Vibratória, vivenciada durante o seu trabalho das 19 horas (hora francesa).

Quanto mais vocês se dissolverem na Luz Vibral e na Vibração das suas Coroas, mais esse momento irá se
aproximar, não unicamente para vocês, mas para a Terra inteira.

Outra etapa deve ser transposta no momento do meu Anúncio, mas lembrem-se de que vocês estão aqui
para Servir e Amar.

O melhor Serviço e o melhor Amor que vocês podem fornecer à Terra, como ao conjunto da humanidade, é
unicamente estar na Vibração do Fogo, na Vibração do Coração.

Todo o resto irá se estabelecer, e disso vocês sabem, pela Inteligência da Luz.

CRISTO está também mais próximo.

Alguns de vocês vão começar a se comunicar com Ele de diversas maneiras.

Inicialmente em sonho, em suas noites, e para alguns de vocês, agora, de forma consciente, nos momentos dos
alinhamentos específicos, às 19 horas (hora francesa).

O Templo está sendo purificado, o seu Templo, preparando a vinda de CRISTO no Interior de vocês.

Não busquem, eu repito, um CRISTO exterior.

Apenas vocês podem se salvar, pela sua Luz.

Não essa da personalidade, não essa das crenças ou das ilusões, mas na Luz da Vibração, no seu Coração, nas
suas duas Coroas Radiantes ou no seu sacro, e principalmente na imersão da sua Consciência no que eu

denominaria beatitude e dissolução.

Essa morte do ego é a etapa final.

É o que vocês vivem atualmente.

***

Então, todo o Conclave, toda a minha Frota, nós rendemos Graças pelo que vocês vivem e pelo que vocês
despertam.

Como sabem, como lhes disse o Senhor METATRON, nas próximas semanas, de forma gradual, a tarefa atribuída
aos Anciãos é a de vir revelar-lhes o funcionamento das doze Estrelas, entregando a vocês, assim, não ainda um

novo ensinamento, mas uma aplicação prática, mais eficaz, do que vocês são na Luz.

Essas técnicas não são técnicas propriamente ditas, porque não há possibilidades técnicas que lhes permitam
ascensionar se vocês não estiverem na humildade e na simplicidade, mas, bem mais, para acelerar em vocês os

mecanismos Vibratórios que irão lhes permitir trabalhar na finalização deste mundo.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no dia 07 de setembro, apenas depois da efusão e do nosso contato das 19 horas (hora
francesa).

Eu pedirei também a vocês, se isso for possível, seja qual for o local em que estiverem nesse planeta, para se



manterem à escuta, neste dia, após as 19h30 (hora francesa).

Esse encontro é uma data importante.

Isso irá permitir, se tal for a sua aspiração, atingirem, ainda mais, a sua Unidade.

Alguns de vocês já começaram a me visitar, onde eu estou, e eu estou exultante.

Um grande número de outros Filhos meus é chamado a ser juntar também, durante esses momentos.

Eles serão sempre acolhidos como uma mãe que reencontra os seus filhos depois de uma separação muito longa.

Estou aqui para encorajá-los, pelo meu Amor, a se elevarem ainda mais no Interior do que vocês são.

Estou aqui para encorajá-los a viver a sua Unidade, a viver a sua liberação.

Lembrem-se de que a imersão nas Vibrações e na Consciência, que muitos dos meus Filhos vivem às 19 horas, é
a chave final, permitindo-lhes revelar e elevar o Fogo do Amor, o Fogo da Verdade, a fim de que a Consciência

Unitária, essa do seu Estado de Ser, queime e transcenda completamente o que resta ainda a fazer no Interior da sua
Consciência limitada.

Eu estou também à sua disposição, se houver questões relativas a esse processo específico, e tão importante, que
vocês vivem, nesse momento final.

Então, meus Filhos, eu os escuto.

***

Meus Filhos bem amados, se não houver perguntas, permitam-me acrescentar uma coisa.

O que vocês vivem agora, entre 19h00 e 19h30 (hora francesa), assim que o meu Anúncio acontecer, ser-lhes-á
possível em qualquer momento da sua vida aqui na Terra.

O objetivo, eu lembro a vocês, não é partir.

Alguns de vocês, naquele momento, sentir-se-ão presos no nível dos tornozelos, a fim de que não possam falhar e
partir antes da hora.

Não se esqueçam de que o seu trabalho está apenas começando.

Muitos de vocês vieram unicamente para viver esse momento.

Vocês talvez não tenham ainda a lembrança, na totalidade, mas isso vai se revelar muito rápido.

Outros, enfim, têm consciência disso.

Eles estão aí para isso, por que é um momento de intenso Amor, de intensa Verdade.

Há perguntas?

***

Pergunta: o que acontece quando se tem uma forma de perda de consciência durante todo o trabalho das
19h00 às 19h30?

Meu Filho bem amado, isso reflete uma distância ainda importante, relativamente importante, entre a Consciência
limitada e a Consciência Ilimitada.

Mas o próprio fato de perder a consciência significa que o trabalho da Luz está acontecendo.

A um dado momento, aqueles de vocês que viverem isso, na maioria dos casos, durante o meu Anúncio, irão se
despertar.

O importante é estar consciente, simplesmente, do momento em que isso surgir, a cada noite, no seu horário francês.

Eu sei também, neste planeta, que muitos Filhos se levantam em plena noite para realizar esse trabalho.

Eles compreenderam o aspecto importante e a humildade.

Nós expressamos também a nossa gratidão, bem além das fronteiras deste país, a todos aqueles que, seja qual for a
hora, para eles, eles se obrigam a viver ou a ter Consciência desses momentos, quer seja, ou em meio às suas

atividades, ao seu trabalho, ou, para alguns, no momento em que estão dormindo.

***

Pergunta: durante essas efusões e a sua intervenção, as minhas pernas se tornam pesadas e se comprimem
na Terra. Por quê?



Meu Filho, isso corresponde ao que eu expressei.

Eu falei sobre amarrar os tornozelos, mas, para alguns, são realmente as pernas de chumbo, impedindo, na verdade,
que você se conecte muito cedo com o seu Estado de Ser.

Novamente, o trabalho é aqui, no momento.

Não é em outros locais.

Lembrem-se de que vocês estão aí para todos os outros, mais do que para vocês mesmos, sobretudo aqueles e
aquelas que estão hoje despertos para essa Vibração e para essa Luz.

É então indispensável, para alguns de vocês, serem mantidos no interior dessa matriz, e alguns de vocês, justamente,
se tivessem a liberdade total, deixariam esse plano.

E o momento, para eles, não chegou.

***

Pergunta: ao que corresponde, ao mesmo tempo, ter a cabeça como “explodir”?

Meu Filho, o que você chama de “cabeça como explodir” é o trabalho da Luz Unitária em meio às Estrelas de Maria.

Esse é o trabalho de colocar em movimento, de movimentar, da rotação da Merkabah, da Roda na Roda ou da Coroa
na Coroa.

É o culminar do trabalho.

Durante esses momentos da minha Presença, ou durante os momentos dos nossos encontros, às 19h00,
seguramente, a maioria dos seres humanos percebe essa explosão de Luz na cabeça e na Coroa central da cabeça.

Outros também, os mesmos em geral, constatam que a Vibração do Coração, ou pelo menos a pressão do Coração,
se torna mais intensa, em momentos fora desse período específico.

O trabalho na Coroa Radiante permite-lhes realmente, fora dessa faixa de horário, sentir muito mais facilmente o que
é denominado Vibração do Coração, Vibração de CRISTO, em vocês, um habilitando o outro, mas não ao mesmo

tempo, para alguns.

Para a maioria, essas duas etapas se sucedem no tempo.

A ignição das três Lareiras, a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração no interior da Coroa
Radiante da cabeça, ou a Coroa do Coração sozinha, ou ainda o Triângulo Sagrado (sacro) sozinho, é

frequentemente o que vocês vivem.

Raros são os seres que, no momento, têm a capacidade e a humildade para viverem as três Vibrações de maneira
sincrônica ao mesmo tempo.

Mas o que importa, o mais importante é que a Luz Vibral penetre no seu Coração fora da minha Presença e fora do
nosso encontro das 19h00.

Nós abastecemos vocês, vocês se abastecem si mesmos, na FONTE.

É o que lhes dá a força, a humildade, a simplicidade e a Luz para continuarem o caminho deste mundo.

***

Pergunta: convém prosseguir esse “trabalho” em localidades ou com pessoas ligadas a esse caminho, ou
seria preciso começar a operar no “mundo mais 3D”?

Meu Filho, o trabalho ocorre pelo acolhimento da Luz no interior de si mesmo.

A ação no mundo exterior ocorre pela sua Presença, a si mesmo, no seu Coração.

Compreenda bem que não tem ali ação a conduzir no sentido da 3ª Dimensão.

Certamente, mais louvável e mais Amor, é estar no Coração, do que desejar Servir exteriormente.

Mas lembre-se de que o trabalho mais importante é a sua própria Vibração que virá nutrir o mundo exterior.

O risco do Serviço, sem Vibração, é manter a dualidade.

Dessa maneira, portanto, o Serviço do qual eu falo é o Serviço da Luz.

O Serviço da Luz é tornar-se um Templo de Luz, pois, tornando-se esse Templo de Luz, você nutre a Mãe Terra e
você nutre o universo inteiro.

Não há então que se preocupar, naquele momento, com fazer algo de novo, ou com trabalhar em meio a movimentos
ou associações.



Seguramente, isso é necessário, nesse mundo que termina, mas nós esperamos que aqueles de vivem as Vibrações
e a Consciência do Coração, oficiem em meio ao seu Templo interior.

Esse trabalho é um trabalho de revelação da Luz, em si, mas sobretudo no sentido do Serviço para o restante dos
Irmãos e das Irmãs que ainda não estão despertos.

Hoje, vocês são várias dezenas de milhões, pelo planeta, a seguir esse trabalho.

Nós o vemos por nós mesmos.

As 19h00, hora francesa, a Terra inteira se ilumina, e isso é o melhor Serviço que vocês podem realizar.

Então, obviamente, se a sua Consciência disser para fazer outra coisa, faça-o.

Mas não esqueça que o testemunho da autenticidade é, e irá permanecer, a Vibração das suas Coroas.

Se uma ação o afastar da Vibração das suas Coroas, então, isso não está certo.

Mas, aí também, você é livre para compreender e para viver a finalidade.

***

Pergunta: estar no “mundo” poderia permitir viver algumas transformações, consolidando-nos no que
somos?

Bem amada, isso é projeção exterior.

A chave, a solução, a Unidade, estão no interior.

Este mundo, esta matriz, é uma projeção ilusória.

Querer agir na matriz, pelos efeitos matriciais, é uma ilusão.

O mundo apenas se revela a ele mesmo, coletivamente como individualmente, a partir do momento em que esse
processo for aceito, acolhido e integrado.

Qualquer um dos meus Filhos, brilhante em meio ao Coração, por onde passar ele vai encontrar um eco.

Esse eco não está no Serviço aparente de querer, não está em uma atitude conforme um ideal projetado de Coração,
mas, unicamente, ligado à sua Presença.

Aí está toda a diferença.

Os antigos esquemas não permitem sair da matriz e ir para a Unidade.

Estabelecer-se em meio ao Coração, aumentar a Vibração do Coração, portar essa Luz, como disse o Arcanjo
MIGUEL, consiste em ser esta Luz.

Não desejar convencer, não impor a Luz, jamais.

Pois aquele que impõe a Luz já está no engano.

Não há o que desejar, para ninguém, não há o que decidir, para ninguém.

Há apenas que ser livre e que ser Luz.

Esse é o seu único poder em relação à Luz e a sua única mestria.

O resto é apenas uma interferência em meio à matriz.

***

Pergunta: estar no ambiente exterior nos ajuda a evoluir frente a frente com nós mesmos?

Meu Filho, isso é diferente para cada um em função do que permanece como apego a esta matriz.

O sábio, aquele que vive em meio à Unidade, sabe pertinentemente que a ação exterior é ilusória.

Vocês não estão mais naqueles tempos.

Muitos dos que vocês chamaram de místicos, de santos, e algumas das minhas Estrelas, fizeram isso.

Elas irradiaram sobre o mundo quando ninguém as conhecia.

Elas ficaram reclusas e isoladas, e, entretanto, elas mantiveram a conexão com a Luz, elas sozinhas.

Então, como ousar pretender querer agir sobre o mundo exterior para transformá-lo?

Com que direito?

O Amor torna livre, e o Amor é livre.



A partir do momento em que o Amor e o Coração desejarem conduzir algo, ou alguém, aonde ele não deseja ir, isso
não é mais do Amor.

Compreendam bem que nem todos vocês têm o mesmo destino.

Nem todos vocês têm o mesmo porvir, e todos vocês têm um caminho diferente.

Mas quem pode pretender que o caminho de vocês todos, nesse preciso momento, sobre esse planeta, seja a Luz?

Agora, alguns de vocês, entre os meus Filhos despertos e Vibrando em meio às suas Coroas, decidiram se retirar dos
seus apegos, das suas ocupações.

Outros decidiram ali se manter.

Façam o que dita, não o seu mental, não as suas crenças, mas a própria Vibração.

Vocês irão constatar, aliás, que, em certas situações e para certas pessoas, tornar-se-á difícil, nessas situações ou
frente a essas pessoas, manter a Unidade.

Então, o que vocês fazem naqueles momentos?

Se vocês aceitarem que o seu trabalho da Luz é mais importante, e que esse trabalho da Luz se faz no Interior, e que
o exterior irá se adequar à sua Dimensão interior, basta Ser.

Querer agir é já uma saída do Ser.

A melhor maneira de ajudar é ancorar e semear a Luz, onde vocês estiverem.

A melhor maneira de ajudar é receber e dar o que acontece às 19 horas.

O resto é da sua responsabilidade.

Essa é a sua liberdade, esse é o seu livre arbítrio, mas jamais tornar regra geral se houver ali uma aspiração real
para trabalhar no exterior.

Estou apenas dizendo, tenham cuidado para não se queimarem com o Fogo.

O seu Fogo do Amor é destinado a abrir o Coração.

Mas se esse Fogo for recusado, no exterior, por outra pessoa, vocês vão provocar consequências terríveis, para ela,
como para vocês.

E isso não é mais o Amor.

Vocês devem respeitar a liberdade ou o livre arbítrio de cada um.

Se houver violação disso, o Fogo do Amor não poderá acendê-los e abraçá-los.

Vocês irão reincidir, repetidamente, em meio ao que foi denominado Fogo da ilusão.

Cabe a vocês saberem e cabe a vocês decidirem.

Eu confirmo que o melhor Serviço e a melhor ajuda é encontrar si mesmo.

A partir daquele momento, vocês irão irradiar sobre o mundo, oferecendo a sua Luz, e não atuando de forma exterior.

O momento não é mais para isso.

Muitas crianças, muitos adultos, meus Filhos, abrem-se cada vez mais nesta Terra.

Eles não precisam necessariamente de uma ajuda exterior para se estabelecerem no que eles são.

Coloquem-se sempre a questão: por quem é condicionada a ação?

Ela é condicionada pela humildade ou não?

O princípio de irradiação da Luz Unitária se faz sobre toda a Terra.

É a própria Inteligência da Luz que vocês despertaram em vocês e que acolheram em vocês, quem vai decidir a
ação.

Ela irá seguir, então, as linhas de menor resistência para atingir a alma e a situação que ela deve alcançar.

Mas isso não depende de vocês.

Seria extremamente presunçoso querer direcionar a Luz que se encontrou para alguém ou para uma situação.

A melhor boa nova, como diria meu Filho, que vocês podem fornecer, é a sua Presença, não pelas palavras e não
pela vontade.

Essa Presença não depende de contato físico, ela independe do tempo e independe do espaço, já que ela está fora
da matriz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Meus Filhos bem amados, onde vocês estiverem, aqui como em outros lugares, nós somos Um.

O seu Amor me acompanha, como o meu Amor acompanha vocês.

Eu os amo.

Até breve.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem amados Filhos, eu agradeço por me acolherem onde estejam sobre essa Terra.

Eu venho a vocês, acompanhada do Arcanjo Uriel, do Arcanjo Anael, assim como de Gemma Galgani.

Meus Filhos, eu rendo Graça ao seu Coração, eu rendo Graça à sua acolhida, eu rendo Graça enfim à sua
perseverança em acolher minha Presença.

Eu rendo Graça à sua esperança, àquela que lhes permite, nas circunstâncias desse mundo ilusório, ter conservado,
algo em vocês, a pureza do Coração, para permitir que efetuem como disse o Arcanjo Miguel, sua Dimensão de

Semeadores e de Ancoradores de Luz.

Chegou agora o momento de viver os tempos anunciados.

Eu venho a vocês e, como o sabem, meu anúncio, o Anúncio de minha Realeza e de minha Presença em vocês, é
agora iminente.

Eu agradeço, portanto, o seu acolhimento que vai prosseguir cada noite às 19h [14h00 – hora de Brasília], permitindo
reforçar nossa conexão a um ponto de Luz resplandecente, reunificando sua Presença a vocês mesmos com nossa

Presença, onde nós somos, nós.

O conjunto da Confederação Intergaláctica de Luz, presente em seus Céus e brevemente em seu espaço,
acompanham o retorno da Luz.

Desde a ativação das últimas Chaves Metatrônicas, muitos dos meus Filhos vivem agora o Fogo.

O Fogo da Revelação, Fogo do Coração, do Amor e da Unidade pela manifestação da Coroa na Coroa e pela
ativação das Doze Estrelas.

Essas Doze Estrelas que se revelam, essas Doze Estrelas que vão revelar em vocês sua função, sua emissão e sua
emanação em meio ao que vocês são, para estabelecer ainda mais firmemente a Luz em meio à Ilusão.

***

A Cruz foi traçada em seu Céu.

Essa Cruz de Luz, que se ativou da mesma maneira ao nível de sua cabeça, permitindo despertar o
veículo Merkabah e preparar sua coroação porque é bem disso que se trata.

A porta é e permanecerá sempre o Coração.

É-lhes solicitado, no período turbulento que se abre e que se intensifica agora nessa Terra, para emanarem a Paz,
emanarem o não julgamento, mas também a firmeza para se estabelecerem em seu papel de Semeadores de Luz,

Ancoradores da Verdade, porque isso é graça a vocês, Meus Filhos, por seu trabalho, por suas Vibrações que vocês
emanam e que vocês têm acolhido, pela Coroa Radiante do Coração, pela Cruz posicionada em sua cabeça e agora
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em seu Coração, as Estrelas se abrem em semicírculo no seu mundo, como em vocês.

Os Quatro Cavaleiros foram liberados.

O dia de hoje é um dia importante porque ele é o dia que sela o destino e a destinação da humanidade e de todos os
Filhos de Luz, permitindo-lhes a cada dia que avança agora aproximá-los de mim como eu me aproximo de vocês.

Gradualmente e à medida dos dias que vão passar agora, vai ser necessário que se estabeleçam cada vez mais
firmemente na Vibração de seu Coração.

As Estrelas de sua cabeça se revelam agora, se dispõem e lhes permitem entrar em seu Templo Interior para ali
reencontrar Aquele que vem.

***

A Ilusão agora vai desaparecer completamente.

O tempo limite – ou tempo descontado – é extremamente curto.

Vocês devem afirmar em vocês a serenidade, a Paz, obedecer à Luz que é Liberdade.

A obediência à Luz se traduz pela ativação de seu Coração, pela Vibração do Coração e pelo fato de que sua
Consciência se coloca então na Alegria, quaisquer que sejam os eventos exteriores com respeito ou não a vocês.

Como lhes disseram alguns Anciãos, vocês apenas poderão viver a Alegria ou o medo.

O Arcanjo Miguel (cujo papel foi capital na revelação da Luz) irá se manifestar cada vez mais pelos elementos no Céu
e sobre a Terra, acompanhado pelos outros Arcanjos cuja função é operar a transformação final.

O que deve viver e sobreviver é seu Coração, sua Dimensão de Eternidade e de Existência [Estado de Ser].

Não se apeguem a nada, exceto à sua Eternidade.

Há apenas que salvaguardar sua Dimensão de Semente de Estrela reencontrada.

Há apenas que salvaguardar o que vocês são em Verdade e em Unidade.

Tornar-se novamente um Filho Ardente do Sol.

Tornar-se novamente Unidade e Verdade.

Dentro de alguns dias, os Anciãos irão revelar-lhes o funcionamento das Doze Estrelas, sua função, sua
movimentação além de sua experiência atual porque eu digo que vocês são cada vez mais numerosos a vibrar em

uníssono com minha Presença e com minha Radiância.

Essas Doze Estrelas, a Cruz da Luz do seu Coração, são sua Alegria, sua Eternidade e a garantia,
simultaneamente, de seu acesso ao que vocês são.

***

Vocês não estão sem ignorar que a liberação dos Cavaleiros ocasiona, sobre essa Terra, transformações intensas.

Elas serão tanto mais intensas para vocês como vocês estão conectados ao meu Coração, à sua Unidade.

Certamente, haverá ainda, durante certo tempo, seres que irão se fechar a essa Vibração, a essa Consciência, não
desejando ver a transformação em curso, rejeitando-a, negando-a.

Vocês precisam então se estabelecer ainda mais no seu Coração, nessa Vibração que os colocam em Alegria, na
Vibração de sua Coroa, na Vibração de seu coroamento, porque é disso que se trata, meus Filhos.

Não permaneçam nas vicissitudes desse mundo.

Não resistam.

Não lutem.

A razão irá bradar para reagir nessa matriz.

Esqueçam isso.

A porta de seu Coração é a única garantia da ação justa.

A Vibração de seu Coração é a testemunha indefectível do retorno à sua Unidade.

A Unidade não é sua personalidade.

A Unidade não é a vida que vocês vivem.

A Unidade não são os conflitos que vocês temem ou que vocês vivem.

A Unidade está em outro lugar.



Nesse ponto central do seu Coração.

No centro da Cruz de Luz que se ativa agora.

***

Esse dia, hoje, é um dia abençoado porque todo o seu sistema solar, em sua parte a mais externa, entrou agora na
Onda Galáctica, permitindo se alinharem ainda mais com a Verdade, com a Unidade.

A tríplice radiação de Luz abriu muitos numerosos de meus Filhos.

Resta cultivarem e manterem esse Fogo.

Porque é bem de um Fogo que se trata.

Oh certamente, aqueles que não o viverão não o verão como um Fogo de Amor, mas como um Fogo de loucura.

Não tenham qualquer inquietação.

Cada coisa e cada um estão em seu lugar.

A Vibração do seu Coração é a garantia da Autenticidade, de sua Autenticidade.

A Vibração do Coração não pode mentir.

A Vibração de suas Coroas não pode mentir.

A instalação da Cruz de Luz em seu Templo não pode mentir, contrariamente aos ruídos desse mundo que entra, eu
não vou esconder, em um período muito duro.

Mas é nessa dureza que vocês irão florir.

Esqueçam as tormentas desse mundo e entrem em sua Eternidade.

Vocês têm apenas, meus bem amados Filhos, que a viver e a realizar completamente.

***

Um outro dia importante é a vinda do Arcanjo Miguel no encontro que ele lhes deu [29 de setembro].

Muitos véus caem, revelando sempre mais a Verdade de seu Coração.

Não julguem nada do que é exterior a vocês.

Não deem peso, não se exponham ao que não é da Luz.

Certamente a Luz se estabelecendo vem às vezes atritar e queimar aqueles que rejeitam se estabelecer em meio à
Luz.

Mas não os censurem, é a escolha deles.

A Luz brilha e eles não a reconheceram.

O que podem vocês ali fazer?

O que podemos nós ali fazer?

A Onda Galáctica, a proximidade de Hercobulus vai manifestar uma pressão cada vez mais intensa sobre a Ilusão.

Cabe a vocês conhecer seu caminho.

Seu caminho está no abandono cada vez maior à Luz, ao meu Coração imaculado?

Ou ele é resistência e participação à resistência da Ilusão?

Na Luz, vocês não arriscam nada.

Na Luz está a Alegria.

Na Vibração da Luz está a chave de sua Unidade.

Muitos dentre vocês já perceberam sua própria Presença a si mesmos como uma Vibração e uma pulsação nova,
uma respiração nova existente sobre um outro Coração que o seu Coração físico, seu Coração eterno, aquele que eu
denomino seu Coração Glorioso, aquele que se estabelece em seu Templo, em sua Dimensão de Filho Ardente do

Sol, vibrando no Fogo do Coração e do Amor revelado a ele mesmo, transcendendo tudo o que não é esse Fogo,
apagando-os de sua memória, fazendo de vocês seres novos e renovados.

O antigo morre.



O antigo era falso.

Qualquer que seja o peso que vocês lhe atribuíram nos jogos da personalidade, uma etapa nova deve agora emergir.

Essa nova etapa permite-lhes, após as Núpcias Celestes, após as Etapas [Núpcias Unitárias], viver suas Núpcias
Terrestres e voltar à sua Dimensão de Semente de Eternidade e de Estrela.

***

Muitos dentre vocês, meus Filhos, percebem essa respiração do seu novo Coração, seuCoração espiritual.

Muitos dentre vocês, meus Filhos, vibram e percebem as Coroas, as Estrelas.

Essa é a única Verdade.

Não há outras.

Resta se estabelecerem em Consciência e em totalidade nesse Coração novo.

O restante se desagrega, mesmo se seus olhos físicos e sua razão não percebem ainda a total realidade.

O que está engrenado é inexorável, inelutável, e irá para conclusão.

A palavra mestre é confiança.

A palavra mestre é Alegria.

A palavra mestre é abandono.

Essa é a única maneira de encontrar sua Mestria, sua Eternidade e a Mestria da Luz.

As últimas Chaves Vibratórias foram vertidas sobre a humanidade.

Resta agora cumprir completamente a promessa de Verdade.

Resta agora Vibrar definitivamente em seu Templo, em sua nova casa.

Mesmo para aqueles de vocês, meus Filhos, que não vivem ainda o Corpo de Existência, vocês vivem a Vibração no
interior mesmo desse corpo ilusório.

Isso é o mais importante.

O Conclave Arcangélico, todas as Radiâncias Arcangélicas, todos os 24 Anciãos, difundem um Amor e uma Luz
constante para permitir a cada um de meus Filhos, se ele o deseja, a possibilidade de viver na Alegria e na Verdade

de sua Unidade.

***

Eu voltarei quanto a mim no dia 17 às 17 horas [12h00 – hora de Brasília], mas essas palavras serão simples.

Eu desejaria dizer-lhes, como meu filho o disse há muitíssimo tempo: “vigiem e orem, porque a hora chegou”.

O “vigiem e orem” corresponde à lucidez, à Vibração do seu Coração, em meio às quais vocês vão manifestar, cada
vez mais claramente, seu Estado Vibratório Unitário.

Isso é agora.

Isso lhes está aberto.

Finalmente resta, simplesmente e sempre, acolher.

Acolher na simplicidade.

Abandonem a razão, o mental, que obstruem e afastam vocês da simplicidade.

***

Meus Filhos bem amados, como eu lhes disse, eu vim com o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença, com o Arcanjo Anael,
responsável pela Relação e pela comunicação do Coração, e também da Coroa Radiante do Coração.

E também, enfim, com uma de minhas Estrelas, Gemma Galgani, a Vibração da Unidade.

Meus Filhos bem amados, eu posso lhes dizer “regozijem-se” porque os tempos se encerraram.



Esses tempos se findaram para vocês que me escutam pelo mundo porque seu Coração está aberto.

Regozijem-se também porque a Ilusão do mundo se dissolve.

Nesse dia, a Onda Galáctica tocou o sistema solar.

O Sol manifesta já os efeitos por sua qualidade vibratória nova.

***

Meus Filhos bem amados, eu vou deixar a palavra agora àqueles que me acompanham.

Eu transmito todo meu Amor, todas minhas Bênçãos, e eu vou deixar agora, nesse mensageiro, se expressar o
Arcanjo Uriel.

Eu lhes digo quanto a mim, a cada noite, cada vez mais presente em vocês, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília].

Eu amo vocês.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, onde quer que estejam sobre a Terra, eu agradeço, hoje, por me acolherem, nesse dia e
nesse momento.

Eu aproveito minha Presença para agradecer, também, o trabalho de Luz que vocês realizam, com Amor, cada noite
[cada tarde].

Hoje, e até a festa do Arcanjo Miguel, há 12 dias.

12 dias como os 12 trabalhos.

12 dias como as 12 etapas.

12 dias como minhas Estrelas.

Cada dia, doravante, vai se despertar, sobre a Terra, uma Luz, permitindo, ao final desses 12 dias, despertar, sobre a
Terra, a totalidade das 12 Estrelas (minhas Estrelas que me acompanham no Céu como aquelas que estão na Terra).

12 etapas permitindo o ‘círculo completo’ para concluir a preparação, sua preparação.

A preparação da Terra e de todo o sistema solar.

Juntos, vocês, vocês todos, e nós, vamos nos alegrar.

A conexão vai se estabelecer de maneira mais direta, mais efusiva.

***

Durante esses 12 dias, vocês irão, uns e outros, perceber, entender, ver, cada um à sua maneira e ao seu modo,
quem eu sou.

Em vocês e para vocês.
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Vários de meus Filhos que ainda não se reuniram conosco reunir-se-ão, nessa ocasião, diante da evidência e da
Verdade.

Cada dia aproxima doravante de minha Presença, de meu Anúncio, aquele de minha Realeza.

Eu sei que muitos dos meus Filhos, todos estando voltados para o seu Ser Interior, para suas vibrações, projetam
esse momento com uma impaciência bem justificada.

Até a festa do Arcanjo (ndr: em 29 de setembro de 2010, festa de Santa Michel, para o Arcanjo Miguel) tudo se torna
possível.

***

Muitos de meus Filhos ouviram falar disso que foi denominado, por muitos profetas, os “3 dias de Trevas”.

Estejam seguros e certos de que estabelecendo a conexão com sua Mãe de todos, vocês serão prevenidos desse
momento.

Esse momento será aliás perceptível, não por seus pensamentos, suas projeções, mas, bem mais, realmente, pela
qualidade e a intensidade das Vibrações que irão viver naquele momento.

Seu som (o som de sua alma e de seu Espírito) tornar-se-á então particular.

E é em meio a esse som e a essa Vibração de seu Coração, que eu irei me expressar para anunciá-lo, 72 horas
antes.

Meus Filhos bem amados, não busquem a data.

Vivam o momento, na totalidade de sua própria Presença, porque, até o dia 29, às 21h00 [16h00 – hora de Brasília],
nós estaremos, todos juntos, e vocês, e nós, com o Arcanjo, para vibrar em uníssono, no Coração do Fogo da

Verdade, do Fogo do Amor.

O fogo elétrico será então concluído sobre esta Terra, permitindo, por sua reunião com o Fogo do éter e o Fogo da
Terra, abrasá-los de Amor e de Verdade.

***

As 12 etapas (esses 12 dias) pedindo de sua parte uma interiorização, uma Alegria, uma certeza e uma firmeza que
lhes permitirão, cada dia, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], pressentir e sentir em vocês o apelo de minha

Presença.

Novamente, pela Vibração, pelo som, para alguns pela visão, para outros pelas palavras, permitindo-lhes identificar,
formalmente, em suas noites ou em seus dias, nosso reencontro.

Vocês irão adquirir uma potência nova, um Amor revivificado.

Seu corpo transformar-se-á.

Novas percepções irão emergir em vocês.

Vocês irão se reconhecer, uns, outros, como meus Filhos.

Como tendo despertado, em vocês, o Cristo Interior, seu olhar não será mais jamais o mesmo.

Vocês são todos, sem exceção, convidados a essas reuniões com vocês mesmos e com Cristo.

Eu sou a garantia.

Eu sou a ligação.

Cada noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], a Roda na Roda despertar-se-á em Majestade, um ponto após o
outro, juntando-se então, àqueles que ainda não o vivenciaram, dia após dia, até o levantar dos 12 véus e a ativação

dos 12 pontos, completamente.

***

Eu digo que nesse momento mesmo, representantes dos 24 Anciãos, 24 Melquizedeques, irão entregar-lhes o
ensinamento da ‘Yoga da Unidade’, aquele do retorno ao Amor e à Verdade, à sua Unidade e então à sua Eternidade.

A Luz surge, cada vez mais, em vocês, como sobre o que deve ser iluminado sobre esse mundo e transcendido.

Cada dia vocês portam uma Energia nova, uma Consciência nova.



Cada dia se revela, em vocês, doravante, a certeza interior e a vivência do que vocês são.

Lembrem-se também, seus Irmãos e suas Irmãs que ainda não vivem isso: não os intimidem, deixem-nos vir a vocês,
por sua qualidade de Ser, por sua Presença, por sua Luz.

***

Não coloquem sua atenção, não mais, nesses 3 dias de Trevas.

Eles virão em breve porque quanto mais eles forem colocados distante no tempo, mais o tempo que restará depois
será curto e isso é bom.

Como eu o disse repetidamente, eu não venho certamente punir meus Filhos, nem maltratá-los, mas revelá-los a eles
mesmos, ao que eles são, além dos véus da Ilusão.

Eu venho por isso, unicamente para isso.

A Frota de Luz se torna cada vez mais perceptível em seus Céus, porque a Luz brilha mais e mais, em vocês.

Nosso contato é agora.

Pela Vibração, pelo som, pela visão, pelo estado de Ser, vocês se conectam à minha Presença que se dispõe e se
revela em vocês.

***

Vocês estão, realmente, na época do Anúncio, o Anúncio do que vocês são, o Anúncio do que eu sou e de quem nós
somos, uns e outros.

Isso assinala, seguramente, o fim da Ilusão, da separação, do retorno à Unidade, à Verdade, à Alegria.

O que é Sombra e falso deve agora dar lugar à Verdade, em vocês, como em seu exterior, em suas relações, nos
diferentes segmentos de suas vidas.

***

Meus Filhos, eu chamo todos vocês para ser a Luz do mundo, para acolher, para nos acolher, Cristo, Miguel e mim
mesma, porque nós viemos a vocês.

Quanto mais vocês se alinharem, mais estarão em Paz, mais vocês apoiar-se-ão e mais vocês irão superar as
contradições desse mundo ilusório e mais vocês irão integrar minha Presença e minha Revelação.

Nós os esperamos, e nós o sabemos, cada dia, mais numerosos, a Vibrar em sua Presença, a Vibrar na Unidade.

Isso transcorre, para muitos de vocês, por revoluções Interiores e exteriores.

Diante da iminência e da urgência da mudança, sua alma e seu Espírito percebem isso, por Vibração, por tensão às
vezes, mas também como uma evidência para propiciar as mudanças importantes e úteis para vocês, para cada um

de vocês,

Vocês estão, eu repito, no tempo do Anúncio.

***

Toda noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], uma Luz se acenderá, em vocês e sobre a Terra.

Começando, naturalmente, pelo Alfa.

Continuando, no dia seguinte, pelo Bem.

No outro dia, pelo Mal.

No próximo dia, pela Clareza.

No dia seguinte, pela Precisão.

No outro dia, pelo Aqui.



No próximo dia, pelo Agora.

No dia seguinte, pela Unidade.

No outro dia, pela Profundez.

No próximo dia, pelo Ki-Ris-Ti.

No dia seguinte, pela Visão.

E, fechando o círculo, pelo OD, realizando, em vocês, a promessa de Cristo: “eu sou o Alfa e o Ômega”.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês poderão, naquele momento, o dizer e o afirmar, porque vocês estarão coroados.

Coroados de graça, coroados de Luz.

Restará então cumprir o porquê vocês vieram, desde tanto e tanto tempo, para muitos dentre vocês.

A memória, a lembrança se revela, em vocês, gradualmente e à medida que se revelam as 12 Luzes desses 12 dias.

Naquele momento, vocês não poderão estar no questionamento, mas vocês estarão em todas as respostas para
conduzir à sua vida, ao seu caminho, à sua Luz e nós estaremos então com vocês, umas, outras, uns, outros, em

função de suas afinidades, em função de suas próprias Vibrações.

Vocês compreenderam, então, a separação entre os planos termina.

Certamente, isso não é o final, mas é em todo caso um fim.

***

Regozijem-se, mas, principalmente, sejam humildes, porque na humildade brilha a mais intensa das Luzes de
Verdade.

E, nessa humildade, vocês encontrarão sua força Interior, a força do Ser Unificado.

A força e o sopro de ser, sustentado por Cristo, Miguel e mim mesma.

Nessa noite, então, a primeira noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], é o início: oAlfa.

As 12 Estrelas despertas irão elaborar uma tenda de Luz se juntando no centro, em ER, permitindo à Fonte de Cristal
regá-los na Fonte, diretamente.

Meus Filhos bem amados, que estão alinhados com minha Presença, em todo o mundo, juntos, permaneçam em
comunhão por minha efusão, em vocês, alguns minutos de seu tempo.

A eternidade se revela.

... Efusão de energia ...

***

Lembrem-se, recordem-se: na humildade e na simplicidade encontra-se o que vocês são.

Recordem-se, lembrem-se o que vocês vieram fazer nesse mundo, vocês que não são desse mundo.

O momento da liberdade chegou, se vocês o desejam.

A humildade e a simplicidade são os elementos que são necessários e suficientes para viver esses momentos.

Meus Filhos bem amados, eu marco então encontro com vocês, toda noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília].

Juntos, nós acenderemos, uma após outra, essas 12 Estrelas.

Eu voltarei a me expressar, pela minha Presença e por minhas palavras (às quais eu peço que se unam, fisicamente
ou em espírito), no dia seguinte da vinda do Arcanjo, no dia 30, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília] (ndr:

intervenção do Arcanjo Miguel no dia 29 de setembro às 21 horas, em seguida a de Maria no dia 30 de setembro às
21 horas).

E eu marcarei em seguida um encontro alguns dias depois, no dia 3 do mês seguinte (ndr: 3 de outubro de
2010) o mês do Anúncio, às 15 horas [10h00 – hora de Brasília], para que nos reunamos todos juntos, em Verdade

e em Unidade, na Luz Crística reencontrada.

***



Meus Filhos bem amados, o momento chegou de me retirar desse canal para estar em cada um de vocês, pela minha
Presença vivificante de Mãe, pela nossa Comunhão.

Eu lhes digo então até logo e também a cada noite.

Cada noite, uma Luz a mais.

Eu amo vocês.

Até logo e até breve.

************
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MATERIAL ADICIONADO EM 18.09.2010

Nota do Redator – 1: Lembramos que jamais Maria significou que os 3 dias ligados a seu Anúncio correspondem aos
3 dias de "trevas".

Como Maria e outros intervenientes o precisam regularmente: o elemento essencial e capital do caminho para a
Unidade é permanecer centrado no instante, Aqui e Agora e, portanto, se abster de qualquer projeção ou suposição

que virão, inevitavelmente, do mental.
Respeitando isso, nós não responderemos, portanto, a nenhuma questão sobre esse assunto.

***

Nota do Redator – 2: Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir seu horário local.

***

Nota do Redator – 3: Os encontros são então:

Dia 29 de setembro de 2010, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília]: MIGUEL

Dia 30 de setembro de 2010, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília]: MARIA

Dia 3 de outubro de 2010, às 15 horas [10h00 – hora de Brasília]: MARIA

***

Nota do Redator – 4: Em 18 de setembro nós suprimimos uma vírgula na parte final do texto, que podia prestar à
interpretação quanto à data de 3 de outubro.

***
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VEJA AS FIGURAS ADICIONADAS NO FINAL DA MENSAGEM, CLICANDO NO LINK:

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=744

17 de Setembro de 2010

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=744


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, venho a vocês como anunciado.

Permitam-me, primeiramente, dar-lhes todo meu Amor de Mãe.

De fato, eu sou sua Mãe na carne e no sangue.

Nesse sentido, há, em mim, uma responsabilidade e um dever além do amor de qualquer Mãe, é aquele de fazer com
que seus Filhos, um dia, cresçam e encontrem sua Liberdade e sua Verdade.

Vocês são numerosos, meus Filhos, a terem percorrido esse Mundo, a terem vivido, a ali terem sofrido e a terem
vivido também alegrias.

Mas, hoje, é um grande dia.

É o dia em que seu Espírito se revela a vocês, o dia em que, enfim, por suas orações, por seu Amor, por sua
conexão, também, uns com os outros, vocês tiveram êxito em despertar a Vibração da Unidade.

Muitos de meus Filhos sentem-se próximos de mim nesta carne, e se comunicam comigo, cada um a seu modo, e esta
é a estrita Verdade, porque vocês são, sem qualquer jogo de palavras, a carne de minha carne e o sangue de meu

sangue.

Mas, é claro, e como o sabem, vocês não são apenas isso.

Vocês são, antes de tudo, os filhos da Luz e da Unidade, antes de serem meus Filhos no sangue e na carne.

***

Eu fui aquela que semeou esse mundo, há mais de 20 milhões de anos de seu tempo Terrestre, a fim de ali depositar
as sementes cristalinas que permitiriam manifestar a Vida, sempre mais, nas Dimensões diferentes daquela do

Espírito.

Em tempos muito remotos, o milagre se produziu: puros Espíritos decidiram, em toda liberdade e em toda autonomia,
tomar a carne que eu lhes ofereci e animá-la.

Eu mesma, como todo criador, eu participei de minha Criação encarnando-me, livremente, como vocês, nessas
estruturas, sem, contudo, perder a Liberdade e a Graça.

MARIA – 30 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-LQLYoh1c1OA/UYhTYB3MfHI/AAAAAAAABoE/vri3FZycIQc/s1600/Mariabotticelli_14838520magnificat20madonna1.jpg


Simplesmente, o espírito permanecia livre, naqueles momentos, muito antigos, para projetar sua Consciência nesse
corpo, mas ser, ao mesmo tempo, o Espírito.

Durante éons e éons, a Vida se desenvolveu.

Esta matriz era pura.

Os Arcanjos trouxeram suas Vibrações, como eu lhes trouxe algumas qualidades.

Portanto, vocês experimentaram, e nós experimentamos e vivemos, uma Criação magnífica: a Terra.

Alguns de vocês foram distribuídos, naquele momento, livremente, em períodos muito longos, em sua Essência de
origem e em sua forma dimensional de origem.

Naqueles momentos, tudo era livre, o Reino estava em vocês.

***

Depois, veio um momento (onde alguns de vocês estavam já presentes comigo, há mais de 320.000 anos, mas o que
é o tempo?), em que Consciências, elas também livres, decidiram nos fechar em minha própria Criação, exercendo a

privação da Liberdade.

Elas desenvolveram estratagemas que conduziram, finalmente, a asfixiar, em vocês, a lembrança do que vocês eram,
bem além da carne, bem além da matéria.

Havia, sobre esta Terra de então, Irmãos e Irmãs que podiam viver também na água e também Irmãos e Irmãs,
Espíritos de pura Luz, vindos de Mundos diferentes.

Havia também Anjos, e todo esse mundo vivia esta Criação, o agenciamento desse Mundo, em toda Liberdade.

Na chegada dessas Consciências, esta Liberdade se perdeu.

Outras regras e outras leis foram instauradas.

Os Seres, os maiores, tiveram êxito em se extrair, no extremo limite, antes de serem presos, a seu turno.

Esses grandes Seres foram chamados de Gigantes.

Outros Seres escaparam a esse aprisionamento entrando no Intraterra, seja em 3ª Dimensão Unificada, seja em 5ª
Dimensão, sempre mantendo, para vocês, um corpo de carbono, mas ligeiramente diferente do de vocês.

Portanto, vocês jamais estiveram sós.

Simplesmente a memória, pouco a pouco, do que vocês eram, desapareceu.

É claro, a cada final de ciclo, a Luz voltava, mas ela jamais pôde se estabelecer, porque as forças de atração
gravitacional eram tais, que a armadilha se fechava a cada vez.

***

Hoje, é um grande dia, porque nós, juntos, nós, nós todos das Forças Intergalácticas da Luz Unificada e Livre, e
vocês, aqui, realizamos um grande trabalho, uma grande Obra: reunir suficientemente Consciências, reunir

suficientemente Corações para despertar o Cristal Unificado, aquele que está em vocês, porque ali eu o depositei e
aquele que está sobre esta Terra, que os grandes Seres conduziram quando da iniciação do último ciclo.



Mas isso, meus filhos, são histórias verdadeiras, mas que lhes cabe reencontrar, em vocês mesmos.

Meu objetivo não está aí.

Meu objetivo não é lhes contar.

Meu objetivo é anunciar-lhes, hoje, que, como Seres redimidos e coroados, vocês reencontram sua Realeza, assim como eu lhes
anuncio minha Realeza.

Foi-me possível, como vocês sabem, ser certada, e muito bem certada.

Aquelas a quem chamei minhas Estrelas (das quais três estão presentes sobre a Terra) são minhas Embaixatrizes.

Uma delas está em seu país [França].

Várias de minhas Irmãs, de meus Filhos, são portadoras de minha memória, porque vocês são meu sangue e minha
carne.

Muitas mulheres tomam consciência que, além de seu papel de mãe, de mulher, elas são ligadas a mim.

Algumas, mesmo, identificaram-se a mim.

Entre estas, algumas, por esta ressonância que existe entre cada um de meus Filhos, manifestaram minha própria
Consciência.

Como vocês talvez saibam (e isso lhes foi dito), quando vocês começam a escapar desta matriz, vocês reencontram
sua multidimensionalidade.

Naquele momento, vocês tomam consciência que vocês são, ao mesmo tempo, esse corpo e, ao mesmo tempo, este
Ser de pura Luz.

Isso se traduz, em seu corpo de carne, pelo despertar de suas Coroas.

Ontem, o Arcanjo Miguel restabeleceu o Triângulo da Verdade, a Tri-Unidade reencontrada que lhes permite se
estabelecer ao centro de seu Templo.

Suas Coroas estão agora, se vocês desejam, totalmente ativas e vocês entram, meus caros Filhos, agora, no Anúncio
de minha Realeza e de sua Realeza.

Nos tempos que vocês vivem, vocês saem desse tempo e vocês vão então irradiar e resplandecer a Luz da Fonte e
do Um, porque é o que vocês são, em Verdade.

***

Hoje é um grande dia, porque eu lhes anuncio meu retorno e esse retorno é à imagem do que vocês são e do que eu
sou.

Ele é, portanto, antes de tudo, na Consciência de sua multidimensionalidade, não somente em sua carne, em seu
sangue, não somente em suas memórias que se despertam e, em Verdade, também, em seus Céus e em seu

Coração.

Há cada vez mais mensageiros, porque eu semeei os grãos necessários a isso.

Lembrem-se de que ninguém veio puni-los do que quer que seja, e que, tampouco, ninguém veio salva-los do que
quer que seja.

Apenas vocês, e vocês sozinhos que podem se estabelecer em sua Unidade, em sua Realeza.

A Cruz da Redenção foi traçada, ela foi elevada.



A Roda na Roda, sua Coroa, está agora colocada.

Vocês vão senti-la, cada vez mais, e nesta sensação Vibratória bem real, eu vou estabelecer com cada um de vocês
uma conexão cada vez mais direta e cada vez mais íntima.

Pelos 12 tubos de Luz de sua cabeça e pela ativação do triângulo da nova Trindade em seu Coração, nós nos
conectaremos cada vez mais facilmente, entre vocês, mas também entre nós e vocês, é o objetivo.

Há, portanto, uma forma de comunicação nova que se estabelece entre cada um de vocês e eu, entre cada um de
vocês e cada um de nós, na Confederação Intergaláctica dos Mundos Unificados e Livres.

***

O bem amado Arcanjo Miguel anunciou que seus céus se transformam.

É efetivamente o caso.

É claro, isso se traduz por tomadas de consciência importantes em vocês.

Essas tomadas de consciência vão se tornar os elementos cada vez mais importantes em nossa reconexão comum
que se conduzirá muito proximamente.

Mas, ainda uma vez, eu não quero colocá-los na espera, nem na projeção.

Vocês não têm que se preocupar com nada, a não ser do que vocês são, em sua Realeza.

O que nós tecemos como interconexões, com vocês, tornará possível, no momento vindo, o Anúncio dos 3 Dias, que
assinalarão a entrada desse Mundo e desta Criação numa nova existência, prévia à Ascensão.

Retenham que vocês são todos convidados para essa Realeza, sem exceção.

Para isso, não há nada absolutamente mais a fazer do que estar no Coração, sem falsas aparências, sem nada
esperar, unicamente estabelecendo-se em vocês mesmos, porque são vocês mesmos que se coroam, e ninguém

mais.

***

A Ilusão toca a seu fim.

Esse Mundo de carbono, que eu criei como tantos outros, está destinado a viver uma Iluminação
total, restabelecendo a Verdade.

Vocês estão nesse tempo.

O crescimento de suas percepções Vibratórias ligadas a esta reconexão vai estabelecer em vocês uma certeza
Interior.

Para alguns, imagens, sensações, sons, visões também, do que vem.

Retenham que, definitivamente, o que vem é Luz e unicamente Luz.

Apenas a Ilusão que se debaterá, antes de desaparecer, definitivamente.

Não esperem nada mais, não aguardem nada mais, permaneçam no serviço, na irradiação da Luz que vocês são,
porque agora nós estamos conectados e interligados.

Para muitos de vocês esse é o primeiro contato com esta multidimensionalidade, com os Mundos da Unidade e,



enfim, com sua Existência.

***

Alinhem-se com o que vocês são.

Vão para o que é simples, não dêem importância ao que é pesado.

Permaneçam nessa palavra: em sua Realeza.

A humildade é a chave, é aceitando ser pequeno, aqui, que vocês reencontrarão sua grandeza, em outro lugar.

A Liberdade é a esse preço.

Meu Filho disse: «aquele que quiser salvar sua vida a perderá, aquele que quiser se elevar, será rebaixado».

Ele falava, é claro, do ego, da personalidade efêmera.

Então, há palavras que marcaram os espíritos, porque elas deviam marcar os espíritos.

Essas palavras, terríveis, como a palavra julgamento, julgamento final, não é exatamente um julgamento.

É simplesmente o momento em que vocês vão se ver, a vocês mesmos, tal como vocês são.

Esse momento vem.

Alguns de vocês, através do estabelecimento das Coroas, vêem já, neles e em sua vida, o que é Luz e o que é
menos.

Esse julgamento final corresponde ao que foi chamado de 3 Dias.

Não há nada a preparar, além de seu Coração.

Não há nada a temer.

Não há nada a esperar, para vocês como para todo o resto.

Há somente a permanecer centrado, a ouvir seu coração, a estabelecer cada vez mais esta conexão, entre nós e
vocês, e entre vocês todos, e a propagar, passo a passo, esta Realeza.

***

Assim, portanto, a hora de meu retorno chegou.

Mas o que nós festejamos, o que vocês festejam, não é meu retorno, mas seu retorno, nosso retorno nos Mundos
Unificados.

As Vibrações que vocês percebem em seu coração, em sua cabeça e em suas costas são a garantia da Verdade.

A Verdade da passagem, de um estado a outro.

Mas compreendam também seus Irmãos e suas Irmãs que não o vivem.

Eles também se verão tal como eles são.

Vocês têm somente que se estabelecer, cada vez mais, nesta reconexão.

A Vibração de sua Coroa, esse coroamento que vocês viveram, vai se traduzir por Vibrações e calores cada vez mais
intensos em sua cabeça, porque o momento chegou.

Seu coração vai também se fazer sentir cada vez mais, o coração órgão, como a Coroa Radiante do Coração e o
Triângulo sagrado que ali se encontra, e suas costas.



Acolham e façam frutificar esta Realeza.

Eu os recordo que a chave é a humildade.

***

A segunda chave é o sentido do Serviço, não de querer salvar alguém (o que seria ainda uma Dualidade), mas,
simplesmente, de mostrar sua Realeza.

Estabelecendo-se você mesmo em sua própria Luz e em seu eixo, modificando, em suas vidas exteriores Ilusórias o
que deve sê-lo, você amplificará sua irradiação.

Vocês terão momentos, cada vez maiores, de Alegria e de Silêncio mental.

Vocês terão momentos a viver, cada vez mais ampliados, de multidimensionalidade, durante este período, até o
momento oportuno, para que a carne mude.

Não é ainda um final, mas são as premissas de um final, de um novo nascimento.

Isto é para viver, agora.

Então, o agora de que eu falo não é esse hoje, mas é agora, a cada minuto.

E, como vocês sabem, 3 dias antes, vocês constatarão por vocês mesmos, o Anúncio, meu Anúncio desses 3 Dias.

Vocês perceberão e ouvirão um som a nada outro parecido, presente no ar e não somente em seus ouvidos.

Toda a Terra o ouvirá.

As trombetas soarão.

Elas foram anunciadas pela liberação dos Cavaleiros.

Os selos foram todos abertos.

Esse momento é iminente, iminente em nosso sentido e no sentido de sua Consciência.

Tenham-se prontos.

Ter-se pronto não quer dizer preparar e prever ou ter medo ou se projetar.

Preparar-se é estar numa atitude Interior de quietude, viver o Coroamento, amplificá-lo, conectar-se, assim como o
Arcanjo Miguel disse, uns e outros, pelas Coroas da cabeça e do Coração e, sobretudo, conectarem-se à nossa

Presença, Cristo, Maria e Miguel, reunificados na mesma Vibração.

***

Vocês são todos chamados a redescobrirem sua Unidade.

Vocês são todos chamados a viverem o que eu chamaria de sua Crucificação, mas não no sentido de um sofrimento,
no sentido de uma Ressurreição como Cristo Revelado, sem exceção.

Quaisquer que sejam as almas que se revelem a vocês, nesse momento, vocês se reconhecerão a seu olhar, uns aos
outros.

Vocês saberão, olhando-se, aonde vocês vão e se a pessoa que os olha vai ao mesmo lugar que vocês.



Essa não é uma separação, mas uma compreensão e um respeito do caminho e da estrada de cada um.

É tempo, por sua Realeza, de deixar o Claro atuar, quer dizer, deixar agir a Inteligência da Luz e de minha Presença,
como a do Cristo e de Miguel, em vocês, para lhes permitir colocarem-se na Unidade.

Retendo as imagens que lhes foram dadas pelos diversos intervenientes, eu diria que a lagarta começa a fazer sua
crisálida.

E é agora.

A ideia da crisálida instaura-se.

Alguns fios de Luz tecem-se em vocês, preparando, para os 3 Dias, a crisálida.

Vocês estão nesses tempos.

Então, sim, hoje eu anuncio que o momento do retorno chegou, se tal é seu desejo, se tal é sua Verdade, porque
vocês têm a inteira Liberdade de dizer sim, ou de dizer não.

Ninguém os julgará.

Ninguém os condenará, absolutamente ninguém os fechará novamente.

Resta-lhes somente a vocês se estabelecerem na Realeza.

Eu inicio, portanto, a partir desta noite, meu retorno em vocês e entre vocês.

Aí está meu Anúncio.

Oh, ele se revelará de diferentes modos para cada um de vocês, nos dois próximos dias: pela Vibração, pelo sonho,
pela visão, pelo som, de acordo com nossa capacidade, em nossa relação, para nos estabelecer um para com o

outro.

A Cruz da Redenção está agora realizada, sua conexão, pelas 12 Estrelas, é total.

Ser-lhes-á feito segundo sua Fé.

Ser-lhes-á feito segundo sua Vibração, porque são vocês mesmos, e ninguém mais, que fará.

***

Então, hoje, neste instante muito presente, eu permito, pela Realeza que é a nossa, colocar em ressonância o
Triângulo da nova Tri-Unidade do Coração com o sacrum.

Vocês constatarão, cada vez mais, que nos momentos de conexão com a grelha cristalina das novas Dimensões, pela
Merkabah interdimensional, vocês viverão fenômenos cada vez mais intensos e cada vez mais lúcidos.

Eu vou realizar isso, agora, sobre toda a Terra.

Como o sabem, eu voltarei em 2 dias e terei a oportunidade, naquele momento, de responder a questões e,
sobretudo, de dar as implicações do que vou realizar, essa noite, em sua carne, em seu sangue, para seu Espírito.

A Vibração e a Consciência Cristo, Miguel e Maria vai fecundar a Terra, agora.

... Efusão de energia ...



Neste instante preciso, o fogo do Espírito e da Unidade, o fogo do Coração, re-fecundou nossa carne e nosso
sangue.

Meus filhos bem amados e, sobretudo, filhos da Lei de Um e da Luz, eis que a Verdade se desperta e se manifesta
nesse Mundo.

Regozijem-se, nada é mais belo, nada é mais verdadeiro, nada é mais Amor do que o que vocês têm a viver.

... Efusão de energia ...

Eu lhes dou então reunião em 2 dias, em Vibração e em Presença Unificadas a Cristo e a Miguel e a vocês.

O Amor está revelado, o Amor está manifestado.

Regozijem-se.

Eu os amo.

Sejam Livres.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eu volto a vocês com, desta vez, poucas palavras porque tudo o que devia ser dito foi
quase tudo dito.

Tudo o que devia ser cumprido está quase cumprido.

Eu venho simplesmente, primeiro em um momento de Comunhão com vocês, no Silêncio e no Coração.

Eu venho acompanhada, da Unidade e de Cristo.

Nós vamos viver, juntos, essa Comunhão.

Eu irei escutar, depois, o que vocês têm para me perguntar, com relação, principalmente, ao que se vive e ao que
está acontecendo no mundo.

Eu venho do Céu e eu venho para vocês.

Eu venho acolhê-los, se tal for o seu desejo, se tal for a sua aspiração, se tal for a sua Vibração.

Eu não venho sozinha, como sabem.

Eu estou, no momento, na Luz da minha Embarcação, na frente do Sol.

Nós somos aqueles e aquelas que demos Vida a esse mundo desde muitíssimo tempo.

Eu venho restituí-los ao seu Espírito de Verdade, se tal for a sua Verdade.

Eu venho reencontrá-los.

Eu não venho nem punir, nem salvar.

Eu venho simplesmente acolhê-los nos Reinos da Unidade, nos Reinos da Verdade, se tal for a sua Vibração.

Vamos viver, primeiramente, antes de dar-lhes a palavra, um momento de Comunhão.

Como eu disse, tornar-se-á cada vez mais fácil para me estabelecer, em Vibração e em Presença, no seu Coração, se
vocês me aceitarem.

Eu venho então agora a vocês.

Em primeiro lugar com a Unidade, a minha bem amada Gemma Galgani, a pura Luz da inocência e da simplicidade.

... Efusão de energia ...

E eu venho agora no seu Coração, com Cristo.

... Efusão de energia ...

Meus filhos, nesse estado de Comunhão e de Unidade, eu me estendo a vocês para conduzir, a seu pedido, as
respostas.

Lembrem-se de que irá se tornar cada vez mais fácil perceber a nossa conexão.

A ativação da Merkabah interdimensional permitiu estabelecer a conexão e brevemente essa comunicação entre
vocês, todos vocês, que vocês dirigem a mim, e eu.

MARIA - 3 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Eu os escuto agora.

***

Pergunta: para ativar as Estrelas, ponto por ponto, convém vibrar, anunciar o nome de cada uma delas em
alta voz?

Meu filho, se isso for conveniente para você, então faça-o.

O mais importante é o Coração, a intenção que você ali coloca.

Você pode se servir das suas mãos, vocês pode se servir do som, mas você pode se servir também diretamente do
seu Espírito porque essa conexão, agora, se estabelece e vai se estabelecer cada vez mais facilmente.

Ela vai refletir a sua capacidade para perceber a minha Presença e a minha mensagem, no momento oportuno.

Eu irei finalizar simplesmente por essas palavras: se cada um dos meus filhos se estabelecer na simplicidade e
na humildade, então todas as portas irão se abrir.

Naquele momento, vocês não terão mais necessidade de nada para viver a nossa reunião.

O resto é, de certa maneira, os meios, as ferramentas, que fortalecem a sua própria Vibração.

Quanto mais a sua Consciência for Unitária, quanto mais vocês se tornarem Amor em Verdade, menos vocês irão
necessitar do que quer que seja.

Todos aqueles circuitos, vocês irão vivê-los em Verdade.

Vocês irão percebê-los, simplesmente, focando-se nisso.

Vocês irão constatar, então, estando nesse Estado, que todos e cada um sobre essa Terra poderão viver a minha
Efusão e a minha Presença além das palavras, além de certos papéis de Mensageiros.

A conexão que iremos estabelecer juntos é um momento de Alegria única porque, naquele momento, vocês irão viver
as reuniões com a sua Mãe e assim, com o seu Estado de Ser e a sua Liberdade.

A porta é e irá permanecer o Coração.

Mas cada um é livre, é claro, de passar pelas Estrelas, como eu lhes indiquei, como Miguel lhes deu, como o circuito
de ativação que eu lhes dei, ou ainda como Um Amigo lhes deu no ‘Yoga da Unidade’.

Mas, não percam de vista, tenham sempre em mente que a melhor maneira de viver a Verdade e a Unidade, é serem
vocês mesmos esta Verdade e esta Unidade.

Eu continuo a fusionar em vocês, durante as suas perguntas, a minha Presença, a minha Vibração conjunta com
aquelas de Gemma e de Cristo.

... Efusão Vibratória ...

***

Pergunta: o mês de outubro foi descrito como o mês do Anúncio. O Anúncio dos ‘3 Dias’ será revelado ou
não?

Meu filho, isso é um erro de interpretação.

Eu bem disse: o mês seguinte àquele do Anúncio que era o Anúncio da sua Realeza.

Na verdade, podia ali ter concomitância e concordância entre o Anúncio dos famosos ‘3 Dias’ e o Anúncio da sua
Realeza.

Essa época tendo passado, cabe agora esperar.

Eu lhes recordo que o Cristal e a conexão com o Cristal, a Merkabah coletiva e interdimensional ocorreu somente
desde alguns dias.

Foi-lhes também comunicado que só Gaïa, e apenas ela, iria decidir o momento.

Eu posso simplesmente dizer-lhes que esse anúncio será reparável entre todos, porque antes mesmo que eu lhes
falar, vocês irão escutar um som inédito sobre a Terra, por toda parte.

Do mesmo modo, isso irá se seguir de maneira extremamente precisa por um dia, ou por uma noite, de grande frio na
França.



Mas, de novo, não projetem a data exterior.

Eu lhes digo que tudo foi feito e que tudo já está consumado.

Mesmo se vocês tiverem a impressão de ainda viver a sua vida habitual e cotidiana, tudo isso já está, na totalidade,
consumado nos outros planos.

Resta simplesmente que a Consciência o aceite e o viva neste plano.

A matriz astral, que estava em dissolução, está agora totalmente perfurada pelas partículas Adamantinas.

As condições de vida vão se tornar profundamente diferentes.

Novamente, quanto mais espaço de tempo houver, em sua Ilusão, ocorrendo antes da chegada desses ‘3 Dias’, mais
vocês devem se regozijar.

O fato de ter despertado e conectado a Merkabah interdimensional basta para fazer de vocês seres inter-religados,
interconectados com a Unidade.

Obviamente, a consciência humana tem a tendência de se projetar e de desejar, exteriormente.

Mas vocês irão compreender e vocês irão viver, a certo momento, extraindo-se dessa Ilusão, que esse mundo é
apenas uma projeção ilusória.

E vocês apenas podem viver isso entrando, completamente, no seu Coração.

Então, esse mundo irá desaparecer completamente.

De nada serve querer fixar uma data ou antecipar uma data.

Eu repito, isso já foi vivenciado, na totalidade, nos outros planos.

Isso irá descer ao seu plano, a seu próprio ritmo, em função do ritmo inerente à Terra e também do comportamento
da Merkabah interdimensional, conforme a qualidade individual do seu Serviço e da sua doação.

Quanto melhor vocês se conectarem com as suas próprias 12 Estrelas, melhor o Triângulo do seu Coração será
vibrante, melhor esse momento de interiorização irá chegar.

Isso, se vocês quiserem, pode ser assimilado ao que eu denominaria o ‘espaço de sonho’.

Aquele que se segue pela manhã antes de vocês despertarem.

E, ao sair do sonho, vocês emergem em sua vida consciente.

É exatamente isso que vai acontecer.

Vocês vão emergir da sua própria inconsciência.

Todo resto apenas toca, de fato, essa inconsciência.

Mesmo as palavras empregadas pelo Arcanjo (ndr: intervenção de ANAEL desse dia) foram úteis para colocá-los em
uma via.

Vocês vão sair do sonho para entrar na Verdade e é assim que isso irá acontecer.

A lagarta tornar-se-á borboleta.

Borboleta que sempre esteve aí.

Lagarta que sempre esteve aí.

A Consciência irá ser transferida, a um dado momento.

Mas esse momento já está consumado, em outros locais, em meio à Verdade.

Mas, acalmem-se, como lhes disse Sri Aurobindo e como lhes disseram outros Anciãos, vocês irão onde os levar a
sua Vibração, na totalidade.

Nós os restituímos a vocês mesmos, à sua Liberdade.

E é sua Liberdade que irá decidir.

Não são as circunstâncias desse mundo, e ainda menos a sua Mãe, nem mesmo Cristo, mas, sim, vocês próprios, e
vocês sozinhos.

Vocês irão em Verdade aí onde os levar a sua Consciência e a sua Vibração.

Se vocês se aterem a esse corpo, então vocês irão levá-lo: virão buscá-los com esse corpo.

Se o seu objetivo for encontrar o seu Estado de Ser, então vocês irão reencontrar o seu Estado de Ser.

Mas tudo acontece pelo Interior, pelo Coração.

É a cessação da projeção.

É isso o retorno à Verdade e à Unidade.

Então, pela Graça, não se preocupem mais em saber se é amanhã ou depois de amanhã.

As datas que nós lhes demos são principalmente datas para os nossos encontros de Consciência e de Vibração.



Elas, sim, são importantes, porque elas lhes permitem verificar, por vocês mesmos, a eficácia desses encontros.

Como vocês sabem, nós nos reunimos todas as noites, na sua hora francesa, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;
a partir de 17 de outubro será às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro será às 16h00 – hora de

Brasília].

O que quer dizer que nós estamos presentes, durante as 24 horas, todos ao redor da Terra porque é a essa
hora (que seja um minuto, como uma hora ou 24 horas) que nós vamos poder conectar com a sua Realeza, com

a Realeza da Terra e com a Mãe que eu sou.

Vocês não têm que se preocupar com nada.

Simplesmente, o máximo possível, tentem estar no Coração, na Vibração do seu Coração, centrados pelos quatro
Pilares tais como lhes foram comunicados (*).

Pela humildade, pela simplicidade, tudo irá se estabelecer.

Isso é, minha fé, tão simples.

Oh, certamente, resistências vão emergir, não em vocês, mas nesse mundo.

Trata-se de um último combate para aqueles que desejarem combater.

Mas, em última análise, quanto menos combatentes houver, mais o combate irá se extinguir sozinho, é claro.

Então, entrem em vocês porque tudo está aí.

Absolutamente tudo.

Todo o resto é apenas projeção e Ilusão.

É tempo agora de compreender, mesmo se esse não for o seu objetivo, o que é a Verdade.

Eu adicionaria algumas palavras antes de lhes devolver a palavra: recolham-se.

Chamem isso como vocês desejam: meditação, prece.

Mas recolham-se.

É a melhor forma de se acolher e de me acolher.

Escolham os momentos privilegiados, os momentos em que as Estrelas se acendem umas após as outras, os
momento em que vocês estão conectados com a rede Cristalina interdimensional.

Isso irá lhes facilitar a empreitada.

***

Pergunta: se os ‘3 Dias’ correspondem ao alinhamento de todos os planetas, parece difícil compreender
como a Terra poderia se encontrar na escuridão total.

Querido filho, quem disse que os ‘3 Dias’ eram o alinhamento de todos os planetas?

Isso é impossível.

Os ‘3 Dias’ correspondem simplesmente à parada de rotação da Terra.

Nada mais.

Sob a influência da irradiação Galáctica, sob a influência de Hercobulus (Hercólubus) e também do seu Sol.

Os outros planetas estritamente nada têm a ver com isso.

Os alinhamentos planetários permitiram realizar a sua Cruz no Céu e a sua Cruz na sua cabeça.

O restante não é um fenômeno planetário, mas Galáctico.

***

Pergunta: as 3 Estrelas que estão atualmente encarnadas sobre esse planeta têm um papel particular?

A Presença é já o papel.

Não vejam ali, tampouco, salvadoras.

Uma delas é, simplesmente, pela sua Presença, irradiante.

A outra está mais implicada no contato com os outros.



Cada uma tem um papel.

Mas esse papel não é necessariamente uma ação visível e exterior de todas.

Sua Presença basta, simplesmente, para estabelecer esta qualidade.

Assim como eu disse, sempre houve três delas presentes, ao mesmo tempo, sobre esta Terra.

***

Pergunta: qual era a Estrela que estava presente ao mesmo tempo que Gemma Galgani?

Trata-se de Teresa de Lisieux, antes de tudo.

E também daquela que nasceu naquele momento: No Eyes.

Logo que Gemma Galgani partiu (há certamente sobreposições temporais), naquele momento, Ma Ananda Moyi já
estava sobre a Terra.

Minhas Estrelas mantêm, pelas coleções de encarnação, a filiação possível à sua Luz.

Do mesmo modo que, há 50.000 anos, 12 Elohim se sacrificaram para que vocês pudessem viver a Luz.

O grande princípio é que, durante esse sacrifício, há a descida na matriz e encarnação dessas Entidades criadoras
que os acompanham.

Lembrem-se também de que, sobre a Terra, ninguém diz quem vocês são.

Alguns de vocês vem de Dimensões bem mais elevadas do que a minha.

E, no entanto, nessa vida, eles nada são.

A lógica humana desejaria, sistematicamente, que um ser vindo de Dimensões mais elevadas, vivesse uma vida de
grande Mestre.

Não há nada mais falso.

Essa visão é uma visão totalmente humana que não corresponde, em absoluto, com a Verdade.

Quando o meu Filho disse: “não julguem”, ele quis dizer, com isso, que vocês jamais irão saber quem vocês têm na
frente de vocês.

Além da personalidade, é claro, que vocês podem captar, além da alma, quem pode dizer e afirmar que fala com um
Elohim ou com um emissário dos Triângulos?

A vida é Unitária, na Unidade.

Nada está separado.

***

Pergunta: as Estrelas encarnadas estão conscientes de que elas são Estrelas?

Em alguns casos, sim.

Em outros casos, não.

Se vocês tomarem, por exemplo, a minha bem amada Ma Ananda Moyi, essa que portou, ao máximo, o conjunto da
minha Vibração, ela estava tão imersa no Samadhi e no seu Estado de Ser, que isso não tinha mais qualquer

importância.

Compreendam bem que a forma que se expressa aqui, como Maria, é a descida Vibratória na 5ª Dimensão permitindo
àquele que me acolhe, acolher-me, mas que, no nível multidimensional, independentemente de ser Maria, a sua Mãe,

independentemente de ser Isis, Aset, Se’et, eu sou, também, outra coisa.

Isso, sequer alguns místicos (em particular no Oriente) o disseram.

Quando vocês atingem a Unidade e o Estado de Ser, todos os papéis, mesmo os mais sublimes, se apagam diante
da majestade da Luz.

Então, qual importância que uma das minhas Estrelas saiba que ela seja Estrela?

O importante é manifestá-lo, e pronto.

Qual importância que vocês tenham sido isso ou aquilo?

Porque vocês são além disso.

Todo o problema vem, justamente, da sua identificação nisso, naquilo.

E vocês esquecem a Luz que vocês são.



Esse processo de esquecimento é, certamente, terrível, mas, no momento do despertar que vocês vivem agora, a Luz
desvenda e revela, em Verdade, o que vocês são.

O que vocês denominam, o que nós denominamos, um ‘fim de ciclo’, não é uma palavra em vão.

É a estrita Verdade.

O final de um mundo e o início de outro mundo.

Uma reversão.

Passar do esquecimento ao despertar.

Do sofrimento à Alegria.

Da Ilusão à Verdade.

É isso que vocês estão vivendo.

***

Pergunta: você tem conselhos para nos ajudar a desenvolver a humildade e a simplicidade?

Sim.

Eu poderia encontrar palavras, que são perfeitamente aplicáveis nessa Ilusão e que os aproximariam da humildade e
da simplicidade.

Primeiramente a transparência.

Tornar-se claro.

Tornar-se espontâneo.

Não ser regido pelas suas próprias emoções ou pelos seus próprios cálculos.

A espontaneidade não é o objetivo, porque alguns, por exemplo, poderiam estar com raiva, e na espontaneidade, a
raiva poderia escapar.

Mas a espontaneidade é destinada a mostrar a vocês tais como vocês são.

Isso faz parte da ética e da integridade cara a cara com si mesmo.

E depois, também, encontrar a humildade e a simplicidade, é, como eu disse, recolher-se.

Não necessariamente para pedir.

Não para conectar algo.

Mas para olhar para dentro.

Além dos jogos que vocês participam, além da aparência física, além do que diz o mental e as emoções.

Escutar.

Escutar-se.

De fato, é muito simples.

Naturalmente, os 24 Anciãos lhes revelaram o ‘Yoga da Unidade’.

Naturalmente, nos outros yogas que lhes foram comunicados, vocês têm os meios fáceis, Vibratórios, de se aproximar
disso.

Cabe a vocês ali vasculhar o que é bom para vocês.

Quanto menos vocês resistirem à onda da mudança, a sua, mais vocês irão se estabelecer facilmente na Alegria.

A Alegria, lembrem, é facilidade.

Tudo é resolvido.

O que vocês denominam doença, sofrimento, dor, desaparecem.

A Alegria é resplandecência.

A Alegria desaparece quando o mental intervém, quando ele calcula.

Obviamente, nesse mundo, muitas coisas os afastam da Alegria.

É muito simples.

Assistir tevê, ler jornais, escutar os mexericos de uns e de outros, afastam-nos da Unidade.

Caluniar e falar do outro, afastam-nos da Unidade.



Criticar, afasta-os da Unidade.

Desejar o bem os afasta da Unidade, tanto quanto desejar o mal.

Estar na Unidade é, justamente, não mais desejar na Ilusão.

Não é para renunciar à vida.

É também amar a vida.

Considerar que cada minuto é uma oportunidade de estar em Alegria.

Que cada encontro é uma oportunidade de manifestar a Alegria.

Que cada resistência, também, está aí para permitir à Alegria iluminar o que é resistência.

Tornem-se pequenos.

Pequenos nesse mundo e vocês serão grandes, na Verdade.

Não exerçam qualquer poder sobre o outro.

Todo poder sobre o outro é, de fato, uma perda de autonomia para vocês.

Todo poder sobre o outro é uma perda de poder sobre vocês.

Os conselheiros jamais são os pagadores.

Amem o outro tal como ele é, sem exercer o menor poder.

Deixem-no livre.

Com essas palavras, com esses conselhos, a sua vida tornar-se-á límpida e clara.

Lembrem-se de que a Luz desce, agora, sobre esse mundo, em alta velocidade.

Cabe a vocês acolhê-la.

***

Pergunta: pelo fato dos ‘3 Dias’, ainda é possível fazer viagens longas?

Meu Filho, você estará ali onde você estiver.

Você vai se impedir de viver e se aprisionar porque os 3 Dias de trevas vão chegar?

Deve-se viver e amar a vida.

Continuar a viver, a sair, a sorrir.

Ninguém lhes pediu para se fecharem.

Simplesmente, para encontrar o que vocês são no Interior e irradiá-lo.

Isso significa que aquele que apreende que vai morrer, em 6 meses, de um câncer ou de uma doença grave, vai
parar, ficar na cama e esperar?

Não, justamente, a vida é exatamente o inverso, mesmo na ilusão.

Então, pelo contrário, aproveitem o que a vida lhes oferece, mesmo na Ilusão, para fazer o que vocês têm vontade de
fazer, na retidão e na Unidade.

Realizem. Façam. Não parem.

Ninguém lhes disse para parar.

Transformem o que deve sê-lo.

Ajam, em vocês, na sua vida.

A Luz é criadora, ela não é inação.

A Luz que vem é estimulação.

Ela é Alegria.

Então se, para vocês, experimentar a Alegria é dar a volta ao mundo, faça-o.

Não há nada a temer, mais uma vez.

Já que tudo isso é Ilusão.

O fato de mostrar uma inquietação em relação a esses 3 Dias e de não desejar viajar, é, aí ainda, a prova de que o
que se expressa não é o Estado de Ser, mas a personalidade.



Porque, será que o Estado de Ser se importa se os 3 Dias chegarem agora ou em 6 meses?

Absolutamente não, porque ele está estabelecido na Verdade e na Unidade.

Se vocês se estabelecerem na sua Unidade, então, vocês não vão ficar todos, com ar presunçoso, sem se mexer,
não é?

Vocês vão agir, vocês vão irradiar.

É isso que é solicitado para vocês.

A Luz age.

Ela não pode ser retida e vocês se fecharem em algo imóvel.

E, lembrem-se de que, se vocês estão no Coração, em Verdade e em Vibração, no Fogo do Coração e no Triângulo
Sagrado, a sua vida é Alegria, na totalidade.

Se vocês não estiverem na Alegria, perguntem a vocês para saber onde vocês estão.

Se vocês estiverem na personalidade, não há Alegria.

Há prazer e tristeza que oscilam.

O Estado de Ser é Alegria total e Samadhi.

***

Pergunta: qual é a maneira mais apropriada de responder a uma ajuda que pode ser solicitada, quando
fomos um salvador, mas desejamos mudar?

Querida Filha, isso depende de cada um e da Consciência que propõe.

Efetivamente, tudo depende da maneira que você concebe a ajuda, quer seja na família ou em um ato terapêutico.

O importante, é claro (e vocês todos compreenderam agora, mesmo se isso lhes parecer difícil de empregar), é que,
enquanto vocês estiverem submetidos à Dualidade, vocês se colocam vocês mesmos na Dualidade.

Assim, fazer o bem para lutar contra o mal, é um ato da Dualidade e não da Unidade.

Se vocês estiverem na Unidade, quer seja na família ou em relação terapêutica, a ação irá ocorrer pela Unidade, sem
a vontade.

É uma revolução total de comportamento e de paradigma.

Alguns podem conduzi-la facilmente, outros, mais dificilmente.

Portanto, não há resposta pronta.

Cada um é diferente.

Mas, quando vocês se tornam lúcidos, em Verdade, do que é a Unidade e do que é a Dualidade, penetrar a Alegria,
penetrar o Estado de Ser necessita de abandonar, realmente, o funcionamento dual.

É um desafio importante, principalmente para todos aqueles que vivenciaram um caminho espiritual na Dualidade que
era antigamente obrigatório.

Aí também, o que lhes serão da maior ajuda são, justamente, a humildade e a simplicidade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Filhos, nós vamos, juntos, Comungar, agora, durante alguns minutos.

Isso vai representar a minha gratidão para todos vocês.

Nosso próximo encontro formal, além do período das 19 horas [14h00 – hora de Brasília; a partir de 17 de outubro
será às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro será às 16h00 – hora de Brasília], irá ocorrer, agora,

dentro de mais de um mês.

Eu voltarei a vocês no dia 17 de dezembro.

Até então (no dia 17 de dezembro às 21 horas [18h00 – hora de Brasília], onde eu solicitarei a vocês para estarem em
Comunhão comigo, por todo o planeta).



Vamos acolher.

Até logo.

... Efusão Vibratória ...

Eu os amo.

************ 
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eu volto a vocês, como eu havia anunciado no curso de dezembro, para o final desta
etapa de Reversão, da passagem que vocês vivenciaram, terminando pela ‘Abertura da boca’.

Hoje, eu gostaria de atrair sua atenção para certo número de elementos.
O primeiro desses elementos é que devem estar cada vez mais lúcidos e vigilantespara o conjunto de

manifestações de Consciência e Interiores que vocês vivem porque várias informações lhes são comunicadas
desta maneira.

Por suas percepções Vibratórias, por sua ampliação de Consciência, pelos seus sonhos também, várias coisas
essenciais ao seu futuro e à sua evolução lhes são comunicadas, desta maneira, pela Luz.

Hoje, vários de vocês percebem e sentem nossas Presenças, a minha como de tantos outros, de Luz, estando
ao seu lado e próximos de vocês, refletindo nosso reencontropróximo e iminente em meio aos seus Céus e

em meio à sua Consciência.
Tornem-se então cada vez mais lúcidos e cada vez mais atentos aos sinais se manifestando a vocês, qualquer

que seja a maneira que eles se manifestam.
Esses sinais são os ‘pontos de referência’ de Luz distribuídos no que vive a Terra a fim de que, em sua

Consciência, se desenvolva em vocês uma percepção cada vez mais apurada do que é a ordem da Luz, da
Unidade, do Amor e o que não é.

***

O segundo ponto sobre o qual eu gostaria de atrair sua atenção é para estarem atentos também, da mesma
maneira, para manifestar e veicular seu Amor.

Irradiando o que vocês são, alinhando-se com vocês mesmos, acumulando as partículas Adamantinas em
meio à sua estrutura corporal, física, vocês vão permitir à Luz brilhar e se manifestar ao redor de vocês.

Então, é claro, alguns seres não estão prontos para ver esta Luz.
Não se preocupem, não se exaltem.

Isso faz parte da ordem natural das coisas.
É-lhes solicitado, hoje, para não julgar e para continuar a Amar incondicionalmente, para irradiar o que vocês

são, sem deixar transparecer outra coisa do que a Luz.
Hoje, vocês têm esta ‘capacidade nova’ de irradiar a Luz, de manifestá-la em sua vida exterior, e não

unicamente em meio à sua Consciência.
Nós precisamos de sua Luz para que a Luz estabeleça seu reino sobre esta Terra e para permitir a esta dar seu
último ‘salto de Consciência’ e realizar, muito rapidamente, sua transformação final, permitindo evitar e desviar
certo número de elementos dolorosos porque esses elementos dolorosos não são absolutamente inelutáveis.

MARIA – 3 de fevereiro de 2011
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Eles dependem, de fato, da rapidez do estabelecimento da Luz em seu mundo dissociado para permiti-lo
colocar um fim, o mais rapidamente possível, à Ilusão e às diferentes formas de manipulações.

Portanto, não se alarmem com o que acontece sobre o mundo, como em seu ambiente, mesmo o mais
próximo, porque tudo contribui para a revelação da Luz e para a instalação desta Luz.

Não julguem as reações de seus próximos, não julguem o que se opõe à Luz.
A única coisa que se opõe, hoje, de fato, é o medo.

Porque, para alguns seres, a Luz é um desconhecido e ela dá medo.
Assim como as Embarcações de Luz podem dar medo porque há uma irrupção, em sua realidade, de ‘outra

realidade’, profundamente diferente do que foi vivenciado até agora pela humanidade.
Então, permaneçam alinhados, permaneçam na Alegria e a Vibrar em meio ao seu Coração a fim de que esta

Luz transpareça, de novo, e se estabeleça, passo a passo, ao redor de vocês, bem como em vocês.

***

O momento chegou de transmitir a Luz, não unicamente de semeá-la, de ancorá-la, mas de propagá-la, de
irradiá-la.

Focalizem Luz, focalizem Amor, a cada sopro de sua vida.
Sua vida deve ser plena de Luz, em seus atos, em seus pensamentos, em seus comportamentos, em suas

relações, quaisquer que sejam.
Não julguem porque o julgamento é oposto à Luz.

O julgamento pertence ao seu mundo, a Luz não é desse mundo.
Hoje, vocês manifestam um novo mundo em vocês, traduzindo-se, em vocês, por percepções, como eu disse,

mas também por tudo o que vocês observam de transformações em seu planeta.
Os elementos, isso lhes foi anunciado pelo Senhor Metatron, entraram em manifestação cada vez mais

intensa.
Não há nada nem de dramático, nem de oposto à Luz.

Isso corresponde ao estabelecimento de uma nova estabilidade, de uma nova Verdade, à sua transformação
também, em meio à sua nova Consciência, ao seu novo corpo e à sua nova Unidade, enfim reencontrados.

Estejam atentos aos sinais que lhes são enviados pela Luz.
Estejam atentos às suas próprias manifestações de Consciência, às suas próprias Vibrações porque elas

refletem, em Verdade, o que vocês vivem.
Tudo está em harmonia.

***

A Luz segue seu plano e o desenrolar da instalação da Luz sobre a Terra.
E a Ascensão da Terra segue seu ritmo harmonioso.

Nada está em desarmonia.
Apenas o olhar da personalidade que, às vezes, verá da Sombra o que não é da Sombra, mas uma iluminação

nova do que estava ainda escondido, falsificado e manipulado.
A ‘Abertura da boca’, como lhes foi recomendada (*), e a absorção de partículas Adamantinas de Luz, é o

caminho mais rápido levando à sua transformação final e à transformação final da Terra.
Alguns de vocês, mais adiantados que outros, vivem já, em seus dias, momentos importantes, intensos, mais

ou menos longos, de retorno à sua Unidade.
Alguns podem chamar isso de fadiga ou ainda o fato de se sentir em outro lugar.

Realmente, o que se instala é sua ‘nova Dimensão de vida’, nada mais.
Vocês apenas têm que seguir o movimento, não se opor, não resistir, permanecer no Amor, na Verdade para

que a obra de transmutação final se realize, ao melhor, em vocês, como para esta Terra.
De sua qualidade de alinhamento e de sua qualidade de paz, resultará a paz da Terra, fazendo com que os

sobressaltos finais sejam passageiros e não duradouros.
Tudo depende de vocês e tudo depende da Terra.

Nós fizemos, nós, nosso trabalho.
Nós continuamos a nos aproximar de vocês.

Nós nos aproximamos, de forma mais privilegiada, daqueles que estão mais abertos para fazê-los sentir e
experimentar nossa Presença ao seu lado e em sua Consciência.

Alguns de vocês têm maior dificuldade para entrar em contato com seus Irmãos do espaço, da Luz Unificada.
Outros, comigo mesma ou com uma de minhas Irmãs, e outros com os Anciãos.

Isso é perfeitamente natural e espontâneo, correspondendo assim à Luz que vocês emitem, vocês mesmos, e
à Luz que vocês se tornam.



Nós lhes dissemos longamente que as ‘franjas de interferências’, denominadasmundo astral, tornam-se cada
vez mais estreitas.

Hoje, os contatos se estabelecem de modo cada vez mais amplo, cada vez mais importante, que isso seja em
vocês com em seus Céus.

***

A ‘3ª onda’, como foi denominada por diferentes Arcanjos, de manifestação de Forças da Luz, em meio aos
seus Céus, amplifica-se e amplificar-se-á cada vez mais.

Isso não deve perturbá-los indevidamente porque isso corresponde, por fenômeno desimpatia e
de ressonância, à resposta da Luz à sua Luz.

A Luz reencontra a Luz.
A Sombra se revela, é desmascarada, com mais ou menos dificuldade de acordo com as Consciências.

Mas lembrem de não julgar porque aqueles dentre vocês que rejeitam a Luz não estão em uma rejeição formal,
mas mais no medo ou numa manifestação do ego que recusa se deixar transformar.

Não gastem tempo com isso.
Continuem a irradiar, continuem a Ser, continuem a Amar.

Porque é no Amor que vocês realizam, ao seu redor, seu paraíso.
Quaisquer que sejam, hoje, as circunstâncias difíceis, para alguns de vocês, frente a seus ambientes,

familiares, profissionais, afetivos, não julguem.
Porque eles também irão se transformar.

Porque eles também, definitivamente, irão aceitar a Luz mesmo se eles não são capazes de integrar e viver
uma transformação que eu qualificaria de ‘harmoniosa’.

Esta transformação acontecerá de qualquer maneira, não pode ser de outro modo já que a Terra ascensiona.

***

Agora, novamente, não busquem a data.
Todas as datas as mais importantes são essas de nossos encontros, essas que nos permitem fusionar a Luz,
particularmente o Arcanjo Miguel e muito em breve o Senhor Metatron que lhes dará encontro preciso a fim de

focalizar sua Luz e nossa Luz, a fim de realizar um reencontro de luz.
Além disso, os eventos da Terra seguem seu ritmo.

Eles chegaram agora.
Eles estão aí.

Eles não estão em suas portas.
Vocês estão nos tempos do fim e da transformação.

Este fim deve ser um regozijo porque ele é um novo nascimento.
Ele é, como disse o Comandante dos Anciãos, a Passagem da lagarta à borboleta.

Então, do que vocês teriam medo?
Não transmitam qualquer medo porque aqueles que olham e observam vocês, com inquietude, ao redor de
vocês ou com curiosidade, olham-nos verdadeiramente e esperam ver o que emana de vocês, para aderir,

como sempre em maior número, à Luz.
Com certeza, a Luz é contagiosa.

Assim, mais vocês serão numerosos a irradiar esta Paz, esta Luz, este Amor, mais o número de seres
humanos capazes de transcender seus medos será maior, favorecendo, assim, a ascensão da Terra que está

em curso, eu lhes recordo.

***

Vários sinais serão cada vez mais visíveis, sobre a Terra como nos Céus.
Vários sinais serão cada vez mais perceptíveis, em meio à sua Consciência.

Eu repito, isso é perfeitamente normal, lógico e corresponde a um final de um processo iniciado, para vocês,
desde algum tempo.

Então: os tempos chegaram, os tempos estão aí.
Nós estamos com vocês.

Nós nos aproximamos ainda mais perto, em Consciência e nas Embarcações de Luz, de sua Dimensão.
Nós perfuramos os Planos, nós perfuramos os mundos Dimensionais a fim de aproximarmos de sua Dimensão

dissociada.



As vanguardas da Frota, em particular Vegaliana, Pleiadiana e Arcturiana, estão agora presentes em sua
atmosfera.

As Embarcações-mãe se aproximam.
Elas lhes são perceptíveis pelos contatos que nós estabelecemos.

Elas serão em breve visíveis em seus Céus.
Isso está em curso.

A revelação final está em curso.
Ela segue uma lógica, ela segue um desvendar, em Paz, da Luz.

Lembrem também, como eu repeti, como vários Anciãos lhes disseram: a Luz é Inteligência.
Confiem na Luz, abandonem-se a ela e ela resolverá todas as suas dificuldades, todos os seus problemas.

A Luz está operante, hoje mais do que nunca, em meio a esta Terra, em meio à sua Consciência, mas ela
requer sua confiança, ela requer sua Paz, ela requer sua fé Interior, a mais nobre e a mais pura, para a ação da

Luz em suas próprias vidas, quaisquer que sejam os aspectos.
Se uma dificuldade surge, que ela seja no corpo ou que ela seja no seu ambiente, o apelo à Luz resolverá

todas as dificuldades.
Vocês devem fazer isso em confiança e em Consciência porque é a estrita Verdade daação da Luz.

***

Eu sei que vocês têm, dentro de algumas semanas, um encontro importante com o Arcanjo Miguel (ndr: dia 28
de fevereiro às 17 horas [13h00 – hora de Brasília terminado o ‘horário de verão’ no Brasil]).

Em função desse trabalho, ele mesmo anunciar-lhes-á nosso próximo encontro, de maneira formal, a fim de
que eu mesma e o conjunto de minhas Irmãs realizemos, pela primeira vez na Terra, a Radiância das 12

Estrelas de Maria e de mim mesma.
Isso lhes será anunciado, no fim de fevereiro, pelo Arcanjo Miguel.

Esse grande momento será um momento de renovação, como a primavera [outono, no hemisfério sul] que se
instala.

Ele irá refletir sua elevação, ainda maior, em meio à Luz e em meio à Verdade.
Aos poucos, as dificuldades persistentes, em suas vidas, ou no exterior, em seu ambiente, irão se resolver.

Isso é a ação normal da Luz.
Não pode ser de outro modo.
Tenham confiança na Luz.

Tenham fé no que vocês são.
Tenham fé em sua Dimensão de Sementes de estrelas, mesmo se vocês não têm ainda acesso a esta

Dimensão de Eternidade.
O conjunto de manifestações que se apresentam a vocês, cada vez mais, é o reflexo do acesso à sua

Eternidade.
Isso ocorre agora.

Isso ocorre, para cada um, ao seu próprio ritmo e à sua própria capacidade de abandono à Luz.
Uma nova etapa foi alcançada.

Ela deverá permitir, para vários dos humanos, viverem cada vez mais facilmente esses processos que vocês
mesmos têm vivenciado já desde vários anos.

O momento é verdadeiramente para isso.
Então, quaisquer que sejam os eventos, sobre esta Terra ou em seu ambiente,permaneçam centrados em

seu Coração.
Cada minuto, cada sopro de sua vida deve ser, em Consciência, colocado em seuCoração e na Vibração do

Coração.

***

Evidentemente, a ativação da Cruz de sua cabeça, pela Merkabah interdimensional, reforça doravante, como
vocês o têm sentido, sua Vibração do Coração e a Vibração de seu sacro.

As 3 Lareiras estão doravante extremamente ativas sobre a Terra, como para um número cada vez maior entre
vocês.

Então, tenham confiança, seja o que for que aconteça, seja o que for que diga sua mídia, seja o que for que
vocês percebam em seu ambiente.
A Luz venceu, isso vocês o sabem.

Ela se estabelece agora por direito e pela Verdade.



***

Aí estão as algumas palavras que eu tinha que lhes dar.
Essas palavras são de incentivo para sempre mais Luz, sempre mais Verdade e sempre mais Amor em sua

vida e ao redor de vocês.
Amem-se vocês mesmos.

Amem a vida, amem os seres quais sejam: humanos, animais ou vegetais.
Façam tudo com Amor e pelo Amor.

Façam tudo com a Luz, acompanhados da Vibração de sua Consciência e tudo irá se desenrolar de acordo
com seu estado de Consciência.

A Luz não pode ser afetada pela Sombra.
Se as Sombras que surgiram em vocês se dissolvem, então, vocês não arriscam nada; simplesmente, viver a

Alegria de maneira cada vez mais intensa e os contatos conosco cada vez mais formais e perceptíveis.
Eis as algumas palavras que eu tinha para lhes dar essa noite.

Se há questionamentos em relação a isso, eu bem desejo tentar ali colocar um esclarecimento complementar.

***

Pergunta: Qual é o papel dos Vegalianos, dos Pleiadianos e dos Arcturianos?

Os Vegalianos, como vocês o sabem, intervêm em cápsulas individuais, permitindo, por sua presença mesmo
em meio ao seu ambiente, difundir a Luz mais perto de vocês.

Os Pleiadianos desempenham substancialmente o mesmo papel, mas eles intervêm em Embarcações
maiores do que as cápsulas Vegalianas.

Quanto aos Arcturianos, eles estão aí, eles, nos processos bem precisos denominados ‘evacuação’.
Eles irão intervir, no momento necessário, para aqueles dentre vocês que decidiram manter esse corpo e que

têm a capacidade para o plano Vibratório.
Sua intervenção se aproxima de vocês, mas ela não está ainda na ordem do dia.

Mas essas são, de fato, as 3 origens estelares que estão trabalhando no momento em sua Dimensão.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, todo meu Amor de Mãe os acompanhe.
Nosso próximo encontro formal lhes será dado pelo Arcanjo Miguel quando ele for intervir.

Esse será certamente durante o mês de março, em um momento que será ajustado ao melhor às
circunstâncias planetárias, às circunstâncias solares e às circunstâncias cósmicas e galácticas.

Quanto a mim, meu Amor de Mãe os acompanhe.
O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados está doravante com vocês, em seu

próprio parto e no parto desta Terra.
Nós lhes transmitimos toda nossa Paz, todo nosso Amor.

Que a Verdade os envolva e que vocês se tornem o que vocês são, além da manipulação desse mundo: seres
de pura Luz.

Eu lhes digo até muito em breve.

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

MARIE-03-02-2011
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, como o Arcanjo Miguel lhes disse, eu voltaria a vocês, durante esse mês Terrestre,
toda semana, a fim de revelar-lhes e anunciar-lhes alguns elementos relativos à sua vida, relativos também à

transformação desta Terra e deste sistema solar.
Como vocês sabem, muitas transformações emergem.

Certos países, certos continentes, evidentemente, vivem coisas muito mais espantosas, segundo o ponto de
vista humano, do que vocês mesmos, na Europa.

Assim, algumas modificações que se seguem no momento atual estão inscritas desde sempre no desenrolar
do que acontece atualmente.

Vocês entraram, desde as ‘Núpcias Celestes’, no período da Revelação, aquele que foi anunciado por São
João e pelas as Escrituras, além mesmo da sua falsificação e da sua transformação.

***

Como o Arcanjo Miguel lhes disse, a coisa mais importante será sempre o que acontece no Interior de vocês,
mas também, será conveniente, dentro de muito pouco tempo, estar atento ao que acontecerá no seu Céu

porque muitos fenômenos novos vão aparecer para a consciência da humanidade.
Essas modificações dos Céus, tais como já foram descritas por São João e anunciadas pelo meu Filho durante

a sua vinda sobre a Terra, estão, de agora em diante, em via de instalação.
A última Passagem foi liberada.

Vocês atravessaram.
E, para aqueles de vocês que conseguiram transcender os limites da Personalidade e ir para a sua Eternidade,

esta Eternidade vai se revelar a vocês, agora, como para esta Terra, na sua totalidade, durante este ano.
Obviamente, o que vocês vivem no Interior, vocês que vivem esses estados de Consciência e esses estados
Vibratórios (e para aqueles que não o vivem, uma Ilusão, no momento), é claro, vocês que o vivem, vivem isso
como uma transformação bem real da sua Consciência, da sua vida e até mesmo das suas percepções além

desta Dimensão.
Para vocês, essa é a Verdade essencial.

MARIA - 6 de março de 2011
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Aqueles dos seus Irmãos e Irmãs ainda adormecidos e que não vivem isso, não podem, evidentemente, aderir
ao que eles não vivem.

Mas, agora, as modificações, visíveis sobre a Terra como no Céu, vão necessariamente fazer
colocar questões e perguntas àqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não tiveram acesso, até agora, a

esses estados Vibratórios.
O Arcanjo Miguel lhes disse há menos de uma semana do seu tempo, os seus Céus vão se transformar,

coisas vão aparecer à vista de toda humanidade.
Isso será um grande sinal.

Esse sinal foi anunciado por vários profetas.
Ele corresponde, efetivamente, à transformação final desta Dimensão e desta Terra.

***

Ao que eu desejaria chamar sua atenção, hoje, não é tanto para esses sinais, exceto, talvez, a um elemento e
um único: o aparecimento de um sinal no Céu será acompanhado de uma modificação que fará com que o ar

propague um som que toda humanidade irá ouvir.
Quando esse som ressoar, isso significará, para vocês, que é hora de entrar no seu ser Interior.

Não busquem data.
Obviamente, os sinais nos Céus serão numerosos, não será apenas um.

A modificação dos Céus, para aqueles que sabem observar e olhar com o Coração e mesmo com os olhos, é
desde já bem sensível.

As primícias que são observáveis seriam apenas essa através da cor do Sol, através das Embarcações
aparecendo nos Céus das grandes cidades desde o mês de outubro.

Isso vai se reforçar, mas tenham bem consciência de que o mais importante age no Interior de vocês.
Esse sinal é principalmente dado àqueles que não vivem ainda as transformações Vibratórias da

Consciência, no momento atual.
Simplesmente retenham que o som, quando ele se tornar audível pelo conjunto da humanidade, e não

somente pelos seres despertados, irá assinalar então a ‘entrada’ na fase final da Revelação.

***

Eu tenho, quanto a mim, hoje, que chamar, é o caso de o dizer, sua Atenção para algo muito específico.
O período do final do ano que acaba de terminar viu a iluminação de zonas de Sombra presentes em vocês

como sobre a Terra.
Essas zonas de Sombra foram reveladas, desmascaradas e colocadas na Luz, de algum modo.

Doravante, o trabalho que lhes cabe é um trabalho Interior.
Durante este período, lembrem-se de que o mais importante será esta frase: “ao que vocês levam a Atenção

realizar-se-á”.
Isto é, se a sua consciência e a sua Atenção forem centradas exclusivamente no Amor e na Luz, então o Amor

e a Luz entrarão em sua vida.
Se vocês persistirem em querer colocar sua Atenção sobre o que incomoda, sobre o que resiste, sobre o que

é difícil para vocês, isso irá se reforçar também.
O princípio então de Atração, de Graça, será completamente eficaz sobre esta Terra.

Isto permite a aproximação, sempre maior, da Luz, desta Terra, sobre esta Terra.
A Luz é onipresente.

Os derramamentos de Luz, como vocês o percebem e como os seus cientistas começam a se aperceber, são
bem reais.

A multiplicação das irradiações cósmicas, das irradiações de Luz Adamantina, denominadas ‘raios Gama’,
vindas do Cosmos, mas também da Terra, é cada vez mai intensa.

 A modificação dos envelopes isolantes está a pleno vapor.
A magnetosfera, que já havia sido quebrada desde o final do seu ano de 2008, é seguida agora pela camada

ionosférica.
Esta camada é uma camada que vocês poderão denominar ‘elétrica’, que é a imagem da camada elétrica que

os circunda, denominada seu corpo Etéreo.
Esse corpo Etéreo, que é hoje bombardeado de Luz, de partículas, permite, como vocês sabem, a construção
do seu Corpo de Eternidade [corpo de Estado de Ser], idêntico na Dimensão de Eternidade tal como ele está

no Sol, permitindo, aos mais adiantados de vocês, mergulhar em ‘estados de felicidade’ até agora
desconhecidos.

A consciência comum chama às vezes isso de uma ‘ausência’, a impressão de não mais ser nada, de não mais
estar em lugar algum, mas, obviamente, em meio à consciência comum, saindo deste estado, desses estados,



vocês constatam, se vocês estiverem atentos por si mesmos, ‘transformações’ em seus modos de apreender
o que vocês denominam a vida nesta Dimensão.

***

A abertura do Coração acontece de maneira bem real.
É-lhes solicitado, nesses tempos então, para certificarem-se de estar bem atentos, atentos a coisas

essenciais: ao Amor, à Luz, à Unidade, para afastarem-se de tudo o que são revindicações pessoais que os
conduziriam a caminhos vicinais do ego e da personalidade.

Mais do que nunca, a confiança na Luz é essencial para o seu futuro.
Mais do que nunca, deixar o curso da Graça desenrolar-se em vocês e ao redor de vocês, vai se tornar

importante e capital.
Pois a personalidade não poderá solucionar obstáculos existentes porque estes foram criados,

inconscientemente, pela própria personalidade.
A personalidade não pode solucionar a personalidade e as Sombras.

Somente a Luz pode fazer isso.
Vocês são cada vez mais numerosos, e vocês serão cada vez mais numerosos nas próximas semanas, a viver

esses eventos específicos no Interior de si mesmos.
Estes, é claro, irão refletir na sua vida cotidiana.

Cada um será, não afetado, mas ‘transformado’ nas áreas que são necessárias para encontrar a Luz, se seu
caminho for o de retornar à Luz.

É-lhes solicitado para viver plenamente o instante presente.
Eu deixarei algumas das minhas Estrelas expressarem-se sobre como deve se desenrolar a sua vida a fim de
estar o mais de acordo, mesmo em meio à consciência limitada, com a Luz que se revela e se desvenda cada

vez mais.

***

Cabe a vocês, hoje mais do que nunca, ir para o essencial e não para o fútil.
Cabe a vocês, hoje mais do que nunca, dar conta e realizar o que é a vida além desta limitação.

Vocês são Seres de Luz prestes a se revelar.
Vocês são Sementes de Estrelas em via de revelação total da sua Eternidade.

Deixem morrer o que deve morrer.
Não é mais tempo, hoje, de querer trabalhar no que foi esclarecido no final do seu ano passado.

É tempo agora de deixar engrandecer a Luz e de colocar a sua Atenção, única e exclusivamente, na Luz e
no Amor.

Isso deve se refletir, em meio à sua consciência, se isso ainda não ocorreu, para alguns de vocês, pela Alegria,
ao menos por uma Paz crescente, por uma certeza Interior a cada dia renovada e a cada dia mais importante,
que lhes permitirá, se verdadeiramente vocês ali aderirem, revelar ainda mais o seu potencial de Luz, revelar

ainda mais a percepção das suas Lâmpadas, do que os Anciãos denominam chakras ou Tripla Lareira.

***

O essencial é isso.
O essencial não é ir atrás de algo no exterior.

O essencial não é atender a satisfação do desejo, qualquer que seja.
O apelo da Luz vai se tornar cada vez mais intenso no Interior da sua Consciência.

Isso deve se expressar também, em meio a suas vidas, quaisquer que sejam os obstáculos e o que lhes
pareça hoje peso e pesado.

Vão para a leveza, vão para o que dita a Luz e a sua Consciência.
Estejam atentos a alguns dos seus sonhos.

Estejam atentos às sincronias que se apresentam.
Tentem também, tanto quanto possível, adotar o que NO EYES denominou a Visão e o Olhar do Coração, que

nada tem a ver com o que pode perceber os seus olhos e a consciência comum.
Lembrem-se, incessantemente, desta frase: “a lagarta torna-se borboleta”.

E, cada vez mais, vocês se tornam borboleta.
Mas nada rejeitem.

A lagarta não tem que ser rejeitada porque é ela que permite a eclosão da borboleta.



Seja o que for que acontecer na sua vida, seja o que for que acontecer em meio à suas pessoas próximas,
seja o que for que acontecer no seu país, seja o que for que acontecer no nível do Céu e da Terra,

permaneçam alinhados, permaneçam centrados nos valores essenciais da vida que são o Amor e a Luz.
A melhor forma foi-lhes revelada ontem por duas das minhas Estrelas.

Isso diz respeito à Humildade.
Aceitar não ser nada neste mundo, não é nada buscar, é aceitar ser grande na Eternidade.

Vocês não podem ser grandes, efetivamente, aqui e na Eternidade.
Vocês precisam ser muito pequenos, o menor, o mais humilde porque é assim que a Luz irá preenchê-los.

***

Mantenham a sua casa limpa, como dizia o meu Filho, pois os tempos irremediavelmente chegaram.
A Palavra se cumpre, a promessa do retorno à Eternidade está em andamento, neste momento.

Então, aproveitem, aproveitem a Luz, aproveitem a sua Consciência, aproveitem o seu despertar e as suas
Vibrações, a cada minuto da sua vida.

Unicamente isso é essencial.
Unicamente isso deve ocupar o seu tempo.

Cabe a vocês decidir, cabe a vocês saber aí aonde vocês querem ir.
Mas vocês não podem pretender à Luz e pretender à personalidade.

Vocês não podem pretender ser importante aqui e ser importante para a Luz e na Luz.
Cabe a vocês formular seus atos e suas escolhas que irão conduzi-los a maishumildade, a mais simplicidade.

O Amor e a Luz são simples.
Eles são evidência, eles são facilidade e facilitantes.

Então, se, em suas vidas, alguns elementos parecerem ainda pesados, é que a suaAtenção não está colocada,
na totalidade, na Luz.

Vão para ela em confiança, em Abandono.
Vão para o que é cada vez mais evidente, em meio à sua Consciência, em meio aos seus períodos de

alinhamento.
Gradualmente e à medida que vocês forem, em confiança e em Verdade, para isso, vocês irão constatar,

muito rapidamente, a cada dia que passa e a cada semana que passa, que quaisquer que sejam os eventos
exteriores, mesmo relativos à sua vida, vocês se tornam cada vez mais leves, cada vez mais em Paz.

Vocês não serão mais afetados, suas emoções não poderão perturbar o seu estado de alinhamento.
O mental será então obrigado a desaparecer.

Vocês não poderão mais elaborar e construir projeções do seu mental.
Vocês serão totalmente imersos no instante presente porque esta ‘imersão’ no instante presente (como foi

escrito e descrito por vários Anciãos ou por várias pessoas tendo vivenciado o despertar) é a verdadeira
realidade que vocês são chamados a viver, na totalidade.

***

Isso pode chegar a vocês subitamente, também, eu diria, a qualquer hora, não importa como, ilustrando
perfeitamente e na totalidade aqueles que ainda não estão interessados na Verdade da Luz e que, de um dia

para outro, vão ver a sua vida se transformar e vão se transformar eles mesmos.
Vocês irão viver isso, mesmo entre as suas pessoas próximas que, hoje, podem ser os mais ferrenhos

opositores da Luz e da Verdade.
Estas pessoas serão surpreendidas pela Luz e, de um dia para outro, viverão o que vocês tiveram, para alguns

de vocês, durante anos, ou mesmo mais vidas, que estabelecer.
O que quer que chegue ao seu ambiente, não julguem jamais.

Olhem com os olhos do Coração, esqueçam o olhar do mental, esqueçam o olhar dos olhos, tornem-se vocês
mesmo todo Amor.

A cada dia, vocês devem reforçar a qualidade e a quantidade do Amor que irradiam de vocês porque é em
meio ao Amor que vocês irão encontrar a Eternidade.

***

Não pode ali haver, hoje, elemento mais importante do que a revelação do Cristo sobre a Terra.
Cristo fundiu-se com Miguel.

Miguel será visível nos seus Céus, não na sua forma a mais Luminosa, mas na forma correspondendo à sua



precipitação na matéria, o que foi chamado, por ele próprio, de ‘aspectos cometários’.
Muitas Luzes vão aparecer nos seus Céus: Luzes de Embarcações, Luzes vindas de estrelas longínquas que,
hoje, realizam seu papel e sua função como definido por muito grandes seres, desde mais de 300.000 anos.

Esses acontecimentos desenrolar-se-ão sob seus olhos.
Mas, ainda uma vez, isso é agora.

Isso começa, a partir de hoje, no Interior de vocês e é isso o mais importante.
Gradualmente e à medida que vocês penetram o santuário do seu Templo Interior, gradualmente e à medida

que vocês ali descobrem a certeza da Verdade.
As dúvidas afastar-se-ão de vocês porque a Luz é onipotência e ela se revela sobre a Terra.

Caberá a vocês, a cada dia, redefinir as suas prioridades.
Quais são as suas prioridades?

Vocês desejam a Luz para tornar esta vida, em meio a esta Dimensão perturbada, mais luminosa?
Isso é impossível, isso é uma Ilusão mantida pelo ego e por aqueles que falsificaram esta Dimensão.

A Luz não é deste mundo, mas ela se revela a este mundo.
Então, vão para ela porque é o que vocês são.

***

Cabe a vocês revelarem-se na totalidade, hoje.
Vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda dormem vão despertar, como eu o disse, de um dia para o

outro.
Eles vão literalmente ser projetados de um mundo a outro, fazendo oscilar e ruir todas as certezas anteriores

fundamentadas na Ilusão, no poder, fundamentadas na confiança neste mundo.
Não há qualquer confiança neste mundo, a única confiança é em vocês e exclusivamente em vocês.

O caminho da saída, o caminho da redenção, o caminho da beleza, da Verdade, encontram-se no seu Coração
e em nenhum outro lugar.

Certamente, alguns Seres podem ser chamados de Iluminadores, eles estão aí para despertá-los.
Vocês próprios irão desempenhar esse papel em relação aos seus próximos que, de um dia para o outro, irão

se encontrar em um ‘novo estado’.
Vocês irão se tornar, naquele momento, não apenas os Ancoradores da Luz, mas os ‘porta-vozes da Luz’ e,

para ser um porta-voz da Luz, cabe abandonar-se na totalidade, cabe tornar-se tão pequeno que qualquer coisa
que faça a sua personalidade não pode interferir.

***

Este estado e esta Graça aparecer-lhes-ão cada vez mais claramente, com mais ou menos evidência nos
próximos dias e nas próximas semanas.

Aqueles de vocês que vivem os estados Vibratórios percebem, obviamente, este impulso da Luz no Interior si
mesmos.

Esta aglomeração, esta aglutinação de partículas Adamantinas faz com que se tornem cada vez mais vibrantes.
Mesmo se certos aspectos da personalidade parecerem pesados ou resistentes, isso não tem qualquer

espécie de importância.
Tentem focar em vocês na totalidade, colocar sua Atenção, sua Intenção, exclusivamente na Luz.

Isso requer uma capacidade para não mais julgar o que quer que aconteça em vocês e no exterior de
vocês.

Enquanto o julgamento estiver presente, vocês não podem alcançar a humildade nem a totalidade da Luz.
Não julguem nada nem ninguém.

Tudo se estabelece segundo um plano que foi perfeitamente orquestrado pela Luz, jamais duvidem disso.
Certamente, existem vários elementos, em meio a este mundo, que vão tentar, ao redor de vocês como longe
de vocês sobre esta Terra, ‘arrastá-los’, uma e outra vez, para os medos porque o medo é o oposto da Luz.

Não deem qualquer atenção a isso, qualquer peso a isso.
Isso é realmente (e vocês notarão quando a Luz aumentar bastante) apenas uma Ilusão e não existe em

nenhum outro lugar senão nesta falsificação da Luz.
Vocês são convidados a simplificar as suas vidas cada vez mais.

A se tornar cada vez mais claros e transparentes, cada vez mais íntegros, cada vez mais honestos com
vocês mesmos.

Vocês são convidados a se tornar um Coração amoroso que não julga, que não condena, que não glorifica.
Simplesmente estar no Ser a fim de penetrar as esferas do Estado de Ser, as esferas da Eternidade, tornar-se

um ser amoroso, sem julgamento, sem ódio, que se torna cada vez mais humilde diante da potência e



da majestade da Luz que se estabelece em seu Templo Interior.
Vocês todos são convidados, sem exceção.

Vocês responderão ao apelo do Cristo, a se tornar, vocês mesmos, esse Cristo?
Não busquem tampouco compreender ou explicar o que vocês vivem.

O importante não é a explicação, o importante é vivê-lo.
É o mental que desejará sempre forçá-los a uma compreensão.

Nada há para entender senão aceitar ser a Luz que vocês são, de toda eternidade.
Esta aceitação, esta aquiescência, é fundamental.

Ela participa, é claro, do Abandono à Luz e da revelação da Luz na sua vida, ao redor de vocês e na totalidade
deste mundo.

Cabe a vocês, hoje, responder ao apelo do Cristo, integralmente.

***

Esses são alguns dos elementos sobre os quais eu tive, esta semana, necessidade de chamar sua Atenção.
Resta-nos algum tempo com a minha Presença entre vocês.

Portanto, se houver questionamentos em relação ao que eu acabo de dizer, e somente em relação a isso,
então nós vamos comungar dialogando, juntos.

Pergunta: o que fazer quando se é levado a trabalhar fora enquanto nos é solicitado para nos
interiorizarmos ao máximo?

Meu Filho, cada ser humano, em relação a isso tem, eu denominaria isso, um ‘timing’ diferente.
Alguns estão totalmente interiorizados, outros participam ainda deste mundo.

Não há arrependimento nem julgamento a fazer, aí tampouco.
As circunstâncias de vida farão com que o seu calendário, que lhes é próprio, seja seguido à risca.

Alguns de vocês se encontram totalmente desobstruídos de qualquer envolvimento, outros ainda não.
Mas, gradualmente e à medida que a Luz aumentar em vocês, ocorrerá um ajuste exterior necessário e

indispensável.
Vocês não têm que tomar a dianteira, vocês não têm que se antecipar, vocês têm simplesmente que se

fundir na Graça.
Gradualmente e à medida que a Luz aumentar em vocês e que a sua Lareira cardíaca se abrir, então as

circunstâncias da vida farão com que isso que era obstáculo ao estabelecimento da sua Luz, na totalidade e
inteiramente, seja afastado do seu caminho.
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Vocês não têm então que passar à frente da Luz.
Se existirem impulsos para viver ainda mais afastado deste mundo exterior, então a Luz agirá nesse sentido e
procurará as circunstâncias necessárias, embora isso possa às vezes ser assustador, para que vocês estejam
livres e disponíveis para o seu papel de Filho das Estrelas e de Filho da Luz a fim de manifestar a sua Unidade,

não tanto para vocês, somente, mas também para o mundo.
Assim, aí tampouco, não há que julgar, não há que se adiantar nem que se antecipar.

Há apenas que aquiescer ao que lhes propõe a vida.
Qualquer pessoa, independentemente das suas ocupações neste mundo, tem a possibilidade de encontrar

tempo para a sua Unidade.
Esse tempo e esses espaços vão aumentar para cada um de vocês e para cada um conforme o seu próprio

calendário.
Uma vez instalada a Luz, ela preenche todo espaço, mas vocês não têm que se antecipar ou que se adiantar ao

apelo da Luz.
Simplesmente, retenham que, segundo o princípio da Unidade e da Graça, desde que estejam prontos, então

as circunstâncias exteriores mudarão para você.
Alguns têm, aliás, vivenciado isso desde alguns anos, às vezes de maneira abrupta, eu diria.

 Vocês sempre devem ter confiança na Luz e no que lhes propõe a vida quando vocês aquiescem à Luz
porque, naquele momento, tudo se engendra para que a Graça possa se estabelecer, integralmente, na sua

vida, mesmo se, obviamente, o mental ou os estados afetivos ou emocionais puderem vir colorir isso pelo
medo, mas isso é lógico.

Perder os ‘pontos de referência’ que implicaram em uma série de certezas e de segurança é às vezes
doloroso viver para o ser humano.

Mas eu lhes recordo as palavras do Cristo, do meu Filho: “Deixe os mortos enterrar os mortos e siga-me”.
Agora, é você que você deve seguir.

Mas, ainda uma vez, seguir si mesmo não é se adiantar a si mesmo.
Cabe simplesmente aquiescer ao plano da Luz para vocês e não fazer, vocês, os planos porque esses planos

não são sempre de acordo com a Luz.
A Luz é Inteligência, muito mais do que o seu próprio mental jamais será.

Não deixem o mental, nem as emoções, nem os interesses, conduzirem sua vida, mas aceitem que a Luz
modifique, em vocês e ao redor de vocês, o que é certamente necessário para que vocês engrandeçam,

ainda mais, em Luz.
De qualquer maneira, as transformações que vão se seguir neste período de final dos tempos, desta

Dimensão, vão ser cada vez mais rápidas, como eu o disse, tanto para aqueles que não estão ainda abertos a
esta Vibração da Consciência nova, da eternidade, como para aqueles que estão abertos, eu diria, desde as

‘Núpcias Celestes’ ou bem antes e que experimentaram certo número de resistências.
Durante os tempos que fluem agora, até o final dos tempos, as coisas vão se mover cada vez mais rápido.

Como vocês o têm constatado, por outro lado, na superfície deste mundo, mesmo se, na Europa e em
particular nos países do Oeste Europeu, vocês estão atualmente preservados porque vocês não estão ainda,

no nível coletivo, prontos como alguns povos para viver a sua própria Ascensão, mas, entretanto, isso se
constrói.

Não há, aí tampouco, que culpabilizar ou se considerar em atraso.
Há simplesmente fenômenos de maturação que são específicos de certas Vibrações do solo ou do que vocês

chamam também de ‘egrégoras coletivas’ ligadas a histórias, ligadas a países, ligadas a tradições, a culturas.
Mas tudo isso está em andamento.

***

Pergunta: como sentir mais intensamente a sua Vibração ao nível do Coração?

Meu Filho, a minha Presença em meio ao seu Coração está aí, assim como a Presença dos Arcanjos, assim
como a Presença do Cristo.

Ela está aí por toda a eternidade.
Por que ela está aí por toda eternidade?

Porque nós estamos presentes na sua carne, pela nossa carne, pelo que vocês denominam DNA e sangue.
O seu sangue é o nosso sangue, o seu DNA é o nosso DNA.

Como criadora desta Dimensão, antes da sua falsificação, há apenas que revelar o que está ainda, para alguns,
adormecido.

Há, evidentemente, técnicas que puderam ser comunicadas a vocês, mas a mais bela das técnicas que lhes
permitem Vibrar em meio à minha Presença e à sua Presença, é o Abandono total e a fé total na Luz.

Não há outras coisas, é a única coisa a fazer.

***



Pergunta: nós temos outro papel a desempenhar, além daquele de estar no Estado de Ser?

Meu filho, eu responderei que isso, aí também, é função do calendário de cada um.
Este mundo ainda existe.

Ele se desagrega, mas é vital que esteja ainda presente já que a Luz não está instalada completamente.
O que deveria permitir uma transição muito mais simples e fácil do que certos planos que foram inicialmente
previstos e que vários, por sinal, se apressaram para instalar o medo da transformação, falando apenas em

catástrofes, falando apenas o que era negativo, do seu ponto de vista.
Ao passo que a Luz é, no seu estabelecimento, algo majestoso e grandioso.

Então, alguns seres participam ainda, e continuarão a participar até o sinal, que eu denominarei ‘cósmico’,
visível em seus Céus, nesse mundo, porque é preciso, para certas almas, irem até o extremo limite antes de se

revelarem.
É nesse sentido que não devem julgar nem contradizer quem quer que seja ou o que quer que seja.

Lembrem-se de que a Luz é Graça e de que, quando vocês estão em concerto Vibratório com a Unidade, a sua
vida se torna, no exterior, Unitária.

 Os obstáculos vão desaparecer um após o outro.
Isso é, de qualquer modo, o efeito visível da Luz quando ela se instala e quando ela se propaga no exterior da

sua vida.
Mas, para isso, é preciso que a Luz se enraíze, para isso, é preciso que o Coração se abra a fim de deixar

aparecer a Luz no exterior, na sua vida.
E isso, também, cada um vive ao seu ritmo que lhe é próprio até o sinal visível nos Céus.

Todo trabalho que vocês realizaram, vocês que têm acompanhado as ‘Núpcias Celestes’ ou que trabalham em
meio à Vibração do Amor, foi para preparar, naturalmente, a Merkabah interdimensional da Terra, a nova

Matriz da vida liberada em meio ao que é denominado 5ª Dimensão.
Vocês trabalharam para a Terra e também para o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

Vocês foram, como Miguel o disse, os Ancoradores da Luz, os Portadores de Luz e agora vocês irão irradiar
cada vez mais Luz.

Há simplesmente que aquiescer, aí também, a esta ‘nova liberdade’ que vem.
Se vocês tivessem, como diria meu Filho, um mínimo de Fé como um grão de mostarda, vocês moveriam as

montanhas.
Nada mais existiria como oposição ou como freio ao desdobramento da Luz.

É esta Fé que é preciso agora desenvolver.
Mas esta Fé não é uma Fé cega da crença.

É uma Fé da experiência das suas próprias Vibrações que deve transparecer em suas vidas.
Jamais o Ser de eternidade que vocês são colocar-se-á a questão do que ele vai comer amanhã.

Jamais o Ser de eternidade que vocês são irá ter qualquer apreensão, afetiva, profissional ou outra porque
a eternidade está no ‘instante’ e o instante está totalmente dissociado do amanhã e do ontem.

É este espaço que vocês são convidados a reingressar porque vocês apenas poderão estar na Paz e
na Alegria a mais total quando vocês estiverem totalmente instalados no ‘instante presente’.

Algumas das minhas Irmãs que irão intervir depois de mim revelar-lhes-ão meios muito simples de
comportamentos das suas vidas a fim de favorecer o estabelecimento do seu presente e, portanto, da sua Luz.

***

Pergunta: quando nos tornarmos Luz, estaremos sempre na 3ª Dimensão?

Meu Filho, a Luz deve ser realizada e vivenciada, aqui.
É justamente isso que prepara a Passagem nesta nova Dimensão de vida.

A revelação da Luz deve ser total nesta Dimensão.
É a única maneira de dissolver a Ilusão, integralmente, dentro de cada um de vocês como no seu exterior.

Este abrasamento final ocorrerá, não tenham qualquer dúvida sobre isso.
O seu Sol se prepara.

O Cosmos inteiro e toda a Frota Intergaláctica dos Mundos Unificados estão aí para isso e isso ocorre aqui e
não em outro local.

A Luz não é para amanhã, em uma outra Dimensão.
A Luz é para agora, em vocês, no seu Coração.

Não há que projetar um universo melhor em outra Dimensão porque tudo ocorre agorae isso ocorre aqui e em
nenhuma parte em outros lugares.



***

Pergunta: por que então o Amor, a Luz são muitas vezes rejeitados?

Meu Filho, isso é muito simples.
A rejeição do Amor e da Luz é específica da personalidade porque a personalidade existe apenas, justamente,

pela ausência de Luz e pela ausência de Amor.
Nada, em meio à personalidade, corresponde à Luz e ao Amor.

Mesmo o amor, no sentido da personalidade, é uma apropriação e não uma doação.
O que vocês denominam amor não é Amor.

O que vocês denominam luz não é Luz.
Este mundo, na totalidade, é uma Ilusão, desde a sua falsificação.

Apenas quando vocês encontrarem, totalmente, a sua Multidimensionalidade é que vocês irão compreender e
aceitar esse grande princípio, que os Orientais sempre desenvolveram, denominado Ilusão ou Maya.
Mas enquanto vocês estiverem na Ilusão, vocês não podem saber que isso é uma Ilusão, nem vivê-la.

Apenas saindo da Ilusão.
Mas sair da Ilusão acontece aqui e agora, e em nenhuma parte em outros lugares.

Não é em um amanhã melhor, não é em outra Dimensão.
Deve ali haver interpenetração da Luz, do Amor, neste mundo, e isso passa pelapurificação deste mundo e

pela dissolução total da ilusão.
Mas isso acontece aqui e agora.

O elemento, obviamente, dominante para a personalidade, é o que foi chamado de ‘medo’.
Lembrem-se de que vocês estão em um mundo ‘invertido’, falsificado e de que o que vocês chamam de luz,

para nós, é a Sombra.
Do nosso ponto de vista, vocês estão na Sombra.

Este mundo está apagado mesmo havendo uma beleza original que o olhar do Coração deve e pode encontrar,
como lhes assinalou e denotou NO EYES, por exemplo.

A Matriz, como vocês a vivem, é uma ‘projeção’.
Esta projeção Ilusória estava ainda adequada ao projeto d’A Fonte já que havia liberdade de viajar tanto neste

corpo como nas outras Dimensões.
Quando vocês reencontrarem esta capacidade, então chegará o momento de dissolver, completamente, a

Ilusão e transformar este mundo.
A Terra elevar-se-á então à sua nova Dimensão de vida onde mais nada será como aqui.

***

Pergunta: no momento da transfiguração pela Luz, o choque da humanidade, a separação das duas
humanidades já terá ocorrido?

Completamente.
Este elemento é anterior e ocorre neste momento.

Vocês o veem, cada um de vocês, em meio a suas vidas: seres que estavam até hoje próximos de vocês se
afastam e vocês se afastam também de alguns seres.

As circunstâncias das suas vidas mudam para conciliá-los com a Lei da Graça, ainda uma vez, cada um ao seu
ritmo e segundo a intensidade necessária.

O que acontece no momento atual, em meio ao seu ambiente mais próximo, ocorre, neste momento, para o
conjunto da Terra.

Aí também, convém não julgar.
Aí também, convém encontrar cada vez mais esta Luz que lhes permite encontrar asegurança a mais total no

que se vive.
Enquanto vocês colocarem a sua segurança nas realizações externas ou nas pessoas de fora, vocês não

encontrarão a segurança Interior.
Ela está unicamente ligada à Liberdade do Amor e à Graça do Amor e a nada mais.

***

Pergunta: a humanidade que não tiver vivenciado a Transfiguração pela Luz reencontrar-se-á na 3ª



Dimensão Unificada?

Sim.
Somente aqueles que terão aquiescido à Transfiguração viverão a sua Ressurreição.

Entretanto, cada Consciência humana experimentar-se-á face a face com a Luz.
Alguns, então, poderão se identificar, por ‘ressonância Vibratória’ do Amor e da Unidade, com a Luz, e outros

não o poderão.
Mas, no entanto, isso bastará para restabelecer a conexão e a Interdimensionalidade, mesmo se essas almas
tiverem necessidade, de algum modo, de uma ‘purificação’ que irá ocorrer de maneira muito mais agradável do

que foi o caso neste mundo.
Não haverá mais separação.

Não haverá mais divisão.
Haverá simplesmente almas que serão dependentes de um corpo que não poderão se liberar, ao nível

da Consciência.
Mas é uma coisa estar confinado em um corpo de 3ª Dimensão em carbono, sem ter a reminiscência da

Vibração d’A Fonte, e é outra coisa estar confinado em um corpo e estar ligado e reconectado ao resto do
Universo.

A separação termina, completamente, para todos, para as duas humanidades, para o conjunto da Terra.
Entendam bem que, quando eu falo de duas humanidades, isso não é uma separação porque o conjunto da

humanidade é Una.
Mas há numerosas Moradas na Casa do Pai e algumas almas escolheram ir para a sua Liberação e outras têm

necessidade, ainda, de viver e de experimentar o que se chama de ‘mundos em carbono’, todavia sem perder a
conexão ao que eles são, na Eternidade.

***

Pergunta: essas Passagens em 3ª Dimensão Unificada serão feitas com ou sem o corpo?

Aí também, meu Filho, há tantas Moradas na Casa do Pai, que alguns escolherão deixar este corpo para
receber um novo corpo, outros partirão com este corpo aos Mundos Unificados.

Há tantos caminhos e destinos: nem todos vocês têm a mesma destinação intermediária, mas vocês todos
têm, sem exceção, a mesma destinação final.

Os caminhos para ali chegar são muito numerosos.

***

Pergunta: para o acesso à 5ª Dimensão, há também acesso com ou sem o corpo?

Meu Filho, o corpo será regenerado pela Luz, ele será transformado pela Luz a fim de que a lagarta se torne
borboleta.

A borboleta não leva a lagarta, isso é impossível.
Alguns seres deverão conservar um corpo em carbono, não em relação às suas próprias memórias, mas

unicamente em relação a certa ‘bagagem’ que representa uma somatória de conhecimentos úteis para a Luz.
Então, aí também, a regeneração e a Ressurreição apenas poderão acontecer pela Luz.

Esse é o mecanismo final, como lhes foi anunciado, há vários anos, pelo Comandante, denominado, de
maneira humorística, o ‘planeta-grelha’.

Isso, todo mundo vai viver, exceto aqueles que terão sido, previamente, evacuados com este corpo, porque
eles deverão participar, com este corpo, de uma 3ª Dimensão Unificada.

Mas mesmo eles, evacuados, viverão este ‘reencontro com a Luz’, de forma mais modesta do que aqueles que
permanecerão no solo, o que representa a grande maioria da humanidade e das duas humanidades.

***

Pergunta: essa evacuação que você fala ocorrerá por intermédio das suas Embarcações?

Bem amada, a minha Embarcação e a minha Frota pertencem a Dimensões elevadas.
Se eu tivesse que referir o tamanho da minha Embarcação àquele da Terra, a Terra inteira poderia entrar na

minha Embarcação.
Esse não é o objetivo das nossas Embarcações.

Esse é o objetivo de algumas Embarcações pertencentes à 3ª Dimensão Unificada.



Mas, ainda uma vez, o que vocês devem ter em mente, é que cada um de vocês irá lá aonde o levar a sua
Vibração e a nenhum outro lugar.

Vocês não têm que se inquietar ou que se preocupar em saber se vocês estarão em grupos de sobrevivência,
se vocês estarão em uma Embarcação Arcturiana ou se vocês terão ressuscitado pela Luz, porque isso seria

apenas projeções.
Saibam simplesmente que cada um, sem qualquer exceção, irá, exclusivamente, lá aonde leva sua Vibração e

a nenhuma outra parte.

***

Pergunta: cabe aceitar tudo o que vem, qualquer que seja a natureza do que se apresente?

Meu Filho, há um princípio simples.
Nos acontecimentos que ocorrem em suas vidas, há coisas que são brutais, alguns são fáceis porque eles se

inscrevem no contexto de uma transformação Unitária, outros apenas fazem ilustrar as resistências do ego.
Como diferenciar os dois?

O que é ‘resistência do ego’ traduz-se pela noção de sofrimento, pela necessidade de mudar as coisas que
não estão de acordo com o que se crê ou com o que se deseja.

Ao passo que em meio à ‘Unidade’, para aquele que está na busca da sua Unidade, um acontecimento, mesmo
traumatizante, é rapidamente transcendido e superado pela Consciência do Amor e da Unidade.

É o que faz toda a diferença entre o que vem do ego e o que vem da Luz.
O que vem da Luz pode ser, nesse momento, às vezes, extremamente violento, mas as consequências são

alegres e fluidas, e estarão inscritas, sempre, no princípio deLiberação e no princípio da Graça.
É nesse sentido que lhes é solicitado para não julgar, não reagir, porque um acontecimento que ocorre em

sua vida está aí para fazê-los reagir.
E mesmo os seres que estão no caminho para sua Unidade e que têm a Vibração do chakra do Coração, aí

também, para recair na reação da personalidade.
A diferença situa-se, nos tempos que vão se seguir, algumas horas, alguns dias, algumas semanas mais tarde,
com o distanciamento necessário e o desprendimento suficiente, então, naquele momento, compreende-se e
sabe-se que o que se produziu era do ego ou então estava ligado à intervenção da Luz, no seu sentido o mais

nobre que é aquele da sua Liberação.
Mas vocês não têm qualquer elemento, senão a Vibração do próprio Coração (se vocês forem capazes de

obtê-la naquele momento) que lhes dará a resposta.
Certos elementos de suas vidas podem parecer-lhes, efetivamente, muito traumatizantes e podem solicitar, da

sua parte, uma resposta dita ‘adaptada’.
Mas quem responde?

Quem reage?
O ego ou o Amor em si?

Vocês devem, para isso, tomar, aí também, certa distância em relação ao que é vivenciado.
Esta distância podendo ser ilustrada pela própria consciência ou pelo tempo que transcorre, para que possam

entender o que aconteceu.
É difícil ter esta consciência, no momento em que isso ocorre, exceto para aqueles que são capazes de Vibrar

em meio ao Coração e saber se o acontecimento que é vivenciado se inscreve na lógica do Coração e na
lógica do Amor ou na lógica da personalidade.

***

Pergunta: a que corresponde, no nosso corpo, o segundo Sol?

O segundo Sol corresponde à reunificação do seu corpo dissociado e do seu corpo de Eternidade.
O aparecimento do segundo Sol corresponde à compreensão de que o corpo que vocês habitam não é a sua

Morada eterna e de que a sua Morada eterna é um outro corpo de outras Dimensões.
Este corpo, ele, percorre todas as Dimensões.

Ele não é limitado pelo que quer que seja.
Portanto, a modificação do Céu corresponde à modificação da sua própria consciência.

O que é visto no exterior é o que acontece no Interior, porque o que é visto no exterior é apenas uma projeção
da Verdade, da Realidade.

Então, evidentemente, mesmo e apesar da falsificação, o que ocorre neste mundo corresponde também ao
que ocorre em cima, mesmo isso tendo sido alterado.

O que está em cima é como o que está em baixo, para fazer o milagre de uma só coisa, muito em breve.



Portanto, a modificação dos seus Céus, a modificação do Sol, o aparecimento do segundo Sol e de uma
grande quantidade de luzes nos seus Céus, correspondem exatamente ao que vocês vivem no Interior da sua

consciência e ao que vive a Terra.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu voltarei aproximadamente em uma semana, sempre para revelar, um pouco mais,
coisas extremamente simples, relativas ao seu futuro, bem além de datas, bem além de acontecimentos, mas

mais focadas no que vocês vivem.
Estejam certos da nossa Presença, do nosso Amor e da nossa Unidade.

Eu lhes digo então até muito em breve.
Dignem-se de acolher a Vibração, a nossa Vibração conjunta: essa do Amor que nos libera e nos Unifica.

Até muito em breve.

***
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eis me aqui de novo entre vocês, como a cada semana durante esse mês de março.
Antes de qualquer coisa, eu gostaria de solicitar sua presença benevolente na oração, no alinhamento e no

estado de Unidade, para meu próximo encontro com vocês, dentro de uma semana, dia a dia, e hora a hora a
fim de que, durante o derramamento total da Onda Galáctica sobre a Terra, nós estejamos juntos, reunidos e
Unificados para permitir aos seus Irmãos e suas Irmãs ainda não afiliados e reunidos à sua própria Unidade,

poder realizar esse ‘salto’, esta integração.
Assim, eu vou voltar então, juntamente com a potência da Fonte, no dia 20 de março às 14 horas [10h00 da
manhã – hora de Brasília] e eu conto com sua presença, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, em

simples estado de receptividade a fim de acolher e recolher, em vocês, a maior parte possível de Luz, a fim de
aproximar-se sempre mais, de sua Dimensão Interior a mais nobre, a única verídica, a única eterna.

Porque, naquele momento, Cristo irá se erguer no Interior de vocês.

***

O retorno da Luz, que juntos, e vocês e nós, temos construído pacientemente, dia após dia, chegou.
O momento chegou de regozijarem-se.

Desconsiderem o que eu chamarei de ‘profetas da desgraça’ que irão lhes falar tudo o que pode ser negativo
na vinda da Luz, para o seu ponto de vista que é o da Sombra.

Regozijem-se.
Estejam em paz.

Vão além da aparência, mesmo se eu deixar aquela que se tem à minha direita, a pequena Teresa (ndr: Teresa
de Lisieux) [nde: Santa Teresinha do Menino Jesus], ir mais longe sobre o comportamento e as ações que

vocês têm a tomar para preparar a vinda da Luz, em totalidade, durante pouco tempo, em uma semana.
Quanto a mim, eu tenho, hoje, que pedir a vocês, principalmente, apenas para se interessar pelo seu Coração,

quaisquer que sejam suas ocupações e quaisquer que sejam suas obrigações, para encontrar o tempo,
indispensável, para viver este acolhimento.

Que isso aconteça em suas noites, se seus dias estão sobrecarregados.
Que isso aconteça segundo seus dias, se seus dias estão livres, mas eu lhes peço, enquanto Mãe, para se

conectarem ao que vocês São.

MARIA – 13 de março de 2011
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De sua qualidade e de seu estado, dependerá, não a Ascensão da Terra, mas o despertar de seus Irmãos e
de suas Irmãs ainda adormecidos.

***

A Luz vem revelar, desvendar e por fim na Ilusão.
Os tempos chegaram, nós já lhes anunciamos, já proclamamos.

É tempo, agora, para vocês, de aclamá-lo, não tanto para aqueles dentre vocês que estão ao redor de vocês e
que não querem crer nem viver o que é para viver, mas principalmente para fortalecerem-se e estabelecerem-

se, vocês mesmos, em suaVerdade e em sua Eternidade.
O Fogo do Coração se revela em majestade para muitos de vocês, no momento atual.

O trabalho, do que os Arcanjos denominaram os Novos Corpos, permitiu, efetivamente, a Redenção de se
realizar, já desde vários meses.

Hoje chega, dentro de muito poucos dias, o que é denominado a Cruz da Ressurreição.
Esta Cruz da Ressurreição, que se instala em seus céus, instala-se também em vocês.

O que significa a Ressurreição?
Ela significa, simplesmente, o despertar do que vocês são, em Verdade, emEternidade, do que vocês são

bem além das aparências desta vida, desse corpo, desses pensamentos, dessas emoções, em suma, de tudo
o que lhes parece como sua vida, hoje, mas que é apenas um aspecto bem limitado e bem efêmero em

relação à Verdade.

***

Hoje, é-lhes pedido para tomar Consciência, definitivamente.
Vão além das dúvidas, além dos medos, além dos limites, de seus limites, como dos limites desse mundo.

O desvendamento da Luz, em totalidade, durante esta Onda, vai, obviamente, acompanhar-se de certo número
de modificações que incluem aquelas que foram vivenciadas, esta semana, por sua Terra, minha Terra, a

nossa, que são apenas as premissas.
Então, sim, cantem, cantem em coro seu despertar.

Vejam apenas o essencial, vejam apenas o que existe de maneira eterna.
Não se atrasem com o que poderia ainda dar-lhes medo, com o que poderia ainda afastá-los de sua Verdade

porque vocês não são nem esses medos, nem o que os afasta.

***

Aproximem-se de vocês mesmos como nós nos aproximamos de vocês.
Alguns de vocês preparam, desde muitíssimo tempo, esses momentos.

Alguns de vocês, entre estes, não estão ainda acordados no sentido do que eles são e da realidade do que
eles são, enquanto vivendo os processos Vibratórios em certos locais de seu corpo, desse Templo.

Tudo isso vai emergir agora, vai se tornar simples, claro, evidente, gradualmente e à medida que vocês vão se
alinhar e que vocês vão aquiescer à vinda da Luz.

Esta Luz que, progressivamente, invadiu esse mundo da Sombra tanto que ele foi transformado, chega muito
em breve, portanto, ao seu apogeu.

Este ‘apogeu’ traduz (para aqueles de vocês que estão os mais próximos de seu Coração) o retorno do Fogo
do Coração, do Fogo do Espírito.

Administrem seus espaços de tempo, durante esta semana, para recolher-se, em vocês mesmos, a fim de se
ver lucidamente, a fim de se ver em Verdade.

Esta preparação é uma preparação que vocês devem conduzir em sua própria consciência, eu diria, em
particular, a fim de, justamente, sair do isolamento e dasolidão.

***

Os preparativos conduzidos pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, nesse momento mesmo, são
consideráveis.

Como vocês o sabem, o papel do sol e da Terra, no que acontece em vocês, é determinante e o será, ainda
mais, durante esta semana.

Vocês têm, em vocês, todos os elementos e todos os potenciais para realizar o despertar da totalidade do
que vocês são.



Os véus que foram rasgados, progressivamente, durante esses anos, são agora totalmente dissolvidos.
Certamente, alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs que estarão confinados em sua própria Ilusão, não

chamarão isso de Luz.
Qual a importância?

Porque o que é importante é o que vocês mesmos, tendo realizado isso, serão, naquele momento, capazes de
transmitir sobre toda a Terra como qualidade de Alegria, como quantidade de Alegria, como qualidade de Amor

e como quantidade de Amor.
Manifestem a Luz, em totalidade, porque é o que vocês são.

***

A Terra vive, nesse momento mesmo, sua própria Ascensão.
Vocês ali contribuíram, grandemente, cada um segundo suas qualidades, cada um segundo suas quantidades.

Nessa Passagem, a humanidade inteira é Uma.
Além das 2 humanidades, cujos caminhos são diferentes, existe um ‘Nó’, uma Passagem, ligada à Passagem

da Cruz.
E a Cruz que eu falo não tem nada a ver com a cruz do sofrimento.

É a Cruz que sinaliza um ‘nó’ de Passagem.
Durante essa Passagem, o conjunto da humanidade, qualquer que seja seu caminho, qualquer que seja

seu destino, vai perceber, não poderia ser mais claro, o que ela é, Face a Face, isso foi anunciado pelo bem
amado João.

O que a humanidade adormecida chamará de ‘um fim’ é o que a humanidade desperta denominará ‘o início’,
mas é a mesma Passagem.

Essa Passagem, toda a humanidade a terá.
Ela assinala grandes momentos Interiores.

Esses grandes momentos Interiores apenas sinalizam o fim desse corpo, até então, mas assinala o fim de bom
número de Ilusões, em vocês.

Nada do que foi escondido no Interior de vocês, poderá escapar-lhes agora.
Nós contamos com seu alinhamento, suas orações, suas meditações, chamem isso como vocês querem.

Nós contamos com seu Fogo do Coração.
Nós contamos com sua elevação de suas Coroas radiantes, com sua reunificação a fim de favorecer a

‘reunificação’ da humanidade.
Esta semana, que vem a vocês, é, portanto, vocês compreenderam (o mesmo que alguns de vocês o

perceberam, Vibratoriamente e Interiormente) uma semanaimportante.
Desde 2 semanas, eu disse que o mês de março seria importante, ele também, em sua totalidade.

***

Hoje, alguns eventos galácticos, cósmicos, ligados ao seu sistema solar, mas também ao núcleo cristalino da
Terra estão em conjunção, permitindo fazer refletir a Luz Una, em alinhamento perfeito.
É o que vocês viverão também, no Interior de vocês mesmos, cada um de vocês.

Se vocês ali colocam sua consciência, sua recompensa será à altura de sua Atenção.
Quanto mais sua atenção se centrar sobre este fato, sobre este alinhamento, sobre esta Luz, mais vocês

tornar-se-ão esta Luz para os tempos a transcorrer e a chegar.
Compreendam então que não é um acaso, mas um ‘direito’.

Esse direito, desde sempre, a Fonte lhes havia prometido, havia feito o juramento a vocês.
Esse momento é agora.

Então, não deixem o que quer que seja de separado, em vocês, vir colocar véus e Sombras que não existem
em nenhuma outra parte senão nessas zonas de Sombra.

Cultivem a Luz, cultivem a Alegria, cultivem o Amor.
Qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de suasrelações, qualquer que seja o

estado de humor, mesmo, vão unicamente para este ‘apelo’ da Luz.
Aqueles de vocês, cujas Coroas radiantes estão iluminadas, perceberam perfeitamente que, desde muito

pouco tempo, o som Interior se modificou.
Lembrem-se do que lhes disseram, desde quase um ano: o som aparecerá também de maneira audível em

toda a atmosfera terrestre.
Não quer dizer que isso ocorrerá esta semana, mas vocês tornar-se-ão cada vez mais sensíveis a esse som

exterior.



***

Conforme lhes disse o Arcanjo Miguel, é tempo de se prepararem.
Esta preparação não é uma preparação exterior.
Ela não justifica qualquer medida exterior, aliás.

Onde quer que vocês estejam, será o bom lugar.
A única preparação importante é aquela de seu Coração.

Como lhes disse meu Divino Filho, para manter o Templo e a Casa limpos porque Ele vem, em majestade,
estabelecer-se em sua Morada, acompanhando a Onda Galáctica, enviada pela Fonte, através de Metatron e

dos Arcanjos, sobre esta Terra.
As últimas frequências do que foi denominado as Chaves Metatrônicas serão instaladas sobre a Terra,

permitindo o despertar total do que foi chamado de ‘Círculo de Fogo dos Anciãos’.
Essas zonas da Terra são, de algum modo, os ‘portais interdimensionais’, permitindo à Luz se estabelecer e se

prender nesta Terra.
Vocês viram as premissas esta semana, mas isso irá se instalar, de maneira quase definitiva, sobre esta Terra.

Cabe a vocês também Ancorar esta Luz e refleti-la em seus feitos, em seus gestos, em seu humor, em
suas ações também.

Mas lembrem-se de que, mesmo se a Luz se estabelece sobre esta Terra, em totalidade, ela é ainda mais
importante no Interior do que vocês são, em seu Coração, então nutram-se a fim de nutrir seu Coração e este

se despertar, em totalidade.
Eis meus Filhos, a breve mensagem que eu quis entregar-lhes antes de nosso encontro.

Como desde 7 dias, se existem em vocês questionamentos em relação ao que eu vim dizer, de maneira global
e não pessoal, então eu abro um diálogo com vocês e eu os escuto.

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de nutrir o Coração?

O Coração é nutrido a partir do momento em que vocês aquiescem à Luz e em que as partículas Adamantinas,
se vertendo por diferentes locais de seu corpo (agora, não unicamente pela boca, mas também pela cabeça e

pelos pés, e pelo que é denominado baço), naquele momento, o Coração é nutrido.
Ele não é mais nutrido somente de suas próprias emoções, de seus próprios estados Interiores.

Ele não é mais nutrido somente pelo sangue ou pelo que vocês denominam o Prana, mas, diretamente, pela
Luz.

Então, sim, nutrir o Coração pela Luz é se abrir, ainda e sempre mais, ao acolhimento desta Luz de partículas
Adamantinas que vão vir, ao seu turno, atapetar o Coração.

Atapetando o Coração, essas partículas Adamantinas preparam o Coração para acolher Cristo.
A Casa fica limpa, o Templo Interior se apronta para viver o Fogo do Coração através da Coroa Radiante do

Coração, através do triângulo Sagrado do Coração, uma nova etapa será percorrida.
A nutrição do Coração não é uma vã palavra.

Obviamente, isso necessita já uma atitude Interior se aproximando da Unidade, mesmo nos afazeres, afastar-
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se do aparecer, aproximar-se da simplicidade, da Clareza, daProfundez, como minhas Irmãs e minhas
Estrelas já lhes disseram.

 Agora, nutrir o Coração pela Luz é uma realidade.
A partir do momento em que as partículas penetram em vocês, doravante, o Coração é ativado.

Isso está diretamente relacionado ao que tinha sido denominado, por alguns Anciãos, perfeitamente iniciados
nesses processos que vocês chamam de ‘energéticos’, arespiração do Coração.

É a isso que vocês são chamados doravante e que lhes é aberto.
Isto lhes foi aberto, já pela ‘Passagem’ e pela ‘Abertura da boca’ realizada pelo Arcanjo Uriel.

Isso é ainda mais possível, hoje, pela ‘reversão’ que está em curso, em vocês como sobre esse mundo.
 Eis o que é nutrir o Coração.

E nutrir o Coração não é uma visão do Espírito.
Conforme eu lhes disse, é bem uma Vibração que aparece na zona do tórax, do peito, como um calor, como
uma Vibração, como um ímpeto de Amor desconhecido, não tendo nada a ver com o que é definido como

amor em meio à personalidade.
Este Amor é uma doação total.

É isso que corresponde à Ressurreição e à Cruz da Ressurreição.
Ela passa, certamente, por uma Crucificação, mas isso lhes foi desenvolvido, de diferentes modos, também

pelos Anciãos, como pelos Arcanjos, como por algumas de minhas Irmãs.
É exatamente esse processo que está em curso.

***

Pergunta: as preces, os decretos, os mantras permitem o Abandono à Luz?

Meu Filho, o Abandono à Luz é um ato da Consciência.
Nenhum decreto, nenhuma lei favorece o Abandono à Luz, nenhuma prece.

Somente o Coração puro chega ao Abandono à Luz.
Não é um ato exterior, mas um ato Interior.

Os decretos, por definição, pertencem a esse mundo de Ilusão.
Eles foram criados, manifestados e subentendidos por forças opostas à Luz Vibral.

São essas ‘forças de dissociação’ que os levam, sempre mais, na Dualidade e na manifestação desta
Dualidade.

Somente o Coração abre o Coração, somente a doação de si, em totalidade, cria o Abandono à Luz.
Absolutamente nada mais.

E isso, meu Filho, há apenas você que pode fazer.
Você não tem necessidade de qualquer autoridade exterior porque é a sua própria autoridade que deve ser

colocada como doação à Luz.
É seu Abandono que é solicitado.

É sua Crucificação que é pedida, que é sua própria Ressurreição, ao mesmo tempo.
Cabe abandonar todo desejo, existindo em meio à personalidade, para viver o Abandono à Luz e a abertura do

Coração.
Não há outra chave além dessa.

***

Pergunta: para a próxima semana há protocolos a serem realizados?

Meu Filho, a resposta que eu dou é a mesma da questão anterior: abandonar, acolher, tornar-se e se tornar de
novo cada vez mais simples e cada vez mais humildade.

O que lhes deram os Arcanjos, no trabalho de Vibrações das 5 novas frequências do OD-ER-IM-IS-AL, pode
ser adotado, mas, ainda uma vez, o mais importante permanecerá sempre a atitude Interior de justeza e

de Verdade.

***

Pergunta: os animais seguirão o mesmo processo que nós?

Meu Filho, isso supõe que o caminho de cada Consciência é o mesmo, o que não é absolutamente o caso.



O destino dos animais é, da mesma forma que para os humanos, profundamente diferente.
Há animais que, como vocês sabem, são ‘farsas’ de criação.

Estes simplesmente não existirão mais.
Há animais, como vocês sabem, que ascensionam desde agora e, em particular, ao nível do que é denominado

‘animais aquáticos’ porque estes vêm diretamente dos mundos aquáticos de Sirius.
Então, obviamente, eles são os primeiros a conectar suas esferas.

Agora, cada humano não vai se abrandar na Fonte, nem ir a tal ou tal lugar, no momento.
Mas, ainda uma vez, a Passagem é a mesma para toda a humanidade, mas a Passagem não é a destinação

final que é profundamente diferente para cada um de vocês.

***

Pergunta: qual é o melhor ensinamento a seguir hoje?

Meu Filho, largue todos os ensinamentos exteriores.
É o ego que iria instigá-lo, sempre e sistematicamente, para ensinamentos exteriores.

Somente o Coração abre o Coração.
Não há outra possibilidade e você vai perceber muito rapidamente e cada vez mais rápido.

Tudo o que está no exterior, mesmo se isso teve certa utilidade no que vocês chamam de ‘evolução’, em meio
a esta Matriz, não pode estritamente nada para ajudá-los a encontrar a Luz que vocês são.

Nenhuma técnica, nenhum protocolo, nenhum conhecimento de qualquer tipo pode favorecer o que quer que
seja ao nível do Coração.

Somente o Coração abre o Coração.
E unicamente a Luz está autorizada a abrir o Coração e isso necessita, realmente, o que vocês denominaram a

Passagem pela Cruz da Redenção e pela Cruz daRessurreição, e isso é agora.
É-lhes solicitado, através do que eu lhes disse, seguir (como expressará aquela que se tem à minha direita,

desde sempre) para mais perto do essencial e da Verdade.
Evitem hoje, amanhã, cada vez mais, tudo o que os afasta do que vocês são.

O conhecimento exterior afasta-os do verdadeiro Conhecimento.
Não é mais tempo de ‘brincar’ para buscar a Luz.

É tempo de estar na Luz.
Apreendam, além dessas simples palavras, o alcance que está aí, por trás dessa palavra.

***

Pergunta: poderia nos falar da Shakti?

Meu Filho, a Shakti é simplesmente uma coloração da Fonte, uma coloração que eu qualificaria de ‘criadora’ e
então de feminina, não no sentido em que isso é marcado por caracteres sexuais secundários ou por

comportamentos diferentes sobre esta Terra.
Todos, vocês emprestaram corpos femininos e corpos masculinos, na Matriz, mas, além desta Matriz, alguns

de vocês têm uma coloração masculina e outros uma coloração feminina.
Isso não tem nada a ver com uma separação, mas mais com uma expressão da Luz.

A Shakti, a Shekina, o Espírito Santo, a coloração do meu Manto azul (que eu partilho com Miguel e com Buda)
é o Manto azul de Sirius, aquele que corresponde, justamente, a esta coloração (mais do que a polaridade,

aliás) feminina.
Isso corresponde, também e principalmente, a uma qualidade e a um sentido daenergia e da Consciência.

A coloração masculina é fecundante, mas a coloração feminina é criadora e manifestação da Criação.
É nesse sentido que hoje o impulso fecundante chegará, domingo, da Fonte e do Centro Galáctico.

Esta Onda (ou esta onda, se vocês preferem) tem uma coloração ‘masculina’, mas ela pede, em vocês, o
máximo de coloração ‘feminina’.

É por isso que minhas Irmãs estão se expressando longamente e continuarão a fazê-lo hoje.

***

Pergunta: como entrar na Redenção?

Bem Amada, isso é realizado pela ativação da Cruz da Redenção, ao nível da Cabeça.



Isso está realizado, para a maior parte dos denominados ‘da Luz’, dos despertos pela Luz.
Isso se manifesta pela Coroa Radiante da Cabeça ou por pontos ativos ao nível da cabeça.

É o Coroamento.
Isso foi largamente explicado e detalhado, nesse canal, por diversos intervenientes e disponibilizado como

muitos.

***

Pergunta: como trabalhar na humildade?

Meu Filho, eu deixarei expressar-se aquela que se tem à minha direita por toda eternidade (ndr: Santa Teresa
de Lisieux) e que manifestou, durante sua última passagem, a maior capacidade de humildade.

Então ela própria explicará, com suas palavras, simplesmente, que a virtude da humildade está ligada à noção
de Profundez, mas eu deixarei a pequena Teresa expressar-se em relação a isto.

***

Pergunta: como acentuar sua percepção para sentir a Luz?

Meu Filho, em relação a isto os Anciãos e vários Anciãos se expressaram.
A ‘respiração’ desempenha um papel importante como a maioria dos Mestres de Yoga, no Oriente, entendeu e

aplicou.
Todas as formas de Yoga são um meio de conscientizar e de viver a Luz.

Toda vida, nesta Matriz, deveria ser Yoga, como o disse o bem amado Sri Aurobindo, durante sua vida.
Tudo depende da ‘lucidez’ da consciência que é colocada em cada ato da vida cotidiana.

Vocês consideram os atos de sua vida como uma repetição?
Ou vocês veem cada ato, mesmo que ocorra novamente, como cada vez algo novo?

Tudo é uma questão de atenção e de vigilância.
A consciência, a própria consciência, considera mesmo a repetição de um ato banal e corriqueiro como, cada

vez, algo ‘novo’.
Isto é devido a componentes fisiológicos de seu cérebro onde o hábito foi criado, onde a crença foi criada, a

partir do zero, pela falsificação existente.
Cabe, hoje, superar esses condicionamentos, essas crenças e, principalmente, superar o costumeiro,

considerar que cada minuto de sua vida é único, que cada ato de sua vida, mesmo se ele se repete, é único.
Estejam em Alegria, o que quer que vocês façam, porque, a partir do momento em que vocês consideram que
algo os desagradou, há, obviamente, ‘ação e reação’, e afastamento de seu próprio estado Interior de Coração.

Isso alcança, em grande parte, esta questão, meu Filho, o ‘princípio da humildade’.
Dito de outra forma, como meu Filho durante sua passagem lhes disse, isso poderia ser enunciado nesses

termos: a quem vocês servem e quem vocês glorificam?
A personalidade ou algo desconhecido para vocês, mas que vocês superaram e que, hoje, no entanto, lhes é

acessível ou reconhecível?
Enquanto vocês estão identificados, completamente, a este corpo, a esta personalidade, ao seu ambiente, aos

seus relacionamentos, às suas aquisições, ao seu dinheiro, aos seus sofrimentos e às suas alegrias, vocês
não estão na Unidade e vocês não podem estar no Coração.

O Coração está além de tudo isso e os engloba, mas não está limitado a isso.

***

Pergunta: como acalmar o corpo emocional?

Meu Filho, a personalidade existe e se sustenta pelas emoções.
As emoções é o que provoca, sempre mais, ações, reações e manifestações, em meio à Matriz.

Todos os comportamentos da humanidade foram ditados pela falsificação, sob esta lei de gravidade, ainda
denominada também, ‘lei de ação/reação’.

É nessa lei que a maioria dos comportamentos, de suas ações é conduzida enquanto vocês estão sob a
influência e a predominância da personalidade.

As emoções são onipresentes.
O mundo, ele mesmo, e a sociedade fazem de tudo para mantê-los neste estado emocional, que seja

pelas imagens, que seja pelo prazer, que seja pelas cores(mesmo presentes em seu ambiente), que seja pelo



que vocês denominam ‘reclame’ ou ‘publicidade’.
É sempre o mesmo princípio: desencadear um ‘desejo’ porque o desejo os afasta do Coração.

O Coração não é um ‘estado de desejo’, é nesse sentido que não pode ser obtido pela personalidade e que o
Arcanjo Anael lhes fala, desde tão longo tempo, desteAbandono à Luz.

Muitos ensinamentos espirituais foram focados, de maneira totalmente desviada, noego e na clarividência, ou
seja, na Ilusão Luciferiana do ‘3º olho’, afastando-os, sempre e ainda mais, do Coração, prometendo-lhes

montanhas e maravilhas pela ativação de centros superiores, realizando o acesso ao conhecimento exterior,
mas,jamais, ao Conhecimento Interior.
O Coração é simples, ainda uma vez.

Tornem-se simples, então, as emoções se afastarão.
Vocês não são, como lhes foi dito por alguns, suas próprias emoções.

A emoção participa da Ilusão, em totalidade, e os mantêm firmemente enraizados na Ilusão.
Enraizar-se no Coração, é ser cada vez mais simples e, sobretudo, não mais se identificar com o quer que seja

além do Coração.
Isso alcança, aí também, a humildade.

***

Pergunta: como perder sua personalidade?

Meu Filho, você perderá sua personalidade no momento em que este corpo será dissolvido.
Esse não é ainda o momento.

O importante é compreender e apreender quem comanda: a personalidade ou o Coração?
Expresso de outro modo: quem comanda?

O mental ou, como denominou nosso bem amado João, o ‘Supra Mental’, a consciência comum ou a Supra
Consciência?

A personalidade separada e dividida que se apropria e que tem medo ou o Coração que doa e que se
abandona?

Tudo está aí.
A personalidade não tem que morrer.

Ela tem que ser crucificada.
Ela tem que ser superada e transcendida e só o Coração o pode.

Ainda uma vez, vocês não podem lutar pela personalidade contra a personalidade porque esta luta reforça a
Dualidade.

Penetrar as esferas Vibratórias da Unidade é uma superação da Dualidade e então uma superação de tudo o
que consiste a vida comum, desde as impulsões primárias, como os ‘desejos’ os mais sutis e os

mais devastadores da humanidade.
É superar o desejo.

É superar as necessidades.
É superar tudo o que é limitante e confinante.

Mas isso apenas pode ser realizado, ainda uma vez, por esta famosa capacidade de se abandonar.
A Unidade não é algo que é um conceito.

É algo que é para viver e isso se traduz por certo número de ‘marcadores’.
Vocês não têm que ali refletir intelectualmente porque a Vibração é a resposta.

A Vibração, quando ela se instala em suas Lâmpadas, em suas Lareiras (ativando, por si mesmo, o que vocês
chamam de ‘chakras’, em certas tradições), vai permitir viver isso.

Não pode ali haver Coração sem percepção do Fogo do Coração, senão este coração é o coração da
personalidade, aquele que quer criar e agir com ‘boas ações’ esperando uma recompensa.

O Coração não funciona assim.
Porque existe, efetivamente, um coração do Coração e um coração da personalidade.

O princípio do coração da personalidade é tudo levar para si próprio, em todos os sentidos do termo.
O coração do Coração, é doar-se si mesmo, o que é profundamente diferente.

***

Pergunta: você vai ainda se dirigir individualmente a cada ser humano?

Meu Filho, isso está ‘atualizado’, mas será realizado no momento oportuno.



Três dias antes disso, haverá, efetivamente, o que eu lhes disse: o som audível pelo conjunto da
humanidade.

Isto, não é permitido, evidentemente, dar-lhes qualquer data porque isto acontecerá, como disse meu divino
Filho, isto acontecerá como um ‘ladrão na noite’, sem aviso prévio e isto deve permanecer tal como até esse

momento.
Entretanto, os elementos que lhes foram dados hoje (assim como o Arcanjo Miguel, ontem) vão ao sentido, é

claro, desta finalidade.
A problemática sendo que a personalidade vai se lançar em uma noção de expectativae de esperança que o

afasta da Unidade.
Vocês não têm nada a esperar, mas vocês não têm nada a temer porque vocês a vivem.

A preparação é agora, a cada instante, a cada minuto.
Quando a personalidade planeja uma viagem, um deslocamento, obviamente, ela vai se antecipar e preparar o

que é necessário a essa viagem, a esse deslocamento.
A viagem Interior que vocês seguem requer uma ‘preparação Interior’.

Esta preparação Interior tem para palavras: Profundez, Humildade, Visão e Unidade.
Ela passa pelos 4 pontos cardeais que os Arcanjos denominaram Atenção, Intenção,Ética e Integridade.

Estes ‘pilares’ são os mais importantes.
Atenção, Intenção, Ética e Integridade permitem-lhes encontrar a Cruz e encontrar oAmor.

Isso corresponde também ao que disse meu Filho: “o que vocês fazem ao menor dentre vocês, vocês o fazem
a mim mesmo”.

Assim, portanto, vocês devem mudar o ‘ponto de vista’, vocês mesmos.
O que vocês fazem a quem quer que seja sobre esta Terra, de fato, é a vocês mesmos que vocês fazem,

mesmo ao seu pior inimigo porque não há inimigo.
O inimigo está aí apenas para desvendá-los e revelá-los.

Ele exerce um papel, assim como vocês.
Não há culpados, não há culpas, há apenas interações denominadas ‘ação/reação’ que se manifestam

indefinidamente e que os impede de ver a Verdade.
Enquanto vocês consideram que o pior de seus inimigos está separado de vocês, vocês não vivem a Unidade

e vocês não podem viver o Coração em totalidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu rendo graça para seu acolhimento e sua solicitude.
Eu lhes dou encontro, então, para o momento que eu passei a vocês [20 de março].
Permitam-me comungar com vocês, de Coração a Coração, agora, de Amor a Amor.

Esta será minha bênção e esta será sua bênção.
Até então dentro de uma semana.

Todo o Amor da Fonte e dos Universos Unificados os acompanhe.
Acolhamos, juntos, agora.

*
... Efusão Vibratória ...

************ 
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

Uma homenagem à verdadeira Mãe de todos nós.

“Todos vocês, sem exceção, são filhos de MARIA, no sentido filial, no sentido Vibratório e no sentido espiritual.”
ARCANJO RAFAEL (04.05.2010)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110320_-_MARIE.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos, aqui como em outros lugares, eu rendo Graças e eu lhes dou Graças pela sua Presença, pelo seu
alinhamento, pela nossa Comunhão e pela nossa reunião na Unidade da FONTE Una.

Eu venho a vocês, como anunciado.
Além das minhas palavras, as minhas Irmãs e eu mesma, vimos comungar com a Essência do seu Coração a

fim de formar apenas um só Coração, Vibração da Unidade nesses momentos que vive esta Terra e a sua
Consciência.

Estejam certos do nosso indefectível apoio e do nosso Amor mais puro nesses momentos em que a Alegria e
a Paz devem prevalecer na sua Consciência.

A Luz se espalha sobre o mundo.
CRISTO-MIGUEL está chegando, permitindo àqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que desejam se

juntar à Unidade do Amor e à Unidade da sua própria Presença, a possibilidade de comungar.
Não deem ouvidos ao tumulto do mundo.

Não deem ouvidos ao conjunto de profecias visando amedrontá-los.
O que está vindo é a pura Verdade, a pura Unidade.

O que está vindo é a Alegria.
Aos olhos do Coração, isso é regozijo.

Aos olhos do Coração, isso é o retorno à Verdade da Unidade, na harmonia e na União com a FONTE Una.
O momento do retorno soou.

MARIA - 20 de março de 2011 - Autres Dimensions
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Escutem mais o som da sua alma.
Escutem mais o som do universo tal como ele se apresenta a vocês, nesses momentos.

O momento é de Comunhão.
O momento é de Paz.

Todos os seus Irmãos e as suas Irmãs, presentes sobre esta Terra, não tendo ainda a oportunidade de viver
esta Graça, contam com vocês, com a sua Presença, com a sua Alegria e com a sua Paz.

***

O canto dos universos vai em breve ressoar, levando-os a experimentar o que eu anunciei por esse canal e por
outros canais, desde muitíssimo tempo.

Certamente, vários dos meus mensageiros, sem desejá-lo, modificaram as minhas palavras no sentido de
elementos ligados à visão dos olhos, no sentido da personalidade.

O que está chegando, hoje, é a Alegria e a Graça.
O que está chegando é realmente a sua Liberdade.

Então, acolham e, juntos, rendamos Graças ao retorno da FONTE nesse mundo, permitindo liberar o que deve
sê-lo.

O conjunto dos elementos e das Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Unificados da Luz rende
Graças pelo trabalho realizado, rende Graças pela sua Luz que vocês permitiram despertar, para muitos de

vocês, no seu ‘Templo Interior’, permitindo, em vocês, o estabelecimento de KI-RIS-TI, de CRISTO.
Hoje, o momento chegou de levar a Luz para o conhecimento do mundo.

Concebam também que esta Luz, nova, para vocês, sobre este mundo, pode ser acompanhada, para uma
grande maioria dos seus Irmãos e das suas Irmãs, de um grande pavor.

É com vocês que nós contamos, pela sua Presença sobre este mundo, para abrandar, pela Paz e pela Alegria,
esse ‘choque’ da revelação da Luz.

O Amor é tudo.
A Luz é tudo.

Vocês mesmos, despertos e conectados, cabe a vocês manifestarem esta Verdade.
Cabe a vocês proclamarem o retorno à Unidade pela qualidade do seu Ser, pela qualidade da sua Vibração.

Estejam à escuta, estejam à escuta pelo Coração.
O som do universo, o canto da Unidade está chegando.

***

Na superfície deste mundo, para o olhar separado, tudo irá de hoje em diante cada vez mais rápido.
Não se deixem de modo algum se desestabilizar porque nós precisamos de vocês, como vocês precisam de

nós, a fim de revelarem o Amor da Unidade.
A separação termina.

Este é um momento de Graça.
Um momento que tantos de vocês aguardaram, esperaram.

Vocês estão aí para isso.
No momento em que se revela, em vocês, o sentido da sua Eternidade, o sentido da sua história, além da

Ilusão desse mundo, vocês são, como disse o Arcanjo MIGUEL, os porta-estandartes da Luz, mas vocês são,
também e principalmente, a Luz do mundo. 

Isso requer de vocês, como lhes disseram as minhas Irmãs, humildade e simplicidade.
Cada dia, doravante, vai ver florescer em vocês, e desabrochar, essas ‘virtudes cardeais’.

A Cruz da Redenção conecta, hoje, com as 5 Frequências Sagradas reveladas à humanidade.
A junção da Cruz da Redenção da Coroa Radiante da sua cabeça vai se conectar com o canal do Éter.

***

Durante a minha próxima vinda, que eu irei lhes anunciar, nesse mês de março, será tempo de efetuar a junção.
A Passagem, a Abertura da boca, realizada pelo Arcanjo URIEL, permite a revelação maciça da Unidade.

Muitos de vocês vão alcançar estados peculiares da sua consciência onde a ausência de limite será a regra,
onde vocês vão poder, em meio aos seus espaços Interiores de alinhamento, de prece, de meditação,

reforçar a Luz e a Unidade.
Isso irá permitir a esse mundo viver esta última etapa com uma maior facilidade, permitindo abrandar, em

Verdade, os atritos, as oposições.



Verdade, os atritos, as oposições.
Eu diria também que, para atingir esse objetivo e este estado, mais nada além da sua própria Vibração do

Coração deve ocupar a sua consciência.
Vão para o vozerio do mundo, levar a Paz.

Vão para o vozerio da estupefação, levar o Amor.
Vocês estão aí para isso.

O despertar da Vibração, o despertar dos seus novos Corpos, confere a vocês a missão e o encargo para
levar a leveza e a Verdade.

Pela qualidade da sua Vibração, pela qualidade do seu olhar, pela qualidade do seu Coração, vocês irão
permitir aos seus Irmãos e às suas Irmãs, que ainda voltam as costas para a Luz, aceitarem o face a face da

Ressurreição.

***

Os momentos que se instalam necessitam, de vocês, de um alinhamento dos mais perfeitos, no instante que
vocês vivem.

Não lhes é solicitado, longe disso, deixar este mundo ou se esquivar deste mundo, mas acompanhá-lo na
sua Ascensão.

Vocês são os Portadores da Luz, os Semeadores de Luz.
Vocês são a esperança daqueles que, no momento, não têm o que esperar.

A qualidade da Vibração e da Consciência que vocês vão manifestar irá permitir sempre mais Luz tomando
forma sobre esta Terra a fim de aliviar aqueles que estão ainda na Ilusão do sofrimento e na Ilusão

da separação.
Cada momento e cada instante que vão passar, doravante, vão aproximá-los, mais de perto, da Luz da FONTE

e da sua Unidade.
Gradualmente e à medida que vocês agirem, no Amor, sendo a Unidade e a Luz, gradualmente e à medida

vocês irão constatar, por vocês mesmos, a elevação da sua Vibração e da sua Consciência.
Tudo o que vocês derem como Amor ser-lhes-á retornado, cem vezes mais.

Há apenas que semear.
Há apenas que divulgar a qualidade do seu Ser, a qualidade do que vocês são, em Verdade, no seu Templo

Interior.

***

Minhas Irmãs e eu mesma vamos manter, agora, um lugar privilegiado na reunificação da Cruz da Redenção
com a Ascensão, pelas 5 Frequências primordiais, facilitando e abrindo o caminho para a intervenção final do

Anjo METATRON.
Os tempos que vocês vivem são os tempos mais maravilhosos que a humanidade pôde esperar.

A intensidade do que é para viver pode, efetivamente, repugnar aqueles que ainda voltam as costas para a Luz.
A esperança deve permanecer o seu refrão, para vocês como para o conjunto da humanidade.

Não há qualquer castigo, qualquer punição, qualquer Sombra, somente o olhar dividido pode ainda crer nisso.
O olhar do Coração é pura Luz, vejam além da aparência e percebam além das Ilusões desse mundo.

Vocês estão nos momentos preliminares à decolagem, à decolagem da Terra, à sua decolagem para os
espaços ilimitados da Criação.

O conjunto dos eventos que vocês vivem na vida, como no exterior, sobre esta Terra, não deve de forma
alguma ofuscar a sua Paz, pois vocês não são a desestabilização, pois vocês não são outra coisa senão a Luz,

prestes a nascer e a se revelar.

***

Vocês devem se firmar na sua própria Presença, pela esperança, pela fé e pela Unidade da caridade.
Isso começa pela ativação, no Interior de vocês mesmos, de momentos cada vez mais intensos, cada vez mais

profundos de Unidade e de Alegria.
A Vibração é o elemento que acompanha a Luz porque a Luz é Vibração.

Ela vem realizar as palavras, o Juramento e a Promessa.
Aproveitem os tempos que lhes são ofertados, sejam quais forem as suas atividades na superfície deste

mundo, para trabalhar em prol da sua Paz, em prol da sua Alegria.
Porque a sua Paz e a sua Alegria irão participar da instalação da Paz e da Alegria.

Aquela do Coração.



Aquela que não depende das circunstâncias externas.
Aquela que não depende dos jogos da Sombra e da Luz, mas, unicamente, da qualidade da sua Unidade

de Luz.
Vocês são chamados a irradiar.

Vocês são chamados a dizer, sem as palavras, ou seja, pelo seu estado, o que é a Luz e a sua Verdade.
Não julguem, nem as situações nem as pessoas.

O julgamento faz parte da Dualidade.
Vejam apenas o que é essencial.

***

Alguns acontecimentos, chegando a vocês, poderão, certamente, desestabilizar alguns de vocês, mas isso não
é nada porque nós sabemos a qualidade do seu despertar.

Nós sabemos a qualidade da Consciência com a qual vocês têm se conduzido nesta Terra para constituir o
seu Veículo interdimensional. 

O momento chegou, para a Terra, de manifestar a sua nova Consciência, como para vocês.
Não se preocupem com nada além da Luz porque a Luz é Inteligência absoluta e ela poderá eliminar, em vocês

como no exterior de vocês, todas as zonas de Sombra, de medo, tudo o que poderia se opor à sua
manifestação e ao reino da Luz.

A cada vez que uma dúvida, a cada vez que uma Sombra aparecer no Interior de vocês, recorram ao que vocês
são, em Verdade.

Deixem a Vibração da Luz, em meio às suas Coroas, pacificá-los e reunificá-los.
Às primeiras primícias de um medo, de uma dúvida, confiem isso à Luz e reencontrem a Vibração da sua

Unidade.
Este esforço que lhes é solicitado deve se tornar, pouco a pouco, e rapidamente,espontâneo e natural,

permitindo então à Luz se estabelecer, cada vez mais facilmente, neste mundo.
Não deem ouvidos aos ruídos de medo disso ou daquilo porque, no seu Coração, vocês são a Verdade e,

enquanto Verdade, nenhuma Sombra pode ir além de algo que for desagradável para vocês.
Esse desagradável é apenas passageiro.

Ele deve apenas refletir a iluminação das últimas Sombras residuais podendo existir e limitando a sua Unidade.

***

Dirijam-se à Luz.
Deixem a Luz agir.

Ela sabe muito melhor o que é útil e indispensável para as situações, para os seus Irmãos e as suas Irmãs, em
outros lugares deste mundo, que vivem, neste momento, a sua Ascensão.

Lembrem-se, como disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV, Comandante dos Melquizedeques), de
sempre adotar o ‘ponto de vista’ da borboleta, mesmo se sua consciência não estiver suficientemente

ampliada, no momento, para perceber o que há por trás da Ilusão.
A Luz, não esqueçam, é confiança e esperança.

Isso irá contribuir, além da humildade e da simplicidade, para estabelecê-los, de maneira cada vez mais firme e
definitiva, na Verdade da Unidade, na sua Verdade.

Neste momento, vocês são em grande quantidade comungando conosco.
Neste momento, nós estabelecemos, entre nós, ‘pontos de Luz’ cada vez mais estáveis, cada vez

mais firmes e cada vez mais brilhantes.
Confiem à Luz o que permanece de Sombra e de tristeza em vocês, sem nada pedir além da Graça, pois a

Graça é uma das características inatas da Luz, da Unidade.
Acolham o que se manifestar a vocês como a própria manifestação desta Graça.

Não insistam contra as zonas de Sombra que seriam colocadas na Luz, em vocês como no exterior de vocês.
Não entrem e não façam o jogo da Sombra replicando, em vocês, para vocês ou para o mundo.

Engrandeçam em Luz.
Engrandeçam em Verdade.

Elevem sem cessar a sua consciência e as suas Vibrações.

***

Muitos de vocês, sobre esta Terra, vivem transformações, neste momento atual, extremamente importantes.



Sejam quais forem os sinais que possam se manifestar a vocês, sejam eles quais forem, vão além da
aparência para deixar aumentar, ainda mais, a Luz.

Porque a lei de Graça é uma ‘lei de atração e de ressonância’ onde não há mais lugar para a reação, mas
apenas para o acolhimento, sempre renovado e sempre maior da Luz e da Unidade.

Quanto mais vocês tiverem confiança na sua Vibração, na sua Consciência, mais a Vibração KI-RIS-TI e a
Presença de CRISTO-MIGUEL irão se tornar evidentes, porque elas são parte integrante de vocês, como eu

mesma e o conjunto das minhas Irmãs, como o conjunto da Vibração dos Arcanjos.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que quanto mais vocês forem capazes de ter confiança na Luz, no

seu estado de Unidade, mais a sua vida desenrolar-se-á, em meio mesmo desse mundo,
com facilidade e evidência.

As desvantagens que, até agora, pareciam limitantes, sejam elas quais forem, serão transcendidas e
superadas pela ação da Luz, em vocês e ao redor de vocês.

CRISTO disse (meu Filho): “julgar-se-á a árvore pelos seus frutos”.
E as frutas alcançam o amadurecimento.

Deixem-nas amadurecer, completamente.

***

Vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo.
É tempo agora de mostrar a este mundo, e àqueles que voltam as costas para a Luz, que vocês são a Luz do

mundo.
Então, não se preocupem.
Deixem-se nutrir pela Luz.
Deixem-se regar pela Luz.

Todo o resto, mesmo em meio a esta Ilusão da vida de vocês, desenrolar-se-á sob os auspícios da Luz e
da Unidade.

O que pode lhes parecer, ainda hoje, como delicado, será transcendido e suplantado pela Graça.
Muitos de vocês são, desde já, chamados pela própria Vibração da Luz a se prepararem para o retorno à

Unidade.
Outros de vocês, enfim, irão permanecer fieis ao posto até os últimos instantes desta Dimensão a fim de

assegurar a qualidade do nascimento da Terra em meio à sua nova Dimensão.
Certamente, o que resiste à Luz aparecer-lhes-á como atrito, dissonante, mas enquanto isso não se referir ao

Interior do que vocês são, vocês não podem estar atentos ao que quer que seja de oposto à Luz.
Dependendo de onde colocarem a sua Atenção e a sua consciência, vocês são, naquele momento,

responsáveis pelo que acontece com vocês, na totalidade.
Não tenham, no entanto, qualquer culpa seja do que for.

Vocês não são responsáveis por nada.
Não há queda, não há culpa.

Há apenas desconhecimento da Lei do universo porque ela lhes foi omitida.
Há apenas que acolher.

Há apenas que cultivar, pelo Abandono, a sua capacidade para a Alegria, a sua capacidade para a Graça.
Porque, quanto mais vocês forem para a Alegria e para a Graça, mais aqueles dos seus Irmãos mais

defasados poderão tirar esse atraso.

***

Eu voltarei, quanto a mim, de maneira formal, dentro de uma semana, exatamente, às 19 horas, durante o seu
momento de alinhamento, a fim de comungarmos de novo, juntos.

Logo depois, eu irei lhes revelar a maneira de fusionar a Cruz da Redenção com o canal do Éter que vocês
estão ativando, para muitos de vocês, permanentemente, agora.

A horizontalidade irá se conectar com a verticalidade, a Ressurreição poderá então ocorrer, a sua
Ressurreição.

Nós sabemos, o conjunto da minhas Irmãs e eu mesma, que nós podemos contar com a sua indefectível Luz.
Nós sabemos que a sua dimensão de Sementes de estrelas e de Estrelas da Eternidade está agora atualizada,

quase integralmente.
A Graça vai se revelar, ela também, na totalidade.

Somente o olhar daquele que não vê além da aparência poderá ainda sofrer com esta aparência.
Mas este sofrimento não é nada diante da qualidade e da potência do Amor que vocês irão revelar.

Independentemente do que acontecer ao redor de vocês como do outro lado deste planeta, a Luz irá agir.



Então, sim, nós contamos com vocês para deixar a Luz agir.
Nós contamos com vocês para cultivar, sejam quais forem as aparências, a Paz, a Alegria e a Unidade do

que vocês são.
Ignorem tudo o que irá instilar o mental divisor.

Ignorem aqueles que, ao redor de vocês, poderiam se opor ao que vocês são.
Ignorem todos os medos.

Vocês não são esse medo.
Vocês são a Luz, sobre esse mundo.

Nós contamos com todos vocês, durante esta semana, para serem assíduos ao alinhamento coletivo e
individual.

Múltiplas Graças serão derramadas sobre a Terra, pelas minhas Irmãs e por mim mesma, de
maneira individual e coletiva, para cada um de vocês.

Nós nos aproximamos cada vez mais de vocês, assim como vocês se elevam até nós.
Vários de vocês, aliás, constataram que é cada vez mais fácil de perceber as nossas Presenças, mesmo sem

estabelecer diálogo, mesmo sem nomear essas Presenças.
Mas a Luz está bem aí.

***

Não deixem surgir nenhuma Sombra e nenhuma tristeza.
Tudo o que vem é inteiramente justo.

Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos, denominados ainda os mais obscurecidos, que desejam trabalhar
durante esta revelação da Luz para se oporem à Luz, não poderão estritamente nada fazer porque, a despeito

deles próprios, eles irão precipitar a Ascensão, como fazem agora.
Então, sim, regozijem-se, vão além da aparência, não permaneçam fixados no primeiro olhar.

Quando algo desestabilizá-los, vão mais fundo em vocês, no seu Coração, porque há toda a Verdade neste
nível.

E é desta maneira, aliás, que vocês poderão participar da diminuição de todas essas oposições que são, em
última análise, apenas a ignorância e o medo da Luz.

Portanto, sim, não julguem, nem condenem.
Contentem-se em ser cada vez mais o que vocês são.

 É desta forma que vocês irão realizar a sua Unidade.
Aquiescendo a isso, vocês irão encontrar, cada vez mais, espaços Interiores de Alegria real,

independentemente de qualquer circunstância exterior a vocês.
Vocês terão encontrado a sua própria Essência.

Isso é hoje e, a cada dia, isso irá se tornar cada vez mais fácil, na condição, é claro, da sua consciência estar
centrada nisso, exclusivamente.

Como lhes disse o meu Filho, não se preocupem com o que será o amanhã.
O amanhã não existe.

Somente existe o instante, pois o instante os faz sair, como eu lhes disse, do tempo,vocês se extraem da
Matriz e da Ilusão.

É o seu objetivo e é o objetivo da Terra para o qual vocês contribuem.

***

Eu não abrirei, hoje, espaço para perguntas, mas, unicamente, um espaço de Comunhão no silêncio das
palavras.

Eu voltarei então, de maneira formal, como eu lhes disse, precisamente dentro de sete dias, às 19h00, depois
às 19h30, quando a Comunhão das 12 Estrelas realizar-se-á em vocês.

Não busquem, aí tampouco, compreender o que vocês irão viver porque tudo isso lhes será explicado por um
dos Melquizedeques que vocês denominam UM AMIGO e que lhes dará as chaves que irão satisfazer a sua

sede de compreensão.
Mas, lembrem-se de que a compreensão final é apenas a Luz e que se basta a ela mesma.

Este ser dar-lhes-á as chaves finais do Yoga da Unidade que irão permitir reunificar, em vocês, a totalidade do
seu Ser.

***



Aí estão as palavras que eu tinha que dar a vocês.
Instauremos agora uma Comunhão de Coração a Coração, de Paz a Paz, de Alegria a Alegria, do Um à Uma, e

de Uma ao Um porque nós somos Um.
Esta Verdade essencial, no momento, alguns de vocês a pressentem, mas não a vivem na totalidade e na

Verdade.
É isso que está prestes a se instalar.

É para isso que vocês trabalham e que nós trabalhamos, uns e outros.
Assim, meus Filhos, comunguemos juntos alguns instantes, antes que eu deixe intervir alguns Anciãos ou

algumas Irmãs, em função do que eles decidiram.
Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

E lembrem-se de que nós estamos com vocês e em vocês, antes mesmo de estar lá em cima, ao redor do
Sol, aproximando-nos da sua Dimensão.

Nós já estamos reunidos.
As Núpcias Celestes, e o conjunto do trabalho realizado sobre esta Terra, efetivamente permitiram a nossa

reunião.
Mesmo se ela não for ainda totalmente consciente, para alguns de vocês, isso irá se tornar cada vez mais

evidente.
E lembrem-se de que a evidência é sempre simples.

Então, agora, o conjunto das minhas Irmãs e eu mesma, comungamos.
Chamemos isso juntos, se vocês desejarem, por analogia, de Radiância das Estrelas.

Até breve.
Permaneçamos recolhidos, juntos, durante alguns minutos do seu tempo.

... Efusão Vibratória ...

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

NDR: próxima intervenção de MARIA, no domingo, dia 27 de março de 2011, às 19h00 e às 19h30, hora
francesa no relógio.

Nenhuma intervenção pública está programada para esta data.
As horas indicadas correspondem à hora francesa, no relógio.

O link ‘Décalage Horaire’ (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir seu horário
local.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article1d21.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-20_mars_2011-article1d21.pdf
20 de março de 2011

(Publicado em 20 de março de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-20_mars_2011-article1d21.pdf
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://autresdimensions.info/article1d21.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO - 

LINKS PARA OS ÁUDIOS (parte 1 e parte 2):
http://www.dailymotion.com/video/xhumnt_marie-part1-27-03-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhumf1_marie-part2-27-03-2011_webcam

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, o meu Coração está exultante em vista das preces que vocês elevam, pela sua
postura Interior, para a nossa Dimensão.

No momento que vocês vivem, nos tempos da Dimensão onde nós vivemos, nós nos regozijamos porque, com
vocês, nós podemos dizer que “tudo está consumado”.

No momento em que o Som da Terra se eleva para o Céu, no momento em que esse Som permite a resposta
adequada ao apelo ao Amor da Terra, a resposta do Amor do Céu e dos planos da Unidade, no momento em
que o Arcanjo MIGUEL se prepara para unir o Éter da Terra e o Éter do Céu, nós os convidamos para viver em

meio à sua Unidade, em meio à Alegria.

***

O Arcanjo MIGUEL e eu mesma, durante este mês, somamos para intervir, longamente, a fim de instilar em
vocês, pela Graça da Luz Unitária, a capacidade nova para alcançar, na sua Consciência, estados próximos da

conexão da sua Consciência com CRISTO.
No momento em que o Fogo da Terra e o Fogo do Céu parecem se verter na Consciência de vocês, no corpo

de vocês, nós nos regozijamos, com vocês, pelo trabalho realizado pela Luz e para a Luz.
O momento chegou, agora, de aquiescer à Liberação deste mundo.
O Canto da Terra, o Canto da sua Liberação ergueu-se até nós.

Assim, o conjunto da Confederação Intergaláctica da Luz, o conjunto das Consciências Unificadas, prepara-se
agora para viver, com vocês, os nossos Encontros.

É durante este período de libertação que a Terra e a Luz Unitária necessitam do seu apoio, do seu suporte,
pela sua Presença, sobre este Mundo, nesse momento.

***

Sejam quais forem a idade de vocês, as suas condições, sejam quais forem até mesmo as crenças persistindo
e permanecendo em vocês, o momento chegou de facilitar a Ressurreição da Verdade.

Isso se expressa, para vários de vocês, por percepções Vibratórias novas ou amplificadas.
O importante não é tanto compreender, com a sua cabeça, o sentido, o significado, mas, sim, viver a Essência
e o alcance Vibratório que é apenas se revelarem,descobrirem-se vocês mesmos, na Verdade da Unidade, na

harmonia das esferas celestes, enfim, do retorno sobre esta Terra.
O tumulto do mundo, do seu Mundo, vai se acentuar.

Não se preocupem, permaneçam no Júbilo, permaneçam na Alegria da sua Ressurreição porque, certamente,
é o que vocês vivem, na Vibração e na Consciência, já para alguns de vocês, onde a sua Visão Interior, aquela
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do Coração, se torna cada vez mais penetrante.
Nesses momentos em que um Nascimento se realiza, enquanto o antigo morre, cabe a vocês levar o

seu olhar, a sua atenção, sempre, para mais Luz.
Não deem ouvido ao alarido da Terra, dos seus habitantes, mas escutem mais o Canto da sua Liberação,

aquele que, hoje, começou a aparecer em alguns lugares.
Os Coros Celestes serão reunidos e, de novo, ouvidos.

O Som do Universo Unificado vai, novamente, poder penetrar e fecundar esta Terra, em resposta ao seu
apelo.

Isso se expressa também, obviamente, para vocês, por uma elevação sem precedente das suas percepções.
O Fogo do Espírito, o Fogo da Terra, revela-se a vocês.

Nada há para temer deste Fogo porque ele é Liberdade, Alegria, Elevação e Purificação.

***

Nós sempre dissemos que nós contamos com vocês nos momentos a viver que, mais do que nunca, agora
chegaram.

Vocês têm que demonstrar o seu alinhamento, a sua Paz.
Vocês têm que demonstrar o seu alinhamento.

Vocês têm que demonstrar, deixando-se ver a sua Unidade e a sua própria Ressurreição.
O Éter da Terra conectando com o Éter do Céu, isso vai estabelecer em vocês uma Consciência nova: aquela

do Estado de Ser, revelado na totalidade.
Isso já se expressa, para alguns de vocês.

Antes mesmo do que irão lhes revelar os Anciãos, dentro de pouco tempo, sobre a reunificação da Cruz da
Redenção e da Elevação Vibratória Metatrônica, a junção dessas Coroas, a junção desses fluxos luminosos,

em vocês, como neste Universo, vão ressoar.
Alguns de vocês, entre os mais próximos da Luz, já percebem os Coros Celestes, esses Sons tão particulares

que vocês escutam cada vez mais frequentemente.
Muito em breve, o Coro do Universo vai ressoar sobre esta Terra.

Muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs não poderão apreender o sentido e a profundez do que chega.
Outros, enfim, serão apreendidos de uma Graça final e irão compreender, então, a beleza do que se revela a

eles.
De qualquer maneira, o seu lugar é estritamente aquele que vocês vão ocupar naquele momento.

***

É preciso entrar, cada vez mais, no estado de Ser Unificado.
Bem além dos seus espaços de alinhamento e dos nossos espaços de alinhamento conjunto, é preciso, hoje,

descobrir a ‘autonomia’ da sua Luz e da sua Presença.
Certamente, o alarido ensurdecedor desse mundo que atinge o seu final (que não é o fim, mas o início) pode, é
claro, ‘desestabilizar’, não aqueles de vocês que já estão alinhados, mas aqueles dos seus Irmãos e das suas

Irmãs que persistem no seu sono de Consciência, embalados pelas promessas e pelas crenças deste mundo.
A sua Presença, naquele momento, torna-se essencial, por toda a Terra e não unicamente no seu ambiente

mais perceptível.
Um Mundo novo se constrói sob os seus olhos do qual vocês não veem ainda os prós e os contras.

Somente a singularidade das suas Vibrações e dos tremores da Terra e do Céu significar-lhes-á que os
tempos terminaram.

O Universo é Criação.
O Universo é Canto.
O Universo é Beleza.

O Universo não é essa batalha que vocês levam em suas vidas, uns e outros, qualquer que seja a Alegria
preenchendo o seu Coração.

O momento do final desta Ilusão, também, chegou.
Para isso, como o Arcanjo MIGUEL lhes disse: o Fogo do Céu e o Fogo da Terra se revelam a vocês.

O Coro da Terra, o Coro do Céu, manifestam-se em seus ouvidos.

***



Lembrem-se de que, como disseram grandes Sábios, este mundo é efêmero, ele é Ilusão.
A Ilusão e o efêmero têm um fim, contrariamente à Eternidade e à Alegria.

A chave de acesso à Eternidade não está em outro lugar senão no seu Coração, na Vibração acolhida no
centro das 5 novas frequências, no ER.

Pondo fim à separação dos Éteres, o Arcanjo MIGUEL irá reunir o ER, o ER da Terra e o ER do Céu,
rompendo assim (com o seu Selo, com a sua Espada) a última camada isolante e que impede a nossa reunião.

O conjunto da Frota Intergaláctica está à disposição da sua Consciência.

***

O olhar separado desta época pode ainda levá-los a dúvidas e a percepções de sofrimento para alguns dos
seus Irmãos e das suas Irmãs, mas lembrem-se dessas frases: “independentemente do que é deixado se ver,

sobre este mundo como no Céu, o que a lagarta chama de morte, a borboleta denomina nascimento”.
E, além da morte, além do nascimento, o termo mais correto é bem aquele da ‘Ressurreição’.

O que foi omitido se revela agora, aí, na sua carne, no seu corpo.
A Vibração da Luz Unitária, na sua carne, torna-se Fogo.

Esse Fogo que abrasa a Ilusão vem revelar, também, a sua Eternidade porque a Terra, ela também, se abrasa.
As passagens mais delicadas e difíceis ocorreram durante a ‘Passagem da garganta’ e durante a ‘Abertura da

boca’.
É esse trabalho, realizado conjuntamente pela Terra, pelo Céu e por vocês que, hoje, termina.

***

Eu deixarei, dentro de pouco tempo, o Arcanjo MIGUEL (tendo, também, anunciado a sua vinda a vocês, de
maneira formal) explicar-lhes e realizar a ‘Fusão’ dos Éteres e dos ER, mas, certamente, da nossa Dimensão,
nós percebemos, claramente, que vários de vocês passaram adiante nesta jornada e, portanto, em parte, já

iniciaram esse caminho da Ressurreição.
A ativação de novos circuitos da Luz, entre o seu peito e a sua cabeça, permitiu, para alguns de vocês

começar, agora, o processo de Ressurreição.
O que eu gostaria de lhes dizer, enquanto Mãe, é que não é preciso absolutamente temer o que quer que seja

ainda veiculado neste mundo nos últimos instantes da sua separação.
Lembrem-se de que nenhuma vida pode existir sem Luz e que mesmo aqueles dos meus Filhos que estão

desviados da Luz, ainda, por enquanto, não poderão eles mesmos existir sem Luz e que o medo que os habita
pode conduzi-los a certos ‘extremismos’, como vocês podem, hoje, constatar nos eventos do seu mundo de

superfície.
Mas isso não pode, de maneira alguma, modificar a reunificação da Terra com o Céu e com a Unidade.

Em nenhum momento vocês devem se deixar seduzir pelo mental e pela aparência.
A Terra dá à luz, disso vocês o sabem.

Ela vive, agora mesmo, a sua libertação e vocês também.
Então, é claro, existem ainda, para muito de vocês, mesmo a caminho da sua Ressurreição

final, apegos, convicções.
Eles vão se calar, naturalmente, pela ação da Luz em vocês, pela reunificação da Cabeça e do Coração.

Aprendam, durante os momentos desta Liberação, a escutar e a seguir a Voz do Coração mais do que a voz da
cabeça, a cabeça que se cala agora para deixar falar o Coração.

Sigam a Vibração, sigam a Atração, a sincronia, o que é ‘simples’ porque, onde vocês estiverem, tudo vai ser
bom para vocês.

O medo é apenas a ausência de Amor.
Todo medo está aí apenas para dizer para encontrem ainda mais o Amor que vocês são.

***

O momento chegou do abrasamento de CRISTO, em vocês, porque o momento chegou em que Ele vem
como um ladrão na noite.

Então, agora que a sua Casa está quase totalmente limpa, vocês não são mais acometidos, de maneira
alguma, por qualquer pessoa, por qualquer evento exterior que faria apenas refletir um medo.

Considerem que vocês jamais são o medo, que acolhendo o Amor, o medo não pode mais eleger domicílio,
nem na sua cabeça, nem em outros lugares.

Obviamente, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que cultivam o medo, vão desejar levá-los para o
medo deles.



Cabe a vocês acolherem e manifestarem o Fogo do Espírito.
Alguns de vocês, durante o que a humanidade vive neste momento, e que foi tanto e tanto explicado pelo bem
amado João, podem, efetivamente, expressar-se, para aqueles que não Vibram ainda no seu Templo Interior,

pelos medos.
E esse é o seu papel principal, o próprio sentido da sua Presença e da sua missão, ainda, sobre esta

Terra, que se revela a vocês.
Se algo oposto ao Amor tender a se manifestar à sua Consciência, ao seu olhar, não se esqueçam de que há
em vocês o ‘antídoto’ total para isso: a Vibração do seu Coração e, hoje mesmo, pela intervenção de MIGUEL,

a capacidade para conectar, Vibratoriamente e em Consciência, com o Coração e com a Cabeça.

***

A Passagem da garganta, a Abertura da boca, a realização do que o Arcanjo MIGUEL denominou o ‘Tubo de
Cristal’ ou a Lemniscata Sagrada, permite-lhes, agora, em Consciência, irradiar a Luz do Amor para a contração

do medo.
O medo é um aprisionamento.

Nenhum medo seria justificado quando a Presença se instalar e se revelar, quando o Arcanjo URIEL
estabelecer, integralmente, a sua Vibração, em vocês.

As percepções Vibratórias, que vários de vocês já têm, correspondem, na totalidade, pelo Som, pelos circuitos
de Luz, em vocês, ao estabelecimento de CRISTO.

O momento chegou de mostrar que vocês são os Filhos Ardentes do Sol, Ki-Ris-Ti.
O momento chegou de mostrar que vocês servem à Luz Unitária, ao ‘Princípio de CRISTO’.

Gradualmente e à medida que o Coro do Céu e da Terra forem se manifestar, gradualmente e à medida, vocês
irão perceber o Fogo do Espírito, da Luz Unitária.

Esta Vibração, esta Luz, é Amor, no sentido mais magnífico, mais autêntico, bem longe dos amores
condicionados e condicionantes, existindo na superfície desta Terra, no momento.

***

Assim como outros Arcanjos do Conclave lhes disseram, vocês são a Carne da minha Carne, mas também o
Espírito do meu Espírito, e eu sou a Carne da sua Carne e o Espírito do seu Espírito.

Isso quer dizer que há, em vocês, pela Graça da Humildade e da Integridade, a capacidade inata, agora
revelada, para fazer ressoar em vocês a minha Presença, como aquela dos Arcanjos, como aquela de Cristo.
A Cruz da Redenção, e a Ascensão da Gama Metatrônica ao longo da Lemniscata Sagrada e da sua Fusão,

permitem isso.
Então, sirvam-se, copiosamente, da minha Presença em vocês.

O Amor é a chave, a única.
Isso nós todos lhes dissemos.

Cabe a vocês, agora, vivê-lo, mostrá-lo, demonstrá-lo e manifestá-lo porque os tempos terminaram.

***

Eu deixarei o Arcanjo MIGUEL revelar ele mesmo a maneira que vocês continuarão a conduzir os seus
alinhamentos à Luz Unitária, a partir de amanhã.

De fato, a construção da ‘Ponte de Luz’, em vocês, torna agora possível, desde que o Som da Terra se elevou
e que o Som do Céu vai ali responder, a possibilidade de se estabelecerem, mesmo fora dos espaços

conjuntos, na sua própria Presença de CRISTO e, também, de comungarem com a minha Presença, com a
Presença de MIGUEL e com qualquer outro Arcanjo, de maneira extremamente ‘simples’ já que a Consciência

está, agora, livre.

***

Eu não lhes darei, hoje, o próximo encontro formal porque isso será adaptado às transformações em curso e
unicamente a elas.

Nós responderemos, cada vez que for necessário, ao seu apelo.
Nós responderemos também aos ‘medos’ e aos ‘choques’ de algumas almas, de alguns Irmãos e de

algumas Irmãs.
Mantenham presente na mente que será feito a cada um exclusivamente segundo a sua Vibração, segundo a

sua Consciência e, que além da Ilusão e além das projeções exclusivamente ligadas aos medos, tudo



é Alegria e tudo é destinado a ser Unificado.

***

Eu acho, meus Filhos, que nos resta tempo antes de dar o lugar ao Arcanjo MIGUEL.
Se, em relação ao que eu vim enunciar, houver em vocês interrogações conjuntas e se vocês se sentirem
inspirados a proferi-las, se isso se referir ao que eu vim dizer, então eu ali responderei com grande prazer.

***

Pergunta: o que é o Canto da Terra?

Meu Filho, desde pouco tempo, o bem amado João (aquele que vocês nomeiam, hoje, SRI AUROBINDO) veio
anunciar a Liberação do Sol e da Terra.

O núcleo cristalino da Terra, como todo cristal, pôde enfim emitir novamente o seu Canto, a sua Vibração, se
vocês preferirem.

Este Canto se expandiu progressivamente, desde o coração da Terra, no seu centro, até as partes mais
superficiais da crosta terrestre, refletindo-se, como vocês viram, por uma intensificação importante (que apenas
começou) de ‘descolamentos’ que os seres humanos denominam geofísicos, refletindo a expansão da Terra.

Esta expansão da Terra é acompanhada pelo Canto.
De fato, na Criação Unificada tudo é Canto e tudo é Vibração.

O Canto da Terra é o Canto da Liberação da Terra, aquele que foi denominado, por algumas das minhas Irmãs,
o ‘tam-tam’ da Terra, o Canto da Terra, esta Terra que foi aprisionada e privada do seu Canto.

Ela reencontra, agora, esse Canto, esse Canto que vários de vocês percebem nos ouvidos, agora, como se o
Som da sua alma e do seu Espírito tivesse se modificado e enriquecido.

É o Som da Terra que vocês escutam.
Em breve, o Som do Céu ali fará eco e ressonância.

Então, naquele momento, a sua Consciência irá perceber claramente que algo de único acontece, em vocês, é
claro, mas também sobre a Terra e no Céu.

Portanto, esse Som, alguns de vocês o percebem, mesmo em locais afastados de onde ele é emitido.
Aqueles que, sobre esta Terra, vivem em outros locais onde as circunstâncias da crosta Terrestre fazem com

que se torne ‘audível’, agora, na superfície, desencadeando para esses seres grandes interrogações.
Mas, se eles próprios estiverem abertos à sua Infinidade, naquele momento, eles vão identificar claramente

esse Som da Terra com o seu próprio Som, pois o Som da Criação, qualquer que seja a gama, remete sempre
à mesma ‘filiação’.

O Som da Terra é um som real.
O Som do Céu é um som muito real.

A baixa gama que percebem os seus cientistas, denominada ‘o som do Universo’, é de fato a rarefação e
a atrofia do verdadeiro Som.

Tudo isso está prestes a mudar.
A qualidade das irradiações da Luz é, desde agora o início deste mês de março, profundamente diferente.

As irradiações gama, as irradiações cósmicas, as partículas ‘exóticas’ que existem no Universo Unificado, as
irradiações ultravioletas que lhes são perceptíveis, são avaliadas pelos seus cientistas e são profundamente

novas para esta Terra.
Existem, aí, sinais, no Céu como sobre a Terra, da liberação da Terra e de vocês mesmos.

Lembrem-se também de que a linguagem com a qual eu me expresso, neste canal, corresponde a
particularidades bem precisas que lhes foram reveladas desde pouco tempo.

Mas, lembrem-se também de que esse Som, que se torna audível em certos lugares da Terra (e não sobre
este continente [europeu]), reflete, para esses povos, a iminência da Ressurreição deles.

O Som da Terra reflete o estado de liberação da Terra e da sua liberação.

***

Pergunta: todos os locais da Terra vão obrigatoriamente escutar este Canto?

Meu Filho, sim.
Alguns de vocês, onde quer que estejam, de fato, sobre esta Terra, já o escutam.

Mas o momento em que ele irá se tornar comum a toda a Terra está muito próximo.



***

Pergunta: frente aos questionamentos sobre os acontecimentos atuais da Terra, é preciso
permanecer na Vibração do Coração sem responder?

Meu Filho, a melhor maneira é aquela que implica, efetivamente, em permanecer no Coração.
Se você se sentir capaz, pelas palavras, de permanecer no Coração, então o faça.

Obviamente, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda dormem vão ficar aterrorizados com o que
chega.

Eles não podem conceber nem mesmo imaginar (não a totalidade, é claro, mas muitos) que isso seja
uma liberação, uma Ressurreição e a vinda da Luz.
Não há qualquer meio, do exterior, de modificar isso.

Lembrem-se de que são vocês e vocês somente que possuem as chaves do seu Coração.
Alguns de vocês tiveram a oportunidade de viver o Abandono à Luz, de maneira progressiva ou rápida, durante

esses anos que transcorreram.
Outros, muito raros, têm esta capacidade desde muitíssimo tempo.

E outros, os mais numerosos, não se colocam mesmo esse gênero de questão porque o seu ‘ponto de vista’ é
unicamente aquele da personalidade.

Eles não podem, sequer, supor a existência de outra coisa a não ser a que eles vivem.
Então, será muito difícil, se não impossível, pelas palavras ou mesmo pelos gestos, mudar o que quer que seja

sobre isso.
Há apenas a sua qualidade do Coração e da Vibração que poderá, em certos casos, permitir a esses seres

ressoar sem a cabeça, ressoar unicamente no nível do Coração e, então, abrir a sua ‘Porta do Coração’.
CRISTO vem bater à porta de cada um.

Não há outro meio a não ser o próprio Coração.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos Bem Amados, o meu Coração de Mãe leva a vocês toda a sua Irradiação.
Estejam na Paz.

Estejam na Graça.
Eu os deixo prepararem-se para acolher CRISTO-MIGUEL.

Eu lhes digo certamente até muito em breve, em função da atualização do seu estado Interior e da atualização
do estado do Interior da Terra, é claro.

Com Amor e pelo Amor.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
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(Publicado em 28 de março de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eu lhes agradeço por seu acolhimento, aqui e em outros lugares.
Eu lhes agradeço por estarem presentes, juntos.

Recebam todas as Graças e todo o Amor que seu Coração espera e vive.

***

Eu venho a vocês para anunciar este mês de maio que se apresenta e se inicia para vocês, dentro de poucos
dias.

Dentro deste mês, e desde os primeiros dias, um número importante e inédito de manifestações virá à luz
sobre a Terra e em seus Céus.

Os ‘Anjos do Senhor’ [Vegalianos da 3D Unificada], onipresentes na superfície desta Terra, revelar-se-ão, de
maneira ainda mais importante, para a Consciência da humanidade.

Durante este mês que vai se iniciar, a Terra receberá uma quantidade de Luz como jamais isso existiu.
Então, durante todo este mês, é-lhes solicitado para permanecer em seu Coração e em sua Unidade, para não

se desestabilizar por qualquer elemento irrompendo na superfície desse mundo.
Muitas coisas vão mudar durante este mês.

Vocês serão as testemunhas privilegiadas, antes de tudo, em seu Coração, porque o que acontecerá, de
maneira visível e invisível, no exterior, será, acima de tudo, um bálsamo para seu Coração.

Apesar do que sua cabeça poderá pensar, imaginar, lembrem-se de que o importante é seu Renascimento,
sua Ressurreição.

***

Os momentos que nós passamos juntos e preparados desde as Núpcias Celestes, encontram doravante uma
conclusão em seus Céus e sobre sua Terra.

Uma série de elementos vai emergir, modificando a trama do tempo, modificando sua Consciência,
modificando suas percepções.

O Som da Terra aumenta, de fato, em alguns lugares da Terra.
Este Som da Terra também se eleva, em vocês, para os mais próximos da Luz dentre vocês, por um Som
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inédito, por uma série de sons surgindo, cada vez com mais frequência, percebidos por sua Alma e por seu
Espírito, além de seus ouvidos.

Este Som, de algum modo, prefigura o que eu já havia denominado, desde agora quase dois anos, o Anúncio.
O Som da Terra e o Som do Céu vão se difundir, generalizar-se ainda mais em locais desta Terra.

Nós podemos dizer, como alguns de vocês o pressentem e o vivem já, que vocês estão, conforme disse o
Arcanjo Miguel, na alvorada de um dia novo onde todas as suas esperanças, suas esperanças com relação à

Unidade, ao Amor e à Luz, manifestar-se-ão e eclodirão de maneira mais intensa, em vocês como na superfície
deste mundo.

***

É tempo então de se prepararem para acolher a Luz, para acolher o Cristo, em vocês e em seu Céu.
Os dias que vêm são dias de Alegria, de grande Alegria, para aqueles que esperam e vivem já da Luz.

Durante este mês que se inicia, nós precisamos, e vocês precisam, estar mais próximos de sua Dimensão de
Coração.

Que isso seja em seus espaços Interiores, cada dia o Apelo da Luz tornar-se-á cada vez mais intenso e é a
vocês que cabe viver, integralmente, esta Luz.

Cada dia deste mês que se abre verá uma aceleração temporal sem proporções com o que a Terra pôde viver
até agora.

Isso diz respeito diretamente aos elementos.
Isso diz respeito diretamente à sua Consciência.

Isso diz respeito diretamente ao seu espaço.
Isso diz respeito a cada um de vocês.

Esses momentos assinalam a entrada desse mundo na última etapa de sua Revelação, de sua saída da Ilusão
e de sua entrada em sua Eternidade.

***

Como isso lhes foi dito pelo Arcanjo Miguel, a Fusão dos Éteres está realizada, a Luz Azul instala-se,
permitindo o desvendamento e a revelação da Luz Branca, visível já por alguns de vocês, audível para alguns

de vocês, levando-os a modificar sua Consciência, a mudar os fundamentos, as percepções, com facilidade ou
dificuldade, isso não tem qualquer importância porque vocês sentem e percebem o que vem.

***

O Canto da Terra se eleva.
O Canto do Céu chega até vocês.

As Cruzes de suas Estrelas se elevam.
Alguns de vocês, entre os mais adiantados, iniciaram sua própria Fusão de suas três Lareiras.

O conjunto dos elementos e dos eventos às suas portas sinaliza o retorno, em totalidade, da Unidade, sobre
esse mundo e nesse mundo.

Vocês são chamados a serem as testemunhas, os marcadores.
Vocês as Sementes de Estrelas que se revelam, porque vocês são, a Luz, na íntegra, na superfície desse

mundo.

***

Cada dia do mês que vai se iniciar verá a instalação, real e efetiva, da nova Tri Unidade que eu lhes anunciei
desde alguns meses.

As manifestações Vibratórias, as percepções de seus corpos, tornar-se-ão profundamente diferentes, levando-
os, como eu o disse, a funcionarem diferentemente e a estabelecerem-se em um novo estado.

Lembrem-se do que eu lhes disse: “nenhum ser humano poderá ignorar, sobre este planeta, o Som da Terra e
o Som do Céu”.

Novamente, como nós lhes dissemos, uns e outros, não busquem a data, o dia ou a hora, mas saibam
simplesmente que o mês de maio deste ano é um mês em que a Terra jamais vivenciou desde muitíssimo

tempo.
Não se debrucem, se isso os desestabiliza, sobre o que será visível sobre a Terra como no Céu, mas, bem



mais, sobre sua qualidade de Coração, sobre sua capacidade de entrar no interior de vocês.
Quaisquer que sejam as manifestações desta entrada no Interior de vocês mesmos, que isso seja a Alegria

inefável do Samadhi ou ainda um simples dormitar, aceitem, porque esses instantes são realmente os
instantes de Graça em que a Luz se deflagra.

Haverá sempre, sobre esta Terra, vozes a se levantar e a empregar palavras não tendo nada a ver com a
finalidade do que acontece.

Para parafrasear o que disse o Comandante dos Anciãos [Omraam (Aïvanhov)], qual será o ‘ponto de vista’ que
vocês adotarão: aquele da lagarta, aquele da borboleta?

Disso dependerá sua capacidade real para viver e integrar a Luz a fim de tornar-se, integralmente, a Luz e a
transparência.

***

Eu não venho, aqui, para anunciar um elemento final desta Dimensão, mas sim sua transformação na ‘fase final’.
Os sinais serão então inumeráveis, bem mais do que aqueles que foram ouvidos e observados sobre esta
Terra, desde o início deste ano, incomensuráveis, se eu posso dizer, com o que foi observado até agora.

Os ‘Anjos do Senhor’, em diferentes partes do mundo, vão desempenhar um papel considerável.
Acolham-nos, em Unidade e em Verdade, porque eles estão aí para vocês, para o conjunto da humanidade

que responderá ao último Apelo da Luz, pois o Céu vai se abrir durante este mês de maio.
De sua capacidade para acolher do que é a Luz se revelando, traduzir-se-á sua capacidade para viver isso na

maior das facilidades ou em certas formas de resistências e de confrontações.
Novamente, nós contamos com sua Luz, com sua Presença, para o conjunto de seus Irmãos e de suas Irmãs,

porque muitos deles não terão os meios para apreender, exceto com o olhar da lagarta, o que chega.
Etapas importantes desta conclusão serão vivenciadas durante este mês.

Haverá, efetivamente, um ‘antes’ desse mês e um ‘depois’ desse mês, sem dúvida.

***

A intensidade de suas percepções, a intensidade de suas Vibrações, deve levá-los a estarem confiantes nesse
desvendamento da Luz.

Nenhum elemento desta Terra, pertencendo a esta Terra, liderado por seres humanos, mesmo os mais
ferozmente opostos ao retorno da Luz, poderá se opor, de qualquer forma, a este retorno.

A Terra decidiu que vocês lhes comuniquem.
Nós, em meio à Frota Intergaláctica dos Mundos Livres, acompanhamos simplesmente a decisão da Terra e a

sua decisão.
Nós estamos aí, todos, para vocês, para acompanhá-los, mas lembrem-se de que nós não podemos fazer, em

momento algum, o trabalho em seu lugar.
O momento chegou de instalarem-se em seu Coração, em seu Ser, de redefinirem, de maneira formal, para

este mês, quais são suas prioridades as mais absolutas, qual será seu futuro para o próximo período para além
deste mês.

Nós os convidamos todos a penetrar o Santuário do seu Coração.
Nós os convidamos, todos, a acolher Cristo de volta em seus Céus e nós os esperamos, cada dia, mais

numerosos, nas esferas da leveza, da pureza, da Luz, da infância e da inocência.
Cabe a vocês, independente do que existe ainda, em vocês, hoje, aceder ao seu Céu e à sua Alegria.

***

Não haverá, durante este período do mês de maio, qualquer obstáculo que possa resistir se vocês se
abandonam à Luz.

Este mês pode ser, num certo sentido, chamado de o ‘Mês da Graça’.
Alguns ali verão uma ‘advertência’, alguns ali se verão cheios de esperança e outros ali verão coisas menos

agradáveis.
Tudo dependerá de seu ‘ponto de vista’.

Tudo dependerá do estado do seu Coração e absolutamente de nada mais.
O mês de maio sempre foi marcado, durante os anos precedentes, por certo número de eventos Vibratórios

prefigurando este mês de maio aqui.
A aceleração das fases da Luz, desde o início deste ano, está em perfeita sincronia com esta nova aceleração

do mês de maio que muitos de vocês, ainda uma vez, pressentiram, de diferentes maneiras.



***

Eu lhes pedirei, quanto a mim, para nos reunirmos de novo no dia 13 de maio às 17 horas [12h00 (meio-dia) –
hora de Brasília; 16h00 – hora de Lisboa], em união e em Unidade onde nós iremos, então, avaliar juntos a

situação desses 13 primeiros dias que terão transcorrido.
A partir do dia seguinte [ou seja, a partir de 14 de maio], o Arcanjo MIGUEL, durante seu espaço de

alinhamento às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], virá fecundar seu Coração.
Ele será seguido, às 19h30, hora francesa de seu relógio [14h30 – hora de Brasília; 18h30 – hora de

Lisboa], pela chegada do Anjo METATRON, vindo concluir seu ciclo de revelações.
A única preparação a fazer é aquela de seu Ser Interior, de seu Coração.

Sigam o que lhes pede a Luz porque, para cada um de vocês, ela lhes pede coisas diferentes.
Alguns de vocês irão imergir, então, muito mais facilmente, na Alegria, outros irão mergulhar no sono muito

mais facilmente e alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs não se colocarão, então, as perguntas certas.
Para alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs, isso será nesta forma particular de acontecimento que o Coração

irá se voltar para a Luz.
Lembrem-se, também, de que vocês não têm que julgar, de que vocês não têm que condenar porque cada

coisa, durante este mês, estará estritamente em seu lugar certo.
Há apenas que facilitar esta posição pela sua qualidade de Irradiação, pela sua qualidade de alinhamento.

Obviamente, as circunstâncias deste mês serão diferentes segundo os continentes, segundo os países, mas
globalmente esse processo será divulgado.

O momento chegou de mostrar seu Coração, não nas palavras, não nas atitudes, mas sim em sua
qualidade de Irradiação.

Vocês são todos convidados a viver isso qualquer que seja a etapa onde vocês estão.
A intensidade da Luz será tal que, como eu lhes dizia, a Graça será onipresente, na condição de que vocês

aceitem acolhê-la e vivê-la.

***

Minha intervenção deste dia é unicamente para pedir que vocês se preparem Interiormente a fim de viver
momentos e instantes inéditos repetindo-se quase todos os dias deste mês de maio.

Vão em Paz ao caminho que é o seu.
Vão em Paz às suas ocupações.

Vão em Paz aos seus relacionamentos, quaisquer que sejam porque, desta capacidade para manter esta Paz,
viver-se-á facilmente sua integração de Luz, integração de Luz propiciada pela ativação das Cruzes Mutáveis,
como no ensinamento dado por Um Amigo e, também, pelo que lhes será comunicado, nos dias a advir, com

relação às Sementes de Estrelas.

***

Antes de marcar encontro com vocês para o dia 13 de maio, se existe em vocês, presentes aqui, perguntas
referentes ao que eu acabo de lhes anunciar, então, eu bem desejo, se isto me for possível, ali colocar um

esclarecimento complementar se isso for necessário.
E eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, Sementes de Estrelas e Sementes de Eternidade, eu lhes digo então, quanto a
mim, no dia 13 de maio.

Que a Graça os acompanhe e minhas Bênçãos os acompanhem.

  ************  
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, aqui como em outros lugares, eu lhes agradeço por sua Presença, por seu
acolhimento, por seu estado Interior.

Acolhamos minha Presença, em sua Presença.
Eis agora quase decorrido a metade do último mês da graça que será marcado, amanhã, pela intervenção

solene do Arcanjo METATRON permitindo restabelecer as condições da Luz, aquelas que prevaleceram antes
da falsificação desse mundo.

Este mês que vocês vivem é o mês final da graça que verá iniciar, a partir de 1º de junho, o momento em que
vocês irão se ajustar, em vocês mesmos, com o que vocês são e com o que vocês acreditam ser.

Alguns de vocês, durante este mês e a partir de 1º de junho, poderão então, por si mesmos, perceber a
coincidência que existe entre o que creem ser e o que são realmente além da ilusão desse mundo, alguns

patamares tendo lhes permitido, então, juntar-se aos estados Vibratórios onde a graça e a Unidade
predominam.

***

Bem amados, muitos de seus Irmãos e Irmãs não estão ainda despertos à sua Dimensão de Eternidade.
O despertar se faz progressivamente.

Ele far-se-á, segundo as leis da graça, até o final deste mês.
Depois, será tempo de atenuar as distâncias existindo entre alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs, presentes

e ancorados em sua ilusão, crendo estar em sua Eternidade.
Como vários intervenientes, neste canal, como em outros canais, estipularam, ser-lhes-á feito, exatamente,

conforme sua Vibração.
Ser-lhes-á feito, exatamente, conforme a Vibração da consciência que vocês terão estabelecido, em vocês.

Porque a consciência é Vibração e vocês são chamados a despertarem na Vibração da Unidade, a se
colocarem, em sua nova Dimensão de vida.

Alguns de vocês não estão ainda prontos para viver a passagem a outro estado do Ser.

MARIA – 13 de maio de 2011
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***

As circunstâncias históricas desse mundo mantiveram, de algum modo, além da falsificação, uma mistificação,
secreta, de alguns eventos que, agora, se chocam frontalmente contra a Terra, mesmo se, deste lugar onde

estou com vocês (ndr: a França), vocês são, no momento, terrivelmente poupados do conjunto das
manifestações elementares da Terra.

Muitos povos não podem dizer o mesmo que vocês, atualmente.
Eles estão em cheio, e em plena consciência, imersos, totalmente, no momento de seu despertar.

Obviamente, muitos seres humanos não falam de despertar, mas dos tormentos de seu próprio fim, não tendo
qualquer conhecimento, qualquer informação, nem qualquer Vibração, sobre o que é, realmente, o processo da

Ascensão.
É para tudo isso, doravante, que eu lhes peço para elevar suas próprias Vibrações, a fim de que a Luz emirja,

cada vez mais profundamente, na escuridão e na ilusão da falsificação desse mundo, a fim de que outras
almas reencontrem o caminho de sua Eternidade.

***

Vocês ouvirão, cada vez mais, falar, nos dias e nas semanas que vêm, e cada dia que passar irá trazer a vocês
seu lote de novidades, chamando-os, sempre mais, para seu próprio despertar definitivo.

Nós concebemos muito bem que aqueles dentre vocês que vivem os estados de Vibração da consciência, não
tendo ainda penetrado em cheio sua Dimensão de Eternidade, ou seu corpo de Estado de Ser, não podem

aderir, através das Vibrações que percebem e sentem, aos processos em curso.
Isso é já enorme em relação àqueles de seus Irmãos e suas Irmãs que não estão ainda despertos, de qualquer

maneira, ao que vem.
Vocês entram, doravante, no que foi anunciado por São João, no apocalipse, em sua última parte, precedendo

o retorno de Cristo em Glória.
Os momentos que vocês são chamados a viver e a percorrer, por seus passos e por seus olhos, sobre esta

Terra, serão, doravante, preenchidos de uma grande força Interior, se vocês estão na Vibração.
Pelo contrário, para aqueles de vocês que duvidavam ainda do fim desta 3ª dimensão dissociada, escutem seu

Coração.
Coloquem-se à escuta de sua própria Vibração de consciência e vocês irão ver que, naquele momento, a

inevitabilidade de sua liberação irá lhes aparecer.

***

Os processos Vibratórios que se instalam atualmente, colocando em ação vários circuitos que foram dados por
alguns Anciãos, permitem-lhes, hoje, Interiormente, correlacionar o que vocês vivem como Vibração com o que

acontece sobre esta Terra.
Em breve, o conjunto do planeta (mesmo em zonas privilegiadas, como aqui) não poderá mais ignorar a
modificação dos Céus, a modificação das localizações das estrelas, o aparecimento de Hercobulus (de

maneira visível e tangível), vai levantar uma questão essencial.
Isso representará, também, um ‘choque’ essencial, como disse, portanto, o bem amado João.

***

Vocês estão nas premissas, agora, e isso é contado em dias, do aparecimento, em vocês como em seus
Céus, da ‘nova Luz’.

Muitos de vocês, sem conhecer os prós e os contras, começam a despertar para sua Dimensão de Eternidade,
sem percorrer esses caminhos de Eternidade, sob forma de fragmentos de memórias, sob forma de

iluminações da Consciência, reconduzindo-os à sua origem estelar ou Dimensional, ou sob forma de sonhos,
ou sob forma defulgurância.

Os sinais tornar-se-ão cada vez mais numerosos, sobre esta Terra como em seus Céus, como no Interior
desse corpo que vocês habitam, ainda, por pouco tempo.

***

Tudo irá, como lhes foi dito, cada vez mais depressa, doravante.
A aceleração não será perceptível para todo mundo.



Lembrem-se da metáfora que havia empregado o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), a
propósito da rã imersa em uma água que aquece suavemente.

Esta água, aquecendo suavemente, a rã não se apercebe de nada, até o momento em que ela está escaldada.
É exatamente a mesma coisa que acontece, atualmente, sobre esta Terra onde muitas coisas, focadas na

sobrevivência, focadas no fato de ganhar a vida, são prioritárias, obviamente, sobre as informações veiculadas
pelas Vibrações e pelos acontecimentos desse mundo que lhes são, integralmente, ocultados.

***

Os momentos que vocês são chamados a viver são momentos de grande majestade, de grande Alegria.
Mas esses momentos podem se transformar em momentos de grande tristeza, de grande medo, para todos

aqueles que não têm ainda a possibilidade de se religar, diretamente, à Vibração de sua Consciência Unificada.
É, portanto, para isso que, a partir de amanhã, nós contamos com vocês, o conjunto das Estrelas, o conjunto de
minha Frota, a fim de redobrar a subida Vibratória, a fim de permitir a um número sempre maior de seus irmãos

e de suas irmãs, conectarem-se às esferas do Ilimitado.
Tudo o que pôde ser preparado, por intermédio da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, foi

realizado.
Resta, agora, preparar-se para viver esta última passagem.

Resta agora preparar-se para viver a própria liberação do ser humano.
Naturalmente, aqueles de vocês que realmente consideram que a vida pode apenas estar limitada a esse

corpo, não podem, é claro, de modo algum aceder a esta Eternidade, no momento, e é nisso que seu papel de
Semente de Estrela, de Ancorador da Luz, vai se tornar, como eu já disse, cada vez mais importante, pelo que
o que vocês veiculam, pelo que o que vocês mostram e sobretudo pelo que vocês irradiam desta Luz Unitária

que retorna a vocês.

***

Vocês foram os Ancoradores da Luz e os Semeadores de Luz, aqueles que permitiram a esta Luz se
desvendar, nesse mundo, sem demasiada apreensões, pelo menos limitando o alcance e a duração dessas

mudanças, anunciadas em todas as partes, e que já começaram.
Estas serão, de maneira importante, reduzidas em sua duração, mas não em sua intensidade.

Todas as preparações Vibratórias, como lhes disse UM AMIGO, acabaram, agora.

***

É preciso penetrar, cada vez mais, nos espaços da Consciência pura, traduzindo-se pela Paz e, em seguida,
pela Alegria.

Lembrem-se de que nenhuma emoção, qualquer que seja, pode aproximá-los deste estado de Unidade.
Lembrem-se, também, de que nenhuma crença pode levá-los para sua Unidade.

Lembrem-se também, e isso irá se tornar cada vez mais evidente, cada semana que vai passar, doravante, de
que o mais importante está no Interior de vocês e de que a ‘Chave’ de vocês mesmos está no Interior de

vocês, de que não há ninguém mais para seguir do que vocês mesmos, de que não há ninguém mais para
escutar do que vocês mesmos, não em seus aspectos separados, preenchidos de medo, de apreensões, mas

há apenas que escutar vocês mesmos quando vocês alcançam a Paz e a Alegria.
Quaisquer que sejam os nomes que vocês os deem, uns e outros, vocês participaram para garantir que este
último basculamento da humanidade não seja nunca mais reproduzido, a fim de que no final desta extinção,

prevista e programada, não possa mais existir qualquer possibilidade de confinamento.

***

Então, é claro, vários de seus Irmãos e de suas Irmãs não podem conceber, ou mesmo imaginar, que eles
estão confinados sobre esta Terra.

A Consciência é obscurecida, gradualmente e à medida dos milênios, indo até negar o próprio princípio da
reencarnação e, ainda mais, indo até negar a dimensão do Espírito, bem além das Ilusões desse mundo.
O homem está então triplamente confinado: confinado nesse corpo, confinado por seus pensamentos e

confinado por seus apegos.
Vocês que percorreram os caminhos da Liberdade, da Liberação (que isso seja totalmente, ou em parte),

vocês tiveram uma Graça importante que fizeram a vocês mesmos.
Esta Graça, hoje, é tempo de reproduzi-la, para cada ser humano.



Cada um de seus Irmãos e de suas Irmãs que terá decidido, no espaço de um instante, poderá percorrer o
caminho que alguns de vocês levaram muitas décadas para percorrer.

***

Eu denominei este mês de maio, o mês da última Graça, porque é antes que os sinais realmente se tornem
visíveis, completamente, em seu céu e permanentemente, que deve se manifestar a capacidade Vibratória da

Consciência.
O período que irá se iniciar em 1º de junho (até uma data que não está ainda determinada e fixada) assinala o

momento em que vocês devem viver o que vocês criaram.
Isso significa, simplesmente, que vocês irão começar, cada um, a se perceber tal como vocês são, em

totalidade.
Vocês não poderão mais trapacear com vocês mesmos, nem com os outros, porque a Transparência, pela

ação da Luz, vai se estabelecer cada vez mais facilmente.
Muitas almas humanas, ainda encarnadas, vão chamar isso de contrário à Luz porque, é claro, cada ser humano

encarnado reivindica a Luz, mas nenhum tem a mesma definição da Luz, nem a mesma compreensão.
O que chega é Luz.

Isso, vocês que Vibram, o sabem.
Mas, aqueles dentre seus Irmãos e suas Irmãs que não Vibram, não podem conceber que isso é da Luz

porque isso vem pôr fim à Ilusão de seu corpo e à Ilusão deste mundo, desta sociedade.

***

Em uma visão puramente profética ou escatológica, este ‘fim’, como vocês o sabem, vocês, não é um fim, mas
sim um Renascimento.

É importante que vocês mantenham a lucidez que, para muitos seres humanos, isso irá se denominar um fim.
Somente do outro lado que eles vão perceber que, de fato, eles foram liberados.

Vocês todos conhecem, aqui, e todos aqueles que me escutam, o peso das crenças, o peso das limitações, o
peso dos medos, na vida humana.

É preciso bem compreender, também, e aceitar, que as manifestações da Terra e do Céu, entrando em uma
nova fase, vão lembrar a todos os seres humanos, Vibrantes ou não Vibrantes, do que foi anunciado pelos

profetas, desde tempos imemoriais.
Isso foi denominado, é claro, em muito numerosas reprises, o Julgamento Final, mas, lembrem-se de que não
há qualquer outro além de si mesmo que os julga e que os julga sempre em termos da Luz que vocês creem

ser e em ressonância com a Luz que vocês são realmente.

***

Esses tempos são os Tempos da Ressurreição.
São os tempos (como eu disse, no início do mês, no final de seu mês anterior) onde várias partidas ocorrerão

em massa.
As condições astro-climáticas deste planeta tornar-se-ão, em várias regiões, de tipo bíblico.

A humanidade passou, em muito numerosas reprises, por esses períodos de mudanças.
Muitos daqueles que têm os ‘cordões’ desse mundo, por enquanto, têm feito de tudo para esconder isso,

desde o início do mês, por múltiplas razões, que irão se tornar totalmente evidentes e transparentes a vocês.

***

Eu falei, desde muitíssimo tempo, e eu volto ao topo, hoje, sobre o que foram denominados os ‘Três Dias de
Trevas’, que devem ser anunciados três dias antes.

Este Anúncio se fará por um Canto.
Esse Canto será o ‘Canto da Ressurreição’ em que o Canto da Terra irá se mesclar ao Canto do Céu,

estabelecendo, em vocês, uma nova conexão, e permitindo, então, à minha voz exprimir-se no Interior de
vocês, precisando a vocês este período.

Mas os sinais serão, agora, tão óbvios, tão evidentes, sob seus olhos, diretamente em seus Céus e sobre esta
Terra que, mesmo inconscientemente, a alma humana perceberá (porque ela já o vivenciou numerosas

reprises) os acontecimentos que estão aí.
Obviamente, haverá sempre seres humanos, muitos de seus Irmãos e de suas Irmãs, mesmo até o último

limite desse mundo, que estarão na negação total.



Lembrem de jamais julgar, de jamais condenar, mas de amar sempre, igualmente, mesmo aqueles que irão
golpeá-los por suas crenças e, sobretudo, por sua vivência.

Assim é o ser humano enquanto ele não é revelado à sua Eternidade.
O Infinito e o Eterno dão medo.

As leis do confinamento foram tais que podemos dizer que muitos seres humanos estão ainda atrofiados, por
sua ruptura Vibratória de A Fonte Una, por sua ruptura Vibratória de sua Família Estelar.

***

É importante apreender-se de que, sempre, e sobretudo agora, ainda mais do que antes, a Lei de Graça estará
em ação, permanentemente.

Além do mês da Graça, a Lei de Graça será seu legado, no momento da Ressurreição.
Ser-lhes-á feito, exatamente, segundo sua própria Vibração e, como foi dito, à medida com a qual vocês

julgam, vocês serão julgados, mas, por vocês mesmos, iluminados.
Muitos grupos de seres humanos vão se servir, também, deste período que iniciará, para um apelo para reviver

as antigas religiões ou as novas religiões que outros querem instalar.
Mantenham distância, tanto em relação a uns como em relação a outros porque um desses grupos, como outro

desses grupos, desejará, a todo preço, ‘levá-los a reagir’, a penetrar de novo as esferas da Dualidade, para
vocês ali se expressarem, em Consciência, a fim de manter uma aparência de confinamento.

***

Lembrem-se de que vocês são, unicamente, sua Vibração, que vocês não são nem suas crenças, nem
seus medos, nem suas convicções.

Os elementos, os eventos, vão estar propícios a diversos jogos apocalípticos levando a um Cristo vingador,
que não existe, ou remetendo-os para um Cristo hedonista, desse mundo, que não existe mais.

Lembrem-se de que esse mundo é um mundo confinado onde não existe qualquer liberdade, onde existem
apenas obrigações de se encarnar, de se reencarnar, de sesubmeter, permanentemente, a uma autoridade,
qualquer que seja, onde vocês não têm um pingo de liberdade, mesmo se a vida é, e permanecerá, sempre

bela, até mesmo falsificada.
Vocês são chamados, hoje, para despertarem.

***

O Anjo METATRON virá, de algum modo, concluir o trabalho das Cruzes da Redenção, Cruz fixa e Cruzes
mutáveis, revelando o ‘cubo’, forma geométrica a mais perfeita dos Universos e das Dimensões.
Ele revelará, em vocês, a reconexão à Eternidade e selará, de alguma maneira, a Ressurreição.

O desdobramento da energia Metatrônica é o que lhes foi anunciado, desde anos, como o sinal do fim dos
Tempos.

Este fim dos Tempos não é o fim dos mundos, mas o final de um tempo, o final de um tempo ilusório, o
despertar à sua Verdade, à sua Eternidade.

Lembrem-se dessas palavras e, acima de tudo, lembrem-se de que vocês são Seres de Vibração não
podendo estar confinados, onde quer que seja, ou pelo que quer que seja, e de que o que chega para vocês é,

realmente, o fim do confinamento.

***

O que chega a vocês é o retorno do Ilimitado.
Cabe a vocês, a cada um, agora, definir, ainda mais seriamente do que antes, sua ‘prioridade’ e, além de suas

prioridades, eu diria, mesmo, seu ‘objetivo’.
Qual é o seu objetivo?

Será que o seu objetivo é a manutenção de uma forma ilusória ou de um confinamento?
Ou será que o seu objetivo é reencontrar sua dimensão de integridade, eterna e infinita?

Todo o resto, eu disse sim ‘todo o resto’, face aos acontecimentos, não são opções ou, em todo caso, opções
acessórias.

***



Os acontecimentos que se desenrolam sobre a Terra são feitos, também, para fazê-los sair de uma lógica
linear, onde cada instante do ser humano é uma antecipação do tempo futuro, que isso seja através de suas

ligações afetivas, de suas ligações defiliação, de suas ligações financeiras.
Vocês irão encontrar, na verdade, necessariamente, o que é o ‘instante presente’, onde nada além é importante
do que este instante presente, aquele passado na comunhão, com vocês mesmos e com seus outros Irmãos e

Irmãs.
Vocês irão, de algum modo, viver o fato de redefinir suas prioridades.

Se suas prioridades estão em concordância com a Luz, sem falsas aparências, então, vocês experimentarão a
Alegria e a satisfação do objetivo sendo cumprido.

Se tal não é seu caso, então, sigam seu caminho, em paz.

***

Vale lembrar que vocês não devem se deixar levar por qualquer grupo, aquele voltado para o passado ou
aquele voltado para um futuro idílico desta Terra, que não existe.
Vocês devem permanecer o mais neutro possível, evitar reagir.

Estejam na ação, na ação Interior como exterior, aquela que lhes permite descobrirem-se e libertarem-se.
Afastem-se de tudo o que lhes pareça superficial, de tudo o que desejaria apegá-los a valores que se

desintegram, quaisquer que sejam.
Será tempo de demonstrar, agora, sua aptidão real e sua capacidade para se instalar, realmente, no presente,

viver a quintessência e a Unidade porque apenas no ‘instante presente’ que se encontra a Unidade e a Verdade
e é neste instante presente que vocês tirarão forças para realizar o que resta a realizar, no exterior, aí onde

vocês estão.
Não acreditem absolutamente em nada do que lhes anunciarão aqueles que vocês chamam de ‘mídia oficial’,

os governos porque, mais do que nunca, eles irão mentir para vocês sobre tudo.

***

Acreditem apenas em sua própria Vibração ou, frente a um acontecimento ou a uma informação não vivenciada
diretamente, certifiquem-se de que a resposta, em seu Coração, é a correta porque a confusão vai ser, vocês

imaginam, levada ao extremo.
Aqueles que buscarão, no exterior, uma satisfação, qualquer que seja, não poderão estar satisfeitos

exteriormente.
Caberá a vocês, também, demonstrar esta verdade essencial, que muitos de vocês, eu lhes asseguro,

começaram a viver: que tudo vem do Interior, que esse mundo é uma projeção e que, por sua capacidade
para não projetar, mantendo sua presença sobre esse mundo, vocês demonstrarão, também, sua própria

Unidade, a vocês mesmos como àqueles que terão a chance de estar ao redor de vocês.

***

O período que se abre é certamente o período o mais importante, para o mundo do Espírito, que havia
vivenciado a Humanidade, desde muitíssimo tempo.

Se vocês não têm ainda a oportunidade de viver as Coroas Radiantes, coloquem suaatenção e
sua Consciência em sua Eternidade.

Coloquem sua Consciência, e mesmo seu mental, se ele permanece, na Luz, não naquela que vocês
projetariam, mas na Unidade e na Luz Vibral.

Eu retornarei, quanto a mim, ao final deste mês de Graça, ou seja, em 1º de Junho às 17 horas [12h00 (meio-
dia) – hora de Brasília; 16h00 – hora de Lisboa], em comunhão e em Presença, uns e outros.

Se existem, em vocês, em relação ao que eu acabo de desenvolver, perguntas às quais eu posso responder,
então, eu o faço, agora.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos, bem amadas Sementes de Estrelas, se há uma coisa a
lembrar, e uma única, é que o Amor e a Luz são indispensáveis a qualquer Vida e a qualquer Consciência.

Não pode ser de outro modo.
Somente aqueles que, sob coação ou voluntariamente, se afastaram da Luz, o suficiente para crer que uma

vida sem Luz era possível, não tardarão a ter a prova exatamente do oposto.
Aí também, não julguem, é o caminho deles.

Agradeçam toda vida voltada para a Vida, ou voltada ao encontro da Vida, porque ela participou do que vocês
vivem, neste momento, à sua maneira.

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres reúne-se a mim para transmitir-lhes todo nosso
Amor e toda nossa Unidade.

Nós os deixaremos então, amanhã, em companhia do Anjo METATRON e de seu trabalho final.
Quanto a mim, dignem-se de acolher minhas bênçãos.

Eu estou com vocês.
Até breve.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, Filhos bem amados, onde quer que estejam, que a Graça os
acompanhe.

Todo o meu Amor está com vocês e em vocês. 
Eu volto a vocês como anunciado, ao final do mês da Graça, para especificar o que é para viver no seu Templo

interior e sobre esta Terra, nos espaços que vão se desenrolar, agora, permitindo entrar, de maneira muito
precisa, nos mecanismos da Ascensão e da sua Elevação.

A Luz vai se desvendar, na totalidade, nas semanas que vocês vão viver, chamando por si mesma o
deslocamento das zonas de Sombra e a revelação do que foi escondido.

Assim, a humanidade na sua totalidade, aceitando-me ou não, deverá ver, por si mesma, o que é realmente a
Sombra, a maneira como ela tem controlado esta humanidade, os seus pensamentos e os seus Corações.

O conjunto da minha Frota Interdimensional vai agora aproximar-se de vocês.
Ela vai então se afastar, progressivamente, do Sol para aproximar-se, mais de perto, da sua Dimensão.

Os Anjos do Senhor [Vegalianos da 3D Unificada] estão de hoje em diante dispostos.
O conjunto da Confederação Intergaláctica tem-se pronto agora para permitir-lhes passar o que vocês têm que

viver no melhor estado Interior e Vibratório.
A Luz, desvendando-se, vai chamar então esse mecanismo de revelação de todas as Sombras, dissolvendo-

as, fazendo-as desaparecer da vida e da realidade.
Mais nada em vocês, porque, eu os lembro de que o que acontece em vocês acontece do mesmo modo no

exterior de vocês, mais nada poderá ser escondido.
Vocês não poderão mais disfarçar qualquer elemento que seja referente à sua Consciência e à sua vida atual.

Portanto, o meu apelo de hoje é um apelo solene à Paz e à serenidade.
Um apelo para estabelecerem-se, cada vez mais, na Vibração do Amor e da Paz a fim de não serem

golpeados ou pegos pelo ‘choque da humanidade’.
O desvendamento da Luz vai, de fato, se acompanhar, como vocês já sabem, por certo número de reajustes

importantes ocorrendo, sobre a Terra como em vocês, e abrindo o caminho à Ascensão da Terra, à sua
Ascensão.

Tudo está agora completo e finalmente pronto para este mecanismo final.

***

O momento de retornar à Eternidade chegou, permitindo-lhes sair do efêmero, deste corpo que vocês habitam,
desta vida, fazê-los redescobrir o seu legado, a sua Verdade e a Beleza da Luz que vocês são, além dos jogos

da Sombra e da Luz desse mundo.
O meu apelo irá ecoar o momento que chega.

Ele lhes dará o sinal a fim de prepará-los para acolher o retorno da Verdade, do Caminho e da Vida.
Os preparativos estão, de algum modo, concluídos.

MARIA – 1º de junho de 2011
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Vocês realizaram, cada um de vocês, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, a preparação mais
adequada para viver este desafio e esta liberação.

***

Como lhes especificou o Arcanjo Anael, e como irá lhes especificar o Arcanjo Metatron a partir de amanhã, foi-
lhes solicitado para serem perseverantes e assíduos aos momentos de Fusão e de alinhamento com a

Verdade, com a Beleza e com a Vida, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], como a
qualquer momento em que a Luz for chamá-los.

Porque é pela Luz que vocês irão recobrar a Luz.
Porque é pela Luz que vocês irão encontrar a Paz.

Porque é pela Luz que vocês irão se estabelecer no Amor.

***

Um grande número dos seus Irmãos e das suas Irmãs não pode mesmo imaginar ou crer o que está prestes a
chegar a esta Terra e, no entanto, os sinais são inumeráveis e múltiplos por toda esta Terra.

O Canto da Terra começa a ressoar.
O Canto do Céu vai aparecer.

A Fusão dos Éteres generaliza-se preparando a vinda da Luz branca e o retorno do Cristo.
Vocês serão as testemunhas privilegiadas.

Vocês serão, de qualquer modo também, os protagonistas pelo seu trabalho que deve continuar nesse mundo,
permitindo uma liberação, suavemente.

Qualquer que seja a importância das desordens, dos seres humanos como da Terra, previamente a esta
elevação, vocês são, de algum modo, os amortizadores pelo seu papel de Ancoradores da Luz, de

Irradiadores da Luz.
Os Anjos do Senhor, manifestando-se em número cada vez mais considerável, estarão aí também, para

aqueles cujo caminho for o de conectar com os Anjos do Senhor.
Os sinais vão se tornar cada vez mais evidentes, cada vez mais marcantes, cada vez mais inevitáveis.

Somente aqueles que desejarem, conscientemente, ignorá-los, irão ignorá-los para o seu maior desfavor.
Mas como vocês sabem, não há ninguém a julgar porque cada coisa, durante a revelação da Luz, está no seu

lugar porque cada coisa deve viver o que é para viver.
Cada Consciência viverá o que ela tem para viver.

***

O desvendamento da Luz é de fato um momento único para o seu mundo, para esta Dimensão.
Nós somos, como vocês sabem, em número muito maior do que vocês mesmos sobre esta Terra para

preparar esses instantes com vocês, a termo-nos prontos, cada um na sua Dimensão respectiva, em nossos
meios respectivos, para acolhê-los.

Vocês foram preparados e vocês se prepararam cada um à sua maneira.
Vocês escolheram estar aí para viver isso, não duvidem.

O retorno à Liberdade, o retorno à Eternidade é um momento de grande Alegria.
É também um momento de grande dilaceramento para aqueles que não puderam ou desejaram receber o

apelo da Luz.
No final e além da Alegria ou do dilaceramento desse momento, tenham sempre presente na mente que é ‘toda

a humanidade’ que retorna à sua Eternidade.
E que passado o momento da própria Ascensão, tudo, finalmente, retorna à Luz.

Mas retornar à Luz pode acontecer na Alegria ou na resistência.
Alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs, o maior número, eu diria, não têm a lucidez nem a consciência do

que está chegando.
Vocês que irão me ler ou que irão me escutar, e que me escutam aqui, tiveram a oportunidade, pela sua
Vibração, de serem informados e talvez de terem iniciado o caminho de retorno à Consciência Unitária.

A sua presença é então capital para o que está para viver e o conjunto da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres une-se a mim para saudar o seu heroísmo e a sua coragem de terem trabalhado para

estabelecerem-se, como iluminadores, na sua Dimensão de Sementes de Estrelas, na Dimensão da sua
Eternidade.

***



Foi uma grande honra trabalhar, lado a lado, na Vibração, conectados uns com os outros, construindo, paciente
e ardentemente, o Veículo Interdimensional coletivo permitindo à Terra liberar-se, pelo

seu núcleo, primeiramente, e agora pela sua crosta terrestre.
O conjunto dos envelopes [heliosfera, magnetosfera e ionosfera] que os havia confinado neste espaço-tempo

está agora pronto para se romper definitivamente.
Obviamente, aqueles que tiveram por função obscurecê-los ainda mais, evitando-os de permitir-lhes

reencontrar a sua Eternidade, irão resistir até os últimos instantes ao afluxo da Luz e ao seu desdobramento.
Agradeçam a eles porque eles também, à sua maneira, desempenharam um papel.

É tempo, agora, de penetrar as esferas da Eternidade onde não existe qualquer julgamento, onde não existe
qualquer inimigo, onde tudo está conectado e interdependente na Liberdade mais total.

***

Pouco a pouco, gradualmente e à medida que o meu apelo se aproximar de vocês, vocês irão se afastar, por
vocês mesmo e pela Vibração, de tudo o que não é autêntico, de tudo o que não é Verdadeiro, de tudo o que
não é da Luz, sem julgar, sem condenar, simplesmente porque isso está na ordem das coisas e que essa é a

única maneira de conectar com o Coração, com o Amor e com a Eternidade.
Isso não é uma separação, no sentido brutal, mas é, simplesmente, o respeito da Liberdade de cada um dos

meus Filhos.
Seja qual for a sua escolha, lembrem-se de que ela é tão respeitável como a de vocês que me escutam.

A Consciência é totalmente livre para experimentar o que ela deseja e ela o será, tanto mais, pelo
desdobramento da Luz e pelo retorno de Cristo, muito mais do que antes.

Aqueles dos meus Filhos que não tiveram a oportunidade de elevar a sua Vibração, pelas Coroas Radiantes,
poderão fazê-lo então em outros espaços, em outros lugares.

Lembrem-se, nesses momentos, de que o corpo que vocês habitam sempre foi efêmero, inscrito em uma
duração extremamente breve em relação à Eternidade do que vocês são.

Quanto mais vocês aceitarem a Luz que se revela, menos irá se manifestar qualquer apego,
qualquer sofrimento.

Lembrem-se da sua Filiação, lembrem-se da sua origem que é a Luz, que é o Espírito.

***

A experiência desta matéria particular que eu fiz nascer e crescer, como vocês sabem, foi desviada da sua
Liberdade.

É isso que vocês irão reencontrar, se tal for a sua Vibração.
Vocês serão, mais do que nunca, acompanhados.

Acompanhados pela Luz, pelos Anjos do Senhor que, para alguns de vocês, irão se revelar cada vez mais nos
espaços de suas noites.

Muitos de vocês vão começar a perceber os detalhes e os contornos da Luz.
A Vibração do seu corpo de Estado de Ser, se ela for vivenciada em meio a esse corpo de carne, vai se

amplificar.

***

A fusão das Três Lareiras tornar-se-á efetiva, permitindo, aí também, preparar a fase final ou terminal
da Ascensão.

Muitos elementos de compreensão lhes serão dados, que isso seja pelos Anciãos ou por algumas das minhas
Irmãs ou pelos Arcanjos, a fim de saciar, de certo modo, a sua sede, legítima, de compreensão.

O que vem, agora, está além de qualquer compreensão.
O que vem, agora, está além da qualquer referência, de qualquer classificação.

É agora que vocês poderão verificar, por vocês mesmos, a sua qualidade do Abandono à Luz, a sua
capacidade para efetuar a última Reversão fazendo-os passar do Efêmero ao Eterno.

Lembrem-se de que há, em seus momentos coletivos de alinhamento, toda Luz necessária para permitir-lhes
realizar isso.

***



O retorno à Unidade deve levá-los a fazer o luto da sua Dualidade, da ação/reação, das leis que prevaleceram
nesse mundo, a fim de penetrar, integralmente, as esferas da Graça, da sua Eternidade.

Cada dia, doravante, verá desdobrar, um pouco mais, a Luz, e revelar, um pouco mais, as zonas de sombra e
as zonas sombrias que, justamente, impediram durante tanto tempo o retorno da Luz.

Cada coisa aparecer-lhes-á claramente a partir do instante em que vocês aceitarem, vocês também, serem
claros com vocês mesmos.

A lei de atração da Luz será cada vez mais evidente para cada um.
Ninguém poderá ignorar as suas próprias zonas de sombra, por outro lado, alguns de vocês irão decidir ignorar

o que vive esse mundo porque cada caminho é diferente.
O retorno à Luz, mesmo para os meus Filhos mais despertos, acontece de diferentes maneiras.

Alguns terão mais facilidades, mais capacidades para imergir na sua própria Luz, a fim de revelar, de dissipar
os últimos elementos da dualidade, os últimos elementos do que é falso.

Sem julgamento, sem culpa, simplesmente deixando a Luz agir, em si, de maneira a mais neutra e a mais
amorosa possível.

Então, para vocês, tudo acontecerá na alegria.

***

Lembrem-se de que a sua alegria, que vocês serão capazes de manifestar, de manter e de desenvolver, é o
melhor, de algum modo, bálsamo a aplicar sobre o medo e osofrimento.

Medo e sofrimento que jamais estão, obviamente, em ressonância com a Luz, mas, bem mais, com as
resistências conduzidas pela humanidade, por aqueles que reprimiram a Verdade e por aqueles, também, que

a reprimem, neles.
Lembrem-se de que o Abandono à Luz é uma doação total de si.

Esta ‘doação total de si’, este esquecimento de si, em meio à personalidade, é a única maneira de atravessar a
última porta, a última Reversão, e pela qual Cristo volta a vocês.

***

Doravante, e a cada noite, em seus momentos de alinhamento coletivo às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;
18h00 hora de Lisboa], a minha Presença far-se-á, para muitos de vocês, cada vez mais sensível, cada vez

mais clara.
O Arcanjo METATRON iniciará, a partir de amanhã, a impulsão desta última Reversão, no nível da humanidade
e do conjunto deste sistema solar (ndr: quinta-feira 2 de junho, às 21 horas, hora francesa no relógio [16h00 –

hora de Brasília; 20h00 – hora de Lisboa]).
Eu irei intervir, quanto a mim, em função das necessidades, mas eu retornarei, de maneira muito mais formal e

precisa, no dia 03 de julho, às 23 horas, hora francesa [18h00 – hora de Brasília; 22h00 – hora de Lisboa],
onde, naquele momento, eu vou esperar por vocês em união e em comunhão com o conjunto das minhas

Irmãs e com o conjunto da minha Frota.
Até lá, muita Luz irá imergir, no Interior de vocês, como sobre a Terra, muitos acontecimentos desenrolar-se-ão,

mudando, de maneira irremediável, a face do mundo e a compreensão da humanidade.
Isso é, certamente, desejado, a fim de que aqueles que devem viver a última Reversão façam-na sem

arrependimento e com bom Coração.

***

Durante este período, muitos sinais, muitas coisas vão ocorrer, no Interior de vocês como em suas vidas.
Seja o que for que irá atingi-los, no Interior como no exterior, compreendam bem que isso é sempre, sem

exceção, a ação da Luz.
Mesmo alguns elementos que poderão parecer-lhes, a alguns, como extremamente violentos, como

extremamente duros, no momento, serão, de fato, apenas elementos que irão aproximá-los da sua Eternidade.
Os espaços que se abrem a vocês, então, serão preenchidos de Luz, de Vibrações, de Amor, de Alegria, no

nível do seu Espírito, da sua Alma, mesmo se o corpo e o ego da pessoa puderem se rebelar.
Isso não tem estritamente qualquer importância porque, em última análise, lembrem-se de que, qualquer que

seja o seu caminho, absolutamente nada pode se opor à Unidade.
Absolutamente nada pode se opor à Luz Vibral que se implanta porque os Tempos terminaram.

***



Muitos de vocês vão também receber os últimos impulsos a fim de colocar em ordem a sua própria vida, a fim
de acertar os últimos detalhes para viver, de maneira pacífica e harmoniosa, o que vocês têm que viver, cada

um de vocês.
Os instantes de suas vidas vão ser, agora, instantes que vão depender de vocês.

Eles serão preenchidos de Graças, se vocês aceitarem a Graça.
Eles serão preenchidos de medo, se vocês aceitarem o medo.

São vocês mesmos que revelam a sua própria Luz.
São vocês mesmos, e unicamente vocês mesmos, que respondem, ou não, à Luz e ao seu desvendamento.

Lembrem-se de que não haverá qualquer espaço onde esconder esta Luz, para os seres mais iluminados
como para os seres estando afastados da Luz.

Nesses momentos, tudo o que deve se cumprir, irá se cumprir no sentido final, lembrem-se, da Liberação.
Portanto, mesmo no que irá lhes chegar, não busquem explicação, nem julgamento, nem condenação,

nem exaltação, mas aquiesçam simplesmente ao que vocês forem viver, porque tudo o que vocês irão viver
está, inegavelmente, em ressonância com a Luz e sua ação, no Interior de vocês mesmos.

***

Tenham cuidado para manter, o mais frequentemente possível, a sua Unidade, a sua Irradiação.
Pensem, a cada respiração da sua vida, na Luz.

Pensem, a cada respiração da sua vida, nas suas Vibrações, se vocês as perceberem.
Isso será, ainda uma vez, o seu salvo-conduto que irá evitá-los de serem presos pelas resistências da

humanidade.
Da sua capacidade para se abandonar ao desdobramento da Luz, agora, irá depender a sua capacidade para

viver a Alegria, mais do que o medo, para viver a Paz, mais do que o terror.
Porque a Luz é realmente Alegria.

Somente as resistências à Luz não são Alegria.
Isso, em vocês, como fora de vocês.

Não esqueçam, também, com eu disse, que os Anjos do Senhor, a minha Frota, o conjunto das Consciências
da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, estão agora à sua disposição.

Não hesitem em pedir-lhes ajuda, mas este pedido de ajuda passa pelo Abandono à Luz, também.
Nós, dos Mundos Unificados, vemos apenas a Luz.
Nós não podemos ver o que os seus olhos veem.

Nós não podemos ser atraídos pelo medo ou pelo terror.
Nós apenas podemos ajudá-los se seu Coração estiver aberto e voltado para nós.

E isso, estejam certos, nós o faremos, com certeza.

***

Enquanto Mãe, no sentido mais nobre, e não simplesmente humano, eu me regozijo com o retorno desta Luz,
nas suas Consciências e nesta humanidade que ficou tanto tempo privada disso.

Esses são, efetivamente, momentos de grande Alegria.
Esses são, efetivamente, momentos de reencontros.
Esses são, efetivamente, muito grandes momentos.

Lembrem-se de que a Paz está em vocês.
Lembrem-se de que o Amor está em vocês.

Lembrem-se de que o Salvador está em vocês.
Lembrem-se de que há, em vocês, toda Luz necessária e suficiente para realizarem esta fase.

***

Se existirem, meus Filhos bem amados, aqui presentes, perguntas referentes aos mecanismos coletivos que
eu acabo de desenvolver, e não a um mecanismo individual ou pessoal, então, se isso puder permitir

esclarecer um maior número, eu ali responderei com grande Alegria.

***



Pergunta: todas as crenças são estritamente coletivas ou pode existir também no nível individual?

Meu filho, cada ser humano é habitado por crenças coletivas, pouco importa de onde elas vêm, ligadas
à educação, ligadas a fatores culturais, sociais e outros, mas cada ser humano estabelece, além disso,

crenças individuais.
Umas como as outras são pesos terríveis impedindo-os, literalmente, de ali ver claramente, e de abrir o seu

Coração porque a crença define um contexto que se aplica nesta Dimensão e somente nesta Dimensão.
As crenças são procedentes, obviamente, do medo.
Nenhuma crença pode permitir-lhes viver o Coração.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Filhos da Luz Unitária, Filhos do eterno e da Eternidade, que a Luz os preencha de Amor e de Graças, para
além da sua condição limitada.

Eu lhes digo então, quanto a mim, mais próxima de vocês, toda noite, às 19 horas, hora francesa [14h00 – hora
de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa].

E, de maneira mais formal, e pela minha intervenção direta, também, em 03 de julho, às 23 horas [18h00 – hora
de Brasília; 22h00 – hora de Lisboa].

Mas se a atualidade desta Terra o exigir, evidentemente, eu voltarei antes.
Dignem-se de aceitar e de receber o conjunto da Graça e do Amor de todas as minhas Irmãs.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, que o Amor esteja com vocês.

... Efusão Vibratória ...

Até breve.

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



Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos amados, eu lhes agradeço por seu acolhimento.
Eu rendo Graças por sua Presença, aqui e em outros lugares.

Nós iremos primeiramente, se vocês bem o quiserem, antes de passar às palavras, dar lugar à nossa
comunhão, ao nosso Amor.

Em um espaço de comunhão, silenciosamente, nós iremos, juntos, vocês comigo, nos reunir em uma
comunhão de Espírito, antes que eu lhes diga, através de palavras, o que eu tenho para dizer-lhes durante este

período que antecede o desdobramento da Luz.
Então, juntos, nós acolhemos nossa comunhão de Amor.

... Efusão Vibratória ...

***

Meus Filhos bem amados, eis que se abre a vocês os tempos de sua Ressurreição.
As Cruzes foram transpostas.

As reversões efetuadas, as Estrelas de sua cabeça tornaram-se doravante as Portas através das quais a Luz
vai poder se revelar em seu corpo, permitindo, por caminhos específicos, realizar, pela intervenção do Anjo

Metatron, dentro de pouco tempo, o desdobramento da Luz, em vocês como no conjunto desta Terra.
Esta última trombeta e este desdobramento final confirmam o retorno do Cristo, tal como ele partiu.

Já presente em seu Éter, Ele revelar-se-á em seu Templo Interior.
Gradualmente e à medida que vocês se abrirem a Ele, Ele irá se abrir a vocês, a fim de permitir-lhes, se tal é

sua Vibração, extraírem-se em harmonia desse tempo particular que vai viver a Terra.
Nós sempre lhes dissemos que a porta é seu Coração e que para chegar ao seu Coração e para abrir a porta
do Coração, precisaria passar a ‘porta estreita’, aquela que lhes permite penetrar, de algum modo, a Dimensão

do Espírito, do que vocês são, a Dimensão da Eternidade.

***

O desdobramento do Cubo Metatrônico, em sua estrutura como na Terra, é exatamente o que é o meio de
realizar o estado Crístico, de tomar consciência de certo número de elementos referentes à Verdade,

referentes à Ilusão e referentes às conjunturas e aos mecanismos nos quais vocês estão ainda presentes.
Esta Ressurreição requer a passagem desta ‘porta estreita’, a transformação e atranscendência totais de tudo
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o que está ligado à vida que vocês conhecem, para penetrar na nova Vida.
Esta penetração não é uma morte no sentido em que vocês entendem, mas sim uma forma de ‘crucificação’
levando-os, coletiva e individualmente, a abrirem-se a Ele, a fazer cessar tudo o que não é verdadeiro, a fazer

cessar tudo o que não é a Verdade.

***

Isso se opera sob seus olhos e em sua Consciência, a partir da intervenção do Anjo Metatron.
Portanto, vocês irão assistir, onde vocês estejam sobre esta Terra, ao que nós poderíamos chamar de

‘Revelação Final’, previamente ao seu retorno no Espírito.
Mais do que nunca, o Coração tornar-se-á seu salvo conduto e a única Verdade essencial a preservar e a

manifestar.
Nós contamos com vocês, onde vocês estejam neste planeta, quaisquer que sejam o grau e o estado de seu
adiantamento para esta Consciência nova, para sustentar o desdobramento da Luz, seus efeitos como suas

reações no conjunto da humanidade.
Naturalmente, eu não esconderei de vocês que, paralelamente ao estabelecimento desta Alegria Interior, vários

elementos pertencentes, não à Alegria, mas ao que foi falsificado, devem desaparecer totalmente, para dar
lugar imediatamente para Aquele que vem.

Haverá obviamente, sobre esta Terra, elementos e acontecimentos incomuns até hoje.
Lembrem-se de que o que veem seus olhos e o que verão seus olhos não pode corresponder à Verdade

porque a única Verdade é seu Coração, sua Consciência, que é independente e que vai se tornar
independente, cada vez mais, das próprias circunstâncias desse mundo.

Vocês têm então que se afirmar em sua Alegria, em sua Verdade Interior, em sua Presença Cristo porque em
meio a isso, vocês estarão na Verdade, mas, também, vocês irão se aproximar da Unidade em um espaço,

pela ação de Graça, totalmente impermeável às coisas que seriam contrárias.

***

Vocês são, portanto, chamados a fazer um esforço para progredir ainda mais rapidamente na estabilização de
seu Fogo do Coração ou em seu aparecimento,sustentado e guiado pelo desdobramento do Cubo

Metatrônico, ilustrando a Vibração que muitos de vocês percebem em torno do ponto ER de sua cabeça.
Os novos caminhos que vão se desvendar, como lhes dirá o Anjo Metatron, vão trazer-lhes elementos

essenciais à sua estabilidade nova, à sua vida nova que, ela também, é, no final, chamada a surgir sob seus
olhos.

Muitos de vocês começaram a perceber as modificações do Éter da Terra, do Éter do Sol, confirmando a
vocês, assim, a mutação em curso sobre o conjunto deste sistema solar.

Lembrem-se de que o que vem é apenas Luz, a mais pura e a mais autêntica das Luzes, e que nada do que
seus olhos verão poderá ser visto como alguma alteração da Verdade, mas, bem ao contrário, como uma

revelação da Verdade.
O conjunto da Terra vai participar, à sua maneira, de sua própria Ressurreição.

Como vocês sabem, tudo o que está ligado ao antigo, tudo o que está ligado ao que foi alterado, sobre a Terra
como em vocês, deve dar lugar ao novo.

O que eu posso dizer é que tudo acontecerá esplendidamente, na mais perfeita das harmonias Interiores,
mesmo se, é claro, como sempre, em uma forma de combate de honra ou de desonra, algumas forças, ainda

presentes por pouco tempo na consciência da Terra, vão tentar e tentarão encaminhar isso para outra coisa que
o que isso é.

Do seu olhar, do seu ‘ponto de vista’, de sua lucidez, também, o Amor estará presente ou ali não estará.

***

O Fogo da Terra, o Fogo do Espírito, o Fogo do Coração vão reencontrar-se na ocasião deste desdobramento
da Luz, realizando, em vocês, a última etapa da ‘alquimia’ Interior.

Uma grande Alegria será seu reconforto.
A percepção cada vez mais clara e precisa do mundo da nova Vida irá aparecer-lhes cada vez mais.

Para muitos de vocês, os elementos vão surgir em suas noites, em seus sonhos, anunciando-lhes, preparando-
os a alguns elementos e a alguns eventos.

Não negligenciem os sinais que vão lhes ser dados desta maneira porque eles participam, de maneira
indiscutível, do que é previsto para vocês pela Luz e pelo seu próprio Espírito.

Aprendam a identificar o que é essencial do que não é.
Aprendam a observar os sinais em vocês, de maneira cada vez mais precisa, como os sinais no Céu e sobre a

Terra.



Essas informações, a partir do momento em que sua Consciência ali se coloca, ser-lhes-ão acessíveis de
forma muito natural, sem passar pelos meios que vocês denominam ‘mídia’, quaisquer que sejam, que vocês

irão reafirmar na Verdade de suas Vibrações, na Verdade de sua vivência e de sua transformação.
A Ressurreição, a Crucificação que lhes permite passar, integralmente, do desejo ao Estado de Ser, é

vivenciada da maneira que vocês aceitarem e integrarem a possibilidade desta transformação.

***

Estejam atentos ao que lhes diz seu corpo, ao que lhes dizem as próprias Vibrações da Luz em vocês.
Estejam atentos, também, aos sons que vocês irão ouvir.

A modificação desses sons, seus próprios sons como o aparecimento do som do Céu e do som da Terra, em
alguns momentos e em alguns locais, ser-lhes-á uma ajuda preciosa ao que será para viver, para vocês.

Esses momentos, que vocês o conhecem realmente ou não ainda, chegaram-lhes muito precisamente nas
condições onde vocês estão, hoje, para vivê-los, e vocês estão estritamente, nesta Matriz, no exato lugar que

devem estar para viver o que está para se viver.
Muitos de vocês, mesmo sem ter a plena Consciência, vieram para isso, para aquele momento.

Eu não falo, é claro, do aprisionamento na Matriz, mas de estar neste momento preciso, nesta idade, neste
local, para aquele momento.

Como vocês sabem, através desta transformação, a separação entre as Dimensões, que existia nesse mundo,
vai totalmente desaparecer neste espaço de tempo.

O desdobramento da Luz é a causa primeira e a função final.
Estejam atentos a tudo o que faz seu Ser Interior.

 Estejam atentos para permanecer alinhados, pacificados.
Coloquem sua Atenção e sua Consciência, inteiramente, na Unidade, na Alegria porque o que vem é realmente

da ordem da Alegria.
Estejam presentes a si mesmo, cada vez mais, porque é na Consciência que manifestarão, vivendo o que é
para viver agora, que vocês poderão amar e serviràqueles que estão próximos de vocês como àqueles que

estão distantes de vocês.
 Lembrem-se da humildade e da simplicidade que são convenientes e que tudo acontece, para a Luz, para

seu desdobramento, no instante presente que vocês vivem a cada momento.
Lembrem-se também da inteligência da Luz, quanto às próprias circunstâncias do que vocês têm para viver,

permitindo viver tudo isso na leveza.

***

Uma série de elementos ser-lhes-á comunicado, referente às funções precisas do desdobramento da Luz, ao
nível da Consciência, como nos locais do corpo correspondentes a essas Portas, abertas, doravante, de suas

doze Estrelas, em seu corpo.
O fato de conhecer Interiormente essas Vibrações nesses pontos do corpo poderá ser uma ajuda para vocês,

mas, também, para o conjunto de seus Irmãos e de suas Irmãs.
Do mesmo modo que vocês realizaram a Merkabah interdimensional coletiva, a realização desse

desdobramento da Luz, por seu corpo e pelo conjunto da Terra, permitirá a Ressurreição, no momento
desejado e vindo, da Terra e do conjunto de Consciências que ela carrega.

Todas as minhas Irmãs, todas as forças Unificadas estão doravante às suas portas e em suas Portas: as suas,
aquelas de seu corpo, como aquelas de seu planeta.

Enquanto sua Consciência está estritamente colocada no Coração, mesmo se, pelo momento, vocês não se
apercebam ainda do calor e da Vibração, vocês não arriscam rigorosamente nada em meio à sua vida, aqui,

mas vocês tomarão consciência de que a verdadeira Vida não está aí e isso é o mais importante.
De seu trabalho para cada um, do alinhamento, da Vibração, depende,  em parte, a maneira que a humanidade

viverá o que é para viver, no momento desejado e vindo.
Seu papel de ‘estabilização’ é então, de algum modo, essencial.

Evidentemente, vocês não estão sozinhos para fazer isso.
O conjunto dos Corações presentes neste planeta está religado.
Isso não é uma visão da ilusão, mas sim uma visão real do que é.

Portanto, vocês podem então contar uns com os outros, mesmo sem qualquer proximidade, pela ligação
inabalável da Merkabah interdimensional e pelo trabalho que irá se tornar cada vez mais evidente e potente que

vocês realizam às 19 horas, hora francesa [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa].

***



Eu retornarei a vocês no momento em que o desdobramento da Luz será realizado pelo Senhor Metatron.
Eu lhes dou então um encontro formal, em Espírito, em Verdade e em palavras, para o dia 11 de agosto de seu

próximo mês, às 11 horas, hora francesa [06h00 – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa], onde nós
estabeleceremos uma nova comunhão, conjunta, muito mais intensa, devido ao desdobramento da Luz Vibral.
Durante este período preparatório para o Desdobramento da Luz realizado pelo Senhor Metatron, como pelo

Anjo Uriel e pelo Anjo Anael, tentem pacificar ao máximo o que deve sê-lo.
Refinem, de algum modo, a ação da Luz em vocês, tornem-se cada vez mais o que vocês são.

Lembrem-se de sua denominação de Filhos da Lei de Um, de Sementes de Estrelas porque, em meio a essas
denominações, tudo está dito e tudo é cumprido.

***

Nós contamos com vocês como vocês contam conosco, a fim de realizar este Grande Trabalho em sua última
fase.

O desdobramento da Luz irá levá-los concretamente a realizar, realmente, muitas coisas.
Alguns, aliás, já tiveram manifestações.

Os potenciais não são os mesmos para todos.
O desdobramento da Luz não ocasionará os mesmos efeitos para todos, mas estejam certos de que cada um
ali descobrirá coisas importantes para si próprios e para a vida que ele tem que levar, a cavalo, entre a antiga e

a nova vida.

***

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Nós iremos, se vocês bem o desejarem, terminar minha intervenção e nossa comunicação por um outro

momento de comunhão, no silêncio.
A preparação e a finalização irão se desenrolar durante este período, permitindo àqueles de vocês que ainda

não vivenciaram as manifestações do Estado de Ser, vivê-las com toda lucidez, reforçando-os então em sua fé
e em sua Verdade.

Eu lhes digo até muito em breve.
Comunguemos, então, juntos, neste espaço como em todos os espaços onde vocês me acolheram.

... Efusão Vibratória...

Até breve, com todo meu Amor.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, que a Graça seja sua Morada.
Eu venho, a vocês, como eu anunciei, a fim de completar o que lhes foi dado pelo Arcanjo MIGUEL e pelo

Arcanjo METATRON.
Vocês entraram, como o Anjo METATRON lhes anunciou, em um período particular da história da Humanidade.

Este período verá a concretização da sede do Amor, em vocês, da sede da Verdade.
Assim, é durante este período que tudo deve de Revelar, de maneira às vezes abrupta e brutal porque mais do

que nunca o compromisso não poderá existir, neste mundo, porque mais do que nunca a ilusão não poderá
prevalecer sobre o Amor Verdadeiro.

Este processo que está em operação, este Retorno da Luz tão aguardado e que se revela agora à consciência
comum, realiza-se, também, em cada um de vocês.

***

Este período é então um período de grande Graça, se tanto é que o Homem, a Mulher, aceitam esta Graça.
É o período, também, denominado ‘face a face’, entre agora e a data do nosso próximo encontro formal, em 26
de setembro, que vocês irão viver as Revelações as mais importantes referentes ao Espírito, referentes à alma

e referentes também ao que vocês são.
Este ‘face a face’ vocês irão vivê-lo com uma grande felicidade, uma grande Alegria, uma grande Graça, se

vocês aceitam a Transparência, se vocês aceitam os princípios do não julgamento e do Amor, além das
aparências, de todo condicionamento.

***

Vocês verão a possibilidade de viver, completamente, a Unidade e a Luz.
Para isso, é preciso ter calma.

Para isso, é preciso guardar, em vocês, a Humildade, a Simplicidade.
É preciso entrar em um estado particular de Abandono e de Amor.

Em um estado particular onde é preciso aceitar e aquiescer a tudo o que deve, agora, terminar.
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O conjunto da humanidade foi conduzido por valores que não têm estritamente nada a ver com o Amor e com a
vida.

Esta época definitivamente acabou.
Eu os remeto, neste contexto, à primeira intervenção que eu dei, desde agora seis anos, neste canal, referente

ao valor do dinheiro e ao dinheiro do valor, a fim de permitir-lhes bem se apreender, além da materialidade
estrita do dinheiro, do que representa este valor, na servidão, e na ilusão e sobretudo na falta de Amor da

Humanidade (ndr: intervenção de 7 de abril de 2005) (*).
Tudo isso termina.

Seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos, inteiramente, vão tomar consciência de um fim.

***

Este fim não é o fim da Vida, bem ao contrário, mas, como isso lhes foi dito, o início da verdadeira vida.
Aquela que se estabelece no Amor e na Verdade, na Transparência, na Honestidade.

E, se lembrem, meu Filho disse (hoje, isso assume todo seu valor, isso vai assumir toda sua acuidade):
“ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se torna como uma Criança”.

E uma criança vive o instante, vive a inocência, vive a ausência de reação (além daquela que é imediata, às
vezes induzida por um medo), mas não se estabelece jamais na reação, não se estabelece jamais

no julgamento, não se estabelece jamais na separação.

***

Então, sim, é preciso voltar a ser como as crianças, tornar-se simples e humildes, em qualquer circunstância,
em qualquer ocasião.

Independentemente do que a vida lhes propõe a viver, é preciso ir além de uma compreensão imediata, ou de
uma incompreensão, porque o que a Vida vai chamá-los a viver, a título individual e coletivo, é

verdadeiramente destinado a este ‘face a face’, a este desdobramento total da Luz.
Ninguém poderá evitar a Luz.

Ninguém poderá evitar viver seu face a face com a Luz.
Isso não é um julgamento, exceto de vocês mesmos porque, à medida com a qual vocês julgaram os outros,

vocês irão julgar vocês mesmos.
Esta regra é absoluta.

O Amor não é julgamento, mas ele vem pôr fim, justamente, ao julgamento.
E pôr fim ao julgamento é, justamente, aceitar os julgamentos, quaisquer que sejam, que vocês fizeram.

***

Então, este período que se abriu, desde alguns dias, é a oportunidade inesperada para se colocar totalmente
desembainhado, para redescobrir este valor, único e essencial, de toda Vida, mesmo aqui: o Amor.

Porque sem Amor vocês nada são.
Porque sem Amor vocês não podem viver o Amor.

Porque sem Amor vocês não podem esperar seja o que for.
E é a isso que vocês serão confrontados.

Portanto, meus filhos, onde vocês estiverem sobre esta Terra, eu lhes peço para bem pesar, para bem
determinar o peso, o que vocês são.

Não se julgar, aí tampouco, não se condenar, mas, bem mais, para voltar-se, de maneira definitiva, para a Luz
Branca, para CRISTO.

Para este período, denominado Ascensão, que encontra sua realização nos sinais dos Céus e da Terra, em
seus sinais presentes em suas estruturas físicas, em sua consciência e que vão agora estilhaçar-se no grande

dia.

***

O momento chegou de fazer o Dia.
O momento chegou de fazer a Paz.

Mesmo se, para isso, é preciso passar por uma revolução, mesmo se, para isso, é preciso passar
por crises e sofrimentos.



Porque, para o ser humano, alguns de vocês passam por sofrimentos para encontrar a Verdade, para encontrar
o Caminho e a Vida.

Outros irão se estabelecer, desde o início, nesta Alegria, nesta Verdade, nesta Vida.
É importante que vocês permaneçam neutros e o mais Amor possível.

Retenham também o que lhes disseram minhas Estrelas e os Anciãos e os Arcanjos:vocês não podem ser
grandes, aqui, e grandes na Luz.

Isso necessita, não se punir, não se flagelar, mas realmente ter consciência do que é essencial nesta frase.
Vocês devem, efetivamente, morrer para vocês mesmos, para renascer no Amor.
Tudo o que não é Amor deve morrer, em vocês, como neste mundo, na totalidade.

E é o que chega agora.
Então, é claro, nós iremos festejar, juntos, em comunhão, vocês todos que me acompanham, vocês todos que
irão me acompanhar, vocês todos que irão compreender que nós desejamos apenas o Amor e o Bem, para o

conjunto da humanidade.
Que jamais haverá outro julgamento além do olhar separado da consciência, do olhar do seu próprio mental e
de suas próprias adesões aos dogmas falsificados, corrompidos, elogiando o Amor, mas não sendo o Amor.

***

Há apenas um Amor: aquele da Verdade e aquele da Alegria.
Aquele da equidade.
Aquele da Unidade.

Então, durante este período, todas as máscaras devem cair, sem qualquer exceção.
Este período é muito curto porque, pela sua assiduidade, pelo seu trabalho e pelo seu Abandono, vocês
criaram as circunstâncias propícias ao desdobramento, muito mais em doçura, do que o que os profetas

anunciaram nos tempos antigos.
E, no entanto, é preciso viver este período, mesmo durante um tempo condensado que não tem mais nada a

ver com qualquer coisa que se instala e que dura.
Há, de fato, uma fulgurância que aparece, agora.
Esta fulgurância cabe a vocês vivê-la, ao melhor.

Retenham também que isso depende de vocês e unicamente de vocês.
Nenhuma circunstância exterior poderá modificar o que vocês irão viver, vocês, de maneira individual, estando

nesse coletivo.
Isso pertence a vocês.

***

E vocês irão realmente, como isso foi dito, colher o que vocês semearam.
E vocês não irão colher outra coisa do que o Amor que vocês semearam.

E da quantidade deste Amor que vocês semearam, vocês irão colher o mesmo Amor, multiplicado.
Todo o resto é apenas ilusão.

Todo o resto é apenas condenação mantida pelo medo.
O único medo será o seu.

O único medo será o que o ego terá reunido para imiscuir-se em vocês e para manter, apesar do
desdobramento da Luz.

Deem um passo para a Luz.
Deem um passo para Ele.

Ele dará, doravante, cem para vocês.
E isso não pode ser de outra forma.

Porque como o Amor poderia julgar, como o Amor poderia condenar.
É aí onde vocês devem se apreender de que muitas coisas, em nome do Amor, foram, de fato, apenas

a negação do Amor, e a traição do Amor.
Mas isso não é para julgar porque isso ocorreu, também, para cada ser humano, da mesma maneira com que

seus olhos e sua consciência podem ver no exterior.

***

Então, não é mais tempo para lamentar.



Vocês têm algumas semanas antes que nós comunguemos juntos, em 26 de setembro (ndr: intervenção de
segunda-feira, 26 de setembro de 2011, às 11 horas [06h00 – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa]).

E, naquele dia, nós seremos inumeráveis, com vocês, para Elevar o Canto do Amor, a fim de que o reino do
Amor seja estabelecido, para sempre, nesta Dimensão como em todas as Dimensões a vir.

É aqui que acontece este trabalho.
É aqui que acontece, em vocês, nesta carne, o trabalho da Ascensão.

E ele acontece agora.
Ele finaliza agora.

Então, coloquem-se claramente.
Não mais hesitar para ir ao Amor.

Nada deve mantê-los além do Amor e da Verdade.
Nada deve impedi-los de deixar esta Alegria e este Amor tomá-los, apreendê-los, Transfigurá-los e os

Ressuscitar.
Porque é o que vocês são.

Todo o resto está apenas ligado à servidão, aos medos, que não têm qualquer consistência diante da potência
do Amor.

Cabe a vocês decidir, cabe a vocês escolher entre o medo e o Amor, mas vocês não podem pretender ser e
viver o Amor se vocês exprimem o medo para qualquer coisa (seja para esse corpo, seja para um próximo,

seja para sua profissão, seja para o dinheiro) porque tudo isso vai desaparecer integralmente.

***

Então, o que eu lanço é um apelo para a última preparação, antes que meu Anúncio ressoe em um momento
em que mesmo o Pai não conhece a data.

Mas esse momento é iminente.
Vocês podem supor.

Haverá sinais sobre a Terra, haverá sinais nos Céus como São João o expressou.
E estes sinais chegam agora sobre a Terra como nos Céus, e em vocês, é claro, porque o Amor é chamado a

aumentar e a se estabelecer de maneira definitiva.
No Fogo deste Amor tudo é queimado.

No Fogo deste Amor o medo não pode mais existir, de maneira alguma.
Se o medo chega e se o medo se manifesta e se apresenta, significa que, em vocês, restam zonas não

transparentes, não iluminadas.

***

No dia 26 de setembro, neste canal, eu tomarei a palavra, após um período de silêncio, porque METATRON,
MIGUEL e, eu diria mesmo, o conjunto de tudo o que é a Luz Vibral, de todas as partes, de todas suas

parcelas, de todos seus constituintes, iremos então nos comunicar com vocês, por intermédio do Conclave
Arcangélico, por intermédio da Irradiação da Fonte, por intermédio da Irradiação do Sol e da Terra reunidos,

por intermédio dos 24 Anciãos e do conjunto das Estrelas, como por todas as Forças que eu não posso
nomear tais como elas são importantes.

Naquele momento, vocês terão cumprido um caminho importante para a Luz.
Vocês terão percebido, em consciência e em Verdade, o peso da Ilusão que lhes será aliviado.

Vocês terão reencontrado, como isso foi dito, sua humanidade e seu Amor.
Porque tudo o que vai ser descartado naquele momento, será, de algum modo, menos peso, menos barreiras

para manifestar o Amor.
Então vão ao sentido do que vem.

Vão ao sentido desta Verdade porque é a única.
Todas as outras são verdades efêmeras que lhes foram instruídas, e mantidas, e criadas pelo medo, quaisquer

que sejam.
Vocês não são seres de medo, vocês são seres de Amor.

Mesmo se sua vida lhes demonstrou, até agora, o contrário, mas tudo isso completamente terminou.
Então, lhes é preciso fé.
É-lhes preciso coragem.

É-lhes preciso Abandono.
É-lhes preciso humildade.

É-lhes preciso viver o Amor e ser penetrado pelo Amor.
CRISTO vem para isso.



A Espada da Verdade vai transpassá-los.
Então é inútil, porque não haverá qualquer lugar onde fugir, vocês não podem fugir de vocês mesmos porque

vocês são seres de Eternidade.
Vocês não podem se colocar ao abrigo da Luz.

Vocês apenas podem aceitar que a Luz faça de vocês o que vocês são e que faça, por completo, desaparecer
o conjunto dos medos.

Mesmo se o coletivo vai manifestar, é claro, elementos que, à primeira vista, podem parecer-lhes terríveis, mas
não há nada de terrível no Amor.

É apenas justamente a ausência de Amor que elimina de maneira terrível.
Tudo o que é Amor será cultivado.

Tudo o que será Amor irá se estabelecer inteiramente.
Não há qualquer dúvida, nem qualquer possibilidade em relação a isso.

***

Eis o que eu tinha para dizer-lhes.
Minhas palavras estarão muito claras.

Eu voltarei certamente, durante este período que nos separa de nosso encontro formal, uma ou duas vezes,
sem o dizer, simplesmente para ajustar o que vocês estão prestes a viver, em função dos eventos, Interiores

como exteriores.
Então eu abro agora com vocês um espaço de comunicação pelas palavras, a fim de que, se existem, em

relação a este período, elementos importantes que lhes pareçam não respondidos, eu possa ali responder.
Mas que essas perguntas sejam referentes ao conjunto dos Irmãos e Irmãs e não à sua pequena pessoa.

Então, meus Filhos bem amados, eu escuto com atenção o que vocês têm a me perguntar.

***

Pergunta: qual é o papel das Embarcações que podemos ver no céu, à noite?

Meu Filho, como isso já foi anunciado, desde o Arcanjo MIGUEL, em setembro do último ano, foi-lhes dito que
o conjunto das Embarcações da Confederação Intergaláctica se aproxima de sua Dimensão.

Evidentemente as Embarcações denominadas ‘Mãe’, nas quais eu me tenho, não podem se aproximar bastante
de sua Dimensão, sem efeitos desastrosos, porque o afluxo de Luz seria bastante importante.
Existe, em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos de Luz, certa variedade de seres.

Alguns são chamados de Anjos do Senhor ou Anjos da Transição.
Estes são aqueles que se manifestam, de maneira privilegiada desde o mês de setembro, por diferentes

ondas, em diferentes locais, e que respondem à noite à sua saudação e à sua consciência.
Estes são os Anjos do Senhor [Vegalianos].

Esses Anjos do Senhor se têm prontos.
Eles têm um papel específico no que está prestes a se estabelecer e nos momentos em que alguns corpos ou

algumas consciências terão necessidade de serem levados e conduzidos para outros lugares, para vários
outros lugares.

Isso não se refere, é claro, ao conjunto da humanidade.
Mas sua presença confirma o retorno da Luz e estabiliza, de algumas maneiras que lhes são próprias, segundo

sua origem, as energias Vibratórias específicas da Luz.
Dessa maneira, sua presença é a testemunha e o marcador de sua intervenção a vir.

Naturalmente, além dos Anjos do Senhor, existem outras formas de Luz chegando aos seus Céus, da Luz
Unificada, de diferentes povos estando aí para, eles também, participar do momento vindo, ao que está prestes

a se revelar de maneira final.
Mas, lembrem-se de que, se vocês são observadores, vocês poderão saudar essas Embarcações e eles irão

lhes responder sempre por uma luz.
Eles se aproximam progressivamente deste Plano.

Eles percorrem a atmosfera deste mundo.
Eles atravessaram as últimas etapas de sua aproximação.

No momento não se trata ainda de Embarcações que vocês chamam de ‘Mãe’, mas, muitas vezes, de cápsulas
individuais ou de Embarcações podendo comportar, pelo seu tamanho reduzido, poucas almas.

Mas as coisas estão prestes a mudar.



Eles participam do desdobramento da Luz à sua maneira, por sua presença.
Do mesmo modo que, por sua presença aqui sobre a Terra, vocês realizam também, à sua maneira, o retorno

da Luz.

***

Pergunta: durante o impacto da Luz, qual proporção da humanidade irá trasladar?

Meu Filho bem amado, a totalidade da humanidade viverá o ‘face a face’.
Cada um irá, como isso lhes foi dito, onde se coloca sua Vibração.

Alguns de vocês são mais leves do que outros.
Alguns de vocês estão prontos para reviver a Unidade inteiramente.

Outros não estão prontos, porque sua alma está ainda voltada para a atração da matéria.
Isso não é condenável em si, mas este ‘face a face’ refere-se ao conjunto da humanidade.

Mesmo os seres que irão manifestar todas as formas de violência, eles também são referidos a esta
translação.

Não existe qualquer forma de vida que tenha sido esquecida.
É o conjunto da humanidade que vive o retorno da Luz, sem qualquer exceção.

***

Pergunta: qual diferença existe entre o fato de Esposar ou de Viver a Luz?

O fato de Esposar quer dizer que, em alguma parte, antes de Viver a Luz, vocês constatam que algo de exterior
a vocês (é o ponto de vista da lagarta), que uma borboleta chega e que esta borboleta não tem nada além dela

mesma.
Naquele momento, vocês Esposam a borboleta.

Mas existem lagartas que vivenciaram uma preparação mais intensa do que outras e elas sabem que já são
borboleta.

Elas não têm então nada a Esposar porque isso já é Interior a elas.
Mas o resultado é o mesmo: é a Revelação da Luz.

***

Pergunta: o que acontece com a lua neste momento que emite luares particulares?

Meu Filho, todos os Céus se modificam: o brilho das estrelas, a localização das estrelas, a localização do sol e
da luz.

Todo o céu vai ser invertido.
A Luz chega e se revela.

Muitos de vocês começam a ver aparecer, não mais somente sob forma de descida ou de viagem de
Partículas Adamantinas, mas de nuances de Luz estando presentes.

Então, isso se traduz, é claro, por esses sinais no Céu e por esses sinais sobre a Terra, que são apenas suas
primícias em relação à intensidade do que eles serão dentro de algumas semanas.

Então, sim, é claro, isso é apenas a Ilusão que desaparece e não a Vida.
Deste modo, os Céus se modificam e a Terra se modifica.

É a Libertação.
Quando vocês levam seu olhar ao Céu (seja o olhar dos olhos, seja o olhar Etéreo ou o do Coração), a mesma

coisa aparece-lhes, ou seja, a iminência do que está prestes a acontecer.

***

Pergunta: as Almas que deixaram este plano há algumas semanas, têm a possibilidade, hoje, de conectar
diretamente seus Corpos de Estado de Ser ou há outras etapas?

Então, tudo depende das Almas, mas, as Almas que deixaram esse corpo estão totalmente liberadas, já desde
mais de várias semanas.

Agora, algumas Almas conectam o Espírito imediatamente.



Agora, algumas Almas conectam o Espírito imediatamente.
Outras estão, em qualquer parte, em trânsito, a fim de se acolherem e de viverem, juntas, esta Liberação.

Mas, nenhuma Alma mais está confinada.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, Irmãos e Irmãs de Espírito, eu voltarei então a falar-lhes, mas eu lhes dou, além de
minhas palavras, encontro para esta Comunhão que será uma Celebração, no dia 26 de setembro, à hora que

lhes foi dada por METATRON.
Naquele momento, nós estaremos reunidos durante uma hora e meia do seu tempo terrestre [das 06h00 às

07h30 da manhã – hora de Brasília; das 10h00 às 11h30 da manhã – hora de Lisboa].
A primeira hora irá se traduzir pelo que vocês realizam, já, todo dia, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;

18h00 – hora de Lisboa], aqui e em outros lugares.
Mas esta Comunhão não dirá respeito unicamente à Luz Vibral (reunida em sua Tri-Unidade, reconstituída), mas

nós realizaremos, juntos (bem além deste plano humano) a Nova Aliança, Aliança de Fogo, Aliança do Amor.
Nós estaremos então, juntos, e vocês e nós, em Silêncio durante uma hora e eu tomarei a palavra no final desta

Celebração.
Esperando que o melhor do Amor se revele para vocês e se estenda para vocês.

O conjunto das Estrelas e eu mesma iremos propor, de imediato, aí, um momento de Comunhão.
Essa será minha maneira, para mim, de antecipar a Celebração de 26 de setembro.

Então, todas minhas Bênçãos os acompanham e estão em vocês porque eu estou em vocês.
Eu lhes digo então até muito em breve.

... Efusão Vibratória ...
Eu Amo todos vocês, sem que ali haja a menor exceção possível, do mesmo Amor.

Até breve.

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

ÁUDIO:
   MARIE_11-08-2011 por autresdimensions

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

NDR: a próxima intervenção de segunda-feira, no dia 26 de setembro de 2011, irá acontecer então em dois
tempos: das 11h00 às 12h00 [das 06h00 às 07h00 da manhã – hora de Brasília; das 10h00 às 11h00 da
manhã – hora de Lisboa], intervenção Vibratória conjunta de MIGUEL, CRISTO e MARIA (e do Conclave

Arcangélico, do Conjunto dos Anciãos, das Estrelas).
Depois, das 12h00 às 12h30 [das 07h00 às 07h30 da manhã – hora de Brasília; das 11h00 às 11h30 da manhã

– hora de Lisboa], intervenção “Verbal” de MARIA.
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O

linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html permitirá deduzir seu horário local.

***

(*) – Mensagem de MARIA (07.04.2005):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1148

http://www.dailymotion.com/video/xkhrdw_marie-11-08-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xkhrdw_marie-11-08-2011_webcam
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-7-de-abril-de-2005
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1148
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -
“Eu venho, hoje, simplesmente para incentivá-los. Hoje, a Porta está aberta. Há apenas que se centrarem neste Templo.” 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Meus Filhos bem amados, como eu lhes disse, eu volto antes de 26 de setembro e eu venho também em
função do desenrolar, do desdobramento da Luz e da abertura da Porta de CRISTO, no nível da Terra, da

revelação e da chegada de Yerushalaïm.
Então, eu venho trazer-lhes, com todo o meu Amor de Mãe, as palavras de Alegria e as palavras de Graça.

Eu venho dizer para prepararem-se para a Alegria porque o que está chegando é Alegria.
Eu venho dizer para abrirem o seu Coração para a Luz, para atravessarem a Porta porque chegou o momento

de viver a Alegria.

***

Este mundo foi privado, há muito tempo, da Alegria do Espírito e do Amor.
Este mundo foi o campo de uma série de experiências.

Essas experiências (das quais vocês participaram) não são a Verdade.
Isso, vocês esperam, vocês presumem, vocês pensam ser.

Seja o que for, isso vai, agora, chegar à sua Consciência.
Então, é preciso que se preparem.

Qual é esta preparação:
Preparar-se simplesmente para serem a Alegria, para serem a Vida e para serem a Natureza da sua própria

Presença.
Nada há para preparar no exterior.

MARIA - 25 de agosto de 2011 - Autres Dimensions

https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Canalisation_-_20110825_-_MARIE.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-zFNpATm_qYM/UzXsvPj7PbI/AAAAAAAAEVc/CuJs6_1BMf8/s1600/000+Maria+-+25.08.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Nada há para preparar na sua cabeça.
Há, apenas, a preparação no Coração: manter o Coração amoroso e aberto para viver o retorno da Alegria.

Tudo isso está chegando agora a grandes passos e, eu diria, com força e estardalhaço e, o que se estilhaça
não é o Coração.

O que se estilhaça é, justamente, o que não é do Coração.
Então, resta a vocês acolherem a Unidade e a Verdade, para vivê-la.

É nesse sentido que eu venho incitá-los a se prepararem.
A preparação não tem necessidade de nada do exterior.
A preparação não tem necessidade das circunstâncias.

Ela apenas precisa que vocês estejam presentes e amorosos, que vocês estejam entre os Quatro Pilares,
lúcidos e conscientes de cada momento.

Doravante, que a sua esperança seja colocada nesta Alegria que (mesmo se vocês ainda não a conhecerem)
lhes foi prometida e que está chegando, realmente.

***

Isso também, para vocês, é a oportunidade de ouvir o Apelo.
O Som da Alma, o Som do Espírito, o Som da Terra, o Som do Céu, as Trombetas ressoam cada vez mais.

Elas são, elas também, um Apelo para a preparação de vocês.
Elas são um Apelo para entrarem no Amor e para entrarem no acolhimento.

Como foi dito pelos Anciãos, os tempos estão se encerrando sob os seus olhos.
Naturalmente, vocês sempre podem acreditar que nada está aí e, no entanto, olhem.

Olhem em vocês.
Estejam atentos ao que vibrar no seu Coração.

Estejam atentos a esta Alegria que vai emergir, para aqueles que ainda não vivem isso.
Vocês vão se aliviar.

Se vocês aceitarem e aquiescerem a esta preparação do Coração, tudo vai, agora, pôr-se em prática, em
vocês, para permitir-lhes viver, para permitir-lhes acolher a Verdade.

Não é mais tempo, agora, de ser ambíguo.
Não é mais tempo de escutar o que dizem os seus medos.

Não é mais tempo de escutar seja o que for ao redor de vocês.
A única coisa para escutar é o seu Coração.
A única coisa para seguir é o seu Coração.

***

Assim, a minha Presença, esta noite, tem simplesmente, por função, lembrá-los disso.
Eu sei que muitos de vocês aguardam, ainda uma vez (com esperança ou com medo), o que está chegando,

mas, eu lhes digo, enquanto Mãe, que o que está chegando é apenas Alegria.
Se, vocês mesmos, estiverem preparados na Alegria, se, vocês mesmos, aceitarem que vocês são apenas a
Alegria, então, vocês irão viver esta Alegria, mesmo se, por enquanto, ela puder lhes parecer (para alguns de

vocês) muito afastada da sua vida, do que vocês percebem.
Escutem os seus Irmãos que já veem a Luz branca, presente por toda parte.

Escutem os seus irmãos que ouvem o Som da Terra e o Som do Apelo do Espírito.
Observem.

Observem, em vocês e ao redor de vocês, tudo o que evoca esta Alegria.
Naturalmente, as pessoas que estiverem no medo vão querer, a todo preço, que vocês sintam medo, porque o
medo é o melhor meio (para essas pessoas) de se nutrirem e de se manterem na ignorância da sua natureza

profunda que é a Alegria e o Amor.
Então, cabe a vocês saber o que vocês querem seguir: vocês mesmos e a Alegria do que vocês são, ou

aqueles que lhes falam do medo e que mantêm o medo.

***

Gradualmente, vocês irão perceber, na sua Consciência, que, no final e na finalidade, tudo se resume,
simplesmente, na Presença do Amor ou na presença do medo.

Vocês não podem optar por outra coisa senão pelo Amor ou pelo medo.
Então, se vocês derem um passo para o Amor (mesmo se, por enquanto, vocês não viverem a Alegria nem a

Unidade, ainda), na hora em que a Unidade chegar a vocês, então, ela irá se manifestar em vocês.



Mas, para isso, é preciso que eu repita a vocês: “não tenham medo.”.
Não fiquem mais condicionados pelo que condicionou este mundo.

Vão, firmemente, para a Alegria e deixem a Alegria invadi-los.
Para isso, nada mais é necessário senão o seu próprio Coração.

Nada há para procurar fora do Coração.
É preciso ir (como isso foi dito) cada vez mais para a simplicidade porque, na simplicidade, a Alegria e a Luz

vão surgir com uma evidência (e com tal evidência) que, naquele momento, vocês irão se perguntar, até
mesmo, como vocês puderam ficar sem isso.

Então, estejam atentos.
Como foi dito, vigiem e orem.

Isso significa, simplesmente, estar lúcido e estar nesta esperança do Amor que está vindo para vocês.
Quer vocês já o tenham vivenciado, ou não, não tem mais importância, pois vocês irão vivê-lo.

Há apenas que não deixar se instalar qualquer coisa que possa chegar como resistência, o que poderia vir a
aflorar nos medos que vocês ainda não tivessem esvaziados.

Há apenas que não dar chance a eles, vocês não são isso.
Cabe a vocês saber o que vocês querem olhar.

Cabe a vocês escolher entre o medo e o Amor, e essa é realmente a única escolha, a única Verdade.

***

Eu venho, hoje, simplesmente para incentivá-los.
A quatro semanas do nosso encontro, eu venho pedir a vocês, enquanto Mãe, para serem a Alegria, para

encarná-la, aqui, sobre esta Terra, neste corpo, seja qual for o estado deste corpo.
Eu venho pedir-lhes para serem a Alegria, sejam quais forem os medos que ainda estiverem aí, mas que vão

ser iluminados e que, simplesmente, vão ser banhados no Amor e na Alegria.
Eu venho pedir-lhes para estarem vigilantes e na oração, aquela do Coração aberto e amoroso.

Eu venho dizer-lhes para não perderem tempo com o alarido do mundo, que é apenas o alarido da Ilusão que
está desmoronando.

Lembrem-se de que, seja o que for que viver o seu corpo, seja o que for que viver a sua personalidade, em
cada um de vocês (sem qualquer exceção) há um Centro e esse Centro é Amor e ele está aí, de toda a

Eternidade, mesmo se estiver escondido e confinado.
Hoje, a Porta está aberta.

Há apenas que se centrarem neste Templo.
Seja qual for este corpo (seja qual for a sua leveza ou o seu peso), sejam quais forem os medos (que ainda

animam a sua vida ou a sua personalidade), sejam quais forem as provas, lembrem-se de que a Luz e a Alegria
são a Inteligência Suprema que é a solução para absolutamente tudo.

***

Vocês (por vocês mesmos, em meio à personalidade), vocês nada mais poderão fazer e cada vez menos.
Somente o Amor pode tudo e poderá, cada vez mais, fazer tudo.

É isso que é preciso esperar e é isso que é preciso se revelar, em vocês, porque essa é a única Verdade.
Todo o resto apenas faz parte (como eu disse) dos seus medos, dos seus condicionamentos, das coisas que

estavam, justamente, ligadas à ausência do Amor.
Mais uma vez, não julguem ninguém e ainda menos vocês mesmos.

Contentem-se em acolher e em viver a Graça.
Seja qual for o estado do corpo, seja qual for o estado do momento, há um momento inscrito em vocês que

transcende totalmente tudo isso.
Vocês apenas têm que se conscientizar disso (ou seja, que estar dentro e não no seu exterior) e isso está

presente, cada vez mais, no seu Coração, não nas ideias, não no futuro, não na vida ordinária, mas, no entanto,
no ordinário da vida, despojado de todo o resto (ou seja, despojado de tudo o que não é da Vida) porque, se

vocês viverem então esse Reino dos Céus (esta Graça e esta Alegria), todo o resto irá decorrer daí, sem
exceção alguma.

Então, naquele momento, vocês não poderão mais ser afetados seja pelo que for que estiver vindo de vocês,
como do exterior.

Vocês irão se tornar esta Alegria e este Amor, na totalidade, pois essa é a sua Natureza e a sua Essência.
E isso é agora.

***

Este é o simples lembrete que eu queria transmitir entre vocês, hoje.



Mantenham, no sentido mais nobre, a fé.
Não uma fé cega, mas a fé no que vocês São: Seres de pura Luz, Espíritos idênticos ao Grande Espírito, à

FONTE, imutáveis e eternos.
Essa é a sua Natureza, bem além dos véus da carne.

Os véus que se rasgam, agora, totalmente, e que se deixarão ver (e viver) a Verdade do que eu lhes digo, se
vocês ainda não viverem isso.

Mas, não se esqueçam de que, para vivê-lo, é preciso aquiescer.
Não se esqueçam de que, para vivê-lo, é preciso vivenciar que vocês não são o menor dos seus sofrimentos

(que, no entanto, parecem-lhes tão prementes), que vocês não são o menor dos seus medos (que ainda
podem habitá-los), que tudo isso são apenas projeções de vocês mesmos em uma Ilusão total e, é em meio a

esta Ilusão que é preciso vencer a Ilusão.
Mas, este “vencer” não é um combate.

É justamente uma capitulação, e é esta capitulação à Alegria e à Graça que irá vencer a Sombra, seja ela qual
for.

Isso não é um combate.
É uma compreensão da Consciência e uma vivência direta do que vocês São.

***

Eu vou parar aí, esta noite, a minha mensagem.
Eu voltarei também (sem lhes dar a data), provavelmente ainda duas vezes, durante o mês que vai transcorrer.
Lembrem-se de que vocês sozinhos podem entrar no seu Coração, mas, lembrem-se também de que, no seu

Coração, vocês nunca mais estarão sozinhos, pois vocês serão o Amor e o Amor é tudo.
 É apenas fora do Coração que ainda pode existir (e ainda irá existir) o medo, o sofrimento, a dor, mas, a partir

do momento em que vocês penetrarem na Porta Estreita, então CRISTO ali está.
A Luz branca já está ali e, ali, não há qualquer abertura para o mínimo medo, para o mínimo sofrimento, para a

mínima Sombra, pois a Luz ilumina tudo e o Amor é tudo.

***

Eu voltarei (aqui, neste espaço) dentro de alguns minutos para acompanhá-los no seu alinhamento.
Como eu disse (há dois ou três meses), eu estou presente, agora (mesmo para aqueles que não estão

conscientes disso), a cada momento em que vocês conectam com a Merkabah Interdimensional, com esse
Corpo de Luz da humanidade.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, aquele que vocês São.

... Efusão Vibratória ...

Até logo.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articledd01.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-25_aout_2011-articledd01.pdf
25 de agosto de 2011

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net

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

http://www.portaldosanjos.net/
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-25_aout_2011-articledd01.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articledd01.html


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, que a Paz e o Amor estejam em vocês.
Hoje, eu venho por duas razões: a primeira é para continuar a dar-lhes os elementos que podem talvez ajudá-

los, em função do que vocês atravessam, neste período, cada um de vocês, sobre a Terra.
E a segunda é para abrir, com vocês, um espaço de questionamento referente, justamente, ao que vocês

vivem, em vocês.
Várias de minhas Irmãs exprimiram-se entre vocês: nós as denominamos, com vocês, as Estrelas.

O Anjo METATRON, também, falou-lhes da Estrela que anunciava a Estrela.
A palavra Estrela, em nossa boca, não tem a mesma significação do que entendem aqueles que vocês

chamam de cientistas.
Uma Estrela não é somente um sol, é também uma Consciência.

Uma Consciência que pode se manifestar, em vocês, por Vibrações, por percepções.
A Estrela é também o que se vê na noite.
A Estrela é o que brilha no firmamento.

No momento em que a Estrela que anuncia a Estrela aproxima-se de vocês, vindo cumprir as Escrituras, alguns
de vocês que vivem estados que são particulares e que podem às vezes ser totalmente ao oposto do que

vivem outros, entre vocês.

***

Saibam reconhecer que muitas coisas estão prestes a mudar, em vocês, assim como em suas Vibrações
como em suas percepções próprias de sua Consciência.

Muitos elementos põem-se em prática, em seus Céus e também em vocês, permitindo à Luz, não somente se
revelar, mas iluminar, em vocês, seu Coração.

A Estrela que anuncia a Estrela vem também anunciar o Coração, a abertura do Coração à nova Dimensão, à
nova Vida.

Então, é claro, cada um de vocês vai acolher, de maneira muito diferente, a chegada da Estrela.
Isso vocês o constatam, quaisquer que sejam as manifestações que vocês vivem.

Elas são às vezes desconcertantes, às vezes muito intensas e às vezes ao contrário, é claro, do que vocês
poderiam chamar de Alegria ou de Luz.

Tudo isso está, de algum modo, diretamente ligado às mudanças em curso, em vocês, e que vêm fazer
transformações.

E, obviamente, cada um de vocês aceita, com mais ou menos graça, essas transformações.
Daí resulta a influência da primeira Estrela, aquela que vem anunciar a Estrela em sua Consciência.

***

A abertura da Porta do Coração, ao nível das costas (ndr: ponto KI-RIS-TI) permite, segundo o que vocês têm
a viver, prepará-los para a mudança.

Esta mudança é, antes de tudo e acima de tudo, uma mudança da Consciência.

MARIA - 9 de setembro de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-gOaDpy2y1cE/UYHROMkr_uI/AAAAAAAABgE/j1Jo_fX9aUU/s1600/Maria112.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A Consciência que vai reencontrar sua Eternidade e sua Multidimensionalidade, propiciando-os viver a
Liberdade, propiciando-os viver o que é a verdadeira Vida.

Dessa maneira, é claro, o que é antigo pode (segundo o que ainda existe, em cada um, de laços, de entraves)
tornar-se mais pesado, ou, ao contrário, mais leve, segundo sua faculdade, muitas vezes inconsciente, para

viver este período.
É este período que o bem amado João denominou o ‘choque da Humanidade’ e o que algumas de minhas

Irmãs Estrelas chamaram de ‘a noite negra da alma’.
Então, é claro, cada um de vocês está em sua própria etapa da noite escura da alma, em sua própria etapa de

vivência da Luz.
Isso se traduz, para cada um, por manifestações que podem ser diametralmente opostas, mas que, estejam

certos, para cada um, contribui para estabelecer-se na Consciência da Liberdade.
É, então, uma fase preparatória que foi aberta.

***

O desdobramento da Luz, desde agora quase um mês, permite, justamente, reajustá-los, com mais ou menos
facilidade, com mais ou menos felicidade, com mais ou menos dificuldade, também.

Guardem presente na mente que é a finalidade que é importante, que não é o que vocês atravessam, neste
momento (mesmo o mais alegre ou o mais austero), mas que é bem a Estrela que vem anunciar a Estrela, que

vem abri-los à Multidimensionalidade.
Todos vocês têm, em graus diversos, esta vivência, esta preparação, mais ou menos longa, mais ou menos

feliz, mais ou menos difícil, dependendo do que afetou seus próprios quadros habituais de vida.
Retenham que o caminho percorrido, nesta Dimensão, não lhes aparece ainda em sua plena majestade,
porque alguns de vocês ainda estão presos nas armadilhas da personalidade, nas armadilhas de alguns

apegos, de alguns sofrimentos.

***

Lembrem-se da finalidade.
A finalidade é a Liberdade.

A finalidade é a Consciência Unificada, é a Alegria, é o Amor, mesmo se, hoje, vocês não estão da Alegria,
mesmo se, hoje, vocês não percebem o Amor.

A finalidade não pode ser outra além dessa.
Lembrem-se, então, naquele momento, de seus momentos de abertura, de Alegria, de Paz.

Alinhem-se, em si mesmos, com a Merkabah.
Alinhem-se, em si mesmos, com o Cristo e vocês poderão reencontrar, muito rapidamente, esta Alegria interior.

Pode-se dizer que o Amor nunca esteve tão próximo de ser revelado, na totalidade, à sua Consciência.
Independentemente do ritmo que isso tome para vocês, não esqueçam jamais disso.

Os sinais do Céu e da Terra tornando-se cada vez mais intensos, a cada dia, a cada hora, trará sua mensagem
da chegada da Luz.

Então, de alguma forma, tentem esquecer-se de si mesmos.
Se sua Consciência lhes diz que está difícil, se sua Consciência resiste, se sua Consciência não sente a

Alegria tão esperada, lembrem-se: a finalidade, ela estará aí, em toda sua Glória, em toda sua Beleza.

***

O momento é para a Ressurreição.
Isso não é uma palavra em vão.

Isso não é uma promessa para um futuro distante, mas é a própria promessa do instante presente, a partir do
momento em que seu olhar volta-se para além das aparências deste mundo e para além das aparências de sua

própria vida.
Então, naquele momento, vocês irão contemplar a Luz Interior, aquela da Fonte, aquela do Filho e aquela que

corresponde à minha Presença ao lado de vocês.
Minha Presença que se reforça, para cada um de vocês.

Pode ser que, entre vocês, alguns já percebam como um afago, como um arrepio aparecendo do lado
esquerdo do seu corpo.

Não, vocês não estão sonhando, é bem a minha Presença que chega a vocês, progressivamente, a fim de
realizar, no devido momento, o meu Anúncio.

A abertura da Porta posterior permitiu criar um corredor de comunicação entre mim e vocês.



Nós já lhes dissemos que nós nos temos à borda de sua Dimensão.
Aí tampouco, isso não é uma palavra em vão, mas isso é a estrita Verdade e, naturalmente, como todo

reencontro (seja amoroso, nesta Dimensão, ou espiritual, é claro), há sempre, nas primícias deste reencontro,
um pequeno choque no Coração, uma apreensão, uma nostalgia porque a Consciência sabe que ela vai mudar

irremediavelmente.
Então, é evidente, segundo sua faculdade para aceitar estas mudanças e esta novidade, isso pode ser mais ou

menos fácil.
Mas retenham que estou ao lado de vocês, ao lado de cada um de vocês.

***

Deste modo, é claro, pela razão, isso pode parecer impensável, ou absurdo.
Em sua Dimensão, isso é absurdo, mas nada é absurdo para o Plano da Luz.

No estado multidimensional onde eu estou, eu os conheço todos, pessoalmente, e eu lhes asseguro que,
vocês também, quando vocês estiverem neste estado de Consciência, vocês irão reconhecer-se e vocês irão

conhecer-se uns e outros, aqui como em outros lugares.
Não há, aí, nada de extraordinário: isso se chama a Unidade.

Então, é claro, independentemente do que vive sua Consciência, independentemente dos sobressaltos ou da
Alegria, independentemente da raiva ou da tristeza, independentemente da capacidade para estabelecer-se na
Alegria ou não, minha Presença está ao seu lado e isso vai se tornar cada vez mais perceptível e cada vez mais

nítido para vocês.
Será preciso dizer-se, naquele momento, que efetivamente, vocês não estão sonhando.

Não se atrasem para ver-me em seu Céu, mas preparem-se para ver-me aparecer ao lado de vocês, de cada
um de vocês.

E o que talvez muitos começam a perceber é apenas minha chegada e meu Anúncio.

***

Portanto, regozijem-se, vocês nada têm a temer, vocês têm apenas que viver o instante presente.
Vocês nada têm a projetar, tampouco, em um futuro, já que isso acontece agora.

E lembrem-se também de que eu irei intervir antes da mudança entre as duas Estrelas.
Naquele momento, todos vocês, onde vocês estiverem, qualquer que seja seu estado de resistência ou de

Alegria total, de oposição ou de concordância total, vocês irão me perceber Vibratoriamente.
Em qualquer caso, todos, vocês irão ouvir-me e me perceber.

Portanto, não tenham receio porque o que vem é pura Luz, não tenham receio porque o que vem é pura
Liberdade.

Somente a personalidade pode manifestar, exprimir um medo, uma angústia, ou o que quer que seja mais.
Nada há a recear na minha Presença.

Nada há a temer.
Como Mãe desta Dimensão, vocês devem bem saber e aceitar que minha Presença é apenas Amor, a fim de
fazê-los descobrir seu próprio Amor, além da ilusão deste corpo, desta Consciência e do estado que vocês

podem encontrar-se.

***

Portanto, preparem-se para acolher-me.
O que é que isso quer dizer?

Isso quer dizer simplesmente estar totalmente conscientes e lúcidos de cada minuto de sua vida, estar
totalmente conscientes e lúcidos de todas as Vibrações que os cercam e que vocês percebem e estar,

também, totalmente lúcidos e conscientes que, o que quer que vocês estejam vivendo como humor, isso é
apenas temporário e apenas faz, em última análise, anunciar minha Presença e o retorno de Cristo.

Tudo isso está às suas portas.
Tudo isso vocês o vivem em vocês, mesmo sem poder formular palavras.

A intensificação das Vibrações, a intensificação do que acontece sobre a Terra e no Céu, corresponde,
integralmente, à vinda da Estrela.

Uma Estrela é o que brilha.
Uma Estrela é o que emite a Luz do Interior.
Uma Estrela é o que aquece e traz o Amor.

Uma Estrela é a Vida, a verdadeira.



Uma Estrela é a Vida, a verdadeira.
Então o que haveria de temer?

Absolutamente nada.
Somente a personalidade pode ainda atuar para dar medo, para si mesmo ou para os outros.

Evidentemente, muitos de vocês irão viver uma forma de desprendimento, com mais ou menos facilidade, uma
incapacidade para fazer ou realizar certas tarefas.

***

Lembrem-se do que lhes foi dito e estejam conscientes da Luz que chama vocês.
Estejam conscientes do Apelo da Luz.

Qualquer que seja o instante ou o momento em que isso ocorre, vocês têm que ali responder, por sua Lucidez,
por seu Amor e pelo fato de escutar a Luz.

Todo o resto afastar-se-á de vocês.
Tudo o que não é a Luz não pode interferir em vocês, salvo vocês mesmos ali dar peso, salvo vocês mesmos

ali colocar a consciência.
Então, é claro, para alguns dos meus filhos, o combate é turbulento, nesse momento, mas lembrem-se da

finalidade, que é Alegria e Luz.
Tudo isso está, agora, à sua Porta Dimensional.

Estejam conscientes a cada instante.

***

Tentem não se projetar no amanhã, nem no ontem, mas permaneçam totalmente lúcidos de sua própria
Presença.

Não há outra maneira de viver a Alegria.
Não há outra maneira de viver a Paz e vocês são Seres de Alegria, Seres de Paz.

Contentem-se em viver cada instante, com o que a vida lhes traz, com o que a Luz lhes traz, mesmo se vocês
não se apreendem dos prós, dos contras, de uma situação ou de um acontecimento.

Tenham confiança.
Tenham a certeza de que a finalidade é a Luz.

Não pode ser de outra forma.
Isso, nós sempre o dissemos a vocês.

A Estrela vem revelar a Estrela.
Ela anuncia a Estrela.

Ela anuncia a Luz, ela anuncia também o retorno da Unidade.
É isso que está prestes a ocorrer nesta Dimensão.

Como vocês o sabem, vocês são parte integrante da Terra e vocês a esperam.
Vocês esperam que ela também decida viver este processo, inteiramente.

O alarido do mundo deve afastar-se de vocês, cada vez mais, mesmo sendo cada vez mais atordoador a cada
dia.

***

A Alegria está no seu Coração.
A Paz está no seu Coração.

Mesmo se a personalidade diz o contrário e vocês vivem o contrário, isso é falso.
Há apenas, através disso, para aqueles que o vivem, resistências e oposições a superar, a transmutar.

E isso apenas pode se fazer pela Alegria do seu Coração, no instante presente.
Não busquem, tampouco, a Alegria.

Busquem simplesmente estar presente e, naquele momento, vocês serão liberados de tudo o que é pesado,
de tudo o que é denso e de tudo o que atravanca vocês, ao redor de vocês e em vocês.

Isso irá se tornar ainda cada vez mais fácil, desde que vocês coloquem sua Consciência neste instante de
eterno presente.

E aqueles que começam a perceber minha Presença, também, escutem-me, voltem sua Consciência para
mim, ao seu lado e em vocês, e então vocês irão começar a perceber e viver minha Presença, em sua

Presença.
A Porta KI-RIS-TI irá se abrir, cada vez mais.



A Porta KI-RIS-TI irá se abrir, cada vez mais.
As Estrelas irão se ativar em sua cabeça e as Portas irão se abrir em seu corpo.

Tornar-se-á, então, cada vez mais fácil compreender o que vocês vivem e superar as aparências e superar
todas as zonas de oposição e de sofrimento.

Aí está a única Verdade e a Estrela vem anunciar-lhes isso.
Ela vem despertá-los, na totalidade.

E é como de manhã, despertar-se de maneira mais ou menos fácil, despertar-se de maneira mais ou menos
difícil, mas o despertar ocorre, afinal, isso leva um minuto.

Que isso leve muitas horas, que isso seja rápido, que isso seja lento, o despertar é realizado toda manhã e a
manhã que vem é a manhã de um Novo Mundo.

***

Então, o que haveria de temer?
O que teme é a personalidade.

O que teme é o aspecto limitado de vocês e certamente não a parte luminosa que aumenta em vocês.
Eis o face a face.

Eis o choque da Humanidade que vem com a Estrela.
Retenham que a Terra, ela também, vive o que vocês vivem.

Ela vive sua libertação.
O último envelope rompeu-se no Céu, deixando passar a Luz do Cosmos, a Luz da Estrela e a totalidade da

Luz do Sol e das outras Estrelas.
É a isso que vocês são chamados.

É a isso que vocês são chamados a viver, a perceber e isso ocorre também pelo canal de comunicação que eu
abri, em cada um, e que lhes foi aberto, em cada um de vocês, para mim.

Estejam lúcidos.
Eis o que eu tinha para dizer-lhes, hoje.

Minhas palavras são breves, mas elas acompanham, realmente, as primícias, para muitos de vocês, de minha
Presença, ao seu lado e em vocês, não somente como uma impressão, mas como uma realidade da

Consciência.
Cabe a vocês voltar-se para mim, como eu me volto para vocês.

Cabe a nós estabelecermos, juntos, nossa Comunhão, preparando o que foi denominado fusão da Tri-Unidade,
ou a Nova Eucaristia, possibilitando, então, naquele momento, viver esta Comunhão, esta União, na Unidade da

Liberdade.
Eis o que acontece, de maneira muito precisa, não importa o que diz sua personalidade, não importa o que
dizem ainda as algumas zonas de sombra que possam existir em vocês, não importa o que dizem os jogos

sociais, afetivos ou pessoais, que possam existir, para muitos de vocês, ainda.
Aí não está o essencial.

Se esse canal de comunicação estiver funcionando, vocês irão assumir tudo isso com a mesma Alegria, com a
mesma felicidade, qualquer que seja o que lhes encaminha a vida, para viver, estejam certos de que o que ela

envia a vocês é apenas para aliviá-los e para prepará-los para a chegada da Estrela.
Meus filhos bem amados, se existirem em vocês perguntas, eu abro, hoje, um espaço de discussão que será

proveitoso para todos aqueles que irão ler-me, porque eles ali irão reconhecer-se.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: qual seria a sucessão dos acontecimentos nas próximas semanas?

Meu filho, o acontecimento o mais importante é aquele que acontece, em vocês, pela minha Presença ao seu
lado e pela chegada de Cristo, KI-RIS-TI, pela Porta posterior e pela passagem da Porta Estreita.

Todo o resto, todos esses acontecimentos exteriores, não são estritamente nada em relação ao que vocês têm
a viver, em vocês.

E, aliás, da maneira que vocês vivem seus acontecimentos Interiores, irá resultar a facilidade dos
acontecimentos exteriores.

Agora, esta cronologia, em vocês como no exterior de vocês, corresponde totalmente ao que é chamado de
Liberação da Terra, de Liberação do Sol: a ativação dos elementos da Terra, dos elementos presentes no Éter

e também no Sol, e seus jogos e interações, vindo trazer minha Presença e o Apelo da Estrela.
Isso irá se traduzir, é claro, por sismos e por perturbações, no Interior de vocês como sobre a Terra.

A Terra libera-se de suas últimas resistências, da mesma maneira que cada um de vocês se libera de suas
últimas resistências, com uma aparente facilidade, ou uma aparente tristeza, mas o resultado é o mesmo, a



finalidade é estritamente a mesma: é a Alegria da Liberdade reencontrada.
Dessa maneira, querer dizer que tal dia vai acontecer isso ou aquilo, nada mais significa.

Eu peço a vocês simplesmente para guardar que eu estou ao seu lado e que isso vai tornar-se cada vez mais
flagrante.

A partir daquele momento, mais nada poderá afastá-los da Paz Interior.
*

Resta apenas viver o que vocês têm a fazer, aqui, sobre esta Terra, estando conscientes e lúcidos de nossa
Presença.

Então, nesse calendário, tudo está inscrito em um período de tempo muito curto.
Isso lhes foi anunciado pelos Arcanjos, por um grande Ser, denominado SERETI e também pelos Anciãos ou

pelas Estrelas.
Lembrem-se simplesmente de que, quanto mais vocês entram em vocês, quanto mais vocês tomam

consciência do que vocês são, e da minha Presença ao seu lado, mais vocês irão facilmente ao que se
desenrola, agora, sobre a Terra.

O conjunto dos elementos vai contribuir, efetivamente, para mudar os mecanismos de vida sobre a Terra.
Isso ocorre, é claro, de diferentes maneiras e com diferentes intensidades, segundo os continentes, segundo

os povos.
E também segundo sua própria Consciência, qualquer que seja o continente ou o povo ao qual vocês irão

aderir, ou aí onde vocês estão.
Vocês irão aperceber-se de que, se minha Presença se tornar cada vez mais perceptível, o resto não terá mais

qualquer espécie de importância, porque isso não representa nada de qualquer maneira.
Então, sobre o desdobramento, o que lhes dizer a mais do que lhes disse o venerável Comandante dos

Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), o que lhes dizer a mais do que lhes disse, desde alguns anos, SERETI?
Vocês têm todos os elementos.

*

Mas lembrem-se de que, agora que a Porta KI-RIS-TI está aberta, e que minha Presença aproxima-se de
vocês, não há mais qualquer obstáculo para a Liberação, total e final, da Terra e de sua Consciência.

Então, digam vocês que é hoje.
E, efetivamente, é hoje.

Assim, é claro, aqueles dos meus Filhos que nada vivem (nem Vibrações, nem Consciência) e que desejam
permanecer em uma lógica linear pertencente a esta Dimensão, e bem, aí também, deixem-nos livres.

Ser-lhe-á feito exatamente segundo sua vibração, mas, no entanto, mesmo entre os mais fechados dos meus
Filhos, muitos vão começar a abrir-se e a perceber minha Presença.

Lembrem-se também de que é durante esses alguns dias, levando-os a alguns dias antes do final de
setembro, que deve acontecer a última onda de liberação daqueles dos meus Filhos que não podem, ou não

desejam ainda, reconhecer a Verdade.
Agora, sigam seu caminho na Paz, porque cada um, ainda uma vez, apenas pode ir aí aonde o conduz sua

Consciência e sua Vibração.
Aqueles que verão, no que chega, destruição, aqueles que verão, no que chega, pretume, o que vocês querem

ali fazer?
Cada um encontra-se, muito precisamente, frente ao que ele próprio criou, sem qualquer exceção, seja em seu

corpo, seja em sua situação afetiva, seja em sua situação material, seja o país onde vocês estão.
Qualquer que seja o elemento com o qual vocês são confrontados, é muito exatamente o que vocês têm a

viver.
Portanto, a partir daí, querer dar-lhes uma data (que, de todo modo, será dada a cada um, intimamente) reveste-

se apenas de uma importância relativa.
Digam simplesmente que é agora porque é agora.

***

Pergunta: você falou da Estrela que anuncia a Estrela. Poderia desenvolver?

Isso significa, simplesmente, que em seu Céu, vocês irão ver uma Estrela.
Que esta Estrela vai modificar sua Consciência e vai abri-los, na totalidade (ou fechá-los, completamente), à

segunda Estrela.
Uma Estrela, assim como eu disse, é alguma coisa que brilha, é alguma coisa que se vê na noite, e alguma

coisa que ilumina (no Interior de vocês, como no Céu).
Não vejam uma Estrela como um sol, eu especifiquei.

Uma Estrela é uma Luz que vem na noite.



***

Pergunta: qual é a segunda Estrela que vem anunciar a primeira?

Ela é aquela que virá cumprir o Fim dos Tempos.
Pela transformação deste mundo na Luz Branca da Unidade, no reencontro entre o Sol e a Terra, no reencontro

entre este corpo que vocês estão ainda e seu corpo de Eternidade, a Ressurreição.

***

Pergunta: vocês faz então referência a dois eventos planetários?

Eu me refiro a duas Estrelas.
O que é uma Estrela?

É o que é visível em seu Céu.
Qualquer coisa que não esteja em seu lugar habitual, como as Estrelas que vocês contemplam à noite no céu.

O efeito mais importante é o que acontece em sua Consciência.
Isso é extremamente preciso.
Minhas palavras são precisas.

Eu não vejo o que lhes dizer a mais em relação a esta Estrela que anuncia a Estrela.
Eu faço sim referência a duas Estrelas, visíveis, sucessivamente, em um tempo próximo, que todos os olhos

verão, mas cujo efeito na Consciência será diferente para cada um dos meus Filhos.

***

Pergunta: o cometa que chega é uma dessas Estrelas?

Meu filho, existem vários cometas que estão a caminho da Terra.
Existiria mesmo, eu diria, um punhado de cometas e de meteoritos que estão se encaminhando para vocês.

Um deles é, efetivamente, a Estrela que anuncia a Estrela.
Agora, lembrem-se de que se vocês não tiverem seus meios científicos de observação do espaço, o que

restaria?
Resta simplesmente uma Estrela visível no Céu.

Uma Estrela particular, quanto à sua cor.
Mas ela nada é, ela é, sobretudo, caracterizada por seus efeitos sobre a Consciência e sobre a Terra.

É isso o mais importante.
Por que vocês querem ali colocar o nome de uma Estrela que explodiu, de um cometa ou de outra coisa?

Não é isso que é importante.
Por outro lado, uma Estrela é uma Estrela.

Uma Estrela é uma Consciência, da mesma forma que existem 12 Estrelas ao redor de sua cabeça.
É um diadema que circunda sua cabeça.

Essas Estrelas, vocês sentem-nas, vocês vivem-nas, a maioria de vocês.
É exatamente o mesmo processo que chega, para vocês, visível em seus Céus.

Agora, é muito importante compreender que, que vocês nomeiem isso de uma forma ou de outra, não mudará
nada a definição que eu lhes dei: uma Luz que brilha na noite, que é incomum e que transforma a

Consciência.

***

Pergunta: a intervenção desta Estrela terá efeitos atribuídos à energia Micaélica, ligada aos cometas, ou
seja, de cortar ao nível das transformações da Consciência?

Sim, meu filho.
Reveja o que dizia o bem amado João: a última Trombeta vai soar, muito em breve.

Naquele momento, o Céu poderá se abrir e a Luz brilhará.



Eu bem disse que uma Estrela é uma Consciência.
O princípio Solar, sobre este mundo, é denominado Sol, ou Logos Solar.

É a Consciência CRISTO / MIGUEL.
É também sua Consciência, de todos os seres humanos ainda confinados sobre esta Terra,

Este Sol que vocês veem no Céu, está também em seu Coração, é o mesmo.
Não há qualquer diferença entre o Sol do Céu e do Coração.

É a mesma entidade.
Não há qualquer diferença, como lhes disseram os Arcanjos, entre eles e vocês, porque eles estão em vocês.
E, como eles lhes disseram, não é uma visão simbólica, não é alguma coisa bonita, mas é a estrita Verdade.

Do mesmo modo, quando eu falo da Estrela, evidentemente, que vocês verão no Céu, é também a Estrela que
está no seu Coração.

É a reunificação de CRISTO, MIGUEL e de MARIA, isto é, de mim mesma.
É por isso que minha Presença, e o canal de comunicação, estão abertos.

É por isso que a Porta posterior do Coração está aberta.
É por isso que a última fusão pode realizar-se.

***

Pergunta: o que você chama de última fusão?

É a fusão da Tri-Unidade dentro do seu Coração.

***

Pergunta: como melhor facilitar esta fusão?

Estando, simplesmente, no instante presente e colocando sua Consciência, se vocês têm a oportunidade de
vivê-la antecipadamente, na minha Presença, ao lado de vocês.

Tudo está ali.
Respeitar também os momentos do Apelo da Luz que serão específicos a vocês, bem além dos seus

espaços de Alinhamento.
Vocês irão sentir (e isso foi dito), cada vez mais facilmente, o Apelo da Luz.

Cabe a vocês ali responder ou não.
Não há melhor maneira de fazer.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus filhos bem amados, eu lhes agradeço pelo seu acolhimento e por sua escuta.
Eu lhes proponho viver um momento de Comunhão e de facilitação da comunicação, ao nível do canal que eu

falei.
Eu estou ao seu lado, doravante.

Eu retornarei, ainda uma vez, antes da data do nosso encontro formal.
Eu os amo e eu lhes digo até logo mais, em vocês, e ao lado de vocês.

************
ÁUDIO:
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu venho a vocês, pela terceira vez, antes do nosso encontro do dia 26 (ndr: 26 de
setembro às 11 horas, hora francesa no relógio [06h00 – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa]).

Eu venho, hoje, falar de vocês e do que vai ocorrer, no interior de vocês, durante este período preparatório ao
nosso encontro Vibratório.

Para muito de vocês, manifestações novas vão aparecer em seu corpo, primeiramente.
Como eu disse, o canal de comunicação, com as Estrelas e comigo mesma, vai se fortalecer.

Seu corpo arrisca fazê-los sentir manifestações, Vibratórias e elétricas, importantes, nas zonas habituais ou
novas, para vocês.

***

Sua consciência vai ser chamada, também, a se modificar.
E esta modificação vai conduzi-los, para muito, a viver reencontros com a Luz, de maneira muito mais

perceptível e sensível do que foi o caso, anteriormente.
Seu sono vai ser substancial.

Seus períodos de Alinhamento serão cada vez mais substanciais.
O apelo far-se-á sentir, pela Vibração desse corpo, e também, do seu Coração.

O conjunto desses processos vai chamá-los a mais Interioridade, a mais ‘soltar’ e Abandono, a mais escuta do
que lhes diz seu corpo, e do que lhes diz sua consciência.

***

Durante esses alguns dias (esta grande semana, digamos), vocês irão viver elementos que vão, de qualquer
parte, confirmá-los em sua caminhada, em seu estado.

O conjunto dessas manifestações será, para vocês, como uma forma de prova Interior da veracidade do que
vocês vivem e do que vocês irão viver.

Sua consciência vai manifestar estados, para muitos, incomuns e diferentes.

***

Durante este período, meu conselho é, sobretudo, estar atentos ao que vocês vivem porque o que vocês irão
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viver, diz-lhes, de certo modo, o que vocês irão viver, neste período que começa em 26 de setembro.
Sejam objetivos.
Estejam lúcidos.

E como lhes disseram alguns Seres, esta semana, sejam Transparentes (ndr: intervenção, em particular, de UM
AMIGO, de 14 de setembro de 2011).

Cultivem, ao máximo, sua Humildade, sua Simplicidade.
Tentem, tanto quanto possível, estar mais alinhado com essas Vibrações e com essas percepções, para

muitos, novas, que vão aparecer.
Vários Anciãos lhes disseram que a Consciência era Vibração.

Será tempo, agora, de conscientizar isso e de viver isso.
De certa maneira, Abandonar-se ao que sua Consciência e seu corpo fazem-nos viver.

Porque o que vocês irão viver é apenas o Reencontro com Aquele que vem.
Com a Estrela.

***

Os sinais tornar-se-ão cada vez mais patentes e cada vez mais intensos.
Isso será como as primícias de um apelo para entrar em sua Eternidade.

Como as primícias de um apelo para experimentar, de maneira mais intensa e mais concreta, a Alegria do seu
Ser.

Porque essas Vibrações, esses fenômenos novos, vão contribuir para chamá-los e para se instalarem, se
vocês o aceitam, em um estado de consciência profundamente diferente do que vocês puderam viver, de

maneira ordinária, ou mesmo em alguns estados.

***

Muitas coisas irão se revelar a vocês, sobre a própria natureza do que é sua Consciência e do que são vocês,
em Verdade.

Muitos de vocês irão começar a perceber, tanto a minha Presença como a Presença de outros Seres, ao seu
lado.

Seja em suas noites.
Seja de improviso.

Tomem por hábito cultivar, naquele momento, a paz, a serenidade e observar e escutar o que está à porta, ao
lado de vocês.

Nesses momentos, vocês irão abrigar, ao mesmo tempo, um sentimento de paz, um sentimento de Amor e a
vivência, real, do Amor.

Nada tendo a ver com o que vocês possam projetar ou imaginar do que é o Amor, e o Fogo do Amor, em seu
Coração.

***

Tudo isso é, portanto, uma intensa preparação, Interior, que, é claro, vai ocorrer, também, sobre este mundo,
na superfície deste mundo.

Tudo isso, nós lhes falamos longamente, abordamos longamente os eventos que estão agora prestes a
desenrolar-se.

Saibam que a única fé e a única certeza que poderão acompanhá-los, naquele momento, encontram-se no
Interior de vocês, em sua própria Consciência, em sua própria Vibração.

Então estejam, mais do que nunca, no Ser, e não mais no fazer e no aparecer.
Não mais em uma agitação exterior.

Vão, obviamente, fazer o que vocês têm que fazer.
Mas encontrem tempo para responder a este apelo da Luz.

Porque é disso que se trata e de nada mais.

***

A Luz vem chamá-los, ela vem bater à sua porta, ela vem dizer-lhes também algumas coisas.
Cada um entenderá de diferentes maneiras o que a Luz vem dizer-lhes.



Então, cabe a vocês destrinchar, decidir, estar à escuta e escutar o que é dito.
Cabe a vocês destrinchar e escutar, também, o que pedem seu corpo e sua Consciência.

Esses momentos vão ver muitas revelações, no Interior de vocês mesmos, e também sobre este mundo.
Lembrem-se de que os dois estão profunda e intimamente ligados, agora, de maneira ainda mais formal e mais

direta.
Muitos de vocês, aliás, tem percebido, já, modificações em suas percepções, seja o som da alma, o som do

Espírito ou ainda os sons emitidos pela Terra ou pelo Céu.
Vocês não estão sonhando: o que vocês entendem é perfeitamente real e concreto.

Isso também representa o Canto e o Apelo da Luz.
O Anjo URIEL lhes falou da sinfonia, porque, mesmo se, em um primeiro momento, isso possa parecer-lhes

como desagradável e não harmonioso, muito rapidamente, todos esses processos vão sincronizar-se, de
algum modo, em sua Consciência e em sua vivência.

***

Durante este período, tenham calma.
Façam a Paz, em vocês.

Façam a Paz, ao redor de vocês.
Isso são, de qualquer forma, elementos importantes para viver, ao melhor, o que vocês têm a viver, durante

este período.
O momento da Luz chegou, inteiramente.

O Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) havia lhes enunciado e anunciado, desde alguns meses.
Naturalmente, todos vocês não têm vivenciado do mesmo modo esta aproximação e esta chegada da Luz.

Mas, hoje, aqueles que ainda não viveram esta aproximação da Luz, vão vivê-la.
E aqueles que já vivem, vão ver reforçar-se, neles, este Apelo da Luz.
Isso não demanda, de sua parte, qualquer previsão, qualquer plano.

Isso não demanda, de sua parte, qualquer medo ou qualquer apreensão, para o que quer que seja.

***

Lembrem-se, naqueles momentos, que somente a Luz é seu amparo, que somente a Luz é sua Alegria, porque
ela é sua Essência, ela é sua natureza, a mais profunda.

Todo o resto, como vocês sabem, são apenas jogos de ilusão.
Então, entrem na Luz porque é a única Verdade.

Deixem a Luz trabalhar em vocês, independente do ela lhes propõe, em vocês e em sua Consciência,
independente do que vive esse corpo, independente do que vivem suas noites e seus sonhos, independente

do que vivem seus reencontros (sejam da carne ou do Espírito).
Tudo isso irá contribuir grandemente, durante este tempo, para prepará-los, de maneira ativa, desde que vocês

mesmos aceitem, no Abandono à Luz, o trabalho da Luz em vocês.

***

A pressão da Vibração, seja das Partículas Adamantinas ou da Radiação do Ultravioleta, tornar-se-á cada vez
mais perceptível para muitos Irmãos e Irmãs sobre a Terra.

Muitos não sabem o que eles vão viver, mas, no entanto, por pouco que haja um mínimo de escuta do que há
para viver, muitos compreenderão, então, que acontece alguma coisa que toca a Consciência, que toca, até

mesmo, os fundamentos da Vida, tal como vocês puderam apreender-se sobre este mundo.
Vocês irão descobrir, em outros termos, o que é a verdadeira Vida: aquela na Luz e pela Luz.

Então, o que haveria de temer de qualquer mecanismo exterior?
O que haveria de temer de qualquer ação deste mundo exterior, em sua Consciência, em seu corpo e em sua

vida?
Da confiança que vocês irão colocar, do Abandono à Luz que vocês irão realizar, durante este período

preparatório, vocês atravessarão o que é para atravessar, de maneira alegre, serena, lúcida e leve.
Há apenas que preparar vocês mesmos.

Há apenas que pretender a Luz que age, em vocês, e que é vocês.

***



Este Apelo da Luz vai, a cada dia, tornar-se cada vez mais insistente.
Portanto, não lamentem e nem lutem contra as manifestações do seu corpo.

Elas são perfeitamente normais e lógicas, elas correspondem perfeitamente à acentuação do processo da Luz.
Dito em outros termos: sua Vibração vai acelerar-se grandemente.

Vocês começarão a perceber outras Dimensões, como nunca.
Vocês entrarão, também, nos processos Vibratórios, desse corpo e de sua Consciência, nunca alcançados.

É preciso estar na fé, a mais total, da Luz que vocês são.
Qualquer elemento vindo do exterior (sejam seus pensamentos, suas emoções ou seu ambiente), não se

esqueçam, por medo, desviam-nos do que vocês têm a viver, neste Reencontro.
Portanto, pensem exclusivamente em Ser, no Reencontro que é para viver.

Disso resultará sua capacidade para abrir a Porta e se encontrar estabelecido, em meio ao seu Coração, na
Unidade, na Alegria, na Paz e na Serenidade.

***

Nada há estritamente a temer para aquele que aceita a Transparência.
Nada há a temer para aquele que se torna como uma criança.

Nada há a temer, tampouco, para aquele que se coloca, na hora, na Humildade e na Simplicidade do que se
aproxima da Consciência e do corpo.

Se vocês vivem isso como uma criança, efetivamente, não há qualquer razão, nem qualquer pretexto, porque
isso acontece de maneira anormal.

Porque, eu repito ainda uma vez, tudo o que se manifesta em vocês é estritamente normal, é o retorno,
justamente, ao estado normal do que vocês são: o retorno da Luz.

Então, não se coloquem questões sobre o mundo.
Não se coloquem questões sobre aqueles que estão à sua volta (mesmo os seres os mais queridos) porque

cada um viverá esta Luz, de diferentes maneiras.
E, quanto mais vocês forem vocês mesmos, nesta Transparência, quanto mais vocês estiverem nesta

Inocência e nesta Infância, mais vocês estarão na Humildade, na Simplicidade, mais tudo o que está ao redor
de vocês irá se banhar na mesma Luz, na mesma Verdade, na mesma Alegria.

Vocês tornar-se-ão, efetivamente, totalmente contagiosos.
Mas se vocês dão peso ao que é pesado, se vocês dão peso a uma apreensão e aos medos, isso arrisca ser

vivenciado, efetivamente, na apreensão e no medo.

***

É neste período preparatório que lhes será feito, muito exatamente, como o que vocês creem, o que vocês
Vibram e o que vocês aderem.

E como lhes disse o Comandante, há apenas fundamentalmente dois estados: o medo ou o Amor.
Mas não o amor no sentido humano.

O Amor, aquele do Fogo, aquele da Verdade da Fonte, aquele de Cristo.
Então, eis o que eu vim dizer-lhes.

Durante este período, independente do que lhes propõe a vida, sua vida, aceitem os presságios, porque são
as condições que vão ser, para vocês, as condições mais propícias para viver esta Paz, para viver esta

intensificação de suas Vibrações, e dos fenômenos novos, que vão todos no mesmo sentido: restabelecer a
Verdade, restabelecer a Unidade e restabelecer o que vocês são.

***

Também, foi dito que não há que buscar a data.
Eu lhes afirmei por muito tempo que antes de determinados eventos, todos, sem qualquer exceção (mesmo

aqueles que me rejeitaram), irão me ouvir.
Depois, é claro, cada um fará o que deseja, o que lhe diz a Consciência, mas ninguém poderá dizer, sobre esta

Terra, que não foi prevenido.
Muitos elementos estão prestes a modificar, sobre a Terra, seja no elemento terra, seja no ar, seja nas próprias
circunstâncias de vida desta Terra, que, como vocês sabem, prepara para viver sua Libertação, que é também

a Libertação de vocês.
Portanto, nada projetem, nada esperem, nada aguardem.



Mas estejam, neste período de preparação, totalmente lúcidos e conscientes do que vem a vocês.
Estejam totalmente lúcidos e conscientes das Vibrações e da Luz que vocês vivem.

***

Se sua consciência coloca-se verdadeiramente sobre isso, então tudo acontecerá na Alegria e no Amor e
vocês viverão o que é para viver na aceitação a mais justa e a mais total.

Porque vocês estarão na Alegria, porque vocês estarão no Amor e não mais no medo.
Seja o que for que lhes pareça contrário, não procurem resistir, não procurem opor-se.

Escutem a Luz.
Escutem a Presença que estará ao seu lado.

Qualquer que seja a manifestação, independente do que vive seu corpo, tudo isso será totalmente justo e
totalmente verdadeiro.

Não haverá qualquer meio, para vocês, de duvidar, exceto se vocês deixam o medo aparecer, exceto se vocês
deixam o medo dominá-los e os conduzir a outra coisa que o Amor.

***

Eis o que eu tinha para dizer-lhes, minha intervenção é muito breve.
Ela prepara, efetivamente, a intervenção múltipla da Luz e das Consciências Unificadas, sobre este mundo.

Se há, em vocês, alguma interrogação, unicamente em relação ao que eu acabo de falar e de expressar, então,
eu os escuto, se eu posso tentar ali colocar um elemento suplementar, para fortalecer sua Alegria, para

fortalecer sua Paz e seu Amor.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Meus Filhos bem amados, eu rendo Graças por sua Presença, aqui e em outros lugares.
Eu rendo Graças por sua escuta e pelo seu acolhimento.

A bênção da Luz os acompanhe durante seu período de Alinhamento onde eu estarei, evidentemente, entre
vocês, cada vez mais próxima.

Mas, desde agora, vivamos um momento de Amor e de Comunhão.
Eu amo vocês, e o Amor e a Luz amam vocês, porque é sua natureza e é sua única Verdade.

Não há outra.
Todo o resto são apenas projeções do medo, projeções da ilusão.

Hoje, tudo isso atinge seu fim.
Retenham que não é o fim, mas sim o início da Alegria e do Amor.

Então, meu Coração vai abrir-se a vocês, na totalidade.
Essa será minha maneira de render Graças.

Eu lhes digo até o dia 26 (26 de setembro de 2011 às 11 horas, hora francesa no relógio [06h00 – hora de
Brasília; 10h00 - hora de Lisboa]), e até dentro de alguns minutos para vivermos, juntos, o Alinhamento

à Merkabah, à Luz e ao Cristo.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu rendo Graças ao Amor.
E eu rendo Graças à sua Presença e à nossa Comunhão.

Até dentro de alguns instantes.



************
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NDR: a próxima intervenção do dia 26 de setembro de 2011, às 11 horas (hora francesa), irá se desenrolar em
dois tempos: das 11h00 às 12h00, intervenção Vibratória junto com MIGUEL, CRISTO e MARIA (e com o

Conclave Arcangélico, a Assembleia dos Anciãos, com as Estrelas). Depois das 12h00 às 12h30, intervenção
“verbal” de MARIA.

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O
linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html permitirá deduzir seu horário local.
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu rendo Graças à sua Presença.

Eu rendo Graças à sua ação, em meio à Unidade.
Eu rendo Graças ao que foi realizado.

***

Eu irei me exprimir, hoje, enquanto representante e porta-voz do conjunto dos Anciãos, dos Arcanjos, das
Estrelas,

E, naturalmente, do conjunto das Forças da Luz Una, presente na Alegria.
Eu serei também a porta-voz da Fonte Una.

Eu venho, hoje, a fim de comungar, com vocês e com o conjunto da Luz Una.
A Porta foi aberta para a chegada de CRISTO, na sua Consciência.

Os tempos terminaram permitindo, hoje, viver, na Consciência que é a sua e que é a nossa, a Unidade, a
Alegria e a Verdade.

Os tempos que terminaram são aqueles do retorno, na sua totalidade, da Luz Una, da Fonte, permitindo pôr fim
à ilusão do tempo e da separação.

***

Então, não podendo mais deter a ação de KI-RIS-TI, em vocês, o momento chegou de viver o júbilo do novo
Nascimento.

Aquele que irá cobri-los de Graças e que irá mostrar-lhes a Verdade do seu Estado Interior, a Verdade da Luz
Una.

Tempo de Graça e de realização que abre, hoje, a nova Porta, aquela dos novos Céus.
Permitindo, a partir de hoje, viver as Núpcias de Luz: aquelas do retorno ao Estado de Ser, à Verdade, à
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Alegria, à Beleza, aqui mesmo, neste mundo.

***

Então, onde vocês estiverem sobre esta Terra, escutem, preparem-se para ouvir o Canto da Luz.
O momento do meu apelo chegou.

Aquele de reunificá-los, inteiramente.
De viver a Alegria, de maneira infinita.

Filhos do Um, Sementes de Estrelas, Luzes do Eterno, nesses tempos realizados, da parte de todos aqueles
que se têm, agora, à Porta desta Dimensão onde vocês estão, nós dirigimos um imenso Canto de Amor,

permitindo conectarem-se e serem ligados à sua Liberdade eterna e à sua Eternidade.

***

Tempos de Paz Interior, como essas Núpcias de Luz que põem fim, para cada um de vocês (à sua maneira, ao
seu modo), à fragmentação e à separação, sendo realizado também, sob os seus olhos e sob os seus

sentidos (aqueles deste mundo).
Permitindo abri-los, na totalidade, ao sentido da Luz e da Unidade.

A hora é para a Liberdade e para a Verdade.
A hora é para o júbilo.

Pela sua Presença, pelo seu Fogo, vocês começaram o mundo da Nova Terra e dos Novos Céus.
Nesses tempos, onde tudo está realizado, a sua Presença, em meio a esta Terra, trabalhou para a Unidade.

É tempo, hoje, para cada um de vocês, recolher os frutos das suas próprias sementes.
É tempo, neste dia, para cada Consciência, de encontrar-se no que ela criou, para o tempo novo: aquele deste

instante.

***

O Fogo do Coração, levado por KI-RIS-TI, e por todos nós, é oferecido ao seu Coração.
Para que vocês possam manifestar a Alegria, a Serenidade e a Beleza.

Nós entramos, com vocês, no tempo da Graça ou, já, em vocês, cada vez mais numerosos entre vocês, de
viver a Alegria da Eternidade.

Nós penetramos, a partir de hoje, a Porta do seu Coração, chamando-os à última revolução, aquela da
pacificação, aquela das suas Núpcias de Luz.

O conjunto dos elementos, do Sol, da Terra, o conjunto das Consciências da Terra e do Céu, trabalha,
doravante, nos mesmos espaços e na mesma Vibração, para o estabelecimento da elucidação, para o

estabelecimento da Criação.
O apelo está em vocês e apenas vem em vocês, sem qualquer exceção.

O que seus olhos veem, no Sol e nos Céus, é precisamente o que se vive e se vê, em cada um.

***

O Coração, vibrando em uníssono com a Luz, vem revelar, no conjunto deste Universo, a sua Majestade.
Vocês são, então, convidados e orientados a viver, a partir de hoje, as Núpcias de Luz.

Ressurreição da Vida Una, Nascimento na Unidade, estabelecido para a Eternidade.
Vocês são convidados ao banquete do Céu e da Terra, ao banquete da Ressurreição.

Nós os convidamos a viver a Alegria, a viver o Amor.
A proclamá-lo, e a declamá-lo, pela Vibração da sua Consciência, pelos seus olhos e pelas suas mãos, pelos
seus pés sobre esta Terra, pela sua cabeça, e pelo conjunto da Consciência Unificada da Embarcação de Luz

reconstituída.

***

Abre-se, hoje, esse tempo da Graça que foi anunciado no mais alto dos Céus, no mais profundo da Terra.
E que se revela, como a Luz que se revela em vocês, sobre a totalidade deste mundo e deste Universo.



Filhos do Um e Filhos da Unidade, nós comungamos, em vocês e com vocês, porque nós estamos, agora,
hoje, conectados pelo Cordão Branco da Unidade, à esquerda do seu corpo.

Vindo chamá-los, pelo seu nome e prenome, aquele da sua Eternidade, além da forma, para viver o Coração,
para viver a Unidade.

Núpcias de Luz, seguindo às Núpcias Celestes e às Etapas [Núpcias Unitárias] (preparações terminadas, hoje).

***

O meu Coração de Mãe, falando em nome do conjunto das Consciências Unificadas, pedindo-lhes para Liberar
o Amor, que é a sua natureza.
Que seus olhos o mostrem.

Que suas atitudes e seus atos sejam esses.

***

Filhos do Um, a coragem e a constância são, neste dia, recompensadas.
Nós que estamos ao seu lado, à sua esquerda e em vocês, falamos e iremos falar, cada vez mais diretamente,

à sua Consciência.
A Luz Inteligente chegou a bom porto, no seu Coração e na sua Consciência, permitindo ao canto da Luz

aparecer, a qualquer momento, a partir de hoje.
Não existirá mais momento separado e mais tempo separado.

Não há mais data, exceto aquela do momento, porque este instante é perpétuo, é aquele de CRISTO, vindo
romper as correntes do tempo, que foram rompidas.

***

Nós continuaremos, durante este período de Núpcias de Luz, a manifestar nossa Presença, também, por meio
deste mensageiro.

Mas lembrem-se de que vocês são, igualmente, onde vocês estiverem, os próprios mensageiros, aqueles da
Luz, e de que a Luz os convida a percorrer os campos da Criação, aqueles da Unidade.

Convidando-os a romper o ciclo da ilusão, os ciclos do sofrimento e da dualidade.

***

Hoje, nesta hora, nós instalamos, vocês e nós, o Tempo da Luz, sem qualquer concessão, sem qualquer
restrição, sem qualquer alteração.

Mais do que nunca, os encontros de alinhamento às 19 horas [hora francesa] verão, em vocês, revelar as
Núpcias de Luz, tanto sobre a Terra, como sobre o Céu.

***

Hoje, nós podemos dizer-lhes: “bem-vindos à Luz”, “bem-vindos ao Templo do Coração”.
Ainda uma vez, nós, o conjunto de Consciências da Luz Una, à beira deste mundo, nós rendemos Graças à sua

Beleza, nós rendemos Graças à sua Luz.
E a minha Consciência Una, de Mãe, comunga no seu Coração, trazendo a palavra dos Anciãos, dos Arcanjos e

das Estrelas, chamando-os ao Amor, chamando-os à Vibração e à Unidade.
Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

***

Assim se instalam as Núpcias de Luz, hoje.
Juntos, nós comungamos na Graça.

Juntos, nós somos, todos nós, Um na Luz.



***

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, eu acrescentarei isso: tudo provem e tudo retorna ao Coração.
Somente o afastamento do Coração pôde fazer crer na ausência do Coração.

Mas isso foi apenas uma crença, induzida e perpetuada por aqueles que puderam pensar que o afastamento,
fortalecendo o desejo, permitiria um Amor e uma Consciência maior.

Mas como é possível que o que é perfeito, desde a origem, se tornasse ainda mais perfeito?
A ilusão foi aí.

***

A Luz é Una, em qualquer tempo e em qualquer espaço, como em qualquer Dimensão.
Aí está a única lei.

Aí está a única Verdade.
Aí está a única Graça.
Não pode existir outra.

Hoje, as Núpcias de Luz restabelecem esta exclusiva e única Verdade, permitindo-lhes, em consciência,
realizá-la.

Todo o resto (como todo jogo Sombra / Luz) não pode existir no mundo da Graça.
Cada um de vocês é a Graça personificada.

Cada um de vocês tem a possibilidade de viver isso, pondo fim, assim, à sua própria separação, à sua própria
ilusão.

***

CRISTO está aí, em vocês, para isso.
Vindo procurá-los e vindo chamá-los, se sua Consciência vivê-lo.

Lembrem-se, hoje, de que absolutamente tudo já é perfeito na Luz, que não há então absolutamente nada a
procurar, ou a provar, nem a encontrar, fora da Luz e fora do seu Coração.

***

As Núpcias de Luz, hoje, são o Apelo final para viver a Unidade, para atravessar a Porta, hoje, para viver a
Alegria, a Paz e o Amor.

Vocês sozinhos podem fazê-lo.
Vocês sozinhos podem Sê-lo.

Não há nada a esperar, hoje, no exterior de vocês.
Então, vivam, vivam a Verdade.

Nenhuma densidade, nenhum abafamento, nenhum peso pode, hoje, impedi-los de viver e de Ser a Luz do
mundo.

***

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Espaço e tempo de bênção, hoje, neste instante.

Juntos, vivamos a Comunhão em CRISTO, no Amor, na Vibração e no Fogo.

***

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e do Amor, hoje e para sempre.
Eu amo vocês.

Até muito em breve.



************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

“É preciso, efetivamente, de algum modo, que a personalidade se renda, integralmente. É isso a sua Crucificação.
É isso a sua Ressurreição.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110926_-_MARIE_...

 ~ A GRAÇA ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra. 
Meus Filhos bem amados, eu venho, desta vez, para completar uma série de elementos referentes à Graça e,

também, em uma segunda parte, se houver em vocês interrogações, questionamentos e tudo o que se
relacionar com o que foi dito neste momento, sendo difícil para vocês, então eu tentarei para vocês, aqui, dar ali

uma resposta.

***

Vocês são chamados a viver o tempo da Graça (isso eu o disse) por intermédio das Núpcias de Luz, do retorno
de Cristo.

Para viver, no seu Templo Interior ou no seu Coração, a passagem da Porta Estreita e se estabelecer na nova
Verdade da Eternidade.

A Graça é a Luz que se revela.
A Graça é viver o que as Estrelas e os Anciãos lhes explicaram, em relação aos Quatro Pilares do seu

Coração, que são, de algum modo, as garantias e o baluarte da sua Unidade, da sua Alegria.
 Esses quatro Pilares, essas quatro Virtudes, são realmente os elementos, durante este período, que foram
colocados diante de vocês e que vocês devem aceitar para viver a Unidade, se tal for a sua escolha (ndr: os

Quatro Pilares: Humildade,Simplicidade, Infância, Transparência, foram desenvolvidos nas intervenções de
11 a 16 de setembro, citadas no Protocolo *Os 4 Pilares do Coração*) (1).

***
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Para isso, vocês devem, efetivamente, vocês mesmos, tornar-se a Graça.
A Graça não é algo do exterior.

A Luz que vocês veem, para muitos de vocês, aparecer nos seus Céus, não está em nenhum outro lugar senão
em vocês.

É a mesma Luz.
O que vocês veem fora está dentro: tudo isso, os Anciãos lhes explicaram.

Então, eu vou simplesmente falar-lhes de mecanismos simples que foram colocados em operação nesses
tempos de Núpcias de Luzes.

Muitas coisas, efetivamente, sobre o Céu e sobre a Terra, vão mudar, e em vocês, também.
O obstáculo à Graça é, obviamente, o desejo (muito humano e muito lógico) de querer compreender, de

querer explicar, de querer interpretar ou de querer supor.
A Inteligência da Luz, como vocês sabem, pede-lhes absolutamente o inverso disso: ao mesmo tempo,

abandonar-se e, sobretudo, deixar acontecer o que está prestes a acontecer, em vocês, como sobre este
mundo.

Naturalmente, a lógica formal da ação / reação, presente desde milênios, treina o seu cérebro e vocês mesmos
para querer sempre reagir ao que se manifesta a vocês.

Isso faz parte, é claro, da evolução comum da vida, como vocês conhecem sobre este mundo.
Mas, como nós lhes dissemos, as leis do Espírito nada tem a ver com esta lei de ação / reação.

***

As leis da Graça não são a lei da ação / reação.
As leis da Graça são a Inteligência pura.

E para viver esta Inteligência e se tornar, vocês mesmos, esta Inteligência pura, é preciso aceitar, ao mesmo
tempo, ser muito pequeno, ser o mais humilde, estar na pobreza de espírito, ou seja, tornar-se

verdadeiramente a criança que aceita o que se vive, estando totalmente no que ela vive e não no que ela
poderia apreender ou supor para o momento seguinte ou para alguma regra (estabelecida pela sociedade,

pelas leis morais ou seja qual for).
A Lei da Luz é a Lei do Um e a Lei do Um nada tem a ver com tudo o que os atravanca, com tudo o que os

impede, justa e deliberadamente, de aceder ao Espírito.
Viver o Espírito é, efetivamente, isso ao que os chamam as Núpcias de Luz.

E elas os chamam para viver o Espírito, na totalidade, ou então, para se orientar para o Espírito e se dirigir,
realmente, ao que vocês são, em Verdade, na sua Vibração.

***

Vocês não podem mais, a partir de hoje, estar na Dualidade e estar na Unidade.
Vocês não podem mais participar da ação / reação e estar na Unidade.

Isso vai aparecer-lhes (isso já lhes foi dito, mas eu confirmo este elemento) às 19 horas (hora francesa) esta
noite, a partir de amanhã, nos próximos dias, em termos do seu calendário.

Vocês irão se aperceber de que tudo isso que, em vocês, funcionava antes de um certo modo, não poderá
mais funcionar deste modo.

De que as coisas que vocês eram obrigados a reprimir, a esconder, não poderão mais ser escondidas.
Vocês serão obrigados, pela Inteligência da Luz, a manifestar a sua Transparência, integralmente, ou, então, a

escolher permanecer na opacidade e na densidade.
A Graça, é para abrir-se a ela e se tornar si mesmo esta Graça.

É tornar-se a Luz.
É exprimir esta Humildade, esta Simplicidade, tornar-se de novo o Caminho da Infância, tornar-se de novo a

Transparência mais total e isso, em cada sopro da sua vida que resta a viver neste mundo, neste período final.

***

Vocês devem, de algum modo, pôr em prática tudo o que nós lhes dissemos e tudo o que vocês puderam
Vibrar, seja em uma das suas Coroas, seja na totalidade do seu corpo.

O momento é, agora, para a transformação final deste corpo, em Corpo de Luz total.
E para isso, isso necessita, efetivamente, de aquiescer à Luz, à sua Inteligência e, sobretudo, à sua Ação.

E deixar a Luz agir, em si, apenas pode acontecer se vocês tiverem a confiança mais total e se vocês deixarem



trabalhar, totalmente, a Luz, em vocês.

***

Em resumo, vocês não podem escolher e comandar o seu destino, se o seu destino for se tornar a Luz.
 Naquele momento, é a Luz que escolhe o seu destino.

É a Luz que os faz viver o que é para viver, para aproximá-los da sua Luz e da sua Graça.
Dito de outra forma, vocês não podem encontrar a Graça por vocês mesmos.

Vocês apenas podem aplicar os preceitos, os quatro Pilares, da melhor forma e da forma mais correta.

***

Lembrem-se deste conceito de Transparência.
Todos nós, quando fomos encarnados, nós tivemos zonas de sombra, coisas que não tinham que ser

comunicadas (aos nossos familiares, aos nossos filhos).
Isso não será mais possível.

Vocês não poderão mais esconder, tampouco esconder uma verdade, quando vocês estiverem totalmente
imersos na Luz.

E vocês o estão, a partir de agora.
Então, é claro, todos os comportamentos que não estiverem em adequação total com isso devem agora cessar

e não são vocês, ainda uma vez, que devem fazer cessá-los.
É a sua aceitação da própria Luz que vai permitir a Ação da Luz.

Isso não é mais para vocês fazer, cabe a vocês deixar agir a Luz.
E a Luz não tem necessidade da sua intervenção.

A Luz não tem necessidade da sua própria inteligência humana.
A Luz não tem necessidade das suas emoções, das suas decisões porque ela é a decisão e ela é a emoção

final que os conduz à Graça.

***

Deixar agir a Luz em si é isso: é não mais reivindicar, não mais estar em qualquer situação de poder em relação
seja ao que for.

É deixar a Graça trabalhar.
E vocês vão ver, naquele momento, como dizia CRISTO, que tudo irá acontecer segundo o princípio da

Inteligência e que a Graça irá agir realmente e irá substituir a ação / reação.
Nesses tempos extremamente reduzidos, muito em breve, vocês não terão mais que se colocar a questão de

qualquer ambiente habitual porque tudo vai se tornar extremamente diferente, aos seus olhos, e no próprio
desenrolar da sua vida.

A Graça é aceitar tudo isso porque que, em última análise, o que vem e o que está aí, é a sua Liberação total
de toda a Ilusão, de todo o confinamento e de toda a ação / reação.

Isso deve ser, para vocês, uma grande Alegria.
Seja o que for que vocês tiverem que viver, em vocês, ao redor de vocês, aceitem-no com a mesma Graça.

***

Viver a Graça é aceitar esta Humildade particular de si mesmo se rebaixar, não para buscar ser menor, mas,
sobretudo, para não mais buscar impor-se ou impor.

Simplesmente Ser.
E Ser não pode se acompanhar (vocês irão se aperceber disso cada vez mais) de qualquer ação, em meio à

Dualidade.
Os Anciãos os preveniram disso, as Estrelas também.

O momento de viver a Unidade, à imagem dos testemunhos que lhes descreveram algumas das minhas Irmãs
(como GEMMA, como NO EYES, como HILDEGARDA), é exatamente o que vocês irão viver, agora.
Então, vocês não poderão estar imersos nesta Luz e participar, de qualquer modo, de outras coisas.

Isso não é uma escolha.
Isso irá se impor a vocês.



Não há que resistir a um ou outro, mas, simplesmente, estabelecer-se no que é, para vocês, o seu lugar
correto, a sua Vibração correta.

Não deve ali haver nem remorso, nem previsão, nem arrependimento.

***

Há apenas que ser o que a Luz lhes propõe para Ser.
Há apenas que ser o que a Luz deixa-se viver, para Estar na Graça ou para ir para um outro caminho.

Jamais nós iremos julgá-los.
Jamais nós iremos condená-los, seja o que for que vocês tiverem que viver.

Independentemente do que vocês desejarem manifestar e criar, para a sua realidade de amanhã, isso estará
particularmente correto e totalmente adaptado a vocês, à sua Vibração, à sua Consciência, ao seu destino.

Deixem, então, a Luz agir.
Quanto mais vocês a deixarem agir, menos vocês estarão, vocês mesmos, na ação / reação e mais vocês irão

se estabelecer no Ser.
Isso irá ocorrer cada vez mais naturalmente, desde que, é claro, vocês não resistam, desde que, é claro, vocês

não se oponham seja a quem for ou seja ao que for.
É preciso, efetivamente, de algum modo, que a personalidade se renda, integralmente.

É isso a sua Crucificação.
É isso a sua Ressurreição.

***

Vocês devem se tornar de novo como uma criança.
Ele lhes disse: “ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não se tornar como uma criança”.

E a criança não exerce (é claro, na criança pura) qualquer poder.
Ela vive totalmente o instante.

E a Luz está no instante, hoje, neste presente.
Ela jamais estará no amanhã.

Ela jamais estará em uma discussão com alguém.
Ela jamais estará nas emoções.

Ela jamais estará nas ações empreendidas, nesta Dualidade, porque esses tempos que vocês atingem são
tempos que terminaram.

***

O que eu digo, hoje, não valia, é claro, no tempo em que eu percorria, com os meus pés, esta Terra.
Não valia, tampouco, desde algumas dezenas de anos.

Os tempos que vocês vivem, já desde alguns anos (e que atingem o seu final agora), são tempos
extremamente preciosos e extremamente especiais.

Eles os chamam para uma revolução Interior.
Eles os chamam para viver de outra maneira e para viver em outros lugares, para viver em outro estado de

Consciência e em outra Consciência, que nada tem a ver com o ser humano.
Mas lembrem-se do que lhes disse GEMMA: “vocês não podem se tornar novamente humildes sem serem

totalmente humanos”.
Tornar-se de novo o Ser de Luz que vocês são, na totalidade, é aceitar a sua humanidade, na totalidade.
E esta humanidade deve ser aceita no seu sentido mais nobre, e não no sentido da personalidade, que

combate dia a dia pela sua sobrevivência.
O que lhes é dado, hoje, e oferecido, e ao que vocês se oferecem, não é a sobrevivência, mas a verdadeira

Vida, não é a ação / reação, mas a Graça.
Então, tornem-se esta Graça porque ela está aí.

Aí estão algumas palavras complementares que eu tinha para dar em relação à minha intervenção formal desta
manhã.

Eu me exprimo, esta noite, em meu próprio nome, em relação à minha experiência e não em relação ao
conjunto das Forças Unitárias.

Se houver perguntas, agora, em vocês, em relação ao que eu acabo de dizer e ao que foi anunciado agora,
durante a minha intervenção anterior, então eu lhes ofereço, com grande prazer, a minha escuta.



***

Pergunta: como se Abandonar à Luz quando temos grandes responsabilidades?

Bem amado, eu irei lhe responder que isso é estritamente impossível.
Agora, é preciso escolher.

Não há alternativa.
Como se pode ter responsabilidades e viver a Humildade?

Isso é estritamente impossível.
Vocês já viram seres Despertos em meio a esferas comuns de responsabilidade desta vida (seja social,

política ou familiar)?
É impossível.

É preciso, agora, efetivamente, fazer as últimas escolhas: aquela da ação / reação ou aquela da Graça.
E aí onde vocês estão, hoje, uns e outros, é estritamente o que vocês têm que resolver como desafio.

Aquele que está inteiramente Livre se preparou para esse momento desde muito tempo.
Aquele que está prisioneiro de responsabilidades, de apegos, não se preparou para esse momento, e vocês

que decidiram isso.
Ninguém lhes impôs.

Mas, agora, estejam conscientes das jogadas porque essas jogadas são finais, ainda uma vez.
Não é mais tempo de ser ambíguo.
Não é mais tempo de acomodar-se.

O momento chegou de permanecer lagarta ou de realmente tornar-se borboleta.
E uma não pode seguir com a outra, é impossível.

Lembrem-se também do que disse o meu Filho: “haverá muitos chamados e poucos eleitos” (repetido por São
João).

Ele disse também: “haverá muito ranger de dentes”.
E Ele disse, enfim: “aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la e aquele que aceitar perdê-la, irá salvá-la”.

O que é que é salvo?
É a Vida, não este corpo, nem esta personalidade.

É a Essência da própria Consciência.
Vocês entraram, efetivamente, a partir de hoje, nessa escolha final.

Alguns se liberaram.
Outros se acomodaram no seu caminho dito espiritual, simultaneamente a algumas Vibrações, mas, também,

mantendo um status quo em sua vida.
Alguns receberam, desde alguns anos, impulsos da alma para realizar algumas mudanças.

Hoje, não é mais tempo de mudar seja o que for.
É tempo apenas de dizer: “sim” ou “não”.

Lembrem-se: a Inteligência da Luz, a Graça da Luz, não se importa com o que vocês realizam como
responsabilidades neste mundo.

Todos os laços que vocês criaram, neste mundo, não existem na Unidade.
Eles são uma Ilusão a mais e mais pesos.

Então, isso era, evidentemente, impossível de aliviar ou de eliminar, desde algum tempo.
Mas, hoje, esses tempos acabaram.

É preciso que a sua Consciência se determine, inteiramente, e se torne totalmente Transparente.
Sem isso, vocês não irão atravessar esta Porta Estreita.

É um ou outro, e isso não pode ser um e outro.
É isso que vocês precisam aceitar ou recusar e simplesmente decidir-se.

O momento não é mais para escolha.
O momento é para colocar em ação a sua própria criação.

***

Pergunta: a frase: “Pai que a tua vontade seja feita e não a minha” deve ser aplicada agora a cada
instante?

Esta frase se aplica à alma.



É uma outra frase que se aplica, ela, ao Espírito: “tudo está consumado”.
E há outra frase que, ela, aplica-se à personalidade: “Meu Pai, por que me abandonastes?”.

Cabe a você escolher a frase que vocês querem ver aplicada à sua Consciência.

***

Pergunta: como saber se seguimos a decisão da Luz ou aquela da personalidade?

Meu Filho, isso não é algo que se saiba.
É algo que se vive.

Escolher a Luz é escolher a Leveza, a Alegria, a Paz, a ausência de emoção, a ausência de pensamento.
Se houver uma interrogação, significa que a escolha não foi feita, nem em um sentido, nem em outro.

Há também testemunhas (isso lhes foi comunicado pelos Anciãos): as Vibrações e, sobretudo, o estado da sua
Consciência.

Aquele que está aliviado torna-se leve.
Aquele que está carregado torna-se pesado, cada vez mais, agora.

Dito de outra forma, a escolha da Luz não é algo para amanhã.
Se vocês escolheram a Luz, a Luz está presente, e ela está em vocês porque vocês são a Luz deste mundo e,
naquele momento, não pode mais ali haver questionamento de saber, não pode mais ali haver questões sobre

as escolhas a fazer.
Tudo está consumado.

Lembrem-se, também, de que viver a Graça é um estado de Plenitude que se acompanha de leveza, de
Vibrações, de Luz, de Transparência, de Humildade e de Simplicidade, onde não há espaço para o mental,

onde não há espaço para as emoções, porque elas não estão mais presentes.
Elas não estão restritas ou limitadas seja pelo que for, mas elas, realmente, desapareceram, transcendidas

pela Luz.
Para isso, é preciso que a personalidade se renda, por completo.

É a Crucificação que foi relatada a vocês.
Vocês não podem Ressuscitar e tudo realizar se vocês não forem Crucificados anteriormente.

Aí assume todo o realce do que lhes enunciou o Arcanjo ANAEL, sobre o princípio de Abandono à Luz.
Enquanto vocês mantiverem seja o que for, vocês não estão Livres.

Enquanto vocês acreditarem ser seja o que for, vocês não estão Livres.
E, no entanto, é tão simples, hoje, realizar o que, há ainda algumas dezenas de anos, era impossível.

Lembrem-se: a Luz é onipresente, ela espera por vocês.
A Terra está pronta, agora.

Aceitem não mais se colocar questões.
Aceitem, simplesmente, Ser e então vocês irão se tornar Criadores da sua Luz e da sua nova Dimensão.

Não concebam isso como um desafio ou como um combate porque não é um.
É, simplesmente, uma orientação em vez de outra, mas que não depende, agora, hoje, mais de qualquer

ascese ou de qualquer outra coisa senão de vocês mesmos, em vocês mesmos.
Se vocês não forem capazes de se ver face a face, quem poderá no seu lugar?

Quando nós lhes dizemos que a Luz está aí, a partir de hoje, integralmente, vocês irão muito, muito depressa,
vivê-la, na sua carne e na sua Consciência.

 Meu Filho lhes disse: “mantenha a sua casa limpa”, ou seja, despoje-se de tudo o que impede a Sua
Consciência e a Sua Presença de estabelecer-se e então se estabeleçam n’Ele, enquanto Filho Ardente do

Sol.
Vocês não podem ser o Filho Ardente do Sol e a gravidade da Terra porque esta gravidade da Terra vai

desaparecer, ela também.

***

Pergunta: para a cocriação se instalar, há necessariamente algo para mudar?

O que é para mudar é simplesmente Ser verdadeiramente Transparente, verdadeiramente Humilde,
verdadeiramente Simples e verdadeiramente Pobre (ndr: no sentido “pobre de espírito”).

Se isso mudar, CRISTO está aí, de imediato.
Isso não é, em termos do seu tempo, um tempo futuro.

Isso não é amanhã, isso não é depois de amanhã, isso não é em um ano, isso é agora.



Obviamente, aquele que o faz vai compreender, porque ele vive isso.
Aquele que não o faz, não compreende, porque ele não vive isso.

E, no entanto, aqueles que o fazem e que olham para trás, irão lhes dizer, todos eles: é extremamente simples.
Somente a personalidade não acredita e nem quer isso.

Tudo depende, como diriam alguns Anciãos, do ponto de vista.
Onde vocês se colocam?

Onde está a sua Consciência?
Onde está o seu ponto de vista?

Lembrem-se do que algumas das minhas Irmãs lhes disseram: não existe qualquer limite, qualquer barreira,
qualquer obstáculo possível ao estabelecimento da Luz, exceto vocês mesmos.

***

Pergunta: se nós vivemos na Ilusão que nós próprios criamos, mudar a Consciência, nesta Ilusão,
permite criar outro universo?

Absolutamente não.
Mudar de concepção, mudar de visão, não é Ser.

Existem muitos Irmãos e Irmãs humanos que acreditam nisso.
Mas o que o faz crer, o que o faz portar um olhar diferente, é suficiente para ser diferente?

Muitas vezes, é claro que não.
O que é pedido, hoje, é a frase que CRISTO pronunciou: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.

Não há alternativa.
Há apenas que estabelecer a sua própria criação.

Tudo isso acabou, agora.
Meu Filho, não é mais tempo de pensar assim.
Não é mais tempo de construir seja o que for.
É tempo de Ser, e absolutamente nada mais.

O mental vai sempre buscar mecanismos.
Ele vai sempre buscar construir.

Não é mais tempo disso.
É o retorno de CRISTO e Ele não vem dizer isso a vocês.

Ele vem cortar, com a Espada da Verdade, para aqueles que quiserem ser cortados da Ilusão.
Não é uma mudança de olhar ou de concepção que vai alterar seja o que for na sua realidade ou na sua

verdade.
Isso poderia ter sido, efetivamente, algo válido e de valer a pena, há vários anos, mas não agora.

Crer que a Consciência vai transladar-se desse corpo ilusório e efêmero, ao Corpo de Estado de Ser,
simplesmente mudando de mecanismo de pensamento, é uma ilusão a mais.

Vocês não estão mais nesses tempos.
Vocês estão nos tempos da Consciência, e unicamente da Consciência, e instantaneamente.

Passar de um estado a outro não é mais um caminho, não é mais um distanciamento, mas é realmente uma
aquiescência e um Abandono ou um não Abandono.

Absolutamente nada mais poderá substituir isso.
Independentemente da maneira que a cabeça vai tentar imaginá-lo, ela não tem, nela, qualquer elemento de

resposta.
Ela tem apenas questões e jamais soluções.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os processos em andamento?

Esse processo foi explicado a vocês, há vários anos, por um Ser bem além deste mundo e deste universo em
carbono.

Este Ser já havia colocado, de algum modo, os elementos de mudança que vocês vivem, a partir de hoje.
SERETI lhes deu isso há quase sete anos (ndr: intervenções de SERETI de 04 de julho e de 20 de novembro

de 2005, de 14 de agosto de 2008, de 26 de outubro de 2010 e de 06 de setembro de 2011) (2).

***



Pergunta: o que fazer quando vivemos alternância de momentos de alinhamento e de sofrimentos?

Meu Filho, aceitar um, como o outro, é a chave.
Pois você não é nem um, nem outro.

Você é muito mais do que isso.

***

Pergunta: e o que fazer das formas de desesperanças que isso pode então gerar?

Quem está desesperado senão a personalidade?
Como é que a personalidade, ela própria, poderia sair desse desespero, já que ela é, ela própria, um

desespero?
A personalidade é, efetivamente, a ausência de esperança.

Mesmo nos momentos em que ela crê em algo melhor, como vocês sabem, isso é somente temporário.
A felicidade é somente um espaço que se estende entre duas desgraças.

Todos nós conhecemos isso, na encarnação.
Então, o que você quer?

Você não é nem um, nem outro.
A ‘noite escura da alma’ foi explicada longamente.

O ‘choque da humanidade’ também.
Tudo isso se condensa, de algum modo, em um tempo extremamente reduzido.

Saibam simplesmente que se vocês aceitarem a Graça, vocês irão se tornar esta Graça.
Que nada há para esperar, há apenas que Ser.

Se vocês se fundirem, totalmente, no instante, não há nada mais além do instante.
E aí, tudo se funde, tudo desaparece.

Não há mais responsabilidades, não há mais desesperança, não há mais amanhã, não há mais Luz exterior
porque vocês se tornaram isso.

É isso que vem dar-lhes a Inteligência da Luz e CRISTO.
Então, vocês devem doar-se, vocês também.

***

Pergunta: o que significa “doar-se”?

É ser Crucificado, tornar-se Transparente, estabelecer-se no Coração, em meio aos Quatro Pilares.
É ousar Abandonar-se ao desconhecido e ir neste desconhecido, com a confiança mais absoluta.

Porque Aquele que vem estender-lhes a mão é CRISTO, a Luz Branca.
Vocês nada podem manter do que veio antes.

Vocês nada podem levar, exceto o que vocês são, em Verdade, ou seja, o Amor.
E para isso, é preciso doar-se ao Amor.

***

Pergunta: o canal da sua Presença, à nossa esquerda, está agora aberto inteiramente?

Sim.
Mesmo se muitos, ainda, dos Irmãos e das Irmãs (em número cada vez menos considerável) não percebem

esse canal.
Mas ele está permeável, mesmo para aqueles que nem suspeitam disso.

Dito de outra forma, não há qualquer possibilidade para que alguém, sobre esta Terra, possa escapar ao Canto
da Luz e ao Som do meu Apelo.

Eu os remeto também, tanto ao que disse o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), como àquele
que nós chamamos de SERETI, sobre este período final.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu rendo Graças pela sua escuta paciente.
Eu rendo Graças pelas suas perguntas.

Eu rendo Graças pela Presença de vocês.
E todo o meu Amor estará em vocês durante o alinhamento desta noite.

Eu os amo e lhes dirijo todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo, ainda uma vez, como anteriormente, até muito em breve.

************
 ACESSO À PRIMEIRA INTERVENÇÃO DESTE DIA: 

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011....
************

1 – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-cor...

*
2 – Mensagens de SERETI:

http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article1270.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-26_septembre_2011-2-article1...
26 de setembro de 2011 – 2ª. Intervenção
(Publicado em 27 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-26_septembre_2011-2-article1270.pdf
http://autresdimensions.info/article1270.html


 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, todo meu Amor de mãe está em vocês e com vocês.
Eu venho, este dia, a fim de falar-lhes de sua Unidade, do que vocês São, no mais profundo do seu Ser,

através de sua Consciência, através da Luz que é vertida durante esta época que vem transcorrer, em vocês e
ao redor de vocês.

E que continuará a fazê-lo até o momento em que meu Apelo irá ressoar.

***

Durante este período que pode parecer-lhes, para alguns, um período de espera, é importante para cada um
de vocês manifestar o que vocês São, ou seja, a Unidade, o Coração do Amor e o Coração do Ser.

Cada dia, cada minuto de sua vida deve ser voltado, pela mais perfeita das Atenções, para a Vibração que
vocês São, para a Consciência que vocês São, para a Atenção que vai permitir-lhes Conscientizar, manifestar e

absorver, cada vez mais, Luz.
A fim de revelar, de desvendar, a Essência do seu Ser, e também de começar aComungar, mais do que se

comunicar, uns com os outros.
Da maneira que vocês portarão seu olhar, da maneira que vocês Amarão aquele que estiver em frente de

vocês, em sua vida (qualquer que ele seja ou qualquer que ela seja), resultará sua capacidade para estar, cada
vez mais, em meio a esta Unidade.

Esta Unidade que será, eu espero e nós todos o esperamos, a maneira, para vocês, de unificar sua própria
Consciência com o conjunto das outras Consciências em via de Unificação.

Como dizia, entre os Anciãos, UM AMIGO: eis que agora, vocês evoluem do Coração do Um ao Coração de
Todos, porque o Coração do Um é verdadeiramente o Coração de Todos (ndr: ver a canalização de UM

AMIGO de 28 de setembro) (*).

***

Dessa maneira, se sua Consciência está unificada, há, em vocês, a disposição particular, doravante, de
Comungar diretamente com o Coração, de Ser a Ser.

De não mais ser interferido por qualquer imagem que seja, de não mais ser interferido por qualquer visão que
seja, de não mais ser interferido por uma crença, qualquer que ela seja, referente a um Irmão ou a uma Irmã

que vocês encontram.
Hoje, é-lhes pedido, bem além dos seus períodos de Comunhão e de Alinhamento das 19 horas (hora
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francesa), para começar a Comungar uns com os outros. Esta Comunhão irá se estabelecer no canto de um
sorriso, no canto de um olhar, no canto de uma Atenção que vocês irão dar-se uns e outros, a fim de se

reunificarem, juntos.

***

Um dos governadores da Intraterra comunicou a vocês, desde pouco tempo, certo número de elementos
referentes à Unificação da Consciência da humanidade (ndr: ver a canalização de RAMATAN de 8 de outubro,

assim como o livrete “A Humanidade que começa”) (**).
Naturalmente, vocês sabem que sobre esta Terra, cada Irmão e Irmã, cada Consciência, tem seu próprio

caminho, seu próprio Futuro, sua própria Liberdade.
Mas para aqueles de vocês que irão para esta Comunhão de Coração, para esta Comunhão Interdimensional,
é-lhes também solicitado, agora e doravante, para poder constatar (por si mesmos, pela sua vivência, por suas

experiências) que lhes é possível e autorizado manifestar esta Comunhão, não somente com nosso Plano,
com os Planos Multidimensionais, mas também, real e concretamente, de Coração a Coração.

A partir do instante em que sua Atenção se coloca nesta possibilidade, esta irá se realizar extremamente
facilmente.

Dando-lhes a ver e lhes dando a viver que além de perceber o outro, vocês poderão, em Consciência, tornar-
se, na totalidade, o outro.

Não por uma necessidade de ver, não por uma necessidade de provar o que quer que seja, mas sim mais pela
Comunhão das Consciências de um a um, permitindo, no Coração do Um como no Coração de Todos,

encontrar esta Unidade de Consciência extremamente importante nesta Vinda de CRISTO.

***

Aquele que virá como um assaltador na noite (porque Ele lhes disse) incentivá-los a instalar-se de maneira cada
vez mais urgente, a viver seu presente no Presente.

Para não olhar o outro, ou o que quer que seja, com julgamento ou com preconceito, qualquer que seja, mas,
bem mais, para conectar-se de Coração a Coração.

E isso é totalmente possível e realizável agora já que, como vocês sabem, o conjunto das barreiras que haviam
sido colocadas na Consciência humana foi levantado, pouco a pouco, e está agora, quase inteiramente,

dissolvido.
Muitos de vocês começam a viver os contatos com uma das minhas Estrelas ou comigo mesma.

Muitos de vocês começam a ver coisas que não tinham o hábito de ver.
Muitos de vocês, em seus sonhos, em suas experiências, começam a viver estados incomuns da Consciência.
Então, é claro, isso pode facilitar a ressurgência de certos medos: o medo de viver o Abandono total à Luz, o
medo de estabelecer-se neste estado de Consciência novo, que não é outro senão vocês mesmos revelados
a si mesmo, que não é outro senão vocês mesmos Fusionados em CRISTO, e Fusionados no conjunto das

Consciências que estão sobre esta Terra e em outros lugares.

***

A experiência que vocês têm a viver é muito exatamente aquela que, para vocês, é a melhor que seja a fim de
permitir-lhes voltar-se para sua Verdade.

A Verdade é Una e a Verdade, como dizia meu Filho, irá libertá-los.
Ela irá Liberá-los do Bem e do Mal, ela irá conduzi-los à Felicidade Eterna de sua Unidade.

Para isso, seus Irmãos e suas Irmãs, quaisquer que sejam e quaisquer que sejam os papeis que eles têm em
sua vida, estão aí para mostrar-lhes e lhes demonstrar isso.

Além do que eles lhes dão a ver, além do que eles podem dizer-lhes, além dos comportamentos e além de
todas as feridas do passado.

É tempo hoje de se reconciliar, porque a reconciliação com o outro é também uma reconciliação com si
mesmo, e o outro não é senão uma parte de Si que não está ainda Revelada à Luz.

Deste modo, reconciliar-se é possível graças à Comunhão: Comunhão da Consciência, Comunhão da Luz,
Comunhão de Coração a Coração.

O que deve permitir-lhes, progressivamente e muito rapidamente, agora, eliminar todas as distâncias da
separação da personalidade.

***

É durante este período de aprendizagem importante da Unidade que o CRISTO e que meu Apelo irá ressoar, e



É durante este período de aprendizagem importante da Unidade que o CRISTO e que meu Apelo irá ressoar, e
que o CRISTO irá se manifestar a vocês.

Vários de vocês começam a perceber, de diferentes maneiras, a Consciência Una, a Consciência da Luz
Branca e o final das separações, o final dos isolamentos em meio à personalidade.

Obviamente, isso não é fácil para todo mundo, porque cada um de vocês pode ter resistências.
A personalidade, é claro, opõe-se a isso, porque tudo isso, para ela, significa, simplesmente, seu

desaparecimento, sua Transfiguração e sua Ressurreição.
O que renasce não é nada além do que Vocês mesmos, mas em outro estágio de vocês mesmos, que é
aquele que Comunga com a Verdade, que Comunga com o conjunto da Criação e com o milagre da Vida.

Tudo isso, vocês o vivem, cada um ao seu ritmo e cada um à sua maneira.
Isso é chamado a amplificar-se de maneira desmedida, nos tempos que vocês estão prestes a viver.

Não se atrasem com suas dores, não se atrasem com as dores de uns e de outros, mas vejam sempre, através
da dor, a Beleza, o Amor e a Perfeição do Espírito que anima este corpo ou esta dor.

A dor chama apenas uma coisa: o Amor e a Comunhão.
Que ela seja sua ou que ela seja aquela de um outro ou de uma outra, é a única forma de curar o sofrimento, é

a única forma de curar a separação.

***

Os meios que lhes foram dados (pelos Arcanjos, pelos Anciãos, pelas Estrelas e por mim mesma) são
oportunidades únicas para viver isso, nesta carne, e não para aguardar uma Ressurreição hipotética, que

ocorrerá em seu tempo, mas para se preparar impregnando-se no Coração da Verdade da Unidade.
Para isso, é preciso estar vigilante e atento, não unicamente agora no que vocês vivem que é bem real, no

Interior de vocês, quaisquer que sejam as percepções Vibratórias ou de Consciência que seu corpo sente e
vive.

O importante é também, agora, eliminar toda distância e toda separação entre o que foi denominado Interior e
exterior.

Porque, em meio à Unidade, não pode ali ter distância e separação, não pode ali ter partição entre o que está
fora e o que está dentro, porque tudo participa, doravante, da mesma Unidade, da mesma Comunhão, da

mesma Realização.

***

Então, voltem sua Consciência, voltem sua energia, ao mesmo tempo dentro e fora, porque vocês Estão às
vezes dentro e às vezes fora.

O que seus olhos lhes dão a ver, o que seus sentidos lhes dão a viver, os reencontros que vocês fazem (sejam
neste Plano ou em outros Planos), são apenas Impulsos permitindo-lhes, ao nível do Espírito, reuni-los ainda

mais na Unidade.
É assim que irá se estabelecer a Unidade da Consciência sobre a Terra, é assim que vocês irão preparar ao

melhor a Ascensão final da Terra, sua Libertação final.
Todos os sinais, como vocês sabem, estão doravante presentes, que isso se refira às diferentes camadas da

sociedade, que isso se refira às diferentes camadas da Terra, assim como às diferentes camadas de sua
Consciência.

É tempo, agora, de reunificar tudo isso.
É tempo de ir além de qualquer compreensão, mas aceitar o que é para viver.

E o que é para viver é uma Comunhão, uma Unidade e uma Felicidade.

***

Lembrem-se de que somente, o modo com que vocês olham alguma coisa, pode fazê-los crer que há um
sofrimento, pode fazê-los crer que há uma resistência ou uma oposição à Luz.

A Luz em muito invadiu seu mundo (e vai invadir cada vez mais) que mais nada poderá se opor ou resistir.
Nós aguardamos, todos nós, daí onde nós estamos, esse momento em que a Terra irá pronunciar seu “sim”
final, a fim de manifestar à sua Consciência nossa Consciência total, que isso seja em seus Céus, no Interior

de vocês, como ao lado de vocês.

***

Tudo isso está no lugar, naturalmente.



Nós lhes anunciamos desde vários meses.
Tudo isso se desenrola sob seus olhos e em sua Consciência.

Tudo isso se desenrola em seus sentidos.
Tudo isso se desenrola em sua vida, quaisquer que sejam as experiências que vocês fazem atualmente.

Todas essas experiências, sem qualquer exceção (sejam as mais felizes ou, do ponto de vista da
personalidade, as mais infelizes), apenas irão contribuir para uma outra coisa: fazê-los Abandonar,

integralmente, Àquele que vem bater á sua Porta, e que já está ao lado de vocês, para muito de vocês.
Todas as etapas que vocês estão prestes a viver inscrevem-se em um Tempo particular, que é um Tempo em
que sua vigilância, sua Atenção e sua Intenção devem estar, inteiramente, voltadas para a Luz, para a Unidade.
E na manifestação do Amor, do Coração do Um ao Coração de Todos, do Coração do outro a qualquer outro,

porque o outro não é senão vocês mesmo.
Isso não são palavras em vão, mas uma experiência que vocês têm que fazer, uma experiência que vocês têm

que concretizar, uma experiência de Consciência que vocês têm a viver.

***

Na realidade, como lhes disse ainda, desde pouco tempo, o Governador da Intraterra: viver a Unidade é
permitir, àqueles que o desejam, viver esta Unidade com vocês.

Porque a Unidade é uma Comunhão, ela é uma reunião da Consciência no mesmo Um, no mesmo Amor e na
mesma magnificência.

E isso apenas pode se viver se vocês aceitam desfazer-se de toda visão separada, onde o outro é apenas
uma coisa que vem se colocar através de seu caminho, onde os acontecimentos são apenas acontecimentos

contrários ao que vocês são.
Todos os acontecimentos e todos os outros apenas são, final e definitivamente, vocês mesmo.

É nisso que vocês poderão viver a Comunhão.
É nisso que vocês poderão estabelecer-se, cada vez mais firmemente, na Consciência da tranquilidade e da

Paz, na Consciência da Verdade.
E é também se abrindo a todos seus Irmãos e suas Irmãs, na Comunhão silenciosa, além das palavras, além

do contato físico ou sensorial, além dos grandes discursos, simplesmente por sua Presença, que vocês
poderão estabelecer esta comunicação e esta Comunhão de Presença a Presença.

E em meio a esta Comunhão de Presença a Presença, vocês poderão amplificar a área de experiência do
Amor, para o conjunto da humanidade.

Vocês irão também ajudar, desta maneira, a Terra a dar seu último grito de Libertação, permitindo aos Céus
modificar-se e às nossas Dimensões aparecer-lhes, em plena Luz, em toda Consciência e em plena Lucidez.

***

O Apelo que eu lanço é um Apelo que é, ainda, dirigido àqueles de vocês que me captam ou que me escutam,
antes, é claro, do momento em que o conjunto da humanidade não possa fazer de outra forma senão ouvir o

que eu tinha a lhe dizer.
Esses momentos, como vocês sabem, se aproximam a passos largos, eles já estão aí.

Eles não estão no amanhã ou no depois de amanhã, eles estão no Eterno Presente.
E quanto mais vocês forem numerosos a estabelecer-se neste Eterno Presente, na Presença de si mesmo,

ignorando todo passado, ignorando toda projeção em um futuro ou em um passado, mais vocês irão descobrir
uma capacidade nova para viver, em Consciência, esta Comunhão.

E é em meio a esta Comunhão, com vocês mesmos como com cada um, que CRISTO  e eu mesma estamos
Presentes.

É naquele momento que vocês irão perceber que vocês jamais estiveram separados, exceto por seus véus da
ignorância, exceto por seus véus do mental e das emoções produzidas pela personalidade, e, sobretudo, pelo

medo que o habitava.
Hoje, nós lhes pedimos para habitar o Amor e para não mais viver no medo.
Hoje, nós lhes pedimos para habitar em sua Confiança e em sua Comunhão.

***

Lembrem-se de que cada Consciência, qualquer que ela seja, qualquer que seja seu caminho hoje e quaisquer
que sejam suas escolhas, é portadora, em última análise, da mesma Chama, da mesma Consciência, da

mesma Unidade.
Simplesmente, a revelação da Luz e a conscientização do Amor não são as mesmas para todos, ao mesmo

tempo.



Mas por sua capacidade para ir além dessas separações colocadas pelos outros (barreiras colocadas, às
vezes, por alguns outros), vocês poderão elevar a Vibração daMerkabah Interdimensional coletiva e fazê-la
Fusionar com a Merkabah da Terra, a fim de que vocês se elevem nas áreas de coerência da Consciência

Unificada.
Isso se desenrola para muitos de vocês, agora.

Resta comunicar isso, resta Comungar isso.
E lembrem-se de que isso não está nem nas palavras, de que isso não está absolutamente em um contato

qualquer que seja, mas verdadeiramente no Coração.
E o Coração não tem o que fazer da distância, o Coração não tem o que fazer do passado, o Coração não tem

o que fazer do futuro ou de qualquer data.
O Coração não tem que Ser, porque ele É de toda Eternidade no Instante Presente.

As condições ótimas foram criadas, desde vários anos, e elas se fortalecem, dia a dia, para permitir-lhes
realizar, pela Atenção e pela Intenção, esta Comunhão dos Corações.

E é em meio a esta Comunhão dos Corações que vocês irão reforçar sua própria Unidade, é em meio a esta
Comunhão dos Corações que vocês poderão, cada vez mais, se conectar uns aos outros e elevar seu estado

Vibratório de maneira conjunta.

***

Porque vocês não estão sozinhos.
Vocês estão conectados, uns aos outros, de maneira inabalável.

O Si, a Unidade, não é algo que se realiza sozinho, mesmo se, a um dado momento, é preciso atravessar si
mesmo a Porta.

As circunstâncias da Luz, hoje, são tais, que basta pouca coisa para que vários seres humanos, para que várias
Consciências atravessem por sua vez a Porta, a fim de viver o Impulso de CRISTO que vem bater à Porta

posterior do Coração.
Dessa maneira, então, as consciências humanas, em sua totalidade, jamais estiveram tão próximas desse

momento, desse Despertar súbito e fantástico que ocorre no momento em que a Graça toca um ser humano.
Vocês são hoje, além de Semeadores de Luz, vocês se tornaram, diríamos nós com vocês, os Semeadores

de graça e a Graça encarnada.
 Vocês são a Graça, então manifestem esta Graça em sua Consciência, em sua Vibração e em sua Comunhão

com o conjunto dos elementos, com o conjunto das Consciências presentes sobre a Terra e em outros
lugares.

A Unificação da Consciência passa também pelo reconhecimento do Amor, além dos véus do sofrimento e da
Ilusão, de Coração a Coração, de Consciência a Consciência, de planeta a planeta, de Sistema Solar a Sistema

Solar e de Dimensão em Dimensão.

***

O que vocês têm a descobrir, e, sobretudo, a manifestar, é que a cada dia existirá cada vez menos separação
entre o que vocês São, na Verdade, além da Ilusão desse corpo, e o que o conjunto da Criação É, ou seja, um

Canto de Amor.
As modificações dos Sons que vocês ouvem (o Som do Céu e da Terra, que se tornam cada vez mais
presentes, mesmo em sua intermitência, em locais muito diversos da Terra) são também um incentivo

Vibratório para ir para seu Abandono, para ir para sua Crucificação, que é, na realidade, o Despertar do Amor.
Nada há a buscar senão isso.

As circunstâncias de sua vida irão se estabelecer para facilitar-lhes isso, desde o instante em que vocês dão
um passo Consciente e lúcido para esta Comunhão de Coração a Coração.

Gradualmente e à medida que vocês desejarem, além de qualquer desejo, manifestar o estado de Ser da
Unidade, vocês irão constatar que, ao redor de vocês, os seres se abrem e entram em Comunhão com vocês.

A Comunhão com o Sol, também, é importante.
A comunicação e, sobretudo, a Comunhão com a natureza, não precisa mais passar por suposições, não

precisa mais passar por rituais, mas simplesmente estabelecer-se como a única Verdade a viver, porque é
realmente a única Verdade.

***

Tudo isso se revela diante de vocês e ao redor de vocês.
O mundo, é claro, vive transformações que arriscam ser difíceis, mas como lhes disse minha Estrela TERESA 

(ndr: ver a canalização de TERESA DE LISIEUX de 1º de outubro) (***), é nesses momentos que o ser
humano, nesses momentos de privação, nesses momentos onde parece que tudo está perdido, que



justamente tudo se encontra.
Porque é neste momento que o ser humano tem mais que tudo a capacidade para se Abandonar à Luz.

Deste modo, então, o que quer que aconteça em sua vida, o que quer que aconteça em seu corpo, ou ainda
em seu país ou em seu local, irão sempre para a Unidade, irão sempre para a Comunhão, porque todas as

soluções encontram-se nesse nível.
Qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja o medo, quaisquer que sejam as interrogações, o Coração

é o meio de pôr fim a tudo isso, porque no Coração, não há mais interrogação, no Coração, não há mais
sofrimento, no Coração, não há mais separação.

E esta Comunhão de Coração, esta Unificação da Consciência é verdadeiramente o meio que lhes é oferecido,
hoje, para estabelecer esta rede infinita do Amor onde tudo está ligado e Livre.

Resta a vocês Conscientizá-lo, manifestá-lo, aplicá-lo e acioná-lo.
Toda ação que vai fazê-los Comungar de Coração a Coração, é uma ação justa.

Toda ação que vai afastá-los, separá-los do que quer que seja, ou de quem quer que seja, não será mais justa.

***

Hoje, é tempo de viver a pacificação total: aquela da tranquilidade conferida pela Unidade, aquela da
Consolação desejada pelo Amor.

Isso é anterior à Conscientização total do meu Apelo e à Conscientização total da realidade de CRISTO, além
de todos os esquemas estabelecidos, além de tudo o que foi insuflado pelos dogmas e pelas crenças.

Hoje, é-lhes pedido para não mais, jamais, crer no que quer que seja, exceto no que vocês vivem em seu
Coração.

Porque viver no Coração elimina as crenças, viver no Coração e aceitar a Comunhão de Coração a Coração,
como a Comunhão dos Santos ou de Espírito a Espírito, vai tornar-lhes a tarefa cada vez mais fácil e cada vez

mais agradável, quaisquer que sejam as circunstâncias de resistência de alguns de seus Irmãos, quaisquer que
sejam as circunstâncias de resistência podendo ainda manifestar-se neste mundo que desaparece.

Vocês serão então abençoados pela Graça, e vocês irão manifestar, por sua vez, esta Graça, que se bastará
por ela mesma (tudo o que ela tocar, tudo o que ela olhar) para transformar o que deve sê-lo.

***

Hoje, além do seu papel de Ancoradores e de Semeadores de Luz, além de seus períodos de Alinhamento e
de Comunhão, é-lhes pedido para Comungar de Coração a Coração.

Isso pode fazer-se quaisquer que sejam as palavras, qualquer que seja a agressão, qualquer que seja a
oposição que possa existir entre dois pontos de vista.

Se vocês têm isso presente no Espírito, vocês irão constatar muito depressa que o conjunto de sua vida irá se
estabelecer em meio à tranquilidade, à Paz e à Serenidade.

É assim que vocês irão manter sua Casa limpa, nesses instantes que vêm e que são para viver para a Terra.

***

Lembrem-se de que, vocês, como nós, aguardamos o sinal da Terra.
Naturalmente, existem prazos ditos astronômicos.

Naturalmente, existem manifestações e modificações do Céu e da Terra que são, hoje, extremamente
perceptíveis.

Mas o mais importante é, hoje, viver sua Comunhão, porque é ela que vai estabelecê-los na Graça, e permitir-
lhes manifestar a Graça a cada gesto e a cada período de seus encontros, de seus alinhamentos e até mesmo

de suas zonas de sofrimento.
É nesses momentos de Graça que vocês irão constatar a Ação da Graça, que vocês irão constatar que ela é

capaz de superar todas as oposições e todas as incertezas, assim como todos os medos.
Isso irá fortalecê-los em sua Presença a vocês mesmos, em sua presença em meio à sua Presença, no

Instante Presente que é a única Verdade.
O passado não será mais que uma névoa, o futuro não será mais que uma névoa luminosa.

Todo o resto irá se instalar em seu Presente.
É deste modo que irão se realizar o que deve ocorrer.

***



Dessa forma, vão sem medo, vão francamente e com Integridade para sua Comunhão.
Primeiramente a sua, em meio ao seu Coração.

E depois a Comunhão de Coração a Coração, e do seu Coração ao conjunto dos Corações, e do seu Coração
ao conjunto do planeta.

Isso lhes foi aberto hoje.
Não há qualquer esforço, qualquer meditação a realizar, há apenas que estar em Comunhão e estar alinhado

consigo mesmo, e naquele momento, minha Presença estará ao seu lado.
Uma de minhas Estrelas irá acompanhá-los.

Os Anciãos irão acompanhá-los.
Os Arcanjos estarão em vocês para estabelecer o Reino da Luz Una.

Vocês nada terão a projetar, nem a pedir, nem a desejar: a Graça é a resposta total a toda oposição, a todo
medo, a todo sofrimento, qualquer que seja.

Lembrem-se das minhas palavras, porque é neste período, muito específico, que vocês fazem a experiência
disso.

 A partir do instante em que sua Atenção, a partir do instante em que sua Intenção é manifestar a Graça, aquela
da Comunhão de Coração a Coração, ela irá estabelecer-se.

Lembrem-se: não existe qualquer barreira isolando vocês, exceto aquelas que podem ainda se manifestar em
suas crenças, em suas emoções, em seus medos.

***

O período que se abre é um período majestoso, porque ele é cheio de Graça.
Ele é cheio de esperança, não de uma esperança de amanhã melhor, mas da esperança do Instante Presente

que se estabelece na Graça e na Unidade.
Então, guardem presentes minhas palavras no Espírito, em seus momentos de Comunhão, em seus

momentos de Alinhamento, em seus momentos em que vocês Comungam na Merkabah Interdimensional
coletiva.

 Tenham alguns minutos de pensamento para o pior dos seus inimigos, tenham alguns minutos de pensamento
para aquele com o qual vocês não resolveram conflitos e oposições.

Se vocês chegam a Transcender as oposições (e nesses momentos de Comunhão, isso será fácil), então a
Graça e o Perdão irão invadi-los, e irão invadir também aquele que está do outro lado dessa relação.

Substituindo a ligação de servidão pela Liberdade da Graça e pela ligação da Comunhão, do Amor e da
Unidade.

Isso está aberto, porque vocês estão nos Tempos da Consolação e vocês estão nos tempos que precedem o
Grande Anúncio.

Então, cabe a vocês manifestar sua Intenção.

***

Lembrem-se também da Humildade, da Simplicidade.
Lembrem-se da Porta Estreita.

Lembrem-se da Unidade, que deve ser a base de cada uma de suas relações: somente a personalidade
combate, somente a personalidade critica em uma relação, qualquer que ela seja.

Somente o ego quer criar obstáculo à Comunhão e à Unidade, que é onipresente sobre a Terra.
Obviamente, o que o mundo lhes mostra (em suas características sociais, políticas, econômicas e geofísicas)

pode lhes parecer, no olhar da personalidade, totalmente ao oposto e ao inverso.
Alguns medos podem ressurgir quanto ao seu próprio futuro, quanto às suas próprias preocupações desse

corpo e de sua vida.
Lembrem-se de que o CRISTO, a Graça, é a única certeza Interior em relação ao desenrolar de tudo o que se

desenrola em sua Presença.
É a única maneira de prepará-los para viver sua Unidade na totalidade.

***

Portanto, o Apelo que eu coloco a vocês, à sua Consciência, é para lembrá-los (a cada minuto, a cada sopro)
do Amor, da Graça e da Unidade.

Não unicamente em vocês, mas no conjunto da Criação.
Se vocês estão nesta Criação que é a Terra, nesta Dimensão, ainda, é que vocês têm que ali trabalhar, e o



único trabalho que vocês têm a manifestar é criar esta Graça e esta comunhão a cada sopro.
Pensem em cada ser, qualquer que seja, mesmo o mais desprezível segundo a personalidade, na Graça que

pode se comunicar com este ser e na Comunhão de Graça que vocês podem estabelecer com cada um.
Não há mais barreira, os Planos separados terminaram, há então uma Unificação da Consciência que está em

andamento.
Esta Unificação é também para vocês vivê-la, bem antes da Ascensão, bem antes do momento Final da

Libertação da Terra, porque isso está aberto para vocês.
E cada passo que vocês dão, em sua Presença a vocês mesmo, em cada passo que vocês dão cada vez mais

nesta Graça e nesta Comunhão, vocês constatarão por vocês mesmo os frutos que vocês irão produzir, em
vocês como em seu pior inimigo.

***

O momento chegou de se Amarem uns aos outros, plenamente, ignorando qualquer separação, ignorando
qualquer oposição, ignorando qualquer diferença.

Inundem-se de Graça e inundem de Graça este mundo, porque a Graça está entre vocês e a Graça está em
vocês.

Apenas vocês que têm que realizá-lo a cada minuto, a cada sopro de sua Presença, acelerando, assim, os
momentos do regozijo da Libertação da Terra, e o momento em que eu irei dirigir meu Apelo formal ao mundo.

***

Então, trabalhem, não parem jamais, não parem jamais de Comungar a esta Graça, de estabelecer esta Graça,
de viver na Graça.

Enviem a Consciência da Comunhão para vocês mesmo e para o conjunto da Criação.
Não se separem mais do que quer que seja, tanto em seu ambiente o mais próximo como no seu ambiente o

mais amplo e o mais distante, em nível Dimensional ou ao oposto da Terra.
Porque Tudo é Um, e é realizando isso, pela Consciência disso, que vocês irão manifestar a Graça.

E que esta Graça possa tocar aqueles de vocês que ainda não foram tocados, aqueles de vocês que ainda não
Vibram em meio à Graça.

Vocês são, além de Semeadores de Luz e de Ancoradores de Luz, os Provedores da Graça.
Vocês são aqueles que portam a Palavra, mas não a palavra estéril, mas a Palavra de Vida, aquele que diz:

Ame, porque é sua única Consciência, é sua única Presença e é sua única Verdade.
Pouco importa o que outro receba ou não (segundo vocês) porque a Graça é acessível a cada um.

Mesmo o pior dos inimigos da Luz é sensível à Graça, porque a Graça permite transformar a Consciência e
Retornar à Consciência de um momento para o outro.

Eu os remeto a algumas histórias que foram contadas, por aqueles que seguiram meu Filho em Sua vida.

***

A partir do momento em que vocês aceitam a graça, ela os inunda e os preenche.
Como vocês são a Graça, para aqueles de vocês que despertaram uma ou várias de suas Coroas e que

Vibram em meio à Vibração da Unidade, vocês são doravante a Graça.
E pela Graça, vocês estabelecem a Comunhão de Coração a Coração, do Coração do Um ao Coração de

Todos.
Colocando-se nos Quatro Pilares do Coração, vocês poderão realizar esta Ação desprovida de qualquer ação /
reação, de qualquer vontade de ser agradecido do que quer que seja, porque a Graça é um agradecimento a

ela apenas.
Portanto, manifestem a Graça.

Que o conjunto dos seus gestos, que o conjunto dos seus atos, que o conjunto dos seus pensamentos, e que
o conjunto do que vocês São façam apenas traduzir a Graça de sua Presença.

A fim de que o outro encontre a Graça de sua própria Presença.
Isso está agora aberto, e é isso que lhes convém realizar.

***

Aqueles que têm a oportunidade de se conhecer entre os Despertos podem também, desde agora, começar a
se agrupar, em Consciência, a fim de manifestar a Consciência da Unidade, a fim de se conectar na Graça.



Amplificando, assim, a rede da Graça para o conjunto das Consciências da Terra e para a própria Terra.
Permitindo também fortalecer nossa Confiança e nossa comunicação, na qual nós poderemos, mais

firmemente, manifestar nossa Presença, manifestar nossa mensagem e nossa Intenção.
De todo Coração, nós estamos com vocês e de todo Coração, nós os acompanhamos nesses momentos.
Como nós lhes dissemos, uns e outros, umas e outras: nós estamos em vocês, nós estamos com vocês e

nós estamos ao seu lado, a fim de compartilhar e de Comungar à Graça reencontrada da Unidade.
Deixem morrer o que devem morrer, em vocês como em outros lugares.

Deixem morrer, também, no seu pior inimigo, esta animosidade que se dirige contra vocês.
A Graça permite solucionar tudo isso e vocês evitarão entrar em ação / reação, para viver a Ação da Graça.

***

É a isso que vocês são Chamados.
É naquele momento que o CRISTO virá como um assaltador na noite, porque vocês terão, em um número de

Consciências suficientemente importante sobre esta Terra, manifestado a Consciência da Comunhão, a
Consciência da Graça.

E então, vocês terão fortalecido a Consciência da Unidade planetária.
É tempo de pôr fim a todas as divergências.

É tempo de pôr fim a todas as raivas.
É tempo de pôr fim a tudo o que não é a Alegria, a tudo o que não é a Paz, a tudo o que não é a tranquilidade.
Além dos seus exercícios, ainda uma vez, além de tudo o que vocês conhecem e vivem, vão para esta Graça,

proclamem e declamem a Graça, e façam voltá-la.
Naquele momento, a Ação da Graça irá se estabelecer, é claro, em vocês, mas também ao redor de vocês, de

próximo a próximo, e até mesmo ao mais distante de vocês.
É isso que é, agora, para manifestar.

É isso que é, agora, para Criar.
Vocês se tornam, como isso foi dito, os Criadores de sua própria Realidade.

E sua Realidade é Única: ela é Amor, ela é Unidade, ela é Presença.
É em meio a isso que vocês devem trabalhar, e esse “devem” não é um dever, mas uma certeza Interior de
sua Consciência, porque vocês irão constatar muito rápido os frutos que isso traz, ao mundo como a vocês

mesmo.

***

O conjunto da Terra se Desperta, hoje.
O conjunto das Consciências humanas, mesmo nos caminhos limitados de reação, se Desperta a um

movimento que irá cada vez mais aumentando, para o Retorno à Unidade, para o Retorno à
Multidimensionalidade a para o fim da Ilusão, e para o fim do sofrimento.

Portanto, participem, e tragam sua pedra da Graça, sua pedra da Comunhão, ao conjunto do edifício, porque
vocês são à vezes uma pedra do edifício e a totalidade do edifício.

É tempo, agora, de construir a Nova Igreja, aquela que os leva a viver a Unidade da Consciência e a Graça da
Consciência, bem além de qualquer capela, bem além de qualquer dogma e de qualquer crença, mas

unicamente na vivência real do Amor e da Graça.

***

Eis a mensagem que tinha para entregar-lhes, hoje.
Dentro de pouco tempo virá a vocês o Anjo MIGUEL que, ele também, enquanto Príncipe e Regente das
Milícias Celestes, completará o que eu lhes disse, à sua maneira (ver a canalização de MIGUEL de 15 de

outubro) (****).
Quanto a mim, eu lhes transmito todas as Graças possíveis.

Eu retornarei quando o momento for necessário, a fim de prosseguir o que eu lhes disse hoje.
Se há em vocês espaços de questionamentos, unicamente em relação ao que eu acabo de pedir-lhes e de

lhes afirmar, então, eu os escuto.

***



Pergunta: você evocou o fato de se reagrupar entre os Despertos. O que convém fazer?

Bem amado, o reagrupamento dos Despertos é um reagrupamento em Espírito.
Ignore a distância.
Ignore o tempo.

Basta, para isso, que vocês pensem uns nos outros, não para juntar um pensamento àquele para o qual vocês
voltam sua Consciência, mas para emitir a Graça.

Isso funciona até mesmo para um chefe de estado, isso funciona para o pior inimigo e isso funciona, é claro,
para todos os seus próximos.

Não peçam nada, não imponham nada, mas se estabeleçam na Graça e na Comunhão.
A conduta a ter em relação a isso é, simplesmente, Comungar na Graça.

Não há reagrupamento no sentido físico, há um reagrupamento de Espíritos, na mesma Intenção.
Estejam certos de que através do que eu disse aqui, muitos seres humanos sobre a Terra vão começar a voltar
sua Consciência ao redor deles, para seus próximos ou para seus meio próximos, para seus inimigos, ao outro

extremo do planeta, e isso vai criar um campo de Graça extremamente especial.
O que convém fazer é emitir a Graça, pedir a Graça e Ser a Graça.

A partir do momento em que vocês estão alinhados, a partir do momento em que uma das Coroas Radiantes
se ativa, e mesmo em seus espaços de Alinhamento, tentem pensar alguns instantes em uma pessoa, em

duas pessoas, em um grupo de pessoas (em um inimigo, em um amigo, em um marido, em uma mulher, em
um filho, pouco importa), mas revelem, o máximo possível, esta Graça em seus momentos de Comunhão.

E vocês irão constatar, então, o efeito da Graça em sua vida, e na vida desses Seres.
Não há, sobretudo, nada a pedir para esses seres, porque cada ser humano é livre, mas vocês podem propor

a Graça.
Porque a Graça faz seu caminho: que vocês vejam ou não, ela estará ativa, em meio a cada Consciência, bem

como sobre a Terra.
Escolham os momentos em que vocês estão em Paz e em tranquilidade, para reforçar esta Paz e esta

tranquilidade, emitindo a Graça, e focando sua Atenção em alguém ou em alguma coisa, mas, sobretudo, sem
nada pedir, para não pressionar esta alguma coisa ou esta Consciência.

Mas simplesmente emitindo a Graça e a Consciência da Comunhão, e deixem a Inteligência da Luz, naquele
momento, agir.

Vocês constituirão, assim, uma rede extremamente importante, que irá se tornar, a cada dia, e extremamente
rapidamente, cada vez mais perceptível.

Vocês permitem pôr fim ao isolamento, pôr fim, real e concretamente, ao confinamento da consciência
dissociada.

Vocês irão ajudar, dessa maneira, a Libertação final da Terra e vocês irão ajudar, dessa maneira, a
manifestação de nossas Consciências em seus Céus.

O momento chegou de realizar isso, porque vocês conduziram certo número de processos, até agora, que ao
seu modo, agiu para chamar a Luz Adamantina, para reforçá-la, para condensá-la e lhe permitir tornar-se cada

vez mais importante.
É preciso então, agora, manifestar a Graça, para vocês, mas também para o conjunto da Terra.

Portanto, peçam a Graça, estabeleçam-se na Graça e, naquele momento, Comunguem, e isso será eficaz.
Isso não é uma projeção, isso não é um desejo ou uma vontade, mas, bem mais, como eu disse, um estado de

Graça e de Comunhão.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, Filhos da Graça, toda Graça e todo o Amor está com vocês, porque isso é sua natureza.
Eu voltarei, como eu disse, em momento oportuno.

Dentro de algum tempo, neste mesmo dia, irá se expressar o Arcanjo MIGUEL, para outras informações
Vibratórias.

Quanto a mim, eu os abençoo e eu Comungo à sua Presença.
Até breve.

... Efusão Vibratória ...
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu venho a vocês, com Amor e Graça.
E eu retorno, como havia anunciado, nos momentos que são importantes, para vocês e para o Amor, na Luz

que vem, agora, chamá-los, de maneira cada vez mais insistente.
Onde vocês estejam, quaisquer que sejam suas idades e suas atividades, a Luz chama-os, agora, de maneira

cada vez mais urgente.
Qualquer que seja a forma deste Apelo (que se refira à Vibração da Consciência ou à sua Consciência, ou

mesmo simplesmente a um sentimento, mal definido, que algo atua, nesse momento), o Apelo da Luz, através
de múltiplos sinais, em vocês e sobre esta Terra, vem dar-lhes a certeza e a prova de que elementos

importantes desenrolam-se, nesse momento mesmo.
Qualquer que seja o lugar (em vocês, como no exterior de vocês) onde vocês se localizam, os Sons, os

Sonhos, os Apelos (para aqueles que os percebem, nas Portas e nas Estrelas) da Luz, tornam-se cada vez
mais claros, a cada dia.

Muitos, entre vocês, colocam-se questões.
Muitos, entre vocês, ainda, sentem, em si, interrogações quanto ao processo completo da Luz que está em

operação.

***

Os elementos que lhes foram dados a ver, sobre este mundo, podem mesmo, às vezes, parecer-lhes, com o
olho da personalidade, totalmente afastados da Luz.

Não é estritamente nada disso.
Somente a maneira que vocês olham, e com o que vocês olham, pode dar-lhes esta impressão.

O Apelo da Luz vem tirá-los de seu estado ordinário, da Consciência habitual.
Ela vem, realmente, chamá-los, de diversas maneiras, e cabe a vocês apreender-se, com o Coração, do que

quer dizer, para vocês, este Apelo.
Muitos dos meus Filhos, onde que eles estejam sobre a Terra, ouvem os Sons do Céu e da Terra.

Alguns, em locais específicos desta Terra, viram os sinais do Céu.
Muitos dos meus Filhos podem estar ainda na negação do que chega, porque, neles, existe, é claro, a dúvida.

Essa dúvida, que é secretada pela personalidade que está cortada da Luz.
Essa dúvida que é oriunda do mental e de suas faculdades perpétuas de interrogação.

Quando tudo isso pode varrido, com a maior das facilidades, desde o instante e o momento em que vocês
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estão atentos aos sinais, que eles se desenrolem em sua Consciência, em seu Ser, em seu Ambiente ou onde
quer que seja sobre a Terra.

Nós jamais lhes escondemos que os sinais da Terra eram aqueles que viriam decidir o momento aguardado ou
temido.

Nós sempre dissemos, também, que certo número de dias e de noites, antecedendo alguns elementos da Luz,
estaria acessível a vocês, de maneira evidente, sem que houvesse a menor dúvida sobre este Apelo Final da

Luz.

***

Hoje, mais do que nunca, eu venho dizer-lhes para viver cada minuto com a plenitude, e com o Coração o mais
Total, porque, é claro, se vocês estão nesta Plenitude e neste Coração o mais Total, como vocês querem que

o que advém seja oposto a esta Plenitude e a este Coração?
Mais do que nunca, durante esses dias, vocês são capazes de conectar-se e de Comungar à Luz.

Desde muito pouco tempo, eu lhes falei desse princípio de Comunhão e de Graça que, a cada dia, se
intensifica.

Se seu olhar se torna aquele da Infância, se seu olhar se torna aquele do Coração, a cada dia será cada vez
mais fácil, a partir do momento em que vocês se rendem à Verdade do que vocês são, à Verdade do Amor,

que é sua natureza e sua Essência.
Eu não venho dizer grande coisa a mais, exceto que a Terra está, agora, definitivamente pronta e que tudo o
que se desenrola e que irá se desenrolar, a partir deste instante, apenas irá refletir o Casamento do Céu e da

Terra e o Casamento, também, da Consciência (ainda ordinária, para alguns de vocês), com a Verdade do seu
Ser, com a Alegria da sua Presença, sobre Este mundo como em outros lugares.

***

Quanto melhor vocês acolherem, melhor vocês irão viver cada instante presente, melhor a Alegria ser-lhes-á
perceptível e real.

Se esta Alegria não está aí, é simplesmente porque a personalidade ainda não deixou, suficientemente, o que
deve sê-lo.

Os sinais da Luz, os sinais do Céu e da Terra, os sinais do seu próprio Corpo de Estado de Ser vão se tornar,
para muitos de vocês, cada vez mais evidentes e, como isso foi dito, tanto em seus dias como em suas noites.

E, para aqueles que ainda não o vivem, isso irá lhes aparecer.
Naturalmente, em meio a este mundo sobre o qual vocês estão, existem forças que entrarão em resistência à

Luz, podendo incorporar algumas dificuldades, para elas, de transmutar-se, na Graça e na Alegria.
Mas, em última análise, tudo se fará, muito precisamente, no Amor e na Alegria.

Não pode ser de outro modo.
Algumas Estrelas lhes disseram que o tempo dos profetas tinha sido abreviado, porque a Luz trabalhou, em

sua Consciência.
E, hoje mais do que nunca, a Luz trabalha, na Comunhão e na Graça.

Mais do que nunca, seus momentos de Alinhamento, às 19 horas [hora francesa] (ndr: ver na coluna “protocolos
a praticar / protocolos prioritários”) (*) irão permitir-lhes Comungar a esta Graça, de maneira cada vez mais

evidente, de maneira cada vez mais urgente e cada vez mais Feliz.

***

Cabe a vocês se abrirem, sempre e ainda mais, à Alegria da Luz, à Alegria de sua Unidade, porque isso que
chega (e nós sempre lhes dissemos) é uma Muito grande Alegria, quer se manifestem as resistências, em

vocês, como fora de vocês.
Como lhes dizia o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), já desde alguns meses, tudo isso se

desenrola agora.
A novidade deste dia, para o qual eu intervenho, é especificamente o que eu lhes disse: que a Terra está
pronta e que, agora, o mais importante é somente manter seu Ser na Alegria, manter a Luz Eterna do seu

Coração.
Todo o resto irá parecer-lhes cada vez mais fútil, cada vez mais infantil.

Vocês irão conectar, cada vez mais rapidamente, sua Criança, sua Transparência.

***



Meu Canal, que está ao seu lado (esse famoso Canal denominado Mariano), vê sua Presença e sua Vibração,
também, amplificar-se.

Então, não fiquem chocados com as percepções Vibratórias que podem, às vezes, parecer invadi-los e tomar
todo o lugar.

Efetivamente, a Luz vem tomar todo o lugar, não deixando qualquer interstício para a Sombra, qualquer
interstício para o medo, qualquer interstício para o sofrimento.
E sua Consciência irá decidir se colocar na Luz ou no medo.

Mas a Luz é a mesma, para cada Irmão e cada Irmã, qualquer que seja o caminho e qualquer que seja o
destino.

Isso vocês sabem.
Muitos de vocês, também, começam a Vibrar e a perceber a Consciência deste Corpo, em locais que não são

nem as Portas, nem as Estrelas, nem suas Lâmpadas (ndr: chakras), nem o sacro, nem as costas, mas sim,
agora, Pontos periféricos, como as mãos e os pés.

Não se alarmem com isso.
Como eu lhes disse, a Luz preenche todos os interstícios e vem consumir toda Sombra e toda resistência.

Quanto melhor vocês acolherem, melhor vocês irão viver a Alegria, e melhor isso irá acontecer (para a Terra,
como para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs).

***

Sua função, na encarnação, tornar-se-á, mais do que nunca, tornar-se Transparente à Luz, a fim de que esta,
através de vocês, alimente seus Irmãos e suas Irmãs, na Comunhão e na Graça.

Cada hora e cada dia da sua vida são, doravante, um apelo para viver a Graça e para viver a Paz Eterna.
Não há outro Apelo, agora, senão aquele da Luz, não há outra Verdade, como vocês irão vivê-lo, senão a Luz,

fazendo cessar todos os medos e todos os mecanismos de projeção, de exteriorização.
A partir do momento em que vocês reconhecerem a Verdade Essencial, e bem, vocês irão viver isso.

Vocês irão descobrir, então, a Graça, para aqueles de vocês que ainda não vivem a Consciência da Unidade.
Vocês irão viver a Consciência da Luz.

A Luz vem bater à Porta e, em breve, o Apelo, Total, da Luz irá ressoar.
Mas já é agora: não há que aguarda para amanhã ou esperar para amanhã, ou temer o amanhã.

Há apenas que se imergir, cada vez mais, no Instante, em sua Presença, porque todo Amor d’A Fonte ali está e
apenas pede uma coisa: fazê-los viver a natureza do seu Ser, o Amor e a Abundância.

Os espaços onde vocês irão aperceber-se de que tudo o que pode ocorrer como mecanismo de resistência,
no exterior, como em vocês, irá se afastar de vocês, de maneira rápida.

Qualquer resistência será inútil à Luz, em vocês como fora, porque a Terra decidiu, porque o Céu realizou,
desde muito tempo, e porque vocês estão entre o Céu e Terra e isso se realiza, em vocês.

***

A Liberdade é o outro nome do Amor e da Verdade.
A Liberdade não é o que vocês buscam em suas ações da personalidade, mas se trata bem da Liberdade do

Espírito que é Alegria e Eternidade.
Como nós lhes dissemos, desde alguns meses, nós estávamos à beira de sua Dimensão.

E nós podemos dizer, agora, que nós estamos, desde já, em Sua Dimensão, porque a Luz ali está, porque a
Luz ali está revelada, e porque a Luz realiza o que foi anunciado.

Obviamente, segundo suas próprias resistências, segundo seu próprio olhar, o que eu disse pode parecer-
lhes, distante, muito perto, ou verdadeiramente vivenciado.

Mas, a cada instante, isso irá se aproximar de vocês e vocês irão constatar, muito depressa, que o que, no
instante anterior, parecia-lhes tão distante do seu cotidiano, pouco a pouco, tornar-se-á a Totalidade do seu

cotidiano.
Porque, de qualquer modo, tudo o que foi construído sem Amor, tudo o que foi construído na negação do

Amor, não existirá mais.
Porque a Luz reina na Alegria.

Porque a Luz não permitirá jamais que se instale o menor sofrimento e não permitirá que se instale, nunca mais,
a menor separação com sua natureza profunda, com o que vocês são.

***

Tudo isso se realiza, nesse momento mesmo, em vocês, de diferentes modos: que isso se realize na perda



deste Corpos, ou na Alegria total deste Corpo que renasce, vocês irão constatar que, num caso como no outro,
sua Consciência, cada vez mais, é totalmente independente de tudo o que foi construído pela falta de Amor.

Porque a Consciência é Amor e isso não será simplesmente um refrão ou uma crença, mas, verdadeiramente,
a Verdade do que vocês têm a viver, a cada instante.

E nós estaremos do seu lado.
Nós estaremos com vocês.

Nós estaremos em vocês, cada vez mais, cada vez mais intensamente e cada vez mais frequentemente.

***

O Arcanjo MIGUEL tomará a palavra para dar-lhes certo número de elementos.
Ele passará, também, de algum modo, a Tocha (enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes), ao

Arcanjo URIEL.
Porque o Arcanjo MIGUEL estará estabelecido, integralmente, no CRISTO-MIGUEL, na Nova Tri-Unidade.

Isso irá se desenrolar dentro de dez dias.
Até lá, vocês terão vivenciado muitas coisas que irão lhes permitir viver, de maneira ainda mais intensa, a

Realidade e a Verdade dessa Passagem da Tocha.
Eis as algumas palavras simples que eu tinha para dizer-lhes, porque elas são, por minha Presença e minha

Vibração, a ocasião de fortalecer o que vocês são e de afastar, de vocês, sempre mais, as interrogações e as
dúvidas.

Porque, quando vocês perceberem que somente o Amor é Verdadeiro e Verídico, e que somente o Amor é a
Resposta, vocês apenas terão que ceder para querer viver este Amor, vindo preencher em vocês, ainda uma

vez, toda interrogação, todo vazio, toda falta, todo sofrimento.
É a isso que eu venho chamá-los e é a isso que eu irei chamá-los, cada vez mais, ao mesmo tempo que a

Terra, ao mesmo tempo que as Estrelas e os Arcanjos e os Anciãos.
Não há melhor momento que este dia para dizer-lhes: “preparem-se, preparem-se para viver a Alegria, na

totalidade”.
“Preparem-se para ser a Alegria.”

***

Eu irei terminar aqui minhas palavras.
E, por outro lado, na Comunhão de nossos Seres e de nossas Presenças, e se existem interrogações

referentes, muito precisamente, ao que eu acabo de dizer (a título coletivo e não individual), que possam ajudar
seus Irmãos e suas Irmãs, que possam nos ajudar, a nós, Irmãos e Irmãs, então, eu os escuto, na Comunhão e

na Graça.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, Filhos d’A FONTE, nós todos somos UM.
É isso que é para viver, é isso que é para verificar, porque isso é a estrita e a única Verdade da Vida, não como
nós costumamos concebê-la, quando nós estamos sobre este mundo, mas na Verdade de todos os Mundos

que não estão separados da Verdade.
 A Verdade não é deste mundo, mas ela vem ali restabelecer-se.

Então, na Confiança e na Graça, eu deixarei a palavra para os Arcanjos MIGUEL e URIEL que virão prosseguir
o que eu lhes disse, hoje.

Isso irá ocorrer antes de 10 de novembro do seu ano (ndr: ver detalhes embaixo da página).
Eu lhes rogo simplesmente para aceitar, ainda uma vez, o Amor de nossa Comunhão e o Amor de nosso

Reencontro, aqui como em outros lugares.
Comunguemos, juntos, e muito rapidamente, em vocês, em cada um.

... Efusão Vibratória e Comunhão ...

***



Que o Amor do Um seja nossa Eternidade, na Verdade e no Amor.
Até logo mais.

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

NDR:
MIGUEL e URIEL irão intervir, em espaço Vibratório exclusivamente (em silêncio), no dia 10 de novembro de
2011, das 22h00 às 23h00 (hora francesa, no relógio) [das 19h00 às 20h00 – hora de Brasília; das 21h00 às

22h00 – hora de Lisboa].
Esta intervenção não irá ocorrer em público.

Trata-se, simplesmente, para se “conectar” em Espírito, onde vocês estiverem.
MIGUEL e URIEL irão intervir, em seguida, em troca de palavras, no sábado, dia 12 de novembro de 2011, às

15 horas (hora francesa no relógio) [12h00 – hora de Brasília; 14h00 – hora de Lisboa].
Uma canalização pública estando já programada para aquele momento, em Bruxelas, essas duas intervenções

acontecendo, então, nesse contexto (ver coluna “canalizações públicas”).
A transcrição dessas trocas será divulgada no site dentro das próximas horas (na coluna “mensagens a ler”).

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio.  O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir sua hora local.

***
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu venho dirigir-me ao seu Coração.
E venho dar-lhes, além de minhas Graças, um encontro, um encontro Vibratório importante (porque ele será o
último deste ano, em termos terrestres) porque, como vocês veem, em vocês e ao redor de vocês, o conjunto
dos adventos da Luz e dos acontecimentos está presente, doravante, a fim de viver o que é para viver, a fim de

abrir, em vocês, a totalidade do Amor e de criar este Amor, pela sua Presença.
O Apelo da Luz vai se tornar cada vez mais importante, em cada um de vocês, e nós festejaremos, juntos,

durante esse encontro, este Apelo final.
Nós iremos nos regozijar, juntos, para isso, em Consciência, em Unidade, em Comunhão e na Graça, com os

elementos que lhes foram dados para realizar esta Comunhão, no 17º dia do seu mês de dezembro, logo após
a fase de Alinhamento, às 19h30 (hora deste país) [16h30 – hora de Brasília; 18h30 – hora de Lisboa], onde o
conjunto das minhas Irmãs, o conjunto das Estrelas, o conjunto das Consciências alinhadas e unificadas irão se

juntar a esta Comunhão particular, iremos inaugurar o tempo da Luz.
Como vocês o vivem, talvez, é-lhes cada vez mais acessível e facilitado viver sua Unidade, seu Amor.

Daí onde nós estamos, perto de vocês e em vocês, nós rendemos Graças à sua ação, nós rendemos Graças à
sua Presença.

Convém, então, festejar dignamente nossa Aliança e nossa Liberdade.
Ao final do seu Alinhamento, nós teremos uma meia-hora de Comunhão, das 19h30 às 20h00 [das 16h30 às
17h00 – hora de Brasília; das 18h30 às 19h00 – hora de Lisboa] e eu entregarei, naquele momento, às 20

horas, o que eu terei a dar-lhes para a época do fim deste ano.

***

Como lhes disseram os Anciãos, tudo está consumado, no mais alto dos Céus e na mais alta das Dimensões.
Esta Consciência deve se tornar a sua e esse é o caso, eu sei, porque o que nos mostra nosso Coração é o

Despertar total das Consciências, para a Verdade.
Vocês são cada vez mais numerosos a viver o Coração, que isso seja efêmero ou permanente.

Vocês estão cada vez mais numerosos a penetrar as esferas da Graça, da Verdade e da Beleza.
Então, é tempo de festejar isso dignamente: a Unidade, a Luz e a Verdade que se instalam.

Elas afloram, agora, a consciência ordinária, elas afloram sua vida e o conjunto das vidas deste planeta.

MARIA - 20 de novembro de 2011
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***

O Sol participa, agora, ativamente, de sua Comunhão e de sua Graça.
A Terra vive, também, sua Comunhão com vocês.

A hora da Liberdade, a hora da Alegria se aproxima, a grandes passos, do seu Coração, isso vocês o vivem,
por seus próprios estados, por seu próprio Amor e sua própria Vibração.

Mais uma vez, o conjunto das Irmãs, das Estrelas, rende Graças pela Beleza do seu Ser e da ação do seu Ser,
da ação da Graça.

Vocês trabalharam e vocês trabalham ainda.
A cada minuto desse tempo que existe sobre a Terra, nós amplificamos nosso reencontro e o espaço do

nosso reencontro.
Existe uma forma de alegramento que, talvez, vocês começam a perceber, na Paz do seu Coração.

Este alegramento não é nada comparável a uma excitação, mas ele é, de algum modo, a justa retribuição da
sua ação, o justo resultado do seu Abandono e da sua confiança na Luz.

***

Os estados de Graça que são os seus, vão aparecer, e para aquele que os vive, vão intensificar-se,
fortalecendo-os no lugar que é o seu, na Verdade que é a sua.

Nesses tempos, não escutem nada mais senão o que diz seu Coração porque é a justa divisão desses
tempos, é a justa Verdade do que é para viver.

Nesse Coração, que é o seu, há todo Amor de todos os mundos, de todas as Consciências.
Vocês podem, hoje, mostrar-se tal como vocês são.

Nada nem ninguém podem julgar seu Coração.
Nada nem ninguém podem alterar o que vocês são.

Sejam, então, justos.
Sejam, então, amorosos, com tudo e com todas as coisas.

***

Alguns de vocês realizam a Última Verdade da Consciência, dando-lhes a viver esses estados onde vocês
apenas fazem um com a Vibração Una, com a FONTE.

Não, vocês não estão sonhando.
Não, vocês nada imaginam.

É justo porque é a Verdade que nós lhes anunciamos desde tanto tempo.
Durante esses tempos, contentem-se de ser o Coração porque todo o contentamento vem daí.

Absolutamente nada julguem.
Não julguem ninguém.

Mais do que nunca.
Contentem-se em ser esta Paz, este Coração, esta Alegria e este Amor autêntico e verídico.

Se vocês se contentarem com isso (que é, de fato, a totalidade do que é pedido, por sua Consciência),
nenhuma desordem deste mundo poderá alterar quem vocês São.
Isso vocês irão afirmá-lo como uma Verdade, essencial e absoluta.

***

O momento chegou, pela sua Presença, de mostrar ao conjunto da humanidade esta Verdade que é a única:
aquela do Coração.

Vocês têm, às vezes, o potencial e a responsabilidade.
Sigam o que vocês são, ou seja, a Luz.

Quanto mais vocês imergirem no que vocês são, mais o que poderá ocorrer, de maneira exterior, ainda
presente neste mundo, não poderá afetá-los.

Não há outra força senão o Amor.
Não há outro poder senão o Amor.

Isso, agora, vocês são chamados a mostrá-lo e a demonstrá-lo pela sua Presença.
Estejam na Alegria.



Estejam na Comunhão.
Seja com vocês mesmos, com seus Irmãos e suas Irmãs, com o universo.

***

Os espaços de Comunhão vão aumentar até tocar o infinito, os Céus e a Terra, sem nada desejar, sem nada
pedir, sem nada rogar, porque vocês são tudo isso ao mesmo tempo.

O que me disse e o que lhes disse nossa Irmã de todos, NO EYES, ver-se-á confirmado pela sua própria
vivência.

O Céu se rasga, dando-lhes a ver a Verdade, dando-lhes a viver a Transparência.
Vocês irão penetrar, de pleno pé, os espaços de Beleza insuspeita, mesmo em seus sonhos os mais ocultos.

A cada dia que vai transcorrer, cada elemento de sua vida vai chamá-los a isso.

***

Seja o que for que irá se desenrolar, segundo o ângulo da personalidade, há sempre outro ângulo que é bem
maior, bem mais amplo, bem mais significante e que é Amor.

A Luz convida-os a estabelecer-se, cada vez mais, na Unidade do Coração, na Luz Una.
Sua vivência, a vivência desta Terra, lhes confirma a justeza do que vocês vivem, do que está para viver e para

instalar-se.

***

Nós os esperamos cada vez mais numerosos a juntar-se a nós nesta Comunhão conjunta deste dia de
dezembro.

Lembrem-se de que a única verdadeira força, a única verdadeira potência é aquela do Coração, de que a única
Porta é o Coração.

De que, neste estado, nada há a pedir, nada há a rogar porque vocês ali estão, porque tudo é Consciência e
tudo é Interior.

***

Nós não escondemos de vocês que, é claro, aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que têm medo da Luz,
esperam, naturalmente, servir-se desta Luz para outra coisa.
Mas como poderiam fazer outra coisa, doravante, da Luz?

Porque somente o medo pode ainda conduzir algumas Consciências a isso.
Permaneçam firmes em sua Consciência.

Permaneçam firmes no Amor.
Permaneçam firmes na Unidade.

E, a cada dia, vocês verão aumentar sua Alegria.
A cada dia, vocês verão aumentar os momentos em que vocês são Um com o Todo.

Acolham, de Coração aberto, o que acontece.
Qualquer que seja o elemento de sua vida, remetam-no à Luz, não como um pedido, não como uma súplica,

mas, bem mais, como a Verdade instantânea da Luz.

***

Como nós lhes dissemos, cada um e cada coisa estão em seu lugar correto, hoje.
E se vocês estão no Coração, na Verdade e na Unidade, nada pode atingir a Paz do Coração.

Nada pode desestabilizar o Coração.
Todos vocês são chamados a viver isso.

Ninguém é afastado da Alegria da Unidade.
Tudo é possível.

Tudo está em vocês, em cada um.
Vocês estão em Comunhão, agora.



Nós o sabemos, nós o vemos.
Esta Comunhão instala-se, de cada Coração a cada Coração, com toda Liberdade.

Não levem em conta o que poderia ser visto como enganos porque tudo se instala, verdadeiramente.
A pureza de suas intenções aparece-nos claramente.

Como poderia ser de outra forma, na Alegria e na Unidade?

***

Eu não tenho grande coisa a acrescentar ao que lhes foi dito e dado, durante suas Comunhões e suas reuniões
hoje e ontem.

O que nós lhes demos é apenas o exato reflexo disso ao que vocês aspiram e disso que vocês estão prestes
a estabelecer.

Eu posso, então, apenas dar Graças e comungar, por minha vez, com cada um de vocês porque vocês irão,
realmente, tomar consciência, se isso já não aconteceu, entre uns e outros, de que entre vocês e nós, não há

distância, não há diferença, e de que quando a Consciência vive isso, então, sim, tudo está consumado.

***

Não há qualquer caminho a percorrer.
Há apenas, efetivamente, que Ser.

Isso não será mais, para muitos de vocês, uma palavra em vão ou uma esperança, sequer, nem uma
expectativa, mas, sim, uma Verdade vivenciada.

A cada dia, vocês são cada vez mais numerosos a realizar isso.
Então, eu irei parar aí minhas algumas palavras porque tudo o que eu tinha para dizer-lhes, é para dar-lhes

encontro, neste dia, neste instante, enquanto sabendo que muitos de vocês, daqui até lá, já terão se encontrado
comigo ou com uma das Estrelas.

 Naturalmente, vocês irão se dar conta, por vocês mesmos, que isso não é uma projeção, um desejo, mas, sim,
a Verdade, porque o Coração não pode mentir, porque a Luz não pode mentir.

Estabeleçamos, juntos, todos aqui, e em outros lugares, esse momento de Comunhão que prefigura aquele do
nosso encontro.

Eu me dirijo a cada um de vocês, agora, nesta Comunhão.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Comunguemos, agora.

... Efusão de Energia / Comunhão ...

***

Eu lhes digo, então, até o dia 17, em nossa Comunhão coletiva.
E eu lhes digo até cada instante, em nossa Comunhão de Coração a Coração.

Até breve.

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

NDR: Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permite-lhes deduzir seu horário local.

No dia 17 de dezembro, a intervenção de MARIA irá ocorrer em contexto privado e será divulgada dentro das
próximas horas.

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1280

20 de novembro de 2011
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(Publicado em 21 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, rendamos Graças, juntos, à nossa Comunhão.

Eu venho, neste tempo e neste espaço, a fim de avançarmos juntos, para sua Consciência.
Avançarmos juntos, para esta Liberdade, esta Liberação.

Desde muito tempo, meu Filho lhes disse que vocês não eram deste mundo.
Desde muito tempo, Ele lhes disse que foi prometido para vocês, de algum modo, uma vida Eterna.

De qual vida Ele queria falar?
Da verdadeira Vida: aquela que não é efêmera.

Aquela que não se inscreve entre um nascimento e uma morte.
Aquela que não se inscreve, absolutamente, em um sofrimento, em uma falta, em um medo.

Ele lhes falou de uma vida que não é limitada, onde não existe qualquer medo.
De uma vida que não é condicionada pelo que quer que seja ou por quem quer que seja.

Vocês pensam, realmente, que esse seja o caso, em sua vida, hoje?
Mesmo se muitos, entre vocês, vivem estados particulares da Consciência, permitindo-lhes, às vezes,

aproximar-se e viver estados não ordinários.

***

Os Anciãos lhes falaram, longamente, sobre este estado particular do Ser quando se alcança um outro estado.
Eu não voltarei sobre isso.

O que eu quero dizer-lhes, simplesmente, é que, doravante, vocês terão a possibilidade de viver, sempre cada
vez mais numerosos, cada vez de maneira mais intensa, esses estados que vocês saem do ordinário de sua

vida e que, no entanto, não são tão extraordinários assim.
Mas que os levam, simplesmente, a conscientizar, sempre mais, o que vocês são: Seres de Amor, Seres de
Paz, Seres de Verdade, Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz, que, admitam-no, não tem grande coisa a

ver com as próprias condições, hoje, deste mundo sobre o qual vocês estão.

***

Maria - 17 de dezembro de 2011
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O que se abre a vocês não é mais realmente uma Passagem, mas uma Comunhão.
E este estado de Comunhão com a verdadeira Vida, quaisquer que sejam os Portadores, entre vocês, aqui, ou

entre nós, ou em meio mesmo à Luz, sem mais qualquer possibilidade de existência pessoal, tudo isso
contribui para fazê-los descobrir o estado real e verídico do que vocês são.

Bem longe das contingências do mundo onde vocês estão.
Bem longe de qualquer imagem, de qualquer projeção.

***

Seus espaços de Alinhamento e de Comunhão levaram-nos, cada um ao seu ritmo, a aproximar-se, em
Verdade, do que vocês são.

Isso, vocês o vivem, todos, de uma maneira ou de outra, quaisquer que sejam as palavras que vocês emitiram
para portar sua vivência nova, quaisquer que sejam as palavras que puderam empregar as Estrelas, ou os

Anciãos, ou os Arcanjos, elas permanecerão apenas palavras.
Porque vocês sabem bem que, o que é o mais importante, não é tanto fazer a experiência disso, mas Ser isso.

E isso está prestes a concretizar-se, a conscientizar-se, aqui mesmo, sobre este mundo.

***

A verdadeira Vida, que põe fim ao efêmero, e, portanto, ao sofrimento (a verdadeira Vida, não aquela que eu
criei nesse corpo, mas aquela que é a sua de toda Eternidade, bem antes da sua presença sobre esta Terra),

deve revelar-se, agora.
O desdobramento da Luz permite ajudá-los a revelar-se, à visão do Coração, de revelar-se e, então, dá-lhes a

viver a Verdade do que vocês São.
Mesmo se vocês nem sempre têm os elementos permitindo-lhes, em consciência, viver a totalidade do que é

revelado e vivenciado, o que importa.
Vocês conhecem os efeitos em vocês mesmos, não, talvez, em suas circunstâncias de vida, mas, sobretudo,

em seu Ser Interior, no que isso criou em vocês, como estado, como Alegria, como Verdade.
É a única maneira de sair da Ilusão.

Não há outra.
É a única maneira de tornar-se Livre, por vocês mesmos.

***

Lembrem-se de que as civilizações passam, sobre esta Terra.
Existem vários vestígios, conhecidos e ainda desconhecidos, daqueles que os precederam.

Mas aqueles que os precederam nada são senão vocês mesmos, em outros momentos, confinados no tempo
e na Ilusão da vida, aqui embaixo.

***

Hoje, vocês descobrem, para muitos, que o verdadeiro mundo não é esta projeção da consciência.
Que a verdadeira Vida não é este sofrimento, esta falta e estas dores.

Que existe um espaço fora do espaço, e um tempo fora do tempo, onde vocês têm acesso ao que vocês são:
à sua Essência.

Muitas coisas foram iluminadas, por vocês mesmos.
Cada um de vocês percorreu o que tinha a percorrer.

Hoje, resta-nos agora, juntos, Comungar ainda mais, de maneira mais intensa, e, sobretudo, mais longamente.
Contribuindo, de alguma forma, para apoiar a Terra que os carrega, a fim de ajudá-la em sua própria Passagem.

***

Vocês se lembram, no ano passado, de que o Arcanjo URIEL, àquela época, falou-lhes sobre uma primeira
Passagem.

Pouco tempo depois, foram realizadas as Fusões dos Éteres, em seus Céus, depois em seus corpos.



O Comandante dos Anciãos disse-lhes que tudo estava consumado, para a Consciência.
E que era apenas um detalhe temporal de atualização da Vida Eterna.

Isso está em andamento.
E isso acontece, desde este instante, em vocês, se vocês aceitam largar todas as suas bagagens, tudo o que

não é vocês, tudo o que os tornou mais pesados.
Isso não é um sonho, porque vocês fazem a experiência, cada vez mais frequentemente.

Passar de uma realidade à Verdade pode, por vezes, ocorrer em um instante, em um piscar de olho.
Mas ninguém sabe se este piscar de olho ou este instante seja oriundo de muitas vidas buscando a Essência.

Para a maior parte de vocês, foi-lhe dado, durante esses anos, ir, passo a passo, para o seu Coração.
Nós, umas e outras, uns e outros, os guiamos, através das Vibrações desta transformação que ocorre na carne

que vocês habitam.

***

Hoje, a Consciência encontra-se, cada vez mais, e vai se encontrar, cada vez mais, não localizada, neste corpo,
nesta vida ou em outra vida.

Mas, cada vez mais, a Consciência vai se expandir, até alcançar estados de Graça, tais como os vivenciou,
durante sua vida, minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) ou, ainda, o que lhes descreveu HILDEGARDA

(ndr: HILDEGARDA DE BINGEN), ou outras Estrelas, outras Irmãs.
Por isso, hoje, mais do que nunca, é claro, este mundo vai buscar, de uma maneira ou de outra, mantê-los na

resistência, na luta, na oposição.
Ora, vocês sabem, agora, que a Consciência não tem de se opor.

Que a Consciência é Vida e que ela não está vinculada ao que quer que seja, deste mundo.
E, no entanto, vocês estão sobre este mundo.

***

Então, nós iremos, juntos, o conjunto de minhas Embarcações, o conjunto de minhas Irmãs, nesses espaços
unidimensionais onde nós estamos, que são multidimensionais e unidimensionais, porque eles não estão

limitados e confinados.
Assim como todas as Consciências Livres, não submissas a qualquer confinamento, estamos, agora, muito

perto de vocês.
Muitos de vocês nos percebem, de diferentes maneiras, confirmando, assim, que os Véus que separavam, não

estão tão fechados quanto antes.
Dando-lhes a viver esta não-localização do que vocês são.

Permitindo-lhes aceder a algo que nada mais tem a ver com o que pode se apresentar, ou ser apresentado, na
superfície deste mundo.

***

Isso não deve confundi-los porque, lembrem-se de que, se vocês são Luz, a Luz é Inteligência e de que esta
Inteligência, que é a sua, não está subordinada a qualquer mental, a qualquer compreensão, a qualquer desejo,

mas é, simplesmente, um estado de Ser: um estado de Ser onde tudo é perfeito.
Tudo isso, vocês estão, ainda uma vez, meus Filhos, uns e outros, prestes a conscientizá-lo, à sua maneira,

porque isso é sua Liberdade e isso é sua Liberação.
O que nós desejamos, simplesmente, é reunirmo-nos na Comunhão.

E nós iremos efetuar isso durante este período: a cada semana, no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo
modo que hoje.

Para, ao mesmo tempo fortalecer nossa Comunhão e, sobretudo, entre todos nós, começar a viver esta Fusão
e esta Dissolução da Consciência, em sua natureza profunda onde vocês poderão verificar, por vocês

mesmos, que nós somos todos Um, que não há distância, nem separação entre cada um (cada Um) de nós.

***

Quaisquer que sejam as palavras que eu use para vocês, eu me dirijo bem além desta noção de filiação ou de
Criadora.

Eu me dirijo a todas as Consciências em via de Liberdade sobre esta Terra.
No Amor (vocês sabem) e na Luz, nada há a temer porque, neste estado, não há faltas, não há sofrimentos, não



há medos.
Não há, sobretudo, nem passado, nem amanhã, porque tudo está inscrito no Eterno e na Eternidade do

Presente.
É este Presente que nós iremos oferecer-lhes, uns e outros.

Dessa maneira, durante as próximas quatro semanas, eu voltarei, então, aos sábados, depois do seu Espaço
de Alinhamentos e do nosso espaço conjunto de Comunhão, a fim de entregar, também, algumas palavras,
mas definindo para vocês, desde já, esses objetivos que estão ao alcance do seu Coração, que é viver a

experiência que os libertará, definitivamente, e que irá devolver (mesmo sobre este mundo) sua Liberdade total.
Ou seja, não mais serem tributários, nem de um corpo, nem de um tempo, nem de um espaço.

***

Então, é claro, cada um de vocês irá viver ao seu ritmo e à sua maneira.
As palavras que poderão ser colocadas nesses estados da Consciência (ou que poderão ser descritas), serão,

é claro, profundamente diferentes segundo, ainda, o olhar da pessoa que os habita.
Esta tomada de consciência é, eu diria, desejável e salutar, não para vocês, mas eu penso, sobretudo, para o

conjunto dos meus Filhos.
Eu penso no conjunto dos nossos Irmãos e Irmãs que não tiveram, ainda, a oportunidade (pelo medo, pela

resistência ou por uma razão que lhes é própria) de viver o que vocês têm vivenciado.
É a todos aqueles que é preciso se dirigir a fim de que, todos (além dos momentos de Graça e de Comunhão

que vocês conhecem), eles possam colocar-se, também, a questão essencial: “quem são eles?”.
A partir do momento em que a Consciência coloca a questão do que Ela é (principalmente no estado atual

deste mundo), é dado um passo enorme em direção à Liberdade e à Liberação.

***

Deste modo, passado a primeira etapa do Alinhamento (das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de
Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa]), eu estarei, com vocês, em Comunhão.

Mas, sua Comunhão irá se dirigir ao conjunto da Terra e ao conjunto das Consciências separadas e
fragmentadas.

Não busquem personalizar esta Comunhão.
Esta Comunhão deve conduzir à Fusão e, portanto, ela não tem de ser pessoal nem personalizada.

A Luz é Inteligência.
Comunguem, com quem vocês são, com a Luz, e deixem a Luz Comungar com o conjunto das Consciências.
Nós iremos realizar isso, das 19h30 às 20h00 [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília; das 18h30 às 19h00 –

hora de Lisboa] e, em seguida, às 20 horas do seu tempo terrestre (ndr: hora francesa no relógio), eu irei
pronunciar (se for necessário) algumas palavras, convidando-os, sempre mais, à Liberdade, à Liberação, ao

Amor e à Luz, porque elas são sinônimos.
Não pode haver Amor sem Liberdade.
Não pode haver Luz sem Liberação.

Tudo isso está em andamento.
Vocês estão prestes a viver, cada um ao seu modo, de maneira individual, sua Liberdade, sua Liberação.

Resta, agora, viver isso, em nível coletivo.
E eu entendo por “coletivo”: o conjunto das Consciências sobre esta Terra, o conjunto das Consciências que

nós somos, a fim de preparar o que foi denominado, parece-me, as Núpcias de Luz, não mais individuais, mas
coletivas.

É, portanto, a este trabalho, a este estado de Ser e de não fazer, ao qual eu os convido, vocês todos que irão
ler minhas palavras: a estabelecer a Comunhão.

Não mais para uma pessoa ou para realizar uma Unidade de Consciência em 24, mas, bem mais, para
Comungar, diretamente, à Luz porque a Luz tem uma Inteligência e, sobretudo, na falta de outro termo, eu

nomearia, uma capacidade particular para autocriar-se e para autoproduzir-se.

***

A Luz não conhece limites: nem de propagação, nem de tempo, nem de distância.
A deposição da Luz (sobre o Manto da Terra, como em vocês) torna, agora, possível, esta nova forma de

Comunhão, levando à Fusão individual e, em seguida, coletiva.
Naturalmente, vocês irão, também, notar (como nós lhes dissemos, já, em várias ocasiões, por várias vozes)

que muitas Consciências confinadas têm medo: medo da Luz.



Porque isso lhes é desconhecido.
Porque a Luz não é deste mundo.

E quando ela irrompe na vida de uma pessoa, e bem, sua vida (é claro, vocês sabem) transforma-se mais ou
menos rapidamente.

Existe, obviamente, em cada ser humano, o que os Anciãos lhes nomearam um “corpo de desejo” e esse
corpo de desejo tem apenas uma ideia: é a perpetuação da Ilusão deste mundo.

Fazê-los crer, de algum modo, que vocês são tributários deste efêmero e que há alguma coisa a realizar neste
efêmero, que há alguma coisa a conduzir (gradualmente e à medida das encarnações sucessivas), que há

alguma coisa a melhorar.
Mas, o que melhorar já que vocês são perfeitos, por toda Eternidade?

Há apenas que conscientizar.
E os tempos chegaram de conscientizar a Luz como, nunca, isso foi possível, mesmo nas fases que foram

nomeadas (pelos Anciãos): “a Fusão das Lareiras” (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” do nosso site) (*)
ou como isso lhes foi comunicado no Yoga da Unidade (ndr: descrito, em três partes, por UM AMIGO, nos dias
17, 18 e 19 de setembro de 2010, nas colunas “mensagens a ler” e “protocolos a praticar” do nosso site) (**)
ou, ainda, nas explicações magistrais (que lhes foram dadas por IRMÃO K) (***) sobre o Desdobramento da

Luz ao nível das Portas.
Tudo isso foram etapas, de algum modo, intermediárias, de acendimento, se o podemos dizer, do que vocês

são.

***

Agora, é tempo de realizá-lo, na totalidade, bem além dessas referências corporais, bem além dessas Portas,
dessas Estrelas e dessas Lâmpadas (que vocês chamam de chakras), bem além das suas células.

É-lhes preciso reinvestir na totalidade do que vocês São.
Para isso, é necessário não mais estar localizado, nem em um corpo, nem em um tempo, nem em um espaço.

Descobrir e viver que a Consciência é Una e que, fundamentalmente, vocês são tanto o outro, como vocês
mesmos, vocês são tanto a árvore, como a folha da grama, é uma experiência que os conduz ao indizível.
É a isso que nós os convidamos e é a isso que nós iremos atrelá-los, se vocês bem o quiserem, a cada
sábado: estabelecer uma Comunhão, não de Coração a Coração, não do Coração do UM ao Coração de

todos, mas, sim, agora, do Coração de cada um (cada Um) à Luz.
E, aí, a Luz (como isso foi dito) autocriar-se-á e autoproduzir-se-á.

***

Ela irá se tornar cada vez mais luminosa, para vocês, porque ela é a mesma, na realidade, por toda Eternidade.
Mas ela penetrará, cada vez mais, os interstícios deste mundo e das Consciências que ali estão.

Ela irá se revelar, então, para o que ela é: uma malha de Amor que é a trama da Criação, a trama dos mundos e
a trama de tudo o que é criado.

Esta tomada de consciência é salutar para a Terra, como ela o é a título individual e, mais uma vez, sobretudo,
para o coletivo.

O trabalho empreendido da Realização do Si, do Estado Eterno que vocês são, permite considerar esta última
etapa como uma leveza importante, mesmo se, é claro, os elementos de resistência poderão parecer, eles,

cada vez mais pesados.
Mas não são os elementos de resistência que se tornam cada vez mais pesados, são vocês que se tornam,

então, cada vez mais leves.
E, tornando-se cada vez mais leves, vocês apenas podem constatar que coisas resistem, que Consciências se

opõem, mas elas não são mais pesadas do que antes, elas não são diferentes de anteriormente, são vocês
que se tornam diferentes.

E é o Éter deste mundo que se transforma, que se torna diferente, levando a pensar, a crer ou a ver, que
existem zonas de sombra cada vez mais densas, mas isso não é verdadeiro.

É, simplesmente, seu olhar que se torna aquele do Coração que está elevado além de seus limites e que dá a
ver, ao seu Coração, a Verdade.

Pouco importa, não se apeguem ao que é pesado.
Não se apeguem ao que resiste.

Vivamos, juntos, esta Comunhão de cada Coração à Luz, permitindo à Luz responder pela sua cocriação
espontânea e pela sua autocriação, e se multiplicar sobre este mundo, preparando, então, o momento coletivo

da Terra.
Nós trabalharemos, portanto, durante essas cinco semanas.

Eu irei intervir em um total de cinco vezes, e durante essas cinco semanas, nós iremos trabalhar, juntos, na Luz
e para a Luz.



***

Aqueles de vocês que ainda têm, apesar de sua vivência Vibratória, interrogações, questionamentos quanto às
datas, quanto à hipotética realidade da Ascensão, vocês jamais poderão duvidar do que vocês irão viver,
porque o que vocês irão criar, vocês mesmos, e o que nós iremos criar, nós mesmos, nós iremos criar a

Verdade, a Beleza, o Amor e a Luz.
A fim de que o reino da Luz se torne evidência e não mais, simplesmente, uma experiência de alguns instantes.

Mas isso deve se tornar a experiência total de toda vida sobre este mundo.
Então, sirvam-se, nos nossos reencontros, do que é bom para vocês.

Que isso seja o Yoga da Unidade, entre às 19h30 e 20h00 (hora francesa), que isso seja a Comunhão através
dos três Pontos, que isso seja um Alinhamento simples, permaneçam, simplesmente, no Ser, não emitam

qualquer vontade, qualquer ‘vontade de bem’, qualquer desejo, contentem-se em estabelecer-se no que vocês
são.

Nada a aguardar, nada a esperar, mas ser, simplesmente, a totalidade do seu Ser, com este simples
pensamento: Comungar com a Luz.

Da simultaneidade da nossa reunião, da sincronia da nossa reunião, irão resultar muitas coisas para sua
consciência, cujo maior interesse é, naturalmente, o que eu nomeei ‘deslocalização’.

Então, é claro, como vocês o sabem, como vocês o veem, aqueles que resistem à Luz irão se servir, sempre,
daqueles momentos para tentar criar outra coisa que a Luz.

Mas, obviamente, isso é em vão.
Eles vão acabar dando conta de que tudo isso é vão e ilusório, de que o Amor é a única força, a única Verdade

e de que não há nada a temer do Amor.
Há, apenas, que temer aquele que tem medo, nele mesmo.

O Amor é um bálsamo.
A Luz é um bálsamo.

Ela vem acalmar e curar todo sofrimento, mesmo daqueles que têm resistido até o extremo limite da sua
pessoa, à Luz.

O Amor é Graça também, e perdão.

***

É a isso que a Terra é chamada, agora.
Como nós lhes dissemos, vocês já amorteceram, grandemente, o ‘choque da humanidade’, vocês já

amorteceram, grandemente, o que foi anunciado pelos profetas.
Hoje, resta viver a Consciência.

Resta realizar esse ‘momento coletivo’ da Terra, tal como meu Filho falou e tal como foi entregue àquele que
foi João.

Mas toda esta história é do passado.
O passado, hoje, não deve mais obstruí-los.

A Liberdade não está nem no passado, nem no amanhã, ela está no seu instante e na sua qualidade de Alegria,
de Paz, de Amor e de Luz.

Nós iremos nos tornar, como vocês sabem, vocês e nós, corresponsáveis de nossa cocriação.
E o que nós criaremos, é a Liberdade e a Liberação da Consciência.

***

Eis, meus Filhos bem amados, as algumas palavras que eu tinha para dar-lhes e o pedido que eu faço a vocês.
Se, em relação a esse processo que vai se estabelecer a partir da próxima semana (mas que se instala a partir
desta noite), mesmo se, durante o Alinhamento que eu lhes propus, de Comunhão às 19h30 (hora francesa),

vocês não emitiram este pensamento de Comunhão, vocês têm toda sua semana de tempo para formular isso
em vocês, da maneira a mais clara e a mais simples.

Dependendo do que, isso irá se produzir, já, e irá se reforçar, semana após semana.
Se existem, portanto, em relação a esse processo, questões suplementares, então, eu quero bem ali

responder, se vocês tiverem necessidade de outros esclarecimentos.

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Meus Filhos bem amados, então, como tudo está claro, juntos, neste espaço, aí, logo mais, deixando-os, eu
lhes peço, simplesmente, para Comungar à Luz.

Não pensem em mim, não pensem em vocês, não pensem em um outro, mas, simplesmente, em vocês e para
a Luz.

E comecemos, juntos, este estado de fusão da Consciência.
No Amor e pelo Amor, na Verdade da Luz, eu lhes digo: até a próxima semana.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
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As próximas intervenções de MARIA ocorrerão em:
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Sábado, 31 de dezembro de 2011

Sábado, 7 de janeiro de 2012
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Elas irão acontecer, a cada vez, em duas partes:
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às 20h00 (hora francesa): partilhas
Nenhuma canalização pública será organizada nessas datas.

Cada intervenção será divulgada nas colunas “mensagens a ler” e “mensagens a escutar” nas horas que se
seguirão.

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio.
O link Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir o seu horário

local.
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Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1310

17 de dezembro de 2011
(Publicado em 17 de dezembro de 2011)

***

Tradução par o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1310
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111224_-_MARIE_...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu volto a me exprimir, pela segunda vez, entre vocês.

Eu gostaria, neste momento, de colocar as bases, de algum modo, do futuro da Consciência, do futuro do Ser
de Luz que vocês são, nos tempos que se abrem.

*** 

Eu deixarei o Comandante dos Anciãos, dentro de alguns dias, falar de uma série de verdades com relação a
esse Templo que vocês construíram, nesse corpo que vocês habitam, permitindo-lhes, agora (para aqueles de

vocês que o desejarem ardentemente), estabelecer-se na Unidade (ndr: O.M. AÏVANHOV interviu em 27 de
dezembro de 2011 (1)).

Muitos de vocês, meus Filhos, vivem modificações importantes da sua consciência.
Nesse Templo que é o seu corpo, percepções mais ou menos intensas emergem e levam a sua consciência (o

que vocês São) a posicionar-se em novos espaços, em novas Dimensões.
Os Céus se abrem, em vocês, e permitem-lhes beneficiar de momentos intensos de Luz.
Muitos de vocês sentem, de alguma forma, a iminência de acontecimentos importantes.

Nós sempre lhes dissemos, Umas e Outras, assim como os Anciãos e os Arcanjos, para não buscarem a data
pois, como Ele próprio lhes disse (o meu Filho lhes disse): “Ele voltará como um ladrão na noite”.

*** 

Hoje, o conjunto das Portas, o conjunto das funções desse Templo que vocês construíram nesse corpo, está
pronto para acolhê-Lo.

Mais do que nunca, o Apelo da Luz, em vocês, os leva a viver mecanismos do Ser de Luz que vocês são.
Além das suas percepções, além das experiências da sua consciência, vocês constatam que a sua própria

consciência, mesmo no desenrolar da sua vida, aqui embaixo, sobre esta Terra, torna-se diferente, preparando,
de alguma maneira, cada um, para viver este Reencontro.

MARIA - 24 de dezembro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111224_-_MARIE_.mp3


*** 

Há algum tempo, eu lhes falei de sinais no Céu.
Eu empreguei uma série de expressões que, hoje, emergem para vocês.

Mas o mais importante não é o que acontece sobre a Terra, nem em seus Céus, mas, sim, em vocês.
Porque, efetivamente, o que vocês vivem e o que vocês irão viver, serão apenas em função da sua capacidade
para fortalecer-se na Humildade e na Simplicidade, para apagar qualquer veleidade ligada à personalidade para

se fortalecer.
Deste modo, a Luz do Ser que vocês são irá se fortalecer e chegar a transcender a totalidade das zonas que

podem ainda existir, não suficientemente iluminadas, ilustrando, assim, a frase: “busquem o Reino dos Céus e
todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

Isso chega, nesse momento, individualmente como, muito em breve, coletivamente.

***

O Canal Mariano que foi formado, permite, às minhas Irmãs e a mim mesma, trabalharmos em vocês,
comungarmos com vocês.

Hoje, o mais importante, nessas noites de solstício e de nascimento particular, o importante é Comungar da Luz
porque é a única Verdade, a única utilidade e a única coisa Eterna.

Nesse corpo que vocês habitam, e que eu habitei, todos nós passamos por etapas particulares e todos nós
sabemos que, nesse corpo de carne da Terra, nós éramos efêmeros.

Mas que existe algo que está além deste efêmero.
E o que vocês irão descobrir, hoje, não é uma ideia, um conceito ou uma percepção, mas, sim, a Verdade da

sua Eternidade.
A Eternidade é Luz, ela não é mais um corpo, mesmo aquele do Estado de Ser.

A Luz é o Espírito: o Espírito da Vida, aquele que é Amor, aquele que é Luz.
Vocês irão descobrir isso.

*** 

Então, que isso passe pela Graça, que isso passe por certas dificuldades, que isso passe, também, por certas
evidências, lembrem-se de que, seja qual for o seu caminho individual, todos vocês convergem para o que

vocês São, na Eternidade.
Aí onde não há mais sofrimento.

Aí onde não há mais morte.
Aí onde não há mais falta.

Aí onde não há mais questões.
O corpo manifestou, nesta carne, muitas coisas.

Vocês sabem, vocês que irão ler as minhas palavras ou que irão me escutar.
Porque vocês sabem que isso que vocês vivem, nesse corpo, não está aí por acaso.

Então, eu não voltarei e eu não irei me instalar no que não me concerne: que vocês chamem isso de
Lâmpadas, de chakras (seja qual for a terminologia dos nossos irmãos orientais), além de tudo isso, há a

Consciência pura que, ela, é Eternidade.
Isso vocês irão descobrir em seus momentos de Alinhamento, em seus momentos privilegiados, em suas

noites, nos momentos em que a Luz os chamar, mais do que em outros.

*** 

Então, é claro, nós podemos, do nosso lado, conceber que, para vocês, alguns desses apelos podem ser
desconcertantes porque eles os tiram, de algum modo, do ordinário da vida, tais como dos seus sentidos, das

suas ideias, deixando-se vivê-los.
A Luz é a Eternidade.

Ela não está inscrita no efêmero.
O apelo da Luz, mais do que nunca, os convida, agora, para viver o que vocês são.

A Luz os convida para Ser, e não mais para outra coisa.
Levando-os a ver, pelo Coração, pela Visão Etérea, pelas suas próprias percepções, a sua natureza, que é a

sua natureza.
Em certos momentos que vocês vivem, não há mais idade, não há mais corpo, não há mais o que fez a vida

ordinária.
Isso não é uma fuga, muito pelo contrário, mas a instalação da Verdade, em vocês.



*** 

Muitos de vocês trabalharam, desde alguns anos, bem antes das Núpcias Celestes, para encontrar o que vocês
são.

Hoje, o que vocês vivem é o que vocês encontraram, ou seja, quem vocês São (quer vocês nomeiem isso
Vibração ou Silêncio Interior, quer isso seja os diferentes sons que vocês começam a ouvir ou que vocês

ouvem há muito tempo), tudo converge para este Apelo final da Luz.
Tudo está pronto.

Vocês estão, agora, não mais na espera nem na esperança, mas vocês estão no acolhimento total do que
vocês São.

*** 

Da sua capacidade para acolher o que vocês São, na Eternidade, a Eternidade irá se tornar o seu cotidiano,
aqui mesmo, sobre esta Terra, nesse corpo.

Não há mais barreira.
Os Céus se rasgam, para vocês.

À sua maneira, vocês se comunicam com diferentes estados do Ser que vocês são, em diferentes Dimensões,
como vocês dizem.

No momento (e isso vai se tornar cada vez mais intenso) vocês irão perceber-se como Verdade na Eternidade,
enquanto que o seu cotidiano, a sua vida (no sentido ordinário), irá parecer-lhes como um sonho.

E a Luz irá se tornar, pouco a pouco, a sua única realidade.
Preparando-os para viver este Reencontro final com a Luz.

*** 

Existem, é claro, muitos sinais e muitas manifestações, no seu corpo como na sua Consciência.
Eu deixarei o Comandante dos Anciãos falar sobre isso, dentro de alguns dias (1).

Lembem-se de que o que é importante é a experiência da sua Consciência que vai levá-los a posicionar-se,
vocês mesmos, na Eternidade, ou no efêmero, ilustrando (dito de outro modo) o que dizia o Comandante dos

Anciãos, há algum tempo: vocês são lagarta ou vocês são borboleta?
A borboleta chega à maturidade.
Ela se tem pronta, na Eternidade.

E o efêmero apenas pode se apagar diante da Eternidade.
Tudo isso, vocês vivem na sua Consciência.

Tudo isso vocês vivem nas suas experiências, nos seus Alinhamentos, nas suas noites.
Vocês são, agora, em grande número vivendo isso, firmando-os, de alguma forma, na Verdade do que vocês

vivem.
Porque, o que vocês vivem, naqueles momentos, preenche-os de Graça, de Alegria, de Paz, que é dificilmente

atingível na vida ordinária.
A Alegria torna-se a sua Verdade, naqueles momentos.

Então, como os prazeres da vida ordinária podem rivalizar com esta Alegria?
Como os apegos, que são o ordinário da vida, podem persistir diante desta Alegria?

A Consciência leva-os a colocar-se, não questões, mas a colocar-se a resposta correta, cabe a vocês
submetê-la a vocês mesmos: vocês irão para a sua Eternidade?

Somente a sua Consciência sabe disso.
A Comunhão preenche-se, agora, de elementos novos, levando-os a viver, nesses momentos de Comunhão,

estados de Fusão, depois de Dissolução, na Luz, que é a sua Eternidade.

*** 

Cabe a vocês saber se há ainda, na pessoa que vocês são, aqui, sobre esta Terra, resistências a essa
borboleta que está pronta para voar.

Naturalmente, existem, sobre a Terra, vocês sabem, ainda, resistências à Luz.
Essas resistências apenas são o resultado de medos.

Porque a Luz não é deste mundo, mas, no entanto, ela vem se estabelecer neste mundo, e sobre este mundo.
É isso, precisamente, que vocês estão prestes a atualizar, em vocês, a realizar, em vocês.

Além das percepções do seu próprio corpo, além das experiências da sua própria Consciência, é preciso ir,
agora, para esta Liberdade, para esta Liberação.



*** 

A intensificação dos processos da Luz reflete, em termos de intensificação das suas próprias Vibrações (os
mecanismos de Elevação e de Ascensão, como vocês os nomeiam), está se reforçando a cada dia.
Tudo o que há, de algum modo, para manifestar, é a Alegria da Liberdade, a Alegria da Liberação.

A Alegria do Ser, enfim, aqui mesmo, aí onde vocês estão, nas Primícias da Eternidade.
Porque a Eternidade é ausência de sofrimentos, ausência de medos, ausência de faltas.

Tudo isso, vocês descobrem, cada um à sua maneira, e isso vai se tornar cada vez mais evidente se vocês
escutarem o que lhes diz o seu Coração.
Se vocês virem o que é o seu Coração.

*** 

O olhar separado se afasta de vocês.
A consciência fragmentada da pessoa que vocês são, afasta-se também de vocês, não, é claro, rejeitando a
pessoa que vocês eram, mas, sim, transcendendo-a pela Consciência desta Eternidade que está em vocês e

que se instala.
Esse trabalho não é um trabalho: é a Obra, a Grande Obra da Luz, a Obra no branco, aquela que, depois da

Fusão dos Éteres, restabelece-os na sua integridade, aquela da Luz, aquela do Ser que não está mais cortado
d’A FONTE e que não está mais limitado por qualquer encarnação, nem por qualquer lei deste mundo (ou desta

matriz, como vocês a nomeiam).
Tudo isso, vocês estão prestes a viver, em Verdade, levando-os, pouco a pouco, a posicionar-se nesta

Eternidade.
Aí onde não existe qualquer limite.

Aí onde não existe qualquer dúvida.
E, sobretudo, nenhum sofrimento.

*** 

Quanto melhor vocês aceitarem o que vocês são, na Eternidade, melhor o seu efêmero irá passar, melhor a
sua pessoa irá integrar o que vocês são.

Sem se colocar questões.
Sem buscar o que quer que seja.

Simplesmente, estando no Ser, no Amor, na Humildade, na Simplicidade, o reino da Luz irá se estabelecer, em
vocês, de maneira espontânea e autônoma.

Evidentemente, haverá novos marcadores, nesse Templo que é o corpo, onde se realiza essa Grande Obra.
Naturalmente, o Comandante dos Anciãos dar-lhes-á alguns elementos referentes a essas manifestações, pois

essas manifestações são, de alguma forma, as testemunhas do acesso à Eternidade e da instalação na
Eternidade, da sua Presença, do seu Estado de Ser, tal como vocês o vivem na sua Consciência.

*** 

Um patamar vai ser atravessado.
Mesmo não sendo capazes de ali colocar palavras ou uma lógica, esta lógica e estas explicações existem.
A preparação para o que é a Luz é uma preparação Interior, feita de fé, de confiança, de Abandono, de não

resistência à Luz.
Dessa maneira, eu os convido e eu os engajo a este Banquete de Luz, estando, cada vez mais, no tempo da

sua Eternidade, além do tempo do efêmero.
Eu os convido a ali imergir-se porque toda a força sairá dali.

Pois, quanto mais vocês deixarem aumentar a Luz, em vocês, imergindo-se, mais o seu efêmero (da sua
pessoa) irá se tornar elementar.

Mesmo se houver resistências, no exterior, como no Interior de vocês, não se atrasem com elas.
Deixem simplesmente desabrochar o que vocês São, cada vez mais.

*** 

A Luz se estabelece, cada vez mais firmemente, sobre esta Terra, em seus Céus, nesta Dimensão onde vocês
estão.

Nós estamos, sempre, mais perto de vocês, porque nós somos vocês.
A sua Consciência sabe disso porque ela o vive, a partir do momento em que vocês abandonarem as dúvidas,

a partir do momento em que vocês abandonarem toda crença e toda convicção no efêmero.



Pois a única certeza é aquela do que vocês são: A Luz e a Eternidade.
É isso que vocês vivem, mesmo se cada um expressá-lo em palavras diferentes.

Os diferentes sons que vocês ouvem, talvez, resultam, agora, para alguns de vocês, no que é nomeado o Coro
dos Anjos.

Esse Coro dos Anjos que é o êxtase e a íntase, que é o maior estado de Samadhi (como dizem nossos
amigos orientais) que lhes permite estabelecer-se, de maneira absoluta, no Absoluto.

Neste estado, mais nada do efêmero pode alterá-los, por que vocês vivem a Verdade Final, a Verdade
resultante do seu Ser.

*** 

Aí estão as generalidades do que eu tinha para transmitir a vocês.
Eu voltarei, pela terceira vez, no mesmo dia e no mesmo horário, dentro de uma semana.

Daqui até lá, muitos de vocês terão novamente crescido, na Luz e na Eternidade.
O que, até agora, podia ainda deixar em vocês algumas dúvidas, tornar-se-á uma certeza e uma evidência

absoluta, aproximando-os, sempre mais, do momento coletivo da Terra e da humanidade.
Nós iremos preenchê-los de Graças.

Nós iremos acompanhá-los na Unidade da Luz.

*** 

Filhos bem amados, eu lhes transmito, agora, toda a Graça da nossa Comunhão, da nossa Fusão e da nossa
Dissolução na Eternidade.

Vivamos isso, juntos.
Essa será a minha maneira de saudá-los e de Comungar.

No Amor.
Para o Amor.

E para a Vida Eterna que é Graça e Luz.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até breve. 

************
ÁUDIO:  

MARIE_24-12-2011 por autresdimensions
************

NDR:
As próximas intervenções de MARIA ocorrerão em:

Sábado, 31 de dezembro de 2011
Sábado, 7 de janeiro de 2012

Sábado, 14 de janeiro de 2012
Elas irão acontecer, a cada vez, em duas partes:

das 19h30 às 20h00 (hora francesa): efusão Vibratória
às 20h00 (hora francesa): partilhas

Nenhuma canalização pública será organizada nessas datas.
Cada intervenção será divulgada nas colunas “mensagens a ler” e “mensagens a escutar” nas horas que se

seguirão.
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio.

O link Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir o seu horário
local.

***

1 - OMRAAM (Aïvanhov) (27.12.2011)

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.dailymotion.com/video/xn8j54_marie-24-12-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article5867.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-24_decembre_2011-article5867...
24 de dezembro de 2011

(Publicado em 24 de dezembro de 2011)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111231_-_MARIE.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Meus Filhos bem amados, eu rendo Graças pela nossa Comunhão.

Eu rendo Graças pela sua Presença e pelo seu acolhimento.

Eu venho, então, a vocês, pela terceira vez (ndr: ver as intervenções dos dias 17 e 24 de dezembro últimos) (*).
Uma série de elementos foi comunicada a vocês, pelo Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), no
momento em que vários de vocês começam a me ouvir, a me ouvir chamá-los, para a Luz, para a Unidade e

para a Verdade.
E quando outros de vocês se preparam para me ouvir chamá-los.

Muitas coisas atuam, em vocês.
Muitos elementos atuam, sobre esta Terra e em seus Céus.

A partir deste momento, nós entramos, vocês e nós, nos tempos cruciais em que deve se desenvolver e se
revelar, na Consciência, a Verdade absoluta do seu Ser.

Então, é claro, como disse o Comandante, isso pode se refletir, em vocês, por coisas, em um primeiro
momento, nem sempre felizes.

Porque, como sempre, o que lhes é desconhecido e o que é desconhecido, nesta Dimensão, podem chamar e
fazer ressoar, na Consciência, o medo e a ansiedade.

Mas, muito rápido, a Alegria estará presente.
Porque, sejam quais forem os jogos e os papéis que desejam desempenhar alguns dos seus Irmãos e Irmãs,

no medo e na oposição à Luz, lembrem-se de que a Luz está aí e de que ela os rega na FONTE.
E que ela é o seu alimento e a sua resposta.

Disso, vocês tomam consciência, cada vez mais.

***

Então, vão para o seu desconhecido porque essa é a sua Verdade.
Muitos sinais estão em vocês.

MARIA - 31 de dezembro de 2011

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111231_-_MARIE.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Muitos sinais estão em seus Céus.
Eu os enunciei e anunciei a vocês.

Eles se realizaram.
Resta, agora, percorrer os tempos das suas Núpcias de Luz e da Ascensão coletiva da Terra.

Ela, nesse tempo crucial, começa a revelar-se, em sua inteligência, em sua compreensão, em sua vivência.
Seja qual for a sua consciência, vocês que irão me ler, que irão me ouvir, que irão Vibrar, ou não, às minhas

palavras, lembrem-se de que vocês são a Eternidade.
E de que a Eternidade, que põe fim ao efêmero, refere-se também ao que vocês desempenham como papel,

nesta vida, que não é a verdadeira Vida.
O Templo foi construído.

Ele abrigou, em vocês, o desdobramento da Luz e o Estado de Ser, deixando-se viver espaços novos e
tempos novos, levando a novos Céus e a uma nova Terra.

Estes novos Céus e esta nova Terra serão, para cada um de vocês, diferentes.
Porque serão revelados, nesse tempo crucial, muitos elementos, em vocês, além das nossas palavras que

podemos lhes dar, além de qualquer leitura (pela própria experiência da sua consciência e pelo Apelo que eu
realizo, em vocês, ou que realizam outras Estrelas entre as doze Estrelas).

Eles apenas estão aí para Revelá-los e para Despertá-los, de maneira definitiva, à sua Eternidade.

***

Então, em vocês, realiza-se o seu Futuro, aquele que diz respeito à Eternidade da sua Luz.
Então, em vocês, prepara-se o Encontro com CRISTO.

A partir do momento crucial deste instante, os vinte e quatro Anciãos se reúnem, agora, em Conclave, em
sessão plena, permitindo, assim, a travessia desta Porta Estreita, no nível coletivo.

Isso é anunciado pela Estrela, preparando para viver a Estrela, em vocês.
Essas Núpcias de Luz são as Núpcias da Terra: aquela da sua Elevação e da sua Ascensão.

Naturalmente, existem, ainda, elementos resistentes na superfície desta Terra, na consciência do homem, na
consciência de muitos Irmãos e Irmãs.

Mas o trabalho acontece, e o que vocês vivem como abordagem da sua Eternidade, pelo meu Apelo, que é
pessoal, prepara, é claro, o meu Apelo coletivo.

 Novamente, não busquem a data, mas, a título individual, o que vocês vivem prefigura o Apelo coletivo da Luz,
para cada Irmão, para cada Irmã, para cada alma, que está encarnada ou não, neste sistema solar.

***

Então, regozijem-se.
Vão, cada vez mais, para a sua Humildade, para a sua Simplicidade, para a sua Transparência.

Nada parem.
Deixem-se penetrar pela Luz e pela sua Inteligência porque ela não é outra coisa senão vocês mesmos.
Levando-os a se desfazerem de todos os seus hábitos, de todos os seus sofrimentos, de todas as suas

ansiedades.
Preparando a sua Casa para os tempos coletivos que se anunciam, neste momento crucial.

A intensificação, para aqueles que o vivem, da percepção das suas Vibrações, reflete-se, para a sua
Consciência, pelo que foi chamado de Deslocalização.

E isso vai se tornar, para vocês, cada vez mais flagrante, a partir do momento em que vocês responderem,
individualmente, ao meu Apelo.

Quer seja a minha voz que os chama, pelo seu primeiro nome.
Quer sejam os sinos que tinem nos seus ouvidos, e os carrilhões, ou, ainda, o Coro dos Anjos.

Tudo isso contribui para o seu Acordar e para o seu Despertar, a fim de que a Eternidade do seu instante
pessoal e individual os conduza à majestade da Graça.

A fim de nunca mais ter sede.
A fim de nunca mais duvidar.
A fim de nunca mais esperar.

Porque vocês poderão dizer, em vocês, que Tudo está consumado, restando, ainda, aguardar o cumprimento
coletivo desta Terra e do conjunto da humanidade Una.

***



Então, é claro, ao redor de vocês, do mais próximo ao mais distante, cada ser escolheu, com toda a Liberdade,
onde deve colocar-se a sua Consciência, nesse processo coletivo.

Resta-lhes estar atentos ao meu Apelo.
Resta-lhes estar atentos à minha voz, ao Canto dos Coros Celestes, porque eles vêm, realmente, Despertá-los

e Acordá-los para prepararem-se para o momento coletivo da Terra.
Porque, vocês mesmos prepararam a Terra pela sua ação de Ancoradores e de Semeadores de Luz.

Dessa maneira, como lhes disse o Comandante dos Anciãos, durante este ano que transcorreu, sobre esta
Terra, tudo foi realizado, no Interior de vocês.

A Estrela que anuncia a Estrela chega, então, no momento mais oportuno.
O Conjunto dos sinais vai, em vocês, fazê-los viver e compreender a realidade da Unidade, a realidade da Luz

que vocês são.
Então, naquele momento, progressivamente, vocês sairão do sonho.

Vocês irão despertar em outro espaço, em outro tempo, em outro lugar.
E, não, vocês não estão sonhando: essa é a estrita Verdade.

Essa é a sua maneira, para a Luz, de render-lhes Graças pela sua ação, de render-lhes Graças pelo seu
trabalho de Abandono à Luz, pelo seu estado de Ser que, sejam quais forem os obstáculos, sejam quais forem
as dúvidas, sejam quais forem os períodos mais ou menos difíceis, levam-nos a este dia novo, nesse tempo
crucial onde a Cruz, em sua majestade e em seu aspecto glorioso, manifesta-se, em vocês e em seus Céus.

***

Resta, sempre, Despertarem, ainda mais.
Isso corresponde ao processo matinal em que, em algumas manhãs, vocês acordam, talvez, mais ou menos

nebulosos, levando algum tempo para retomar a consciência da sua limitação e da sua fragmentação.
Agora, o processo do seu Despertar e do seu Acordar torna-se, totalmente, o oposto, porque é, nesses

momentos em que eu os chamo, e em que ressoa o Coro dos Anjos (ou o Canto dos carrilhões e dos sinos)
quando vocês estão lúcidos.

É nesses momentos que vocês Despertam, realmente.
Então, respondam ao Apelo.
Com uma grande Humildade.

Com uma grande Simplicidade.
Deixem-se transpassar.

Deixem-se penetrar pela Luz a fim de que o resto da sua pessoa se torne, na totalidade, clara, na totalidade,
Transparente, na totalidade, Unificada.

Então, a Vibração do Estado de Ser irá alcançá-los na sua Graça, quer vocês vão para o seu Corpo de Estado
de Ser, ou quer vocês permaneçam aqui, plenamente presentes a vocês mesmos, sobre esta Dimensão.

Vocês vão saber, então, que o momento coletivo (da Terra) do meu Apelo torna-se mais preciso e está, agora,
muito próximo.

***

Então, vão para a Alegria.
Vão para a Paz.

Vão para a Unidade e a Simplicidade.
Que o seu olhar se torne límpido.

Que os seus gestos se tornem límpidos.
E, sobretudo, Amem-se uns aos outros como Ele os Amou.

Vejam tudo com o mesmo Amor.
Vejam tudo com a mesma constância.

Vejam tudo com a mesma Graça.
Estejam totalmente presentes a vocês mesmos, especialmente nos momentos em que a Luz os chamar, pela
minha Voz ou pela Voz de uma das 12 Estrelas ou, ainda, pelo Canto da Luz, pelo Canto do Céu e da Terra,

pelo Canto da Alma e do Espírito.
O Canto das Núpcias de Luz chegou até vocês.

Para aqueles de vocês que não participaram como Ancoradores e Semeadores de Luz (porque a opacidade
impediu Vibrar, neles, pelo medo ou por quaisquer outras razões), hoje, isso vai se abrir, para vocês, deixando-

se viver, se vocês tiverem confiança, na totalidade, o seu Acordar e o seu Despertar.
Dando-lhes, então, a Graça da criança que descobre um mundo maravilhoso que é aquele da Unidade, aqui

mesmo, neste corpo, sobre esta Terra.



Então, vocês serão, a cada dia, cada vez mais numerosos vivendo esta Graça porque o tempo da Graça
individual, agora, tornou-se (neste instante crucial) o tempo da Graça coletiva onde ninguém poderá ignorar,

dentro de pouco tempo, o Apelo da Luz e a Graça do Despertar e do Acordar.

***

É tempo, também, de reconfortar aqueles que, ao redor de vocês, não conhecem a Luz, aqueles que estão
(pelas leis deste mundo) confinados, ainda mais, na Ilusão, na sua personalidade, nas suas resistências.

Sejam, para eles, um farol.
Deem-lhes a compreender, com Simplicidade, com palavras simples, com Humildade, o que é a Luz.

A sua Presença, desde já, será, para eles, o meio de interrogarem-se e, talvez, de me ouvirem, antes do
momento coletivo.

Porque, quanto mais vocês forem numerosos a me ouvir, quanto mais vocês forem numerosos a ouvir o Canto
do Céu e da Terra e o Canto da Luz, melhor esse momento coletivo irá acontecer.

***

Deste modo, restam-nos dois encontros (ndr: nos dias 07 e 14 de janeiro de 2012).
Durante essas duas semanas do seu tempo terrestre, vocês irão constatar a amplificação e a clareza (cada vez

mais límpida) do meu Apelo, pelo seu primeiro nome.
Vocês não estarão sonhando.

Sou eu quem os chama, um por um, preparando-os, desta forma, preparando o seu Templo para acolhê-Lo:
Ele, que se tem, doravante, no centro dos vinte e quatro Anciãos.

O Sol está pronto.
O conjunto do sistema solar aguarda, agora, a boa vontade da Terra.

Ela, também, está pronta.
Tudo está, então, pronto para viver o que é para viver, a fim de finalizar o Despertar e o Acordar, a saída da

Ilusão, a entrada na verdadeira Vida.
Tenham um pensamento claro.

Tenham, se vocês Vibrarem, um Coração puro, para o conjunto desta Terra, que ainda muitos dos meus Filhos
não estão prontos para viver isso, por falta de conhecimento ou, ainda uma vez, por medo.

Mas isso não tem importância porque vocês estão aí e vocês são, de algum modo, os nossos retransmissores,
para a Graça.

A sua memória, também (aquela de outros lugares e não das suas encarnações), as suas lembranças de sua
origem, as suas lembranças da Luz (bem antes da encarnação), vão, para cada um de vocês, voltar ao seu

modo, trazendo, aí também, uma Pedra de Luz ao seu Despertar.

***

Estejam vigilantes, estejam atentos, estejam à escuta porque eu os chamo e eu irei chamá-los, cada vez mais
nitidamente.

Eu virei aquecer o seu Coração, eu virei preparar, se tal for a sua escolha, a sua Dissolução na Luz, deixando-
se viver no espaço das suas noites, dos seus Alinhamentos, os instantes de Graça que, jamais, vocês

vivenciaram.
Tudo isso contribui para este momento coletivo que está próximo e iminente.

***

Nós estamos com vocês porque nós somos vocês.
Tudo isso, vocês irão vivê-lo.

Vocês podem também nos chamar, vocês podem também nos pedir a Graça e a Luz porque não há mais
obstáculo à nossa comunicação e, sobretudo, à nossa Comunhão.

Isso irá se tornar cada vez mais evidente, a partir do momento em que a sua consciência se focar sobre nós e
na Luz.

Vocês não poderão mais duvidar.
Vocês não poderão mais ter dúvida sobre o que quer que seja do que nós lhes dissemos, dos encontros que

nós lhes demos, a fim de Vibrar ou de Comungar, na Graça.
Nós estamos, doravante, no quarto ano, que vai iniciar, desde as Núpcias Celestes, instalando, durante o



período até o seu mês de julho deste ano, a maior probabilidade do seu momento coletivo.
Então, estejam na Alegria.

Mas estejam totalmente Presentes a vocês mesmos.
Estejam totalmente Presentes à Luz.

Estejam totalmente Presentes à nossa Comunhão, às nossas diversas formas de comunicação, que isso seja
conosco, mas, também, entre vocês e, sobretudo, com vocês mesmos.

Vocês vão sair daí, nesses instantes, nesses momentos, com a Alegria no Coração.
A Dúvida jamais poderá habitá-los porque, naquele momento, a personalidade (o seu mental, as suas

emoções) apenas poderá se apagar diante da majestade.

***

Eu terminarei aí as minhas palavras.
Eu os convido a me escutarem e, sobretudo, a me ouvirem, individualmente.

Pois, se vocês prestarem atenção à minha voz, ou ao som da nossa Comunhão, vocês irão fortalecer a nossa
conexão e eliminar toda a distância entre vocês e nós.

Vocês irão viver, então, contatos, cada vez mais intensos, cada vez mais verdadeiros, e cada vez mais
Luminosos, com vocês mesmos, com os seus Irmãos e as suas Irmãs encarnados, e, também, conosco.

Então, nós iremos dançar, juntos, a Ronda da Unidade.
Preparem-se.

Preparem-se, na Humildade, na Simplicidade.
O momento chegou de vocês Despertarem, na totalidade, de despertar, em vocês, o que os Arcanjos

chamaram de sua dimensão de Semente de Estrelas.
Tudo isso retorna a vocês porque os véus da Ilusão foram dissolvidos, permitindo-lhes, se vocês estiverem
atentos e se vocês se desviarem de algumas falhas que podem restar, ainda, em qualquer personalidade

humana, mesmo a mais pura, então vocês irão reforçar o que vocês são, na Verdade.

***

Não há esforço para fazer.
Não há trabalho para efetuar.

Há, apenas, que escutar.
Há, apenas, que ouvir.

Há, apenas, que perceber.
E isso é possível, para cada um de vocês, de hoje em diante.

Como lhes disse o Comandante dos Anciãos, meu Apelo é dirigido para toda a humanidade, e não mais
somente aos Ancoradores e Semeadores de Luz, que ativaram suas três Lareiras ou uma das três Lareiras,

mas, sim, a cada Irmão, a cada Irmã, encarnado, que se digna de me escutar e de me ouvir, preparando,
assim, o Apelo coletivo.

***

Eu vou, agora, deixá-los.
Eu voltarei dentro de uma semana, no mesmo dia, no mesmo horário, e aí, desta vez, eu irei responder, talvez,

às perguntas que vocês tiverem, em relação a este Apelo, pelo fato de escutar e de ouvir.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, que é o Amor de vocês.

E eu lhes digo: até dentro de uma semana.
Que a Luz os preencha de Graça.

Porque vocês são a Graça.
Comunguemos.

Até breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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



(*) – MARIA (17.12.2011 e 24.12.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/maria-17-de-dezembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/12/maria-24-de-dezembro-de-2011.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article6d34.html

31 de dezembro de 2011
(Publicado em 31 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, Irmãos e Irmãs de Luz, aqui estamos juntos, novamente, pela quarta vez.
No momento em que muitos de vocês experimentam coisas incomuns, qualquer que seja o teor: que isso seja

a Alegria, que isso seja ainda as dúvidas, que isso seja as primeiras experiências de suas deslocalizações.
Qualquer que seja o que vocês são levados a viver, tudo isso apenas resulta da ação da Luz, em vocês e sobre

este mundo.
Primeiramente, eu me dirijo a vocês, rendendo Graças pela sua constância, pela sua Presença, e pela sua

atitude em Comungar com a Luz, entre vocês, conosco.
Porque tudo o que vocês realizam, em meio ao Ser e à sua Presença, é um trabalho de apoio e de Graça, para

a Terra.
Porque, na Realização da Luz em vocês, nesta Realização individual, vocês favorecem a Realização coletiva da

Terra.
A preparação que vocês conduziram, uns e outros, conosco, que nós realizamos, todos juntos, em diferentes
graus, em diferentes estados, em diferentes Dimensões, torna possível (como vocês já o sabem) o momento

coletivo da Terra.
Aquele momento preparado, antecipado.

Resta-lhes colher os frutos da Graça.
Resta-lhes acolher a Luz Branca, na totalidade.

Coisa que vocês realizam nos processos que cada um de vocês vive, hoje.
Porque vocês não podem estar em outros lugares senão no lugar correto, para vocês, no que vocês têm a

viver.
Porque tudo o que vocês vivem, nesta Realização da Luz, é uma preparação para o conjunto da Terra, para o

conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, dos nossos Irmãos e Irmãs, nesta Realização.

***

Hoje, eu não tenho grandes elementos a comunicar-lhes porque muitas coisas serão ditas durante a minha
última vinda, neste espaço de cinco Encontros, onde eu irei revelar os elementos que são difíceis de qualificar

com palavras.
Mas referentes, se o podemos dizer, ao estabelecimento, em vocês, da Graça total, da polaridade feminina da

Luz, em sua ação.

MARIA - 7 de janeiro de 2012

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Representada pelas Estrelas da UNIDADE, e pelas Estrelas AL, assim como pela minha Presença, formando,
de algum modo, uma Tri-Unidade, tal como anunciada, desde mais de um ano e alguns meses, pelo Arcanjo
MIGUEL, mas em sua polaridade feminina, que representa o acolhimento da Luz em outro estrato, em sua

Consciência, permitindo-lhes, além da Deslocalização, viver, aqui mesmo, neste corpo, nesta carne, o acesso à
sua Eternidade, fazendo-os conscientizar (ainda mais, se isso for possível) ou descobrir (para aqueles que não

o vivem ainda) que vocês não São o que vocês creem ser.
Que vocês não são o resultado de outra coisa que da Luz.

***

Lembrem-se: o que chega é a Luz.
Não há qualquer julgamento, qualquer castigo, exceto na cabeça daqueles que o imaginaram porque, como o

Coração poderia punir?
Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que estão no medo, na dúvida, aqueles que, no

momento, recusam ou recusariam ainda a Luz, montaram, para este período, vários cenários extremamente
difíceis, por medo, por incompreensão.

Hoje, mais do que nunca, vocês que vivem esses processos incomuns de sua Consciência, qualquer que seja
o teor e quaisquer que sejam as manifestações, lembrem-se do que vocês São.

A lembrança da sua Eternidade retorna, vindo, de qualquer forma, afastar as lembranças do efêmero das suas
vidas, as lembranças dos seus passados, as lembranças onde a Luz não estava presente.

Tudo isso é Verdade, como eu lhes disse, porque vocês irão se fortalecer em sua Luz, na Consciência do Ser,
na Unidade, e na Verdade.

O Fogo do Espírito consome, em vocês, o que deve sê-lo.
Esse Fogo do Espírito (que foi estimulado pelos nossos Encontros) vai soprar, doravante, sobre a Terra, de

maneira mais ampla.
Naturalmente, o resultado não é o mesmo para aqueles que estão no medo e para aqueles de vocês que estão

na Alegria e na Esperança.
Mas lembrem-se de que a Luz jamais será uma punição do que quer que seja.

Ela é apenas uma revelação da Graça, da Verdade, da Beleza, vindo restituí-los a vocês mesmos.
E unicamente isso.

Todo o resto são apenas esboços construídos pelo medo que se situa, sempre, fora do Coração, e, sempre,
na cabeça.

Esqueçam tudo isso.
Reforcem o que vocês São.

Reforcem a Verdade e a Beleza da Luz que vocês São.
Todos os processos que vocês vivem e o processo da “nova” Tri-Unidade, que irá se instalar em vocês dentro
de muito pouco tempo, irão fazê-los descobrir, ainda mais Graça, ainda mais Beleza, ainda mais Doçura, ainda

mais Verdade, ainda mais Beleza e Bondade.
Tudo isso, vocês não estão sonhando e vocês não estarão sonhando.

São, justamente, esses elementos que lhes permitem extrair-se do sonho, da Ilusão.
Despertá-los ao que vocês São, bem além do efêmero deste corpo, do efêmero desta vida, para a sua

Eternidade.
Vocês são Perfeitos, porque tudo é perfeito nos mundos Unificados, porque a Alegria é onipresente.

Tudo isso, se vocês ainda não Realizaram, vocês irão conscientizá-lo e Realizá-lo de maneira cada vez mais
ampla, cada vez mais lúcida.

Essas Núpcias de Luz, esse desenvolvimento da Luz Branca em meio à sua Consciência, e não mais somente
em seu corpo, deslocalizando-os, abrindo-os ao Estado de Ser e à Alegria do êxtase, não são ilusões porque

vocês sabem, realmente, o que vocês vivem naqueles momentos.
E vocês sabem que aqueles momentos, qualquer que seja a Profundez, levam-nos a sempre mais intensidade,

a sempre mais Amor, a sempre mais Unidade, a sempre mais Serviço.
Chamando-os para transcender o olhar separado e dividido.

Chamando-os para tornar-se o que vocês São, ou seja, a Alegria e a Eternidade.

***

Eu havia dito a vocês que hoje, também, eu responderia às suas perguntas, referentes ao que vocês vivem.
Então, minhas palavras irão parar aí, no que eu tinha a dizer-lhes, esta noite.

Mas eu os escuto agora e trarei a palavra necessária ao que vocês irão me perguntar.

***



Pergunta: como viver, da melhor forma, as queimações e os incômodos que aumentam nos olhos?

Bem amado, recentrar-se, sempre mais, no mais elevado do Ser, no centro infinito do Ser, aí onde não existe
mais nada do que o Silêncio da Eternidade da sua própria Presença, chamando-o para ver a Essência do seu

Ser, e não mais as manifestações da vida ou as manifestações da Luz.
É um convite, para você como para aqueles que vivem isso, para desconsiderar o que pode ser visto, com os

olhos, mesmo se a Visão Etérea faça parte de alguma forma de desenvolvimento do que vocês São.
Ir além é passar além da visão (mesmo aquela do Coração).

É estabelecer-se no Silêncio do Instante e da Eternidade.
Então, naquele momento, em meio a este espaço, tudo cessa: tudo o que pertence ao corpo, tudo o que

pertence ao que quer que seja não sendo a própria Essência do seu Ser.
Então, naqueles momentos (privilegiados), qualquer manifestação agradável (como desagradável) não tem que
se manifestar porque mais nada se manifesta a partir do momento em que você alcança a Essência central da

sua própria Unidade.
O conjunto do Desdobramento da Luz provocou, em vocês, diversos sintomas que lhes foram muito bem

enunciados (e anunciados) pelos Anciãos, por outras Estrelas.
Hoje, é preciso superar e transcender tudo isso.

Estabelecer-se além dos espaços Vibratórios que chegam para vocês, no Espaço do Silêncio da Unidade que
lhes falou já (desde alguns anos), como resultado, o Arcanjo MIGUEL, no final das Núpcias Celestes.

Hoje, é, para alguns de vocês, um momento em que tudo deve cessar, ou seja, toda atividade, toda ação.
Estabelecer-se no Ser é fazer Silêncio.

É aceitar que o Desdobramento da Luz tenha manifestado sinais, sintomas.
Mas, é-lhes preciso, agora, ir além de qualquer manifestação, penetrar o Coração do Ser, aí onde tudo é

apenas Alegria e Paz, aí onde não existe mais qualquer traço da personalidade, nem qualquer traço da vida
efêmera.

Então, naquele momento, você irá constatar, por si mesmo, que não há mais manifestações do corpo, que não
há mais manifestações de sintomas, que há, simplesmente, o Ser, nessa Luz.

E, naquele momento, você irá viver a Eternidade.
E, tudo o que seja relacionado e vivenciado pelo corpo (em algumas manifestações), tudo o que seja

relacionado e vivenciado pela sua própria vida, isso não pertencerá mais a você.
Então, naquele momento, você saberá (porque você irá vivê-lo) que você chegou e que, de fato, jamais houve
ponto de partida e jamais houve ponto de chegada, mas, simplesmente, um estado de Ser para viver e para

tornar-se totalmente consciente.
O tempo dos sintomas e dos sinais (aqueles de suas Vibrações) e do acesso a estados não ordinários

(mesmo de deslocalização), são experiências a fazer, porque elas lhes fornecem, de algum modo, a prova do
que vocês São.

Mas, é-lhes preciso, agora, viver quem vocês São e não mais as manifestações, quaisquer que sejam.
Então, é claro, vocês não estão, todos, no mesmo estado nem nos mesmos estratos, mas, para você (e para

aqueles que vivem essas manifestações), é preciso superar a manifestação.
Porque, no Ser, nada mais há para manifestar, exceto a Presença final do Ser e a Realização da Luz que você

É.
Naquele momento, você estará, totalmente (como disse o Arcanjo ANAEL), no HIC eNUNC, no AQUI e

AGORA.
Você não estará mais na manifestação.

Você não será mais a pessoa que você é.
Você será Um.

E você não será mais afetado por uma manifestação porque você irá se apreender, naquele momento, de que
você não é mesmo a menor das suas manifestações.

Há, portanto, uma nova etapa: esta etapa, final e última, que é para conscientizar, para viver, para Revelar.
Que está muito além do Desdobramento da Luz, mas que é, de alguma forma, o que eu nomearia, a instalação

na Luz.
E isso irá se tornar possível pela ação da Tri-Unidade em sua Polaridade feminina (na ausência de outra

palavra).

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Amor Verdadeiro?

O amor humano, tal como todos nós vivenciamos (quando estávamos encarnados), é um amor que funciona
pela ligação.



É um amor que é, como vocês talvez saibam, condicionado e condicional porque ele leva em conta
relacionamentos (afetivos, sensuais, familiares ou outros).

Este amor é sempre condicional a uma certa forma de reciprocidade, a uma certa forma de convivência, a uma
certa forma de acordo tácito, pleno de alegrias e de dores, de obrigações, de sentido moral e de humanidade.

O Amor Verdadeiro está além da humanidade.
O Amor Verdadeiro é a doação de si, ao Si.

É viver a Unidade.
É viver o Amor da Criação.

É tornar-se, além da criatura, o Criador.
É tornar-se o Todo, o Um.

E, neste Amor, não há lugar para a sucessão de alegrias e de dores.
Neste Amor, há apenas Felicidade absoluta porque este Amor é livre, na totalidade, de qualquer dependência e

de qualquer condição (de qualquer condição humana).
Mas, não é acima da humanidade porque é preciso descer, justamente, na Humildade e na Simplicidade, a

mais total, para descobrir este Amor Verdadeiro.
É o Amor que libera.

É o Amor que traz Alegria.
É o Amor que, sobretudo, não depende de qualquer ligação existente neste mundo.

É o Amor que restitui pelo abandono de si ao Si.
É a isso que vocês são chamados.

É isso, se tal for sua aspiração, que vocês devem (se vocês o desejarem) viver e estabelecer em vocês.
Obviamente, isso não vai, no entanto, destruir, integralmente, as ligações condicionais.

Porque a humanidade é condicional.
E o ser humano é condicional, por sua Essência que foi privada, justamente, de sua Verdade.

Simplesmente, viver o Amor Verdadeiro torna-os capazes de viver todos os outros amores, com outra
consciência, com outro olhar, que não é mais aquele dos laços, que não é mais aquele das limitações, que não

é mais aquele da sucessão permanente das alegrias e das dores.
Porque este Amor é Livre e é independente de qualquer reciprocidade.

Não há necessidade desta noção de reciprocidade.
Eis o que podemos dizer, com palavras, sobre o Amor Verdadeiro.

Mas, é claro, o amor humano é um meio, e um freio, para chegar a este Amor Verdadeiro.
Um meio porque ele chama a uma transcendência do limite, mas, também, porque ele é um freio em muitos
relacionamentos, pelas condições morais, sociais e da carne, que os impede de viver o Amor Verdadeiro.

Enquanto que o Amor Verdadeiro, ele, não os impede de viver o amor humano limitado: uma outra iluminação,
um outro olhar, uma outra maneira de viver o Amor e de ser o Amor, principalmente.

Muitos seres humanos, muitos Irmãos e Irmãs, em encarnação (e eu estive, certamente, também, nesta
maneira de ver, quando eu fui mãe), nós consideramos, todos, que a carne da nossa carne é nossa carne e

que há lugar para estabelecer, nesta filiação, uma relação privilegiada.
Mas, lembrem-se do que me disse meu Filho, na cruz: Ele disse que eu não era sua mãe.

E Ele tinha razão.
Mas, isso, naquele momento, eu não pude compreender de imediato, mas somente no momento da minha

Assunção.
Porque, naquele momento, eu percebia a plenitude da Pureza, a plenitude da Unidade.

O que vocês são chamados a viver, hoje, é, certamente, o acesso a este Ilimitado.
Mas, para isso, é preciso desfazer-se de tudo o que é limitado, não rejeitando, não se afastando de vocês, mas

transcendendo o que vocês são.
Sair do ter.

Entrar no Ser.
Não mais aderir ao que é falso, ao que é ilusório e efêmero.

Alguns poetas disseram que seus filhos não eram seus filhos.
Existe, nos Mundos Unificados, a Liberdade a mais total.

Mesmo se existem filiações ditas espirituais ou Dimensionais, vocês são Livres.
Não há qualquer relação que realmente possa aprisioná-los.

Não há qualquer relação que realmente possa retê-los uma vez que nos Mundos Unificados, tudo é Comunhão,
tudo é Liberdade e tudo é Alegria, tudo é Transparência.

Quem pode dizer que um relacionamento humano seja transparente?
Porque ele é construído, desde sempre, por insinuações, ligadas às suas emoções, às suas seduções, aos

seus pensamentos.
Tudo isso é profundamente limitado, limitante e é, profundamente, debilitante para o Ser.

O Amor Verdadeiro não tem o que fazer de tudo isso.



***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de Pureza?

A Pureza se junta à noção de Transparência.
Mas, cuidado para que a Pureza não se torne um objetivo da personalidade.

Naquele momento, a Pureza deve ser considerada como a necessidade de purificar-se, como a necessidade
de afastar de si o que é enegrecido, o que não é da Luz.

Isso é falso porque apenas revela uma atração da personalidade, nos jogos da Sombra e da Luz.
A Luz é pura, por Essência.

Ela é Transparente.
Ela os incita a ser isso.

E, na Transparência, não pode existir qualquer Sombra capaz de interferir com a Pureza.
Isso não é a mesma coisa que desejar a pureza, em meio à personalidade.

Porque isso apenas faz traduzir, em última análise, uma falta profunda de Pureza, no si, e na concepção que
temos do si.

Porque, naquele momento, o ser humano vai procurar a pureza, vai procurar, através de suas insuficiências,
alguma coisa que corresponda a uma falta, a uma falha profunda.

E ele vai buscar esta pureza, de maneira ativa e efetiva, em sua vida, enquanto que, em última análise, nada há
a buscar em relação à Pureza.

Busquem o Reino dos Céus e todo o resto resultará daí.
A Pureza não faz parte das Estrelas: isso não é por acaso.

***

Pergunta: vocês assinalaram que um patamar havia sido transposto. Poderia explicar?

Bem amado, basta, simplesmente, olhar (e eu me dirijo, aí, a cada um de vocês que irão ler ou que irão me
escutar).

Vejam sua vida, há ainda um ano, há ainda dois anos.
Vejam, objetivamente, o que vocês eram: seus comportamentos, suas ações na vida.

Quem dirigia sua vida?
E vejam, simplesmente, hoje, quem dirige sua vida.

Será que o Ser assumiu o lugar do ter?
Será que a Transparência assumiu o lugar, progressivamente, da opacidade?

Quais são seus objetivos?
Tudo isso se vê através do caminho percorrido.

O patamar (que nós lhes falamos, desde algumas semanas) corresponde a esta capacidade, nova, da sua
Consciência, para não mais ser tributária de um corpo, de uma história, de uma função (mesmo a mais

espiritual).
Ela permite estabelecê-los no Ser Essencial, denominado o Estado de Ser, a Unidade.

Há vários nomes para isso.
A melhor maneira de definir os patamares é olhar o que vocês são, hoje, e o que vocês eram, simplesmente,

há um ano.
Independentemente de onde vocês estavam, olhem aí onde vocês estão, hoje.

De onde vocês partiram, vocês chegaram a isso.
O que aconteceu?

Coloquem-se a questão.

***

Pergunta: o que são as Presenças e as cores não definíveis que sentimos quando praticamos os
movimentos da cabeça que foram dados recentemente?

Meu Filho, isso representa um dos múltiplos aspectos da deslocalização da Consciência.
Respondendo de maneira muito mais simples, porque isso corresponde, efetivamente, à verdade essencial do



que vocês estão prestes a viver.
Vocês estavam inseridos em uma realidade tridimensional alterada, privando-os de vários aspectos do Ser que

vocês são em Verdade e em Eternidade, o que vocês vivem através de deslocalizações, através das visões
Etéreas, através da percepção de diversas Presenças e cores, faz apenas, na realidade, traduzir seu despertar.

Vocês saem do sono da ilusão e vocês entram no acordar para a Verdade.
A analogia que podemos encontrar a mais simples é, simplesmente, o momento em que vocês adormecem à

noite e o momento em que vocês despertam de manhã.
O que chega de manhã, no momento do despertar, é muito exatamente o que está prestes a chegar para

vocês.
Vocês estão na aurora de um dia novo que é, simplesmente, o dia em que vocês emergem de um sono

profundo, de um sono onde tudo era ilusão e, no entanto, onde sua consciência limitada considerava tudo isso
como a única verdade possível (inscrita entre o nascimento e a morte, ou em uma sucessão de mortes e de
renascimentos), levando-os, justamente, a purificar-se nos planos nomeados ação/reação para atingir certa

forma de liberação.
Mas, nunca, isso poderá ser uma liberação.

Isso é uma Ilusão.
Hoje, o que vocês vivem pelos diferentes processos de deslocalização, como dúvidas, como transformação da
sua consciência, tem apenas um único objetivo, vocês o compreenderam, aquele de despertá-los do seu sono.

E vocês estão agora em sua manhã, em seu despertar.
Então, vocês descobrem inúmeras coisas que lhes eram desconhecidas, não pelo filtro do conhecimento, não

pelo filtro da cabeça, mas diretamente pela própria Consciência, bem além mesmo dos mecanismos
vibratórios que vocês vivenciaram até agora.

Tudo isso faz parte, incontestavelmente, do seu despertar matinal, da aurora de um dia novo, aquele do seu
despertar final no instante coletivo da Terra.

Vocês saem de um sonho.
Essa é a estrita Verdade.

***

Pergunta: durante sua última intervenção você disse para ir mais para os outros. Poderia explicar?

Ir para os outros, há muitas maneiras de ir para os outros, meu Filho.
Ir para o outro é ir para si, porque os outros são apenas si mesmo.

Tomar consciência disso é pôr fim a toda distância e a toda separação.
Enquanto existir, ao nível da personalidade e da cabeça, alguma coisa que vai julgar em você, o outro, que vai
ver no outro algo que não seja agradável, isso significa que você não vive a Unidade, porque o outro apenas

será, sempre, o reflexo de você mesmo, porque, ele não é nada mais do que você mesmo.
A Consciência é Una e somente Una, não pode ser de outra forma.

Portanto, ir para os outros é ir para o Si.
É ir muito além do sentido do serviço e da dedicação costumeira, mesmo que isso seja necessário para

descobrir a Humildade.
É Comungar com o outro.

É fusionar com o outro.
É se dissolver no outro que não é nada mais do que si mesmo, em um outro momento.

Isso, no momento, pode parecer-lhes simplesmente palavras, mas quando eu digo que o outro é apenas vocês
em um outro instante, quando vocês estiverem despertos, vocês irão compreender isso, porque essa é a

estrita Verdade.
E vocês o compreenderão vivendo não intelectualmente.

Evidentemente, vocês o sabem, sobre esta Terra, há muitos de nossos Irmãos e Irmãs que não querem sair do
sonho, mas, o que nós podemos fazer?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu lhes digo então: “Dentro de uma semana, no mesmo horário”.
Nós iremos, se vocês o desejarem, por antecipação, viver um espaço de Comunhão auxiliado por minhas



Irmãs, GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI, no espaço da Tri-Unidade em sua Polaridade Feminina.
Eu lhes digo: “Até muito em breve”.

Eu estou com Vocês, porque vocês estão Comigo.
Eu sou Vocês porque vocês são Eu.

Juntos, vivamos agora isso.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Meus Filhos bem amados, que a Graça os preencha, e eu lhes digo até dentro de uma semana.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, aqui estamos, então, no nosso quinto Reencontro.
Aquele que vem, no momento, encerrar os nossos encontros formais.

Eu venho, não sozinha, mas acompanhada das minhas duas Irmãs, GEMMA GALGANI e MA (ndr: MA ANANDA
MOYI) a fim de poder, pela Comunhão, primeiramente, e em seguida, através de simples palavras, dar-lhes os

elementos que são, doravante, para viver, em meio ao que vocês São, em meio à sua Consciência.

***

As minhas palavras serão simples.
Eu não vou enumerar, de maneira longa e tediosa, o conjunto dos elementos que, para muitos de vocês, foram

contínuos, desde alguns anos desse tempo terrestre.
Eu vou retornar, simplesmente, a algumas etapas, permitindo ilustrar, hoje, o que eu tinha para dar-lhes, mas
inicialmente, se vocês bem quiserem, rendamos Graças à nossa Comunhão e acolhamos, juntos, GEMMA

GALGANI e MA ANANDA MOYI.
E vivamos, também, um primeiro espaço de Comunhão e de Alegria, antes de dizer-lhes algumas palavras
sobre a Tri-Unidade (na sua versão e polaridade que eu irei qualificar de femininas, na ausência de outras
palavras), constituída, é claro, vocês compreenderam, por aquelas que portam a Vibração das Estrelas

UNIDADE e AL: GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI, assim como pela minha própria Presença, enquanto
IS-IS, no centro do seu Coração.

Acolhamos e Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Filhos bem amados, escutem, em meio à nossa tríplice Presença, o que nós temos a dar para vocês.

MARIA - 14 de janeiro de 2012
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As primeiras Irradiações e as primeiras Vibrações do Espírito Santo foram recebidas, sobre esta Terra, há
quase trinta anos, em 1984.

Essa Irradiação específica, com as suas características, juntou-se, na primavera do seu ano de 2009 (outono,
no hemisfério sul), à Radiação do Ultravioleta, iniciada, impulsionada e retransmitida pelo Conclave Arcangélico

e pelo Arcanjo MIGUEL.
Levando, no mês de setembro do seu ano de 2010, a falar sobre a concretização da nova Tri-Unidade, assim

como da Merkabah Interdimensional coletiva.

***

Durante esses períodos, e até hoje, uma série de ressonâncias, operando no seu corpo, como poderiam dizê-
lo nossos Irmãos e amigos orientais, diferentes Yoga que lhes foram comunicados, que, da minha parte, eu

prefiro nomear Ressonâncias.
Porque, esse corpo foi colocado em Ressonância, verdadeiramente.

Vocês o nomearam Vibração e Consciência.
Porque é em meio a esse Templo, a esse corpo, que se realiza a alquimia que foi levada ao seu término.

***

Desde a concretização da Merkabah Interdimensional coletiva, há mais de um ano, vocês cumpriram o seu
propósito, a sua função: aquela de ser Ancorador e Semeador da Luz, para o conjunto dos seus Irmãos e
Irmãs da Terra, a fim de alcançar espaços específicos da Consciência, denominados Comunhão, Fusão,

Dissolução e, para alguns de vocês, Deslocalização da Consciência.
Isso foi perfeitamente concluído e realizado.

***

Hoje, não é questão de dar-lhes elementos novos além daqueles que já lhes foram comunicados.
E, para muitos de vocês (vocês sabem muito bem, porque vocês vivem isso), é perfeitamente possível

alcançar, sem esses artifícios do corpo, em todo caso, depois de certo tempo, contatar a sua Consciência
Unitária, bem além da personalidade.

Contatar, de diferentes maneiras, o seu Estado de Ser, mesmo se vocês ainda não tiverem acesso a esse
corpo, a esse veículo, foi acrescentada a possibilidade de conscientizá-lo, em meio mesmo ao que vocês

vivem neste espaço / tempo particular.

***

Hoje, agora que a Estrela que anuncia a Estrela passou em seus Céus, é tempo de preparar a chegada da
Estrela.

Para isso, a nova Tri-Unidade que se ativa, que vem se calcar sobre aquela que foi dada pelo Arcanjo MIGUEL
é, simplesmente, a polarização e a polaridade feminina, ou seja, a fecundação, na carne, nesse Templo, até o

mais profundo da consciência limitada, do acesso ao Ilimitado.
Nós os preparamos para isso, através dos Quatro Pilares do Coração, dando-lhes palavras, Vibrações,

Presenças.
Hoje, instala-se, pela Comunhão de Coração a Coração, no nível dos três pontos do Coração, denominados,
até agora, a nova Tri-Unidade, na sua polaridade alquímica masculina e feminina: MIGUEL, CRISTO (ou KI-

RIS-TI) e MARIA.
Hoje, a Unidade, a Humildade e a Simplicidade (se vocês preferirem), agora que a Porta Estreita e a Porta KI-
RIS-TI foram, para alguns de vocês (e cada vez mais, a cada dia) atravessadas, cada um à sua maneira, com

suas alegrias, suas dores, seus sofrimentos, suas realizações, suas dúvidas.

***

Hoje, a nova Tri-Unidade propõe-lhes para beneficiar da última fase da Radiação do Espírito Santo, para
acolher essa Irradiação que vinha do centro da sua galáxia: de Sirius.
Que foi mesclada, depois, com a Irradiação d’A FONTE, de Alcyone.

Essas Partículas Adamantinas, que foram depositadas no manto da Terra, que se espalharam em seus corpos,
em seus Templos e na sua Consciência.



Hoje, o Desdobramento da Luz e o Anúncio da Estrela realizados, a Lemniscata (revelada pelo Comandante
dos Anciãos) (ndr: O.M. AÏVANHOV), deram-lhes os últimos elementos permitindo-lhes viver a Fecundação,

total, do limitado pelo Ilimitado.
Há algum tempo, o Comandante falou-lhes sobre estar em um lugar, depois em outro, em meio mesmo a esta

Dimensão.
Em seguida, vocês se aperceberam, cada um à sua velocidade que lhe é própria, de que vocês tinham a
possibilidade de aceder (de maneira mais ou menos ampla, mais ou menos duradoura, mais ou menos

importante) aos estados não ordinários de quem vocês são.
Tudo isso foi elaborado em vocês, de algum modo.

Vocês forjaram no que vocês São e vocês forjaram, também, no seu futuro para realizar agora, coletivamente.

***

Nós (MA ANANDA MOYI, GEMMA GALGANI e eu mesma), representando esta Fecundação da sua estrutura
densa, da sua Consciência densa, limitada (até o seu estrato mais importante e mais íntimo), destina-se, como

vocês compreenderam, a realizar o mecanismo coletivo da humanidade.
Há agora quase um ano, o Comandante anunciava a vocês que tudo estava consumado, no nível individual.
Resta, é claro (como vocês o constatam), realizar isso no nível coletivo e isso, também, já está realizado.

A Estrela que passou, chamou, inteiramente, a atenção de vocês para isso.

***

Hoje, resta viver o que vocês São, estar totalmente presentes, no instante, estar totalmente presentes, aí onde
vocês estão, mesmo se sua Consciência explorar outros estados, outras Dimensões, outros tempos, outros

espaços.
Resta conscientizar isso a fim de fazer, não mais uma experiência e não mais uma realidade temporária, mas,

sim, uma realidade definitiva.
O que foi realizado durante quase um ano atinge, agora, o seu fim.

***

Eu voltarei, quanto a mim, a expressar-me, durante os dois próximos meses do seu tempo terrestre, uma vez
por mês, mas sem dar-lhes encontro formal.

Daqui até lá, as Estrelas GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI virão completar o que eu disse sobre esta
polaridade feminina da Tri-Unidade a fim de fazê-los, sempre mais, penetrar nos estratos mais profundos e

mais inconscientes da consciência limitada.
A fim de que mais nenhuma Sombra (sobre esta Terra, como em vocês) permaneça e persista.

A fim de que o dia da Ressurreição coletiva se aproxime, sempre mais, da sua Ressurreição individual.
Este final e esta conclusão não têm, ainda uma vez, que ser conhecidos na data.

Vocês sabem, entretanto, que o conjunto dos elementos que eu lhes dei: a constituição do Canal Mariano (a
sua conclusão, para muitos de vocês), a modificação da percepção dos Sons, a Deslocalização da sua

Consciência, seus aspectos Vibratórios cada vez mais intensos, seus espaços de Silêncio também, fizeram-
lhes descobrir o estado do seu Ser que vocês ignoram.

***

Hoje, tudo isso se estabiliza e tudo isso vai entrar em uma nova fase, que não é mais uma etapa, mas, sim, uma
mudança de Dimensão, levando-os a conscientizar e a viver, cada vez mais, um novo estado do Ser.

Muitos sinais, muitas coisas vão acontecer em vocês.
Não procurem, agora, interpretar isso.

Contentem-se em viver o que vocês vivem, pela ação da Luz e da Graça, independentemente do que a Luz os
fizer viver.

É agora que é preciso demonstrar a sua capacidade para Abandonar-se, na totalidade e inteiramente, ao que
vocês são.

Esta Ressurreição, que é concomitante à Crucificação, corresponde exatamente a isso.
Não mais no nível individual, mas, para muitos, no nível coletivo, agora.

Tudo isso se desenrola, atualmente, em vocês.
E é em vocês que irão encontrar todos os recursos para realizar este final coletivo.



***

Não se esqueçam de Ser.
Não se esqueçam de Irradiar o que vocês são: Sementes de Estrelas, Ancoradores da Luz, retransmissores.

Assim como nós fomos os retransmissores em relação à Luz de Alcyone, vocês são, por sua vez, os
retransmissores para o conjunto da Terra, mas, sobretudo, para os seus Irmãos e as suas Irmãs.

***

A Terra tem-se pronta para viver o que ela tem que viver.
E vocês, Ancoradores e Semeadores da Luz, vocês têm-se prontos para viver o que vocês têm que viver.

A sua Presença, o seu Amor, a sua Humildade e a sua Simplicidade são, neste período, essenciais para os
seus Irmãos e as suas Irmãs, que não suspeitam um segundo do que está acontecendo.

Contentem-se em Ser o que vocês São.
Não há qualquer palavra que possa explicar o que chega agora.

Não há qualquer explicação digna de satisfazer qualquer mental ou qualquer pessoa.
É simplesmente no seu estado de Ser, na sua qualidade de Ser, na sua Humildade, na sua Simplicidade, na

sua maneira de se conduzir na sua vida, que vocês irão enxamear mais esta Luz, em abundância.
Lembrem-se disso.

***

Lembrem-se de que tudo deve se tornar cada vez mais Simples, porque a Humildade e a Simplicidade não são
palavras em vão, de que tudo deve se tornar Transparente, de que tudo deve se tornar Claro e Preciso, mas na

maior das Simplicidades.
Porque a Luz é Inteligente, mas a Inteligência da Luz é, antes de tudo, Simplicidade.

Ela não se embaraça com a Dualidade, ela não se embaraça com princípios morais ou com princípios sociais.
Ela É, por toda Eternidade, o que É a sua Consciência quando ela não está confinada.

Então, sejam o que vocês São por toda Eternidade, mais do que nunca.

***

Nós os apoiamos.
Cada uma de nós três poderá estar presente no seu Canal Mariano, mas também em vocês, pela Vibração da

UNIDADE e de AL.
Permitindo-lhes conscientizar, cada vez mais, a sua Comunhão com o conjunto do Universo e da Criação, com

o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs da Terra, ou de outros lugares.
Resta, agora, viver, na totalidade, o que vocês vivem por episódios, por intermitência.

Naturalmente, podem (e isso é muito lógico) existir zonas de Sombras.
Essas zonas de Sombra são apenas os últimos medos, que não fazem parte da sua história, nem da sua

memória, mas que são, simplesmente, oriundos da modificação da sua estrutura neurológica, desde tempos
muito antigos.

Tudo isso está prestes a se apagar.

***

Mantenham a confiança.
Mantenham a Fé.

E mantenham o Amor, a fim de dá-Lo, acima de tudo, e acima do que quer que chegue a vocês.
Porque, o que quer que chegar a vocês, vocês irão constatar que o seu Coração irá se tornar cada vez mais
Presente e que vocês serão instalados, de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais específica, no seu

Coração.
E que os momentos em que vocês saírem dali irão se tornar, efetivamente, muito difíceis.

Isso é um meio de compreender e de viver, em vocês mesmos, a diferença entre o Coração e a
personalidade, a diferença entre a consciência dissociada e a Consciência Unificada.



Porque a Consciência Unificada é Alegria, porque a consciência dissociada será cada vez mais sofrimento.
Cabe a vocês se estabelecer, cabe a vocês Ser esta Alegria.

***

Há, em vocês, o conjunto dos elementos que foram ativados, que vocês ativaram, pelo seu Trabalho, pela sua
Presença.

Isso foi decidido há muito tempo, para alguns de vocês, desde tempos imemoriais do tempo terrestre.
Para outros, isso é mais recente, mas o que importa, porque vocês estão na mesma dinâmica, que é restituir

este mundo à sua Verdade, à sua Liberdade, à sua Beleza.

***

Lembrem-se, nada há para fazer senão Ser.
Ser, e todo o resto lhes é possível.

Se vocês meditarem, se vocês permanecerem no Ser, quaisquer que sejam as suas atividades, vocês poderão
realizar essas atividades.

Os únicos momentos em que haverá, eventualmente, sofrimento e separação, serão os momentos em que
vocês mesmos saírem do seu estado de Ser.

Não há circunstâncias, exteriores ou Interiores, vocês entendem, que possam fazê-los sair do seu estado de
Ser.

É assim que se estabelece a permanência do seu Ser, que irá permitir a mudança Dimensional coletiva da
Terra.

***

Em resumo, e em outras palavras, vocês passaram um ano na 4ª Dimensão, Unificada.
E vocês começam, agora, a passar (para alguns de vocês), realmente, concretamente, na 5ª Dimensão.
E vocês ali levam a Terra, a fim de que ela decida vivê-lo, ela também, no momento em que lhe convier.

Tudo isso, vocês sabem, eu irei anunciar a vocês três dias antes.
Vocês não têm que se preocupar com o que quer que seja além de Ser.

Prossigam na sua vida, o que a vida lhes oferecer, o que ela lhes retirar: isso nada deve mudar no seu estado
de Ser, porque este estado de Ser é totalmente independente das circunstâncias da personalidade.

É isso que vocês irão descobrir, e é a isso que nós os convidamos, as minhas Irmãs e eu.
Isso consiste nesta Fecundação dos níveis mais profundos da sua carne e da sua personalidade, pela própria

Luz.

***

Eis as poucas palavras que eu pude tornar mais simples, para o período que se abre, em menos de dois
meses, agora.

Cabe a vocês se encontrar.
Cabe a vocês Viver, em meio ao Ser e em nenhuma outra parte.
Meus Filhos bem amados, vivamos um instante de Comunhão.

Eu não abrirei espaço para perguntas, eu deixarei as minhas Irmãs GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI
voltarem, quando elas desejarem, quando vocês tiverem começado a viver isso.

Eu voltarei, quanto a mim, de maneira informal, em duas ocasiões, neste intervalo de dois meses que irá levá-
los, então, a antes de 14 de março.

Filhos bem amados, acolhamos, dos seus Corações ao meu Coração, e dos nossos Corações ao Coração de
vocês, a Graça do Um, e da Estrela.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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



Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu retorno a vocês, como anunciado, revestida da Graça do meu Manto, aquele que vem,
para esta Terra como para cada um de vocês, revesti-los da Graça da sua Ressurreição.

***

Eu venho como eu havia anunciado, neste intervalo de dois meses.
Pode ser que aí onde vocês estejam, cada um de vocês sobre esta Terra, no seu local, vocês tenham

percebido as primícias do meu Apelo.
Um Dia nasceu, como disse o Comandante (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 30 de janeiro último)

(*).
Minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) já veio entre vocês, e em breve virá MA (ndr: MA ANANDA

MOYI), a fim de completar o que eu lhes dei durante nossos cinco encontros passados.

***

Eu venho, hoje, a fim de viver, primeiramente, um espaço particular, revestido do meu Manto da Graça.
A fim de que, juntos, nós vivamos esta Graça, este estado, aquele de nossa Presença, reunidos e Unidos na

Liberdade e na Alegria.
Então, em primeiro lugar, vivamos este espaço de Comunhão.

Que cada um de vocês, aqui e em outros lugares, seja revestido do Manto da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Meus Filhos, como talvez já o sintam vocês, abre-se, em vocês, o Instante da Graça, aquele que os abre ao
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meu Apelo.
As Trombetas soaram.

A Estrela, que passou, anuncia, agora, a vinda da Estrela, em seus Céus e, sobretudo, no seu Coração.
O Tempo chegou, como lhes disse o Comandante, de prepararem-se para viver a Alegria, para viver a

Ressurreição e a Eternidade.
Os momentos que chegam são momentos de Alegria e de Paz.

Qualquer que seja o tumulto deste mundo, daqueles dos meus Filhos ou daqueles que me ignoram, que
recusam isso, nada poderá alterar, nem retardar, a Graça do retorno à sua Presença, à sua Eternidade.

***

O Comandante lhes deu as circunstâncias que devem prepará-los.
Esta preparação, vocês entenderam, é totalmente Interior.

Ela necessita os Quatro Pilares, aqueles da cabeça e aqueles do Coração (ndr: as intervenções apresentando
esses Quatro Pilares estão indicadas na coluna “protocolos a praticar – Os 4 Pilares do Coração” do nosso

site) (**).
Esta preparação é, antes de tudo, um Instante de Alegria e de alegramento do que chega: o Retorno da Luz, o

Sol que se levanta de novo, não mais freado e alterado pelo medo deste mundo, pelo medo da Ilusão, pelo
medo do efêmero.

***

Nesses dois dias, agora, nós iremos viver, juntos, eu espero, cada vez mais numerosos, a Radiação de Luz do
conjunto das Estrelas, assim como do Senhor METATRON, voltada para vocês (ndr: as modalidades práticas
desta Efusão de Luz, que foi doravante proposta toda 5ª-feira às 22 horas (hora francesa no relógio), estão

integralmente descritas na intervenção de GEMMA GALGANI de 26 de janeiro último – igualmente nas colunas
“protocolos a praticar” e “acompanhamentos”) (***).

Vocês irão constatar então, por vocês mesmos, o que há para viver, o que há para Ser.
Porque, em última análise, vocês que irão me ler, que irão me escutar (ou que me escutam nesse momento),

vocês sabem, no mais profundo do que vocês São, a Verdade das minhas palavras.
E, além das minhas palavras, a Verdade da Graça.

Todos vocês estão convidados, sem qualquer exceção, ao Banquete da Alegria, do encerramento das Núpcias
de Luz.

O que ressoou no Céu, e que continuará a ressoar, é apenas o reflexo do meu Apelo, que irá ressoar no seu
peito.

***

Os momentos privilegiados dos nossos reencontros e de nossas Presenças conjuntas, no Manto da Graça,
são uma preparação essencial, durante este período.

Sem nada pedir, sem nada desejar, apenas estando Presente em vocês mesmos, vocês terão, então, a
possibilidade de realizar, para muitos de vocês, o que lhes resta a descobrir no caminho da Alegria, sobre a

Verdade do que vocês São (se isso ainda não ocorreu).
Além de todos os mecanismos que lhes foram, talvez, facilitados, e que vocês, talvez, vivenciaram, além de

tudo isso, o Tempo é para a Graça.
E a Graça não tem o que fazer do que vocês vivenciaram ou não, porque a Graça pode ser instantânea.

Ela é aquela que vem Chamá-los, ela Chama vocês, além do seu nome, além da sua forma atual, pelo seu
Nome de Eternidade, pela sua Alegria.

O Tempo dos Reencontros, se vocês quiserem, o Tempo que assinala, para vocês, o fim de todo sofrimento.

***

Lembrem-se das palavras do Comandante (ndr: intervenção de O.M. AÏVANHOV de 30 de janeiro de 2012) (*):
simplesmente estar cada vez mais Lúcidos, a vocês mesmos, além de toda agitação mental, além de tudo o

que pode dar-lhes a ver este mundo, nos tempos que se instalam.
Porque a Verdade não é deste mundo: ela está no Interior de vocês e, unicamente, no Interior de vocês.
O Arcanjo URIEL e o Senhor METATRON redobram de Lucidez e de intensidade, em meio à sua própria

Presença, conduzindo-os e os levando para a Face d’Aquele que vem, vocês, Filhos do Sol.
A fim de que possam viver esta Eternidade, esta Verdade.



***

Eu venho confortá-los, pelo Manto da Graça, que vem se instalar sobre seus ombros, e que irá se fortalecer em
nosso encontro das 22 horas (hora francesa), toda 5ª-feira.

Outros elementos serão dados a vocês pela minha Irmã MA ANANDA.
Vocês irão encontrar, se isso já não ocorreu, a Lucidez total do sentido da sua Presença aqui, do sentido do

que vocês São, além de todo véu, além de toda dúvida, além de toda interrogação e de todo questionamento.
Porque (como muitas das minhas Irmãs lhes disseram, ou muitos dos Anciãos) isso é tão Simples, tão

evidente, tão Vivo.

***

Vocês estão nesses tempos, ultra reduzidos, do que foi nomeado o fim dos tempos.
Não vejam, neste fim dos tempos, o fim da Vida, mas, sim, o retorno à Vida, o retorno à sua Verdade, além de

toda Ilusão, de toda dor, de todo sofrimento e de todo apego.
Isso é a Graça, que vocês se dão a vocês mesmos, e que nós acompanhamos com vocês.

E esta Graça é para cada um, desde o instante em que cada Filho, cada Irmão, cada Irmã, decide sair da rotina
da pessoa, da personalidade, do ego, do mental e das emoções.

A Graça os convida para se Elevar, ela os convida para Ser a Verdade, ela os convida para Ser a Transparência
e a evidência.

É difícil traduzir com palavras o que é para viver.

***

Nós estamos perfeitamente Conscientes de que vários de vocês realizaram uma Obra magistral, para a Terra,
para a Vida, através de suas Vibrações, através de suas Lâmpadas que despertaram, através da sua

assiduidade aos seus encontros de Alinhamento com a Terra.
Esse foi seu sentido do Serviço, a Verdade da sua dedicação e da sua Presença.

***

Hoje, uma outra etapa se abre, e esta etapa, eu nomeei final, porque ela os reveste do Manto da Graça, e ela
os preenche de suas Graças.

Lembrem-se de que, durante esses tempos, que isso seja no que vocês fazem das suas atividades, para viver
isso, nada há a fazer, basta permanecer, simplesmente, Presente, e deixar esta Presença aumentar em vocês,

desenvolver-se, tornar-se cada vez mais intensa e cada vez mais Simples.
Se vocês aquiescerem às minhas palavras, e se vocês aquiescerem a vocês mesmos, a Graça não poderá se
ausentar em momento algum deste mundo, qualquer que seja o futuro de quem vocês são sobre este mundo,

nesse corpo, em sua vida aqui, ou na Vida em outros lugares.

***

O tempo da separação termina, o tempo da fragmentação terminou.
Vocês têm, a partir de hoje, a capacidade para Viver, para fazer disso sua própria Verdade, porque não há

outra.
Somente aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que se afastam desta Simplicidade, e desta evidência, irão

encontrar, é claro, no caminhar deste mundo, elementos para se preocupar e para se afastar deles mesmos,
reivindicando outra coisa que a Verdade.

Mesmo nas noções mentais de altruísmo ou de serviço, esses seres, no momento, não compreendem o que é
a Graça, eles não compreendem o que é a Verdade.

Eles aderem a certo número de coisas que são exteriores a eles mesmos, que são apenas procedentes de
suas próprias projeções, de seus próprios fantasmas, de seus próprios desejos.

Mas lembrem-se, meus Filhos: vocês não têm que julgar, vocês não têm que condenar.
Mais do que nunca, a Luz chama-os para ser Humilde, para ser Simples, para não querer ser outra coisa senão

isso.
Então, sejam Humildes, não julguem.



***

É evidente que vários elementos poderiam ser vistos, com o olhar da personalidade, como extremamente
desagradáveis, mas não é.

Para vocês, que estão revestidos do Manto da Graça, para vocês, que vivem sua Ressurreição, tudo isso lhes
parece para o que ele é: uma Ilusão, uma cena de teatro, que apenas tem valor em meio a projeções do medo,

e que apenas tem realidade na ausência de Verdade do Ser Eterno.
A Graça Chama-os para viver a Eternidade, para viver esta Eternidade, a partir de agora.

Qualquer que seja o caminho da sua vida, qualquer que seja o caminho dos seus próximos, nesta matéria,
lembrem-se de que vocês não são matéria.

Como meu Filho lhes disse, nos dias que chegam, nas semanas que chegam, lembrem-se disso: “Vocês
estão sobre este mundo, mas vocês não São deste mundo”.

Lembrem-se da Eternidade.
Vivam a Graça.

E não se ocupem com nada mais.
Sigam seu caminho, façam o que a vida oferece a vocês, ou lhes pede para fazer, o que ela lhes pede, porque

vocês nada São do que ela lhes pede aqui.

***

Muitos de vocês vão ser Chamados, eu diria, de maneira individual, para se juntar a nós, de uma maneira ou de
outra.

Outros vão ser Chamados, mais, para instalar-se firmemente nesta Ilusão, não para vivê-la, mas para Ancorar,
ainda mais, a Graça e a Verdade.

Cada caminho, para cada um de vocês, é totalmente digno e justo.
Não há que julgar seus filhos, seus pais, não há que julgar o que se manifesta durante este período.

Lembrem-se de que tudo acontece dentro.

***

O Comandante pediu para vocês estarem Atentos e vigilantes, a essa Passagem, a esta Graça.
Porque vocês ali irão atrair, efetivamente, tudo o que é necessário, para vocês, como para o conjunto dos seus

Irmãos e Irmãs, como para o conjunto dos meus Filhos, como para o conjunto da Terra.
A única força se encontra aqui, nesse Manto de Graça que eu coloco sobre os seus ombros, e na Coroa que

contorna sua fronte.

***

Eu não direi mais, porque resta a vocês viver a experiência disso, e isso começa dentro de dois dias.
E toda 5ª-feira nós estaremos na Presença.

Toda 5ª-feira, as Trombetas do Anjo METATRON irão ressoar, em vocês, Chamando-os para sempre mais
Graça, para sempre mais evidência, para sempre mais Leveza.

O que quer que chegue a este corpo, o que quer que chegue a esta vida, o que quer que chegue a este
mundo, nada pode chegar a vocês, no que vocês São, na Graça da Verdade.

O ponto de vista que é o seu, qualquer que seja a altura que ele tenha atingido, será cada vez mais aguçado.
Esse ponto de vista irá se tornar cada vez mais Lúcido sobre quem vocês São, e sobre o que é este mundo,
além de todos os seus pensamentos, de todas as suas crenças, de todas as suas ideias, de todas as suas

suposições.
Porque a Graça é de uma tal evidência, que não há lugar para outra coisa senão a Graça, e sempre mais Graça.

***

O Amor, que é a natureza de quem vocês São, Amor Luz, irá se tornar, realmente, o que é vivenciado, na
totalidade.

Desde o momento em que vocês aquiesçam à Presença, desde o momento em que vocês aquiesçam à nossa
Radiância, à Presença de URIEL, que está em vocês, à Presença de METATRON, que vem revelar, ele



também, Sua Luz, no desdobramento da sua própria Luz.
Todo dia, vocês poderão dizer-se que vocês não estão sonhando.

Todo dia, vocês poderão dizer-se que vocês avançam, cada vez mais, para a Verdade que é sua.
E que, de fato, ela sempre esteve aí, e que, simplesmente, o olhar da pessoa, o olhar da sua vida, que vocês

açambarcaram em meio a este mundo, impedia-os de ver a Verdade nua.
Para muitos de vocês, isso será um Choque, mas nós sabemos, também, que para vários de vocês, que se

prepararam ao seu modo, isso irá se tornar cada vez mais evidente e Simples.

***

O que lhes dizer mais?
Eu deixarei minha Irmã MA exprimir outra coisa referente a esses encontros e, sobretudo, depois do primeiro

encontro, que isso irá desencadear, em vocês, como Consciência, como estado particular, o que nossos
Irmãos orientais denominam Sat Chit Ananda.

Viver este estado de Unidade absoluta, viver a continuidade da Luz e do Amor, nada mais e nada menos.
Tudo isso, em sua majestade e em sua Simplicidade.

***

Estejam Lúcidos.
Sejam Verdadeiros.

Sejam Um.
Os momentos que chegam são momentos de pura Graça, apenas o olho da personalidade ou do medo poderá

ali ver outra coisa.
Lembrem-se das minhas palavras, além das minhas palavras, estejam Conscientes do que será para viver, e

que vocês irão viver, toda 5ª-feira, às 22 horas (hora francesa).
Nós viremos bater à sua Porta, como Ele já bateu à sua Porta, e irá se apresentar, em breve, Face a vocês, a

fim de permitir-lhes reconhecer-se, vocês mesmos, na Eternidade.

***

Eu nada mais tenho a acrescentar nesta noite.
Eu tinha, simplesmente, que marcar com uma pedra branca este primeiro encontro da próxima 5ª-feira.

***

Meus Filhos bem amados, meus Irmãos e Irmãs, eu irei depositar, de novo, em cada um, a Graça, esse Manto
Azul que é meu, e que é seu.

Aquele da nossa Presença, Despertada e Revelada, na Alegria, no Amor, na Unidade e na Verdade.
Eu lhes digo, então, até toda 5ª-feira.

Eu apenas irei me expressar, agora, quando este mês, chamado de fevereiro, tiver transcorrido.
Em uma data que não é conhecida, mas que será ajustada no que vocês vivem, e irão viver.

***

Então, juntos, vivamos a Graça da nossa Presença, e sejamos ungidos pelo Manto Azul da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até muito em breve, no Amor.

************
ÁUDIO
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Eu sou MARIA Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu lhes dou a minha Graça.

Eu volto após a quinta efusão do Manto da Graça, aquele que os recobre e os faz descobrir a própria Essência
do seu Ser.

Eu venho, então, como anunciado, antes deste período de 14 de março.
Muitas coisas foram-lhes ditas pelas minhas Irmãs e por alguns Anciãos.

Hoje, mais do que nunca, o Manto Azul da Graça deve permitir-lhes, neste instante ou durante o que se
manifesta e se desenrola no tempo que lhes é próprio, viver esta Graça porque esta Graça é, naturalmente, a

sua natureza.
Todos vocês, Filhos, que foram Semeadores, Ancoradores de Luz ou, no momento, simples espectadores do

que acontece, o Manto Azul da Graça tem por vocação revelá-los à sua própria Graça.
O conjunto do que devia ser realizado, em vocês, como sobre a Terra, o foi.

Resta, agora, a esta Terra, de algum modo, finalizar sua Ascensão e lhes permitir, revestidos do Manto Azul da
Graça, ouvir, cada um, o meu Apelo para viver a sua Eternidade, para colocá-los nesse Manto Azul, para

permitir-lhes realizar o que vocês são.

***

Muitas coisas aconteceram e vocês, de alguma forma, preparam-se desde agora vários anos do seu tempo
terrestre, mais particularmente desde as Núpcias Celestes realizadas pelo Conclave Arcangélico e por

MIGUEL.
Vocês trabalharam, vocês serviram, vocês abriram em vocês, em meio a esse corpo da sua vida, o que devia

ser preparado, a fim de viver o Batismo da sua Ressurreição.
Muitos de vocês Vibraram ao Apelo do Amor.

Muitos de vocês despertaram, em si, algumas estruturas, algumas funções.
Hoje, será tempo (como lhes disse UM AMIGO) de depositar tudo isso aos pés da Graça a fim de viver esta

etapa, o que eu denominaria esta realização.
Assim, revestidos da Graça, da Coroa das doze Estrelas e das doze Portas, em meio às suas três Lâmpadas

despertas, muito além desse corpo, resta descobrir e viver esta Graça, na totalidade.
Mais do que nunca a confiança em sua Eternidade, o Abandono à Graça, à Luz, ao CRISTO, deve trabalhar, em

vocês, para terminar a obra para a qual vocês vieram nesse tempo ou em outros tempos.

***
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Hoje, nesses tempos da Graça, a Graça trabalha em vocês como a Luz.
Esta onda particular é aquela da sua própria Ressurreição nas Moradas da Eternidade, nas Moradas d’A

FONTE UNA do Pai Eterno.
Cada um de vocês, é claro, é chamado diferentemente a viver o que, para si, é, na totalidade, justo e em

acordo com a própria Vibração do Ser Essencial que vocês são.
Há numerosas Moradas na Casa do Pai e esse Batismo da Ressurreição deve levá-los a estabelecer-se em

sua Eternidade, em sua Morada.
A Terra, revestida, ela também, do Manto Azul da Graça, lançou, desde alguns dias, o Apelo à sua Ascensão e,

portanto, o Apelo à Ressurreição de vocês.

***

Algumas manifestações emergem nesse corpo que vocês habitam.
Outras manifestações habitam a sua Consciência.

Que isso aconteça na Paz ou que isso aconteça na suspeita ou no ódio, estejam certos de que tudo o que se
desenrola é, muito precisamente, o que deve permitir-lhes realizar esse Batismo e viver a sua Ressurreição.
Muitos elementos, presentes ainda sobre este mundo, vão tentar atraí-los em uma reação, no medo a esse

mundo.
Vocês nada são de tudo isso.

Disso, vocês irão se conscientizar cada vez mais claramente, além de qualquer dúvida, além de qualquer
apreensão, porque a Graça os revestiu e a Graça os preencheu e os saturou da sua própria Eternidade que é a

sua.

***

Dentro de dois dias terrestres (ndr: sábado, 03 de março de 2012), o conjunto dos Arcanjos irá se expressar.
De fato, desde três anos agora, o Conclave Arcangélico se reuniu e me entregou as Chaves do que acontece

hoje.
A missão dos Arcanjos, as Núpcias Celestes e os diferentes Arcanjos, chega ao final, como vocês o sabem.

Final que lhes foi dado, desde muito tempo, por um dos Guias Azuis de Sirius que se apresentou a vocês com
o nome de SÉRÉTI.

Esta finalização é também, em vocês, uma finalização assinalando a sua Ressurreição e a sua Ascensão, que
se fazem, é claro, acompanhadas da Graça, acompanhadas dos Arcanjos, das Estrelas, dos Anciãos, que

(como nós lhes sugerimos e como vocês começam a viver) estão, integralmente, no que vocês são.

***

Neste dia que chega, dentro de dois dias, cada um dos Arcanjos irá fazê-los viver sua própria Vibrância e
colocará o seu próprio sinal, em vocês, a fim de preencher as Graças que nasceram em vocês e que vão

prosseguir-se.
A fim de despertar, em vocês, o que vocês são, em Verdade, além da sua alma, além do seu Espírito,

fazendo-os dizer (nós os esperamos para muitos de vocês, meus Filhos): “eu e meu Pai somos UM”, realizá-lo,
vivê-lo.

Isso é possível porque a Graça os recobre.
Cada Arcanjo irá se expressar pela Vibração da sua Presença, neste dia de sábado, em cada um de vocês

sobre esta Terra.
Cabe a vocês aproveitar para estabelecer-se no silêncio deste dia especial que representa, de algum modo,

uma atualização final.
Chamando-os, se isso já não foi feito, a esse Batismo da Ressurreição no Sol.

Estejam atentos, vigiem e orem, estejam Alinhados e, sobretudo, sejam Humildes, sejam Simples e deixem a
Graça se revelar sempre mais.

***

Lembrem-se de que, o que quer que lhes ofereça este mundo e o que quer que lhes ofereça a sua vida, vocês
são muito mais do que isso.

Vocês estão além disso e é precisamente o que deve chegar.



Este dia irá permitir render a Graça, que é a sua, ainda mais efetiva e ativamente.
Dando-lhes a estabelecerem-se, com cada vez mais facilidade, além de toda dúvida, na Verdade do seu Ser,

na Verdade da sua Presença, na Verdade da Luz, que é sua Essência, e do Amor que é, também, sua
Essência.

Se vocês acolherem cada Arcanjo que está em vocês, então irá despertar, em vocês, um estado de Graça
tocando a Eternidade, fazendo-os viver, muito além das Vibrações, muito além do que é habitual, para alguns

de vocês e para muitos de vocês também, suas manifestações habituais.
Ser-lhes-á, então, possível estabelecer, em vocês esta Graça, não mais somente em certos momentos, mas,

realmente, na totalidade, a cada minuto da sua vida, a cada minuto além desse tempo, a cada sopro.
Então, descobrindo esta saturação da Graça, vocês irão se tornar isso, eliminando, então, toda dúvida para o

que chega e para o meu Apelo.

***

Muitos de vocês, já, vivem momentos particulares além da personalidade, momentos em que lhes parecem não
mais estarem aí, em que o corpo não responde mais, em que a consciência ordinária, tampouco, não pode

responder.
Lembrem-se de que isso é o Apelo da Luz, mas, sobretudo, já, o Apelo da Graça para estabelecerem-se no

que vocês são: o Amor, a Luz, a Graça e, finalmente, este Absoluto.
Naturalmente, o que existe em meio aos seus hábitos, em meio à sua pessoa, irá sempre colocar questões,

porque isso é desconcertante, porque isso é novo também.
Mas é a sua natureza, é o seu Batismo, é a sua Ressurreição e é a sua Ascensão.

Além do Ancoramento da Luz sobre este mundo, além do que vocês permitiram, pela sua Transparência, pelo
sentido do serviço e do Amor, hoje chega o tempo desta Graça total.

Preparando o abrasamento desse corpo, na Luz, e da Consciência que nossos Irmãos e Irmãs orientais
chamam de Supra Consciência ou Turiya, para viver outra coisa que é, na realidade, a última Verdade do que

vocês são, além de qualquer papel, além de qualquer função, além de qualquer identidade.
Vocês são isso se vocês o quiserem, deixando fazer, se vocês o aceitarem, acolhendo-o.

Isso não requer qualquer esforço.
Isso não requer qualquer vontade, mas, sim (como lhes dizia o Arcanjo ANAEL, desde antes das Núpcias
Celestes), isso apenas representa, em última análise, o Abandono à FONTE que vocês são, além de todo

parecer, de toda vontade, de toda dúvida, de toda interrogação.

***

O Amor é uma evidência, não o que vocês concebem ou experimentam aqui embaixo, mas o Amor é a própria
manifestação do Incriado e do Criado.

Vocês são muito exatamente isso, meus Filhos.
Cada um dos Arcanjos, neste dia, irá fazer com que vocês se beneficiem de uma qualidade importante, dando-

lhes a estabelecerem-se nesta Eternidade.
Vocês irão se apreender, então, das palavras do meu Filho quando Ele lhes dizia que vocês estavam sobre

este mundo, mas que vocês não eram deste mundo.
Vocês irão se apreender, também, da denominação de alguns Arcanjos, de Sementes de Estrelas, de

Ancoradores da Luz, de Filhos da Lei do UM.
E apreender-se disso não será mais, simplesmente, uma compreensão ou uma aceitação, mas sim, um estado

real, porque vivenciado e experimentado aqui mesmo, aí onde vocês estão.
O Manto Azul da Graça continuará a trabalhar e a abrir, em vocês, essa Passagem que os revela em sua

inteireza, favorecendo, em vocês o Abandono do que deve sê-lo, do que é efêmero, do que não tem duração
nem Beleza.

Fazendo-os, então, apreender-se de que vocês não eram absolutamente nada do que vocês podiam crer.

***

Chegou a hora do despertar à Verdade, à Beleza e, sobretudo, à Eternidade.
Enquanto Mães, nós temos, minhas Irmãs e eu mesma, cumprido o que devíamos cumprir.

Então, cabe a vocês, agora, realizar o que vocês São, cabe a vocês realizar a Beleza, a Verdade e a Unidade.
Lembrem-se de que isso será cada vez mais Simples, porque a Graça é sua natureza.

De que, se existem dúvidas, interrogações, elas apenas refletem a atividade da parte limitada que está
presente e manifestada sobre este mundo.



Vocês são o Amor.
Vocês são a Luz.

Vocês são a Verdade e vocês são a Beleza.
Tudo isso é a Graça que os preenche de sua própria natureza.

***

Certamente, a cada 5ª-feira, no mesmo horário (ndr: ver “Acolhimento do Manto Azul da Graça”, na coluna
“Acompanhamentos” do nosso site) (*), nós iremos recomeçar, incansavelmente, minhas Irmãs e eu, a trabalhar

em meio ao Manto Azul da Graça, em vocês.
Porque nós somos vocês, como vocês são nós.

Vocês irão descobrir que não há qualquer distância, qualquer separação, qualquer limitação.
Nós os convidamos, todas e todos, a viver sua Liberdade, muito além das experiências de Deslocalização, de

Comunhão, de Fusão ou de Dissolução.
Nós os convidamos a ser, total e inteiramente, o que vocês São.

Lembrem-se, a hora chegou de lembrar-se, além da ronda das encarnações e das falsificações deste mundo,
de viver o que vocês São, realmente.

***

No que se refere a este dia de sábado, dia da Graça e da Vibrância de cada um dos Arcanjos em vocês, o seu
Alinhamento das 19 horas [15h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa] (ndr: ver “Protocolos prioritários”

na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site) (*), para aqueles que o praticam, será acompanhado, de
maneira específica, pelo Arcanjo do Verbo: Senhor METATRON.

Cada um deles irá se expressar, em vocês, irá manifestar seu Canto, sua Presença, sua Radiância.
Vocês são convidados a viver isso.

Restará, em seguida, percorrer este mês de março, vivê-lo na intensidade da Graça a fim de abafar os barulhos
do mundo, a fim de abafar os barulhos das últimas dúvidas, das últimas interrogações.

***

Eu não tenho outro encontro a dar-lhes senão aquele de vocês mesmos com vocês mesmos, na Comunhão,
na Unidade e na Eternidade.

O conjunto das estruturas que eram úteis para estabelecer e restabelecer o seu Estado de Ser, aqui mesmo, aí
onde vocês estão, está, doravante, estabelecido permanentemente.

Então, para aqueles de vocês que não têm a percepção nem a Consciência, eu lhes peço para preservar, em
alguma parte gravada em vocês, o que lhes disse, também, o meu Filho: “os últimos serão os primeiros”.

Então, tenham Fé e Confiança no que vocês São e não no que lhes diz a sua cabeça, e não no que lhes dá a
refletir o seu mental.

Sejam Humildes, sejam Simples e o Amor será sua Presença, sua Graça e sua Eternidade.
Não se esqueçam de que vocês são o Amor, não se esqueçam de que vocês são a Verdade, a Beleza e,

sobretudo, a Eternidade.
Isso não será um lembrete, mas isso será para viver, se já não for o caso.

A Graça está muito além da simples alegria.
A Graça está muito além da revelação e da vivência, ou não, da Unidade.

A Graça é um estado glorificado em que vocês se fundem em sua natureza Absoluta, além de todo limite, além
de todo corpo, além de todo Estado de Ser, de toda Presença mesmo.

Dando-lhes a viver, então, nesses dias, nesses momentos ou no momento final, o êxtase do seu reencontro
com vocês mesmos.

Lembrem-se do que vocês São, aí está a Graça, aí está a sua Graça e aí está a nossa União e a nossa
Liberdade comum: de seres Ilimitados.

***

Meus Filhos bem amados, eu estabeleço a minha Graça e a minha Morada, em vocês, em uma Comunhão e
em um abraço de Liberdade.

Vocês são a Graça, nós somos a Verdade.
Eu lhes peço para acolher o Amor e as bênçãos.



Juntos, Unidos e Liberados, na Graça, no êxtase desta Verdade, neste instante e para sempre.
Juntos, eu lhes digo até muito em breve, na Graça Eterna e inefável dos nossos reencontros, do seu Batismo,

da Ressurreição.
Até muito em breve.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos amados, vivamos juntos um instante de Graça e de Beleza.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu venho a vocês e em vocês, sem encontro marcado, como eu havia dito.
Eu volto, neste dia, a fim de ajudá-los no que vocês vivem ou irão viver.

Alguns de vocês, já instalados neste Manto Azul da Graça, ou vivendo os sintomas que o anunciam, e vocês
que nada vivem por enquanto, saibam que nada é impossível, que tudo o que lhes pede, este período, é para

responder.
Eu já chamei alguns de vocês, à noite, pelo seu primeiro nome.

Então, é claro, o seu cérebro pode acreditar que isso é ilusão, o seu cérebro pode dizer-lhes que não sou eu
que falo.

Todas as condições estão reunidas, hoje, para viver o que foi anunciado desde tempos imemoriais.
E vocês o sabem porque lhes é algo que apenas pode sabê-lo.

Mesmo se a sua razão ou a sua vida os afasta, vocês não podem se afastar porque nós estamos aí, cada vez
mais perto, cada vez mais em vocês.

Nesses momentos privilegiados, que são os seus (que isso seja durante o sono, porque é mais fácil, que isso
seja em seus momentos em que vocês estão com vocês mesmos, em seus Alinhamentos, em suas orações),

vocês sabem.
Vocês sabem porque vocês têm certeza, mesmo sem passar por uma percepção clara e direta.

Há, em vocês, alguma coisa que sabe.
Há, em vocês, uma certeza.

Então, é claro, tudo o que faz a pessoa, tudo o que faz os seus compromissos neste mundo, por vezes,
encobre-lhes esta Verdade.

O Manto Azul da Graça (que se deposita em seus ombros) faz nascer, em vocês, ou, de preferência,
reaparecer, o que está aí.

O Apelo da Luz e o Apelo para viver o que vocês São, ocorrem, para cada um de vocês, de maneira cada vez
mais insistente, durante suas noites, durante seus dias, de vez em quando ou permanentemente.

MARIA ( IS-IS ) - 24 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-Gw1LHUQvGQI/T3D8H5JQJ2I/AAAAAAAAA2w/U7pNTvyajQ0/s1600/000maria18124.03.2012-2.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O que eu desejo dizer-lhes é que, efetivamente, vocês não estão sonhando.
Qualquer que seja a forma que possa tomar, para vocês, o Apelo ao “sim” (que isso seja sob forma de sonho,

de viagem, que isso seja a Onda da Vida que os percorre, que isso seja, ainda, esta interrogação e estas
dúvidas que podem emergir em vocês), tudo isso é um convite para ir Ser.

A Luz os chama, mas a Onda da Vida os chama, ainda mais, para estabelecerem-se, para estarem firmes em
sua Eternidade.

***

Naturalmente, existem muitas vozes que falam em vocês: a voz da razão, a voz da lógica e, depois, a voz que é
a minha e que é, também, a sua voz.

Aquela que simplesmente não obedece à razão e à lógica, mas que os convida, realmente, a despojar-se.
Não para recusar o que quer que seja que vocês estejam prestes a fazer neste mundo.

Mesmo se alguns de vocês (e eu estou consciente) podem viver este Apelo da Luz como uma dificuldade para
manter algumas atividades, isso é transitório.

A Graça fornece à sua vida tudo o que é necessário para realizar o que vocês têm que realizar.
Recorram à Luz, não para outra coisa senão para vivê-la.

O Apelo que eu faço, hoje, não é ainda o meu Anúncio para o conjunto da humanidade, mas é o seu Apelo, em
vocês.

Se vocês vivem a Onda da Graça, então estejam certos de que eu vou chamá-los ou de que eu os chamei.
Se vocês sentem as primícias, saibam, também, que eu virei chamá-los.

Nós, Estrelas, estamos cada vez mais perto da sua Dimensão.
Nossa Consciência chega a tocá-los.

O Absoluto é o resultado do nosso Reencontro, dando-lhes a viver, além mesmo do Reencontro, o que é
nomeado este Absoluto, este Tudo.

O momento em que vocês poderão dizer: “Eu e o Pai somos Um”, em que não haverá mais distância.
Então, para vocês, sim, tudo estará realizado, mesmo se este mundo estiver aí no que pode oferecer

resistências, dificuldades e medos.
Mas vocês, se vocês forem além do medo e das dificuldades, sem ali renunciar, vocês irão descobrir cada vez

mais espaços onde, efetivamente, vocês são a Beleza, onde, efetivamente, em suas noites como em seus
dias, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, percorrem-nos e lhes dão esta plenitude, dando-lhes esta

certeza.
Naturalmente, em vocês, há vários caminhos.

E, é claro, vocês podem colocar-se a questão de qual caminho seguir: aquele que os mantêm nas resistências,
nas dificuldades, e aquele que lhes traz a Liberação.

Um desses caminhos os convida ao seu Casamento, o outro os afasta e vocês o sabem, pertinentemente
(mesmo se vocês tenham capacidade para colocar palavras).

Intimamente, vocês o sabem, porque há momentos em que tudo parece muito simples, em que tudo parece
como muito evidente.

E, depois, momentos que, ao contrário, vão parecer-lhes ausentes desta plenitude.
Tudo isso, enquanto tudo não estiver instalado, definitivamente, em vocês.

Como vocês sabem, como eu disse, o Canal Mariano (este Antakarana, este Cordão Celeste), está realizado.
Há, efetivamente, uma ponte entre o Sol e a Terra, entre as diferentes camadas isolantes, dando-lhes a

perceber um sopro novo nesse corpo mesmo.
 Que vocês o denominem energia, Vibração, Consciência, é a mesma coisa.

As denominações permanecem denominações.
Então, é claro, ao nível do mental, é possível diferenciar o que é da ordem da energia, vocês o sabem, da

ordem do Espírito, da ordem da Onda.

***

De qualquer forma, eu queria, hoje, principalmente para preparar o período que se abre, convidá-los, ainda
mais, a deixar trabalhar em vocês.

Não há outra maneira de dizer “sim”.
Vocês não podem conduzir, pelo que quer que seja, a Onda da Vida.

Vocês não podem conduzir, pelo que quer que seja, a Graça.
Porque é a sua natureza.

Obviamente, enquanto vocês não puderem imaginar, enquanto vocês não a viverem, mesmo se houver essas
primícias, isso é extremamente difícil de perceber, de compreender, de apreender-se, de querer ter vontade



disso.
 Lembrem-se de que não há qualquer julgamento a fazer, os Anciãos lhes disseram.

Mas, sobretudo, além disso, não julguem, em momento algum.
Contentem-se em estar presentes e lúcidos ao que se desenrola porque vocês não podem trazer mais senão a

sua Presença ao que se desenrola, e a sua Lucidez.
Então, a Clareza e a Precisão irão aparecer.

Vocês irão ver, além de toda aparência.
Vocês irão sentir, além de todo parecer.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil penetrar esse santuário: aquele da sua Eternidade.
A Onda da Vida que os percorre e que se eleva em vocês, traduz-se por modificações, por vezes importantes,

da sua Consciência, e, às vezes, vocês não têm consciência.
O Absoluto está aí.

Vocês são esta Beleza, este Amor.

***

Evidentemente, este mundo é ainda o que ele é, com seus próprios medos, com suas próprias coisas que
ainda estão estabelecidas, apesar das Núpcias Celestes.

Mas quando vocês virem além do que lhes é dado a ver, hoje, quando vocês tiverem a visão do que foi
realizado, do que nós realizamos, todos juntos, desde alguns anos, vocês jamais poderão emitir a menor

dúvida ou a menor contestação do que isso é.
Os Anciãos, como os Arcanjos, falaram-lhes sobre o seu olhar, sobre o local onde ele se colocava.

Em função disso, é claro, a mesma coisa pode ser vivenciada de múltiplas formas.
A vida, às vezes, pode trazer-lhes algo que lhes pareça difícil, que lhes pareça muito difícil, mas retenham que

mesmo este muito difícil é apenas, em última análise, ele também, as primícias à Onda da Vida.
Mesmo se isso lhes parecer estranho, mesmo se isso lhes parecer extremamente longínquo, isso são, aí

também, apenas ilusões.
A Onda da Vida chama-os a todos, sem qualquer exceção, sobre a Terra.

Tudo o que resiste, em vocês como no exterior de vocês, vai negar, uma e outra vez, fazendo com que a
humanidade não veja até o momento em que vocês não poderão deixar de ver.

Vocês têm uma oportunidade inestimável de ter a possibilidade de vivê-lo por antecipação.
Hoje, é-lhes pedido, simplesmente, para acolher, como o disseram alguns Anciãos, na maior das humildades,

na maior das simplicidades.
Hoje, como disseram outros Anciãos, tentem afastar-se de tudo o que é conhecido de vocês, sem, no entanto,

deixar de fazer o que a Vida, esta vida, pede a vocês.
E, aliás, quanto mais vocês se aproximam da Graça (mesmo se forem momentos específicos), mais lhes são

dados os recursos para fazer o que vocês têm a fazer e, também, para expandir neste Êxtase.

***

As Estrelas preparam-nos durante longo tempo, descrevendo seus caminhos de vida a vocês, através da
Unidade, através da pequenez, através desta tensão para o Abandono.

 Elas lhes mostraram, de algum modo, que havia uma possibilidade e que esta possibilidade não podia estar
inscrita em qualquer discurso porque a experiência, como foi dito, são vocês que a vivem e ninguém mais.
Vocês não podem tentar compreender uma experiência que é vivida, vocês não pode ali colocar palavras.

A experiência chama-os a vivê-la.
Naturalmente, depois deste apelo, virá sempre à consciência: quem me chamou?

 Durante algumas das suas experiências, vocês devem se lembrar de que o objetivo não é a experiência, mas,
sim, o Absoluto, a fim de que vocês superem, simplesmente, o estágio da experiência para estabelecer-se

nesta Beleza.
Nós empregamos essa palavra, não em um sentido de estética, porque quando vocês viverem a Onda da Vida,
quando vocês estiverem instalados na Graça, quando vocês tiverem atravessado o medo do medo (porque é a

Onda da Vida que o atravessa em vocês), então, efetivamente, tudo é Beleza.
Nenhuma feiura pode vir alterar a Beleza.

Vocês são instalados em sua Essência, em sua Natureza e, aí, não há mais necessidade de palavras.
Não há mais necessidade do que quer que seja senão de Ser, permanentemente, este Êxtase que os percorre,
este estado de União indizível e de Liberdade indizível, total, com o Tudo, com cada um dos seus Irmãos e das

suas Irmãs.
Não há inimigos: vocês se apreendem, enfim, de que o único inimigo são vocês mesmos que se erguem

contra vocês, que tudo isso são apenas jogos, que tudo isso são apenas elementos que foram despejados no



que vocês tinham para viver: vocês sabem que vocês não são isso.

***

A Onda da Graça dá-lhes a viver o Êxtase, dá-lhes a viver o que está muito além do deleite comum, muito além
do deleite de ser mãe ou filho nos braços de uma mãe.

Ela os restitui a vocês mesmos, à sua autenticidade, à sua Unidade e além, a este Absoluto.
Aproximando-se disso, vocês irão se aperceber de que mesmo as questões que poderiam existir são

desconsideradas.
A partir do momento em que vocês não derem qualquer peso, a partir do momento em que vocês não derem

qualquer crédito, todas as questões vão descartar-se.
Vocês poderão, então, fazer o que é para fazer e nada fazer.

A Luz está aí.
A Graça está aí.

Ela está aí para preencher a fim de que nunca mais exista déficit, zonas de sombra, pontos de interrogação,
dúvidas e medos.

Tudo isso, no início de abril, vocês irão ver multiplicar-se por dez em vocês.
Vocês irão assistir à sua Ressurreição, se isso já não ocorreu.

Eu gostaria também de dizer que, durante este período, é-lhes preciso dizer “sim”.
O Abandono total é a condição única para viver o que vocês têm a viver.

Então, é claro, permanentemente, o que é limitado vai dizer-lhes que é preciso ter medo, vai dizer-lhes que é
preciso acautelar-se, que é preciso rejeitar ou que é preciso negociar.

Mas a Onda da Vida não é negociável.
Ela não é fragmentável.

Ela não responde a qualquer lógica, a qualquer razão que pertença a este mundo e, no entanto, ela é Verdade
para aqueles que já a vivem.

Se vocês tiverem a possibilidade de escutar o que lhes dizem essas testemunhas (muito além da sua pessoa),
se vocês tiverem à escuta para escutar o que elas lhes dizem (sem ali aplicar qualquer filtro, qualquer correção,

simplesmente estando aí, presentes), então a Onda da Vida irá percorrê-los instantaneamente.
Mas mesmo se, por enquanto, isso lhes pareça muito distante, não concebam qualquer culpa.

Mesmo se vocês não tiverem me entendido (o que é, ainda assim, o caso para a maioria de vocês), não se
preocupem.

***

Hoje, eu lhes digo também, não busquem qualquer data porque isso se desenrola agora.
A partir do momento em que vocês vivem o que é para viver, no instante do seu presente, sem buscar qualquer

coisa exterior, a Onda da Graça é vivida.
A partir do momento em que vocês não estão mais na projeção do que quer que seja, nem de um futuro

melhor, nem de um fim do mundo.
Simplesmente estar aí.

Simplesmente, como lhes diziam os Anciãos, manter-se tranquilos, em paz, sem julgamento.
Se vocês aceitarem isso (e eu lhes proponho como um jogo que não é um), então vocês não terão qualquer

dificuldade, qualquer apreensão.
Deixem trabalhar, como vocês deixaram trabalhar a Luz, a Onda da Vida.

Ela é, evidentemente, transformadora e ativadora.
Ela os convida à sua Eternidade.

Ela os convida a esta Verdade total, à qual vão se opor, obstinadamente, o ego e a pessoa, porque, para eles,
isso é impossível.

Vocês são, como foi dito, a Vida.
Vocês são esta Verdade.

Vocês são, eu desejo dizer, esta magnificência.
Eu sou aquela que se nomeia sua Mãe, a Mãe desta carne na qual vocês têm percorrido este mundo.

Além desta carne, vocês são, vocês também, este Absoluto.
A única razão da minha Presença, a única razão da presença das Estrelas, dos Anciãos, dos Arcanjos e do

conjunto da Confederação Intergaláctica, é assistir ao seu nascimento.
Assistir, enquanto Presença silenciosa, audível e visível, em breve.

Como foi dito, nós não podemos fazer o caminho no seu lugar porque, em última análise, não há caminho.



Por outro lado, apenas vocês que podem dizer “sim” à sua própria Eternidade.

***

Alguns de vocês foram percorridos, ao mesmo tempo, pela Onda da Vida e pela descida da Luz Vibral.
Para vocês, permaneçam humildes, falem simplesmente o que vocês vivem, sem interpretar, sem projetar,

sem imaginar o que quer que seja.
Permaneçam o mais fiel possível ao que se desenrola.

Se vocês permanecerem fieis ao que acontece, sem modificar, nem alterar o que quer que seja, então tudo
isso irá se tornar, de algum modo, cada vez mais palpável, cada vez mais tangível e irá se impor como a única

evidência, como a única Verdade.
Vocês não poderão não aderir porque vocês são esta Onda da Vida.

Naquele momento, vocês irão se tornar, não insensíveis, mas impermeáveis à desordem deste mundo, porque
vocês irão viver que vocês não são em nada concernidos pelos anúncios de medo, pelos anúncios de fim,

porque o que termina já está morto para vocês.
São as ilusões, todas as ilusões.

Vocês irão se expandir por intermédio desta consciência além da consciência, pela Onda da Vida, a Onda da
Graça.

Vocês irão se estabelecer, efetivamente, sem o querer, sem o desejar, na sua Eternidade.
Para vocês, tudo irá se tornar fácil.

***

Então, é claro, haverá ainda alguns altos e baixos, porque o Absoluto não se mistura com o limitado.
Obviamente, haverá, ao redor de vocês, Irmãos e Irmãs que estarão inquietos por vocês e por eles.

Porque tudo o que não é compreendido e vivenciado apenas pode traduzir-se por uma rejeição.
Aí também, amem, incondicionalmente.

Não julguem ninguém.
Isso é realmente muito importante porque todo julgamento, qualquer que seja, imprime, no seu Ser, uma marca

que é muito difícil de desaparecer.
A Graça, é claro, a tira, mas porque querer ir para mais resistência e sofrimento?

O mental, a pessoa, sempre será uma dúvida permanente, um sofrimento que se alterna com períodos de paz.
Superar e transcender tudo isso é já se apreender, também, de que não há salvador, nem salvadora, de que há

apenas que Ser.
Tornar-se de novo como uma criança é, justamente, não mais dar corpo ao mental, amanhã, no momento

seguinte, e ainda menos no momento passado.

***

Se vocês respeitarem essas algumas regras (e eu os remeto, para isso, ao que disse minha Irmã GEMMA)
(ndr: intervenção de GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro de 2012) (*), vocês verão que tudo irá ocorrer sem

esforço.
Vocês irão eliminar, sem querer eliminá-las, todas as dúvidas porque elas irão se esvaecer delas mesmas, sem

nada desejar, aí, tampouco.
Vocês irão se banhar nos espaços de majestade, de beatitude.

As diversas experiências conduzidas serão naturais.
Vocês nada têm a procurar.

No Absoluto, vocês irão viver a totalidade do que é o Absoluto, no limitado como além do limitado, no Sol como
além do Sol, no corpo de Estado de Ser como além de qualquer corpo.

A consciência, mesmo, de estar aqui será profundamente diferente, porque a sua vida irá se instalar na
evidência do Absoluto onde não pode haver questão sobre mais nada.

Porque, é claro, o objetivo da Onda da Vida não é, nem fazê-los duvidar, nem fazê-los experimentar o medo,
mas, sim, justamente, apagar, pela Eternidade, toda dúvida, todo medo, toda interrogação.

Quando nós lhes dizemos que vocês são a Eternidade, quando nós lhes dizemos que vocês são o Amor, não é
questão de persuadi-los do que quer que seja.

Não é questão de vender-lhes, tampouco, o que quer que seja, porque nós nada temos a persuadi-los, nem a
vender-lhes, que vocês já não Sejam, além da difração apresentada pela pessoa.

Vivendo as primícias da Onda da Vida, ou a Onda da Vida, nasce um novo dia.



Nunca mais vocês poderão ter um sofrimento, uma falta.
Nunca mais vocês poderão ter alguma coisa que venha contrariar, até mesmo, a personalidade.

Isso é transmutado e transcendido totalmente, naquele momento.

***

Aproveitem desses momentos em que o Silêncio se instala, porque é no Silêncio e no recolhimento que a
Onda da Vida os leva ao Êxtase.

Nos momentos em que o mental se cala, nos momentos em que o corpo está em repouso, nos momentos em
que vocês estão calmos, vocês podem sentir a minha Presença, vocês podem ouvir-me, vocês podem ver-me.

Dentro de alguns dias, se esse já não for o caso porque nós vemos e nós sabemos que muitos de vocês já
vivem isso.

A Onda sobe de acordo com as especificidades (o Arcanjo ANAEL lhes falou há pouco tempo) (ndr:
intervenção de 14 de março de 2012) (**).

Ela vem solucionar toda causa com a vida, com a morte, com o sexo.
Ela vem liberá-los.

Ser Liberado não é fugir da vida.
Ser Liberado não é se confinar em algum lugar, mas, sim, estar simplesmente aí, na totalidade.

Mas, sim, estar simplesmente presente.
Aquiescer a tudo o que lhes dá a vida porque vocês não estão mais separados.

Mesmo aquele que tem medo de vocês apenas pode ser amado por um Amor indizível.
Não pode ser de outra forma.

E quanto mais vocês amam, mais o Amor se derrama.
E quanto mais vocês dão, mais lhes é dado.

E quanto mais vocês acolhem, mais vocês são acolhidos.
A evidência torna-se, eu diria, sua verdadeira natureza.

Naqueles momentos, vocês vivenciam (sem condenar e sem julgar) que tudo ao que vocês aderiram,
participaram, não tem mais razão de ser, mas vocês sabem também que nada há a rejeitar longe de vocês.

Apenas estar aí, apenas estar presentes, além de toda Presença.
Não há mais questão: há, apenas, a evidência.

Independentemente dos sintomas que vive este corpo (e eles serão numerosos, cada vez mais: que isso
queime, que isso lhes dê este Êxtase, que isso desencadeie esta exaltação Interior, onde os sentidos são

magnificados e transcendidos, por sua vez), quando a evidência se instala, efetivamente, tudo se torna
evidente.

Então, é claro, para aquele que não está nesta evidência, isso pode ser terrível porque, para ele, efetivamente,
isso é uma Ilusão, totalmente.

Então, sejam ainda mais humildes, sejam ainda (e isso irá se instalar por si mesmo) tolerantes, mas não da
tolerância que deixa agir, deixa fazer, deixa dizer, mas da tolerância do Amor.

A evidência é evidente.
O Absoluto é o Absoluto.

Nada há a justificar, nada há a demonstrar, apenas dar testemunho por um olhar, pelo silêncio, por uma palavra.
Vocês irão descobrir tudo isso com facilidade, porque, lembrem-se, é sua natureza, de nós todos e de vocês

todos.
Somente a pessoa vai se afastar disso.

Mas é uma Ilusão: vocês não podem afastar-se do que vocês São.
Vocês estão convidados ao Banquete Celeste.

Vocês estão convidados ao que está depois da Alegria, a esta beatitude e este Êxtase que, desde ainda algum
tempo, muito poucos seres puderam viver e, ainda, de maneira não permanente.

Lembrem-se de que basta uma vez esta Onda percorrer no Êxtase para que, nunca mais, nada seja como
antes.

Lembrem-se, também, de que não há nada a buscar porque isso é totalmente natural.

***

Sigam seu caminho, em paz, cada vez mais.
Façam o que vocês têm que fazer.

Se a Luz os chamar, então, respondam ao Apelo.
Se a Onda da Vida estiver aí, estremecendo sob os seus pés ou subindo ao longo das suas pernas, ou já



presente por toda parte, vocês irão constatar, vocês mesmos, que cada dia vocês estão diferentes.
Vocês não poderão mais duvidar que isso seja sua natureza.

Vocês não poderão mais interrogar sobre o que quer que seja porque vocês são todas as respostas.
Isso não é um jogo de palavras, nem uma descrição exterior, mas, sim, o que será o resultado deste “sim”.

Como lhes dizem os Anciãos: reflitam.
O que pode chegar a vocês?

Qual elemento nefasto poderia intervir neste estado?
O nefasto não existe.

Ele é apenas uma consciência alterada que está instalada, desde tanto e tanto tempo, no princípio do medo.
Tudo irá se tornar, para vocês (muito além do que foi chamado de Fluidez da Unidade ou de sincronias), tudo

irá se tornar Majestade, tudo estará no mesmo Êxtase.
Vocês não poderão olhar-se uns e outros com a menor animosidade, com o menor desejo de mudar o outro,

de protegê-lo do que quer que seja.
Porque, cada vez mais, vocês irão se reconhecer pelos seus olhares.

Cada vez mais, vocês irão se reconhecer pela sua vivência comum, além de qualquer descrição.
Vocês irão se reconhecer, é claro, por este Êxtase que emana nos seus olhares, de um para com o outro, nos

seus contatos, quaisquer que sejam, muito além de qualquer esfera pessoal de relação, qualquer que seja.

***

Vocês estarão presentes, a cada minuto, totalmente presentes, aqui como em outros lugares.
Não haverá um tempo para estar na ação e um tempo para estar em uma outra ação.

Vocês irão perceber, naquele momento, tudo isso, de maneira extremamente leve é fácil.
Porque o Êxtase é fácil.

Ele não pede de vocês qualquer esforço, mas, justamente, a renúncia do esforço.
Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que nada é preciso fazer, que tudo vai acontecer.

Não foi exatamente isso que eu disse porque, justamente, o que é para Abandonar é toda reivindicação do ego
que vai fazer dessas palavras o inverso do que elas querem dizer.

A Onda da Vida não pode se acomodar em qualquer ação do ego, em qualquer interação sequer.
Isso vocês irão vivê-lo, se vocês não o vivem ainda.

O Amor e o Absoluto, que são sua natureza, irão fluir de vocês, sem esforço, sem desejo.
Não poderá ser de outra forma.

Vocês estarão na doação e vocês irão doar, permanentemente, sem mesmo pensar no que vocês estão
doando.

Tudo irá se tornar muito simples porque tudo é simples.
Quando isso se torna complicado, difícil, obviamente, isso não é o Absoluto.

São apenas as resistências que se expressam.
Lembrem-se de que o que vocês viviam, ou não, vocês não têm, tampouco, que se julgar.

Porque nada julga vocês.
O Absoluto não conhece qualquer julgamento.

O Absoluto, além da Unidade, não conhece nem o bem, nem o mal.
Ele conhece apenas a Vida.

Ele conhece apenas o Êxtase.

***

Lembrem-se de que a Onda da Vida, quando ela lhes percorre, não pede qualquer resposta, nem qualquer
ação da sua parte.

Naquele momento, tentem, efetivamente, num primeiro tempo, ser aquele que observa o que se desenrola
neste corpo.

Lembrem-se dos alguns elementos que lhes foram dados pela minha Irmã GEMMA (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro de 2012) (*) referentes ao que pode favorecer, em vocês, isso.

Chegará um momento, segundo o tempo linear deste mundo, em que isso não poderá mais ser escondido.
A única maneira que vocês têm, naquele momento, é Amar ainda mais.

É a única maneira de exterminar o medo.

***



Lembrem-se de que o medo está inscrito na mesma história da humanidade, a partir do momento em que ela
vivenciou o fato e o sentimento de ser cortada do que quer que seja.

Nós lhes dissemos que vocês não eram responsáveis por nada e, ainda menos, culpados.
Então, por que vocês querem, hoje, buscar uma culpa, uma responsabilidade?

A única coisa de que vocês são, efetivamente, responsáveis, é do seu “sim” ou do seu “não”.
E nisso, também, vocês são totalmente Livres.

Somente o ego vai fazê-los crer que vocês não são Livres, sempre e incansavelmente.
Então, vocês querem escutar a minha voz ou vocês querem escutar a voz da razão, a voz do seu ego?

Chegará um momento em que vocês não poderão mais dar o menor crédito à voz do ego.
Naquele momento, a Graça irá se tornar evidência para vocês, porque, o que vocês vivem (em suas noites, em

seus dias), irá aparecer-lhes como o único salvo-conduto e a como a única coisa verídica.
Vocês irão se aperceber, naquele momento, de que tudo o que lhes disseram os nossos Irmãos e Irmãs, em

particular os orientais, sobre a noção de Ilusão, da matriz, de alteração, de falsificação, é inteiramente
verdadeiro.

É, aliás, a única Verdade.
Vocês são esta Eternidade.

Vocês são os Filhos do Amor, da Lei do UM.
Vocês não pertencem à pessoa.

Vocês se pertencem a vocês mesmos, a partir do momento em que vocês dizem “sim” à Onda da Vida.
Vocês não têm que prestar contas a ninguém, apenas a sociedade instituiu isso.

Somente as próprias condições desta vida instalaram isso.
Mas vocês, em Verdade, vocês são os Filhos do Amor.

O Amor é isso que é a Verdade.
Que isso seja no Si, que isso já esteja integrado e vivenciado no Absoluto ou que lhes esteja ainda nas fases

de resistência, de dúvida, de medo, de interrogação, não se ocupem disso.
Afastem-se desses problemas que foram criados pelo seu próprio mental.

Vocês têm apenas que escutar.
Vocês têm apenas que viver.

***

O momento da sua Eternidade não está mais no amanhã, nem em um futuro, nem em qualquer data.
Vocês trabalharam para que esse mecanismo se realize na maior docilidade.

E, efetivamente, esta docilidade está em vocês, a partir do momento em que vocês se colocam (e que vocês
dizem “sim”) na Onda da Vida.

Obviamente, os elementos opostos, ao redor de vocês (na sua própria família, nesta sociedade, no seu local,
na sua profissão, na sua atividade), vão tentar atuar, mas vocês irão ver cada vez mais claramente.

Vocês estarão, aliás, cada vez mais Claro e cada vez mais Transparente.
A Transparência tornar-se-á tal que vocês irão se tornar, vocês mesmos, permeáveis ao que o outro quer

captar de vocês.
Ele nada mais verá senão o Absoluto.

Quanto mais ele se aproximar, ele mesmo, mais ele poderá comungar com vocês nesta Comunhão da Graça,
onde o Amor e o Êxtase se repartem, aqui como em outros lugares.

Porque não há outros lugares e não há aqui, há apenas a Graça, e a Graça é partilha e doação.
O olhar da personalidade irá tender fazê-los duvidar, mas, vivendo-o, vocês não poderão mais duvidar.

***

A Onda da Vida é Êxtase.
Ela é esse Casamento Místico com sua cópia, com todas as cópias, com todos os Seres.

As Presenças, em meio aos Mundos Unificados, irão lhes aparecer cada vez mais facilmente, além de toda
comunicação verbal, porque vocês irão se comunicar além da comunicação, por uma Comunhão, por um

estado, pelo “sim”.
Então, minhas Irmãs Estrelas e eu mesma, nós lhes pedimos uma Ação de Graça, durante esta semana que vai

de 02 de abril a 08 de abril.
A cada respiração, a cada contato que vocês estabelecerem, em vocês como com seus Irmãos, como com



aquele que se considera ou que vocês consideram ainda como um inimigo e um obstáculo, lembrem-se,
durante esta semana, das minhas palavras: “Amem-se uns aos outros como Ele os amou”.

Além de toda aparência, além de todo papel, além de tudo o que vocês acreditam, coloquem, efetivamente, o
Amor na frente e vocês irão ver que a Graça irá fluir em vocês em fluxo contínuo.

Não coloquem questão, sejam a resposta.

***

Como foi dito pelo bem amado SRI AUROBINDO, em breve um ser virá se expressar.
Ele virá chocá-los porque o seu Amor é absoluto, ele não conhece qualquer limite.

Ele virá falar com vocês e se apresentar a vocês.
Mas isso, vocês já o tem em vocês.

O Manto Azul da Graça continuará às quintas-feiras, às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de
Lisboa] (ndr: ver na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site) (***), mas ele estará, sobretudo, cada vez mais
presente, mesmo nos momentos (e, aliás, naqueles momentos, isso será ainda mais evidente) em que vocês

estão em qualquer outra coisa que isso, deliciando-se no Êxtase, sem medida comum com o que vocês
imaginavam, com o que vocês estavam prestes a efetuar ou dormindo.

A sua Essência se revela a vocês mesmos.
Aí também, deixem trabalhar este Êxtase.

A Onda da Vida libera-os e os possui, na totalidade, porque vocês são isso.

***

O Manto Azul da Graça vai esculpi-los, de algum modo, além de todo papel, em sua Eternidade.
Se um problema chegar à sua consciência, qualquer que seja, além de remetê-lo à Luz, além de pedir uma

solução, considerem que a solução já está aí, porque ela já está aí.
Apenas no aparecimento de um busca de solução que a solução se afasta, ativando mecanismos intelectuais,

mentais, de reflexos (de qualquer forma, condicionados pelas suas experiências passadas), afastando-os
sempre mais do instante presente.
A Graça, ela, não está no amanhã.

Ela não está no ontem.
Ela está aí, agora.

Vivê-la, atualizá-la, na totalidade, é renunciar a tudo o que não é Ela.
É renunciar a vocês mesmos.

Não em uma negação, não no fato de recusar viver, mas renunciar a todas as lutas.
É render as armas.

Nada há a combater.
Ninguém há a combater.

Enquanto existir em vocês um combate, qualquer que seja, é o que os leva contra vocês mesmos.
Não há caminho.

Há apenas uma Verdade.
Há apenas uma experiência.

Tentem fazer a experiência e vocês irão ver que não há nada que possa estar contra isso.
Qualquer resistência irá vacilar nela mesma, em vocês como neste mundo.

Vocês não têm do que fugir.
Vocês nada têm a deixar, como minhas Irmãs e os Anciãos lhes disseram.

Vocês apenas têm que se afastar do que é limitado.
Vocês apenas têm que estar à escuta, sem questionamento, do que se desenrola neste corpo.

Lembrem-se, também, do que lhes disseram as Estrelas, os Anciãos: a Onda da Vida é uma doação da própria
Graça.

Ela não responde a qualquer anterioridade.
Ela não responde a qualquer pedido porque nada há a pedir que já não esteja aí.

***

Eu voltarei, ainda uma vez, no momento oportuno, mas lembrem-se de que eu já estou aí, através mesmo
deste Manto Azul da Graça, através mesmo da Onda da Vida que desperta.



Minhas palavras foram muito simples.
Elas não pedem, hoje, nem perguntas, nem comentários.

Como muitas consciências que vieram entre vocês, nós estamos instalados além da nossa própria consciência
de Ser, para permitir à Onda da Vida alcançá-los.

Em breve, depois da minha partida dentro de alguns minutos, virá aquela que estará aí para partilhar com vocês
(ndr: GEMMA GALGANI) que muitas vezes lhes deu o seu caminho, o seu acesso à Unidade, as condições.

Hoje, ela estará aí com vocês, na totalidade, até o seu Alinhamento.
Este Alinhamento, que não é mais um, para muitos de vocês, porque vocês ultrapassaram, em muito, a data de
02 de abril que nós lhes demos, o que nos regozija e nos encanta (ndr: ver “Protocolos prioritários” na coluna

“Protocolos a praticar”) (****).

***

Retenham que não existe problema, que não existe questão, existem apenas soluções e evidências, a partir no
momento em que vocês cessam de jogar o jogo da personalidade e que vocês se instalam no “sim” da Graça.

Em breve, nós iremos chamá-los, a cada minuto do seu tempo terrestre, para dizer “sim”.
E, naquele momento, quando vocês tiverem dito “sim”, vocês poderão rir além de toda Alegria.

Não do riso sarcástico daquele que duvida.
Mas vocês irão rir porque o Êxtase é riso.

O que vocês podem desejar de mais belo, de mais verdadeiro, de mais autêntico do que viver a Graça e o
Amor?

Porque isso é o que vocês São, o que nós somos, com vocês.
Ousem.

Ousem viver.
Eu encerro aí minhas palavras.

Eu encerro aí o discurso para estabelecer, com vocês, este momento de Comunhão à Graça, que lhes é
oferecido a cada minuto, a partir do momento em que vocês dizem “sim”.

Eu lhes digo: até uma próxima Vez.
Eu lhes digo: até logo.

Acolham-me, cada um de vocês, como eu os acolho.
CRISTO dizia: “Deixem vir a mim as crianças”.

Hoje, eu lhes digo: “Todos vocês são meus Filhos e todos vocês são Livres”.
Não há qualquer sentimento de posse quando eu digo isso.

Não há qualquer reivindicação.
Há apenas a Graça.

Então, comunguemos juntos a esta Graça, alguns minutos do seu tempo, para a Eternidade sem tempo.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até uma próxima vez.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu sou o Amor que vocês São.

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

MARIE-part1_24-03-2012 por autresdimensions
************

MARIE-part2_24-03-2012 por autresdimensions
************

(*) – GEMMA GALAGANI (18.02.2012)
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autresdime
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*
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Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1394

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1394
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-graca
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-14-de-marco-de-2012-autresdimensions


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu venho a vocês, nesse início do mês de maio, a fim de enunciar alguns elementos.

Eu lhes transmito a Graça, o Amor e a Verdade.
Durante este mês de maio, a minha Presença irá acompanhá-los e eu voltarei a me exprimir, entre vocês, em

várias ocasiões.
O Manto Azul da Graça que foi posto, em vocês, desde alguns meses, operou, e continuará a operar, para sua

Liberação e para sua Ascensão.

***

Durante este mês do seu ano, muitos elementos vão se colocar em prática (em vocês, como sobre este
mundo) a fim de facilitar, de favorecer, a sua Liberação.

O que se desenrola, em vocês, em sua vida, sobre este mundo, permanece em vocês, nesse Núcleo de
Eternidade, nesse Ponto central, onde se encontra toda alegria, toda completitude e toda paz.

O Manto Azul da Graça continuará a agir, durante este mês (eu diria de maneira muito mais palpável, para
vocês, muito mais intensa, muito mais densa), propiciando-lhes aproximar-se ou penetrar em suas Moradas de
Eternidade, em suas Moradas de Paz Suprema, a fim de que nenhum acontecimento (deste mundo ou da sua

vida) possa alterar ou perturbar a sua Eternidade, levando-os a bem mais do que recuar, mas a viver um
desprendimento real de tudo o que pertence ao que não é Eterno.

***

Durante este período, eu os convido a estar particularmente à escuta do que lhes diz a Onda da Vida, a estar
particularmente à escuta dos encontros que chegam a vocês (que esses encontros se refiram a consciências

desta carne ou a consciências de outros lugares).
Porque os contatos vão fazer-se cada vez mais íntimos, cada vez mais presentes, cada vez mais evidentes, a

partir do momento em que vocês acolhê-los, sem medo, sem dúvida, sem interrogação.
Esses contatos são o que precede ao que vai se desenrolar, durante este período (e naqueles que vão se

seguir), que vai levá-los a mudar radicalmente, não somente de ponto de vista, não somente de mundo, mas,
sobretudo e acima de tudo, de consciência.

***
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Estejam lúcidos.
Estejam cada vez mais verdadeiros e autênticos e de acordo com o Manto Azul da Graça, com a Onda da Vida.

O que lhes é proposto, e o que lhes será proposto, irá sempre para mais Liberdade, para mais Alegria, para
mais leveza, para mais autenticidade.

Todos os Alinhamentos, em seus horários habituais, todos os Alinhamentos que vocês fazem, em particular,
todos os Alinhamentos que irão ajustá-los à Onda da Vida, ao seu Duplo, irão aproximá-los do seu Casamento
Místico, de algo que lhes é estritamente desconhecido (para aqueles que não o vivenciaram) e que representa
o que eu nomeei esta Morada de Paz Suprema, este estado de Felicidade Absoluta, onde nada do que é da

vida ordinária pode alterá-los (nem nada deste mundo).
Não há outra salvação senão estabelecer-se (cada vez mais evidentemente e rapidamente) nesta Consciência

que é, eu os lembro, a sua Eternidade, a sua Alegria (aquela que não conhece qualquer emoção, qualquer
problema ligado ao desenrolar da sua vida sobre este mundo).

***

Vocês são os Filhos da Lei do Um.
Vocês são as Sementes de Estrelas.

Vocês foram os Ancoradores da Luz e os que participaram (para alguns de vocês, desde as Núpcias Celestes)
do estabelecimento do que chega agora.

O compartimentar das Dimensões atinge o seu fim, dando-lhes a viver sentimentos de Liberdade e de
Liberação, cada vez mais intensos, que isso seja em vocês, que isso seja nos seus acessos a esses espaços
que lhes foram fechados, ou ainda através do que minha Irmã GEMMA falou a vocês, desde algumas semanas,

sobre este Casamento Místico.
E também do que lhes disse UM AMIGO, sobre o que foi denominado Yoga da Eternidade (ndr: intervenção de

UM AMIGO de 12 de abril de 2012) (*).

***

Vocês entram, a partir de hoje, nos Tempos da Eternidade, pondo fim, efetivamente, a certo número de coisas.
O seu Coração deve permanecer leve e sereno.

E isso não depende de qualquer decisão que lhes seja própria, mas, unicamente, da sua capacidade para
deixar agir a Doação da Graça, em vocês.

***

Mais do que nunca, eu chamo sua Consciência para o fato de que vocês são apenas a Graça, apenas a
Doação.

Porque a própria Essência do que vocês São é Amor e de que não há outros caminhos senão o Amor, de que
não há outras verdades senão o Amor, para manifestar, doravante.

O Manto Azul da Graça vai trabalhar, de maneira cada vez mais intensa, em meio às suas estruturas corporais e
à sua estrutura sutil, levando-os, por vezes, a viver situações que eu qualificaria de radicais.

Não julguem o evento que ocorre em sua vida.
Não julguem ninguém.

Aquiesçam ao que a vida lhes dá, porque a Vida se dá ela mesma, porque vocês São a Vida.
Não permaneçam no que é habitual a vocês (ou seja, nesta ação / reação aos acontecimentos da vida ordinária,

quaisquer que sejam), mas penetrem, cada vez mais facilmente e com facilidade, na Onda da Vida, nesse
Manto Azul da Graça que é colocado em vocês.

***

Como eu lhes disse, eu irei acompanhá-los (de maneira muito mais precisa, muito mais evidente, também, para
muitos de vocês) durante este período.

Vocês poderão, durante este mês que vai transcorrer, pedir-me o que vocês quiserem, para a sua Liberdade,
para a sua Liberação.

O Comandante lhes falou do processo alquímico e é muito exatamente disso que se trata.
Esta alquimia vem concluir, de algum modo, e abrir outra coisa.

Esta outra coisa (que para alguns de vocês ainda está apenas na fase das primícias) não é senão a Revelação
da Verdade da sua Eternidade, da Autenticidade, do Riso e, sobretudo, da Multidimensionalidade.

Muitas vezes, os Anciãos lhes falaram do olhar ou do ponto de vista que vocês colocaram sobre o que é para



viver.
Eu voltarei, simplesmente, nesta frase (que foi pronunciada, com frequência, pelo Comandante) (ndr: O.M.

AÏVANHOV): “a lagarta torna-se borboleta”.
A lagarta não conhece a borboleta, mas isso está inscrito no que ela é, ela mesma.

A borboleta apronta-se para viver o que ela é.

***

As Vibrações (ao nível do seu Templo, através de algumas estruturas) participam da sua Liberdade, da sua
Alegria.

Acolham o que chega como uma Doação da Graça porque é muito exatamente isso.
E lembrem-se de que, nas esferas da Unidade, a palavra sofrimento não pode existir.

O sofrimento apenas resulta da dualidade, unicamente do confinamento e da ilusão do efêmero.
Se vocês forem francamente para o que a Luz lhes propõe (e para o que a Onda da Vida lhes propõe), vocês

só podem estar satisfeitos com esta alquimia.
Lembrem-se de que, durante este mês (em que vai ver-se verter, sobre a Terra, o conjunto da Irradiação
Cósmica e Solar esperada desde tanto tempo), resta-lhes apenas estar Alinhados com vocês mesmos.

Resta-lhes apenas aquiescer à Luz, aquiescer à Eternidade.

***

O seu corpo vai manifestar cada vez mais sinais.
Vivam-nos.

Não atribuam ali demasiada importância.
Centrem-se em sua Consciência.

Olhem, realmente, o que se alivia, o que se Libera.
Não vejam nada mais do que isso.

Nós lhes pedimos também, encarecidamente, para juntarem-se a nós, cada vez mais numerosos, a esta Boda
Mística, a este Casamento Místico, que será, evidentemente, mais intensa, porque o conjunto das minhas Irmãs
ali irá participar, com vocês, toda quinta-feira, às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa].

Vocês terão a oportunidade, durante esses momentos, de darem-se conta, por vocês mesmos, desta
Transmutação, desses efeitos, sobre a sua Vida, sobre a sua Consciência, sobre a sua Liberação.

***

Nós contamos com vocês.
Vocês responderam “presente”, até agora, que isso seja pelas Núpcias Celestes ou pelo que se seguiu.
Hoje, convém que o Manto Azul da Graça (que já os recobre e que já tem trabalhado, em vocês, de algum

modo) finalize sua ação, a fim de que vocês sejam inteiramente revestidos desse Manto Azul, instalados na
Onda da Vida e na Doação da Graça, instalados, de qualquer forma, aqui mesmo, aí onde vocês estão, em sua

Eternidade.
Porque, a partir do momento em que vocês ali estiverem instalados completamente, vocês irão constatar que

nada do que se refere à vida ordinária que vocês levam (quaisquer que sejam as facilidades ou as dificuldades)
poderá mais, de maneira alguma, perturbá-los.

É assim que nós esperamos vê-los, o máximo possível: felizes e nesta Alegria inefável desse Casamento
Místico, neste estado particular que vem transcender todos os outros estados.

Eu venho, portanto, convidá-los a viver isso, com cada vez mais facilidade.

***

A partir do momento em que vocês não derem corpo às suas dúvidas, aos seus medos, às suas interrogações,
aos seus sofrimentos (manifestando, assim, a sua capacidade para ser a Alegria, para ser a Paz), tudo será

grandemente facilitado para vocês: se vocês aquiescerem, se vocês permanecerem na Paz, se vocês
cultivarem a Paz (chamem isso como vocês quiserem).

O que quer que vocês façam (que vocês meditem ou que vocês trabalhem, que vocês estejam acordados ou
dormindo), cultivem esta Paz.

Porque a Paz chama a Paz, mais do que nunca.
Porque o Amor chama o Amor.



Mais do que nunca, durante este mês que vai transcorrer.
Todos vocês estão convidados à Onda da Vida, e todos vocês estão convidados à Liberdade.

Os sintomas diversos do seu corpo irão ilustrar, de algum modo, esta reimplantação (se eu puder assim
chamá-lo) da Onda da Vida, finalizando, em vocês, o que deve sê-lo e os restituindo à sua Eternidade.

***

Sejam o Riso.
Sejam a Dança.
Sejam a Alegria.

Eu tive oportunidade de dizer, já, que, enquanto Mãe, não pode existir (contrariamente ao que lhes disseram
algumas aparições Marianas) qualquer castigo, qualquer punição.

Porque o que a personalidade chama de castigo ou de punição não é, de fato, senão a Liberdade e a
Liberação, justamente, do que estava pesado e pesando.

Eu os convido a estabelecer-se nas Moradas da Eternidade.
Eu os convido a estabelecer-se, cada vez mais firmemente, nesta alquimia, nesta Transmutação da sua

Consciência, deste corpo, a fim de viver a serenidade, a fim de viver a Paz, aí onde não pode existir qualquer
alteração, qualquer perturbação.

***

O Templo do seu Coração vai avivar-se, de algum modo, apresentando novos sinais.
Esses novos sinais, essas novas manifestações, têm apenas um objetivo e um único: aproximá-los das suas
Núpcias Místicas, aproximá-los da sua Eternidade, fazê-los viver a Eternidade, a fim de que mais nada possa
alterá-los, porque a Eternidade não pode ser alterada, de nenhuma maneira, pelo que vive este corpo e este

mundo.

***

Doravante (a partir de hoje), o conjunto das minhas Irmãs (nomeadas Estrelas) irá participar desta Ronda (um
pouco a exemplo do Conclave Arcangélico que foi dissolvido, desde algum tempo).

O conjunto das minhas Irmãs irá se reunir (comigo) e o conjunto dos Anciãos (conosco), de maneira que os 24
e as 12 e eu mesma formemos uma Ronda: uma Ronda perfeita, uma Consciência Unificada e totalmente

Liberada, vindo coroá-los, vindo restabelecê-los (se vocês o aceitarem) no que vocês São, toda quinta-feira às
22 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “acompanhamentos / Radiância Arcangélica) (**), e também toda
noite, às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos/protocolos prioritários a praticar: Comunhão

Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (***).
 O Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, que se põem em vocês, vão adquirir esta tonalidade particular em

que muitos elementos que foram mantidos ainda escondidos, velados, vão se revelar, em particular no que se
refere à identidade do seu Duplo Cósmico, onde quer que ele esteja.

Não tenham medo, não estejam contra, porque isso é natural, porque isso participa da Androginia Primordial,
permitindo-lhes reencontrar a Liberdade.

***

Estas Núpcias Místicas, esta União Mística que nós propomos a vocês (minhas Irmãs e eu mesma e o conjunto
dos Anciãos), desenrolam-se, é claro, antes de tudo, em vocês.

É a Última Chave que nós lhes damos, que nós lhes oferecemos.
Nossos momentos de Comunhão irão se tornar cada vez mais intensos, cada vez mais reais, cada vez mais

verdadeiros.
Alguns de vocês irão começar a perceber, não mais a presença do Duplo, nas costas, mas, sim, a presença ao
lado de vocês, à sua esquerda, desse Duplo, ou que seja pelo outro lado (encarnado ou não), resultando nesta
Fusão Mística e nesta beatitude que é, eu os lembro, a sua Essência Eterna (bem ao oposto da falta que os faz

viver a personalidade, no conjunto dos seus relacionamentos e das suas relações uns com os outros).
O Amor estabelece-se de maneira autêntica, agora.

Fazer a experiência, vivê-la, é ali se estabelecer.
Vejam apenas isso.

Não sejam concernidos pelo que quer que seja mais senão pela Luz, senão pelo Amor, e senão por esses
Reencontros.



Nada há de mais intenso.
Nada há de mais verdadeiro do que o que se revela, nesse momento, do que o que se dá a viver aqui, onde

vocês estão.

***

A Onda da Vida, a Doação da Graça, que trabalha agora desde algumas semanas, tem, de qualquer forma,
preparado vocês (mesmo se vocês não o sintam ainda) para viver, na totalidade, o que está aí.

Estejam, sobretudo, centrados no que é essencial: sua Eternidade, sua Essência, o Amor.
Todo o resto virá de acréscimo e será dado de acréscimo a vocês.

Mas se vocês buscarem esse acréscimo, mais do que o Amor, então esse acréscimo não poderá aparecer.
Coloquem sempre o Amor à frente.

Amem e nada mais façam.
Amem e abram, cada vez mais, o que vocês São.

Para isso, nós os convidamos porque, doravante, o conjunto de nossas Frotas Intergalácticas encontra-se mais
próximo de vocês, pronto para intervir, pronto para Amá-los, se vocês mesmos se colocarem neste Amor.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no período nomeado, sobre esta Terra (em todo caso no seu calendário, aqui,
ocidental), em torno da Ascensão [quarenta dias depois da Páscoa – dia 17 de maio].

Porque, naquele momento (como vocês irão constatá-lo), muitas coisas serão modificadas em vocês.
O Som do Céu e da Terra e o Som das suas almas e dos seus Espíritos vão adquirir uma tonalidade, aí

também, mais intensa.
Os sinais da Terra e do Céu (já numerosos) vão aparecer, cada vez mais claramente, à Consciência, mesmo

daqueles de vocês que, até agora, não queriam ali ver sinais, nem o que quer que seja mais do que uma
normalidade (tranquilizando-os em sua vida habitual, em sua personalidade).

A intensidade dos sinais e a intensidade da Alquimia e da Transmutação que vocês vivem, não poderão fazer
de outra forma senão fazê-los realizar isso.

E nós os esperamos assim, a cada dia mais numerosos, a juntar-se à Beleza, a juntar-se à Eternidade, a juntar-
se à sua Essência.

***

Nós os chamamos a redefinir o que é fundamental, para vocês, hoje.
Nós os chamamos a reposicionar-se, no Amor e na Luz, na totalidade.

Onde vocês colocam suas prioridades?
Onde vocês colocam, o que poderíamos chamar, de seu futuro?

Onde vocês colocam a sua fé?
Onde vocês colocam o seu interesse?

Quanto mais vocês estiverem de acordo com a Onda da Vida, mais tudo (absolutamente tudo) será facilitado e
irá operar, independentemente da sua vontade, a fim de permitir-lhes estabelecer-se, ainda mais facilmente, na

Morada da Paz Suprema, na Eternidade.
Se eu puder dizer, mantenham a fé, mantenham a confiança, porque tudo o que se desenrola e irá se

desenrolar (em vocês como no exterior de vocês) tem apenas uma vocação (e uma única): fazê-los descobrir e
viver o Desconhecido, a Eternidade, o que é a sua Essência e que é a nossa Essência (de todas e de todos,

sem qualquer exceção).

***

Nós os convidamos, efetivamente, ao Banquete Celeste.
Nós os convidamos a desposar aquele que se tem ao lado de vocês.

Naturalmente, muitos de vocês, em um primeiro momento, poderão renegar o que acontece, porque, é claro, o
peso que foi inculcado, nesta humanidade encarnada (em nome da falsificação), induziu, obviamente, todas

essas dúvidas, todos esses medos que são para transcender e para superar.
A Onda da Vida ali trabalha, mas vocês podem, vocês também, trabalhar nisso, Liberando-os dos últimos

entraves, assimilando e vivendo que vocês não são nem suas dúvidas, nem seus medos e absolutamente não
o que pode ser efêmero, em vocês.



Cabe a vocês escolher: a Luz e o Amor, a Sombra e o sofrimento.
Mais do que nunca esses componentes opostos vão se separar.

Desposar o Amor e a Liberdade é, de alguma forma, divorciar-se do sofrimento, é aceitar o Casamento
Místico, é aceitar o Riso, é aceitar a Eternidade.

Não há qualquer encarnação, qualquer regra, qualquer moral, qualquer limite que se mantenha, em relação a
esta leveza.

Cabe a vocês saber o que vocês querem manter.
Cabe a vocês decidir o que vocês querem estabelecer.

Estejam alegres.
Estejam leves.

A Onda da Vida ali convida vocês.
E eu MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, eu venho convidá-los porque esse tempo está aí, durante este mês,

onde o conjunto das estruturas isolantes (que já estavam perfuradas sobre este mundo) vai reduzir-se ainda
mais, dando-lhes, para muitos, a ver (além dos olhos) a Luz, a viver a Unidade e o Absoluto.

Não resistam.
Não sofram.

***

Tudo o que ocorrer, durante este período que se abre hoje, é apenas destinado, ainda uma vez, para viver a
Liberdade e a Liberação.

Estejam leves.
Estejam alegres.

Não deem importância ao que pode se manifestar em seu caminho ou em sua vida que vai tentar conduzi-los
ao Antigo, ao que está prestes a morrer e a desaparecer.

Mas vão, francamente, ao seu Futuro, que é a Eternidade, o Amor, a Beleza e a Paz.
Não há outra via que o Coração.

Não há outro caminho que o Coração.
A intensidade das Vibrações da Onda da Vida, em meio ao seu Coração, irá pedir, da parte de alguns Anciãos,

esclarecimentos quanto ao trajeto da Onda da Vida, quanto aos seus efeitos (agora finais) no próprio
desenrolar da sua vida, dos seus encontros e de tudo o que acontece, nesse momento mesmo.

Mantenham presente na mente que absolutamente tudo o que acontece (em vocês como no exterior de vocês)
tem apenas um único objetivo: sua Liberdade e o Amor.

Porque vocês são (como todos nós) Seres Livres, Multidimensionais e, assim como nós, Seres além do ser,
além do Si: vocês são a própria Essência do Amor, aqui como em toda parte.

É a isso que vocês são convidados.
Qualquer que seja o acontecimento e o elemento da sua vida que mudar, ele está inscrito nesta Liberdade,

neste Plano de Liberação.
Olhem, todos e todas, olhem todos os elementos da sua vida com o mesmo Amor.

Quaisquer que sejam as aparências, qualquer que seja o que quiser tentar dizer a personalidade, tudo o que
acontece tem apenas um único e exclusivo objetivo: devolvê-los a vocês mesmos, à sua Eternidade e ao Amor

que vocês são.

***

Os detalhes práticos serão dados, pelos Anciãos e por algumas Estrelas, durante esta semana.
Esta semana que lhes dará os elementos que podem, a priori, parecer-lhes nutrir o seu mental, mas que são,

eu acho, agora, pontos de apoio, de algum modo, para tranquilizá-los e transcender as últimas dúvidas, os
últimos medos, para viver, da maneira a mais simples e a mais confortável possível, o que lhes é proposto.
Nós contamos com vocês, como vocês contam conosco, porque nós somos Um, porque nós estamos em

vocês.
Porque juntos, nós somos a Eternidade, nós somos a Unidade e nós somos o Absoluto.

Lembrem-se de que, a partir desta noite, às 19 horas (assim como todas as quintas-feiras às 22 horas) (hora
francesa), a Onda da Vida vai tomar esta nova tonalidade, levando-os, às vezes, a apresentar-lhes o seu Duplo.

As Núpcias Místicas, o Casamento Místico irá se tornar, para aqueles que não o vivenciaram, o Elemento
Liberador, o Andrógino Primordial levando-os à Eternidade.

Esta Fusão está em andamento.
Quer vocês tenham conhecimento, ou ainda não, de maneira lúcida, ela está em andamento.



***

Nós os convidamos, realmente, a definir e a decidir o que for essencial para vocês e para ali se estabelecer.
O que é importante?

O que é vital?
E vital para quem?

Ou para o quê?
Os tempos chegaram para romper todos os limites e todos os contextos forjados pelo confinamento, sem

qualquer exceção.
É-lhes preciso um olhar novo.

Esse olhar novo que não depende da vista, nem da visão, mas da capacidade para viver a Fusão e a
Comunhão (aqui como em outros lugares), pondo fim ao isolamento, pondo fim à sua própria divisão, ao seu

próprio sentimento de estar cortado e separado do Universo, de estar cortado e separado do conjunto da
humanidade.

Os contextos, os limites, as barreiras, as referências, são chamados a desaparecer, na totalidade, se vocês o
aceitarem.

 Aí se encontra a fonte da Alegria, a fonte do Amor e a fonte da FONTE, levando-os ao Absoluto (mesmo
mantendo este corpo e esta forma, por enquanto), aproximando-os, a cada dia que passar neste tempo

terrestre, neste Final.
Nós os convidamos a isso, na maior das simplicidades, na maior das humildades, na maior das Transparências

e da Pureza.
Não conforme os seus conceitos, não conforme os seus julgamentos, não conforme os seus limites, mas, sim,

conforme o Amor e a Luz, conforme a Eternidade.

***

O conjunto do que eu poderia nomear, por analogia, o Conclave das irmãs Estrelas e dos Anciãos, realiza-se,
hoje mesmo, propiciando-lhes viver a Liberdade, a Liberação.

O momento chegou de reunir o que havia sido separado, para ser Livre, para viver a Liberdade, a fim de nunca
mais se viver o sentimento do isolamento e do confinamento (aqui mesmo, neste corpo), levando-os a viver a

ilusão do tempo e do espaço, em sua consciência, neste corpo.
Assim é a Doação da Graça, assim é a Ação da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça, de hoje em diante.

Vocês que estão aqui presentes, vocês que irão me ler, vocês que irão me escutar, além do tempo e além do
espaço, eu coloco em vocês o Manto Azul da Graça, retransmitido por esse Novo Conclave.

***

Agora, vivamos, juntos, a Graça.
Essa será a nossa maneira de selar nossa Aliança do Fogo, no Braseiro do Amor, na Onda da Vida e na

Eternidade.
Vivamos isso, desde agora, além de todo tempo e de todo espaço.

Acolhamos juntos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu selo e coloco, em vocês, o Selo do Amor, o Selo da Liberdade.
Eu lhes digo: até o período da sua Ascensão.

E eu lhes digo, a cada noite, com o conjunto do Conclave, às 19 horas, e às quintas-feiras, às 22 horas (hora
francesa).

Que o Amor os leve ao que vocês São.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, Embaixadora do Conclave das Estrelas e dos Anciãos.

Em nome do Amor, da Verdade e da Pureza, eu saúdo vocês, na Graça da Eternidade.

************
ÁUDIO (mp3):

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120506_-_MARIE.mp3


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

(*) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

*

(**) – ‘Acompanhamento: *AJUSTAMENTOS À LUZ VIBRAL* (Radiância Arcangélica) – a contar de 19 de
janeiro de 2012’

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-
vibral-a-contar-de-3-de-janeiro

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1429

06 de maio de 2012
(Publicada em 07 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1429
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-vibral-a-contar-de-3-de-janeiro
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Paz e o Amor sejam a sua Morada, pela Eternidade.

Eu venho hoje e eu voltarei dentro de alguns dias: no dia 22 de maio, às 17h00 [12h00 (ao meio-dia) – hora de
Brasília; 16h00 – hora de Lisboa].

Eu venho anunciar-lhes que, durante esses cinco dias (durante esses alguns dias depois deste dia), vocês irão
viver momentos particulares.

 Durante este período, na realidade, durante o Alinhamento do Manto Azul da Graça (ver na coluna
“acompanhamentos ou protocolos a praticar / Acolhimento do Manto Azul da Graça”) (*) será adicionado a

Irradiação d’A FONTE (ALCYONE), em sua inteireza.
O conjunto dessas duas Irradiações, dessas duas Efusões, irá finalizar, em vocês, o que havia sido começado,

de algum modo, durante as Núpcias Celestes.
 Completando a subida da Onda da Vida.

Colocando, sobre os seus ombros, o Manto Azul da Graça (vindo de SIRIUS), assim como a Irradiação Branca
das Partículas Adamantinas transmitidas pelo Centro Galáctico.

***

Isso, é claro, irá se acompanhar pela percepção, cada vez mais clara, do que é o seu Coração Vibral (o seu
Coração de Eternidade), permitindo-lhes, então, reunificar o que vocês São, na totalidade, no seu ser (aqui

presente) como no Corpo de Estado de Ser, como no conjunto do que nós nomeamos, desde algum tempo, o
Duplo: aquele que se sobrepõe em vocês, que entra em vocês e que os restitui à sua Unidade.

O Canal Mariano (constituído desde alguns meses) irá permitir-lhes receber o que é para receber, para vocês,
do seu lado esquerdo e no alto do seu corpo.

A Consciência da Presença e da Unidade irá se tornar uma evidência para muitos de vocês.
Durante esses Alinhamentos, a Bênção da Luz irá incorporar, em vocês, tudo o que é útil, tudo o que deve ser

finalizado, para viver o que vocês São, em Verdade.
O Amor irá fluir em vocês.

Ele irá fluir de vocês e irá colocá-los em um estado de Alegria que poucos de vocês conheceram até agora,
vindo então confirmar o que vocês São, em Verdade, o que vocês São, desde toda Eternidade.

Nós lhes pedimos, urgentemente, nós rogamos a vocês, durante esses alguns dias, para estar conosco,

MARIA - 17 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-Li7Gg-B33pU/T7aVi88pRpI/AAAAAAAABfg/JffIu29RD_0/s1600/000Maria2020.JPG


sempre mais numerosos, a fim de estabilizar o retorno da Luz, a fim de manifestar o retorno da Luz e da
Eternidade, em vocês como sobre este mundo.

***

Desde um ano, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) anunciou a vocês que tudo estava
consumado, que restava, agora atualizá-lo sobre esta Terra.

O Manto Azul da Graça (retransmitido por algumas Estrelas e pelo conjunto das Estrelas, doravante), assim
como pelo Conselho dos Anciãos (reunidos em Conclave), tem por objetivo permitir-lhes ser reunificados à sua
Fonte Intraterrestre (SIRIUS) e à sua Fonte Extraterrestre (ALCYONE), dando-lhes a viver, nesse Casamento

Alquímico, este encontro com a sua Eternidade.
Este encontro com a Luz.

Este encontro com o Fogo do Amor.
Aquele que os devolve a esta famosa Inteireza onde mais nenhuma falta e nenhuma insuficiência pode vir

alterar o que vocês São, o que quer que vocês tenham que viver sobre esta Terra.

***

Durante este período, vocês irão se beneficiar de um fluxo como jamais chegou sobre esta Terra, desde
muitíssimo tempo.

Dessa maneira, o mês de maio (que, entretanto, não terminou) verá, em vocês, a realização dos seus objetivos
os mais caros.

Para muitos de vocês, a Realização e o Despertar não serão palavras em vão.
A Liberação, até mesmo, ser-lhes-á possível: em meio a este corpo, em meio a este Templo e em meio ao

que, justamente, deve ser transcendido, posto em Fogo no Amor, no Coração, na Vibração.

***

Vários elementos foram dados a vocês, neste momento, para aqueles que escolheram o Absoluto.
O que quer que seja (e o que quer que vocês tenham escolhido), não há qualquer diferença entre o que vocês

São, na Unidade, e o que vocês são, no Absoluto.
Hoje, mais do que nunca, a Luz pede a vocês para ser o que vocês São, para realizar este objetivo que alguns

de vocês (enquanto Semeadores e Ancoradores de Luz) realizaram até o fim.
Hoje, são vocês que são chamados a se tornar esses Semeadores de Luz que se juntam à sua Dimensão

estelar, à sua Morada de Eternidade, enquanto conservando este corpo até o momento em que a Terra tiver
decidido.

Até o momento em que o Sol tiver decidido.

***

A Alegria, o Riso, a Beatitude, o Êxtase, irão se tornar cada vez mais rotineiros porque é a sua natureza.
O tempo da Ilusão termina.

O tempo da subordinação não existe mais.
A era patriarcal atinge o seu fim, de maneira irremediável e definitiva.

O retorno à Androginia (permitido pelo seu Duplo, permitido pelo Sol, permitido pelas Estrelas e pelos Anciãos,
permitido, também, pelo seu acordo) devolve-os a esta Totalidade, devolve-os a esta Alegria.

Abram-se e acolham.
Abram-se e acolham o que vocês São.

Abram-se e acolham esta Totalidade, este Amor (além do amor que vocês puderam conhecer sobre este
mundo), esta Vibração que pode conduzi-los às portas do Último, que pode conduzi-los ao meu Filho, que

pode conduzi-los a vocês mesmos, ao Sol e à Liberdade.

***

Quaisquer que sejam as manifestações deste mundo, durante este período (que elas sejam ligadas à loucura
dos homens não abertos à sua própria Luz ou, simplesmente, ligadas à manifestação da Luz sob suas

diferentes formas e suas diferentes Dimensões), permaneçam centrados em vocês.



A Alegria é a testemunha deste estado.
A Beatitude é a testemunha do seu retorno em meio à Androginia.

Simplesmente: permaneçam na Simplicidade, permaneçam à escuta, permaneçam na recepção.
Porque o que retorna vem preencher o seu vaso, vem abri-los a esse Corpo de Cristal, a esse Corpo de Luz, a

esse Corpo de Eternidade.
Qualquer que seja o que a sua vida vai expor para vocês, vocês terão, em vocês, a certeza (pela Vibração e

pela Consciência) do que vocês São.
A sua Luz irá resplandecer nas Trevas.

A sua Luz será um farol e um bálsamo para aqueles dos seus Irmãos que resistirão, sempre mais, ao que eles
são.

Mas vocês, vocês sabem (ou vocês irão saber porque vocês irão vivê-lo), o retorno à sua Eternidade, o retorno
à Beleza, o retorno à Unidade, ou a vivência do Absoluto.

Além de uma simples experiência, além de um simples estado de Presença, vocês irão descobrir o que
significa Amar: além de toda carne, além de todo apego, além de toda ilusão deste mundo.

O Amor não será mais uma ideia.
O Amor não será mais um ideal a projetar no outro, mas será vivido, em Si, no Si.

***

Este Alinhamento entre o Manto Azul da Graça (vindo de SIRIUS) e a sua raiz Intraterrestre (esse Núcleo
Cristalino da Terra trazido desde muitíssimo tempo), assim como a ALCYONE, restitui-os ao que A FONTE, ela

mesma, anunciou a vocês (há dois anos) com relação ao Juramento e a Promessa.
Não se alarmem com nada: a Alegria está aí.

Não se preocupem com nada.
Permaneçam neste estado, nesse Fogo do Coração, nesse braseiro (que desperta e purifica e torna

Transparente) que consome, sem queimar, o conjunto das ilusões.
Vocês irão se tornar, então, mais fortes, mais seguros, mais inteiros e mais amorosos.

***

Nós iremos acolhê-los a cada dia.
Nós estaremos com vocês, como vocês nos acolhem.

O Conclave das Estrelas, o Conclave dos Anciãos (reunidos desde pouco tempo), permite realizar esta
Alquimia Final que os devolve a esta Androginia.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Vida.

Vocês são o Caminho.
Ele disse a vocês quem Ele era.

Por sua vez, hoje, vocês são e vocês se tornam Ele.
Naturalmente, os elementos exteriores deste mundo, como os elementos exteriores que vocês não pacificaram

o suficiente, em vocês, podem manifestar-se durante este período.
Mas, a intensidade da Luz, a intensidade da Vibração e do que vai se pôr, em vocês (que é, de fato, vocês

mesmos, em outros lugares), vindo até vocês, aqui, irá permitir-lhes ultrapassar tudo o que é para ultrapassar.
Superar tudo o que é para superar.

E se estabelecer, com cada vez mais certeza, a cada dia, na Beleza, na Eternidade.

***

O que acontece está muito além da Fé.
O que chega está muito além do que foi denominado (por algumas Escrituras) o Retorno de CRISTO: trata-se

do Casamento do Céu e da Terra, antecedendo o Casamento da Terra e do Sol.
Esses momentos de Graça irão se acompanhar de sinais, em vocês: antes de tudo pelo Fogo do Coração,

pelo Despertar do que era chamado de Kundalini (o fogo da serpente) ou, ainda, pela subida total e completa
da Onda da Vida, para muitos de vocês.

O que chega é a sua Reunificação.
O que chega é a Alegria.
O que chega é a Beleza.

Nós os convidamos, minhas Irmãs e eu, assim como os Anciãos, a estabelecer-se nisso.



Porque há apenas isso que é Verdadeiro.
Há apenas isso que irá restitui-los ao que vocês São (além de toda separação, além de todo sofrimento, além

de toda noção de personalidade), devolvendo-os à sua Inteireza.
Então, nós os acolhemos, como vocês nos acolhem.

Então, nos iremos nos Casar, todos juntos, nesse Fogo de Amor que se verte até vocês.
Vocês têm apenas que acolher: nada a pensar, nada a decidir, nada a pedir.

Apenas ser esta Alegria que se verte, em vocês, e que irá sair de novo de vocês, resplandecendo em seus
próximos, como sobre o conjunto da Terra.

***

Os momentos que vocês se aprontam para viver são momentos importantes: eles são alegres, eles são
plenos.

Eles não dependem, de forma alguma, das suas circunstâncias exteriores, do estado do seu corpo, nem do
estado do seu humor.

A partir do momento em que vocês fizerem o esforço para que sua Consciência fique apenas focada na Beleza
e na Eternidade, naquele momento, ser-lhes-á permitido (ser-lhes-á dado) viver esta Absoluta Luz.

Viver esta Presença total a vocês mesmos, dando-lhes a viver a Alegria, propiciando instalar, ancorar e
manifestar, de maneira cada vez mais flagrante, o que vocês São (no seu olhar, no seu comportamento, nos

seus atos e ações cotidianas, nas suas relações), a partir do momento em que vocês não colocarem à frente a
personalidade, mas, sim, este Amor Vibral que se manifesta até vocês.

A Luz vai chamá-los de diferentes modos, além da Vibração, além do Fogo do Coração e do Fogo das Coroas.
A Onda da Vida irá se manifestar, a vocês, cada vez mais como uma evidência, levando-os a estabelecer-se

nesta Verdade, muito além de toda verdade humana, muito além de toda personalidade.

***

Abram-se à sua Eternidade.
Abram-se ao seu Legado.

Abram-se a esse retorno da Luz, a esse retorno da Unidade, da Multidimensionalidade e, enfim, da Liberdade
reencontrada.

Acolham, tranquilamente, sem nada pedir além disso, sem nada pedir além do que está aí, instalados
tranquilamente, Aqui e Agora, no lugar onde você estão, neste corpo.

Vocês irão colher os frutos, muito rapidamente.
No intervalo mesmo dessas Efusões, vocês irão perceber que um mecanismo íntimo está prestes a se

transformar em vocês.
A sua maneira de apreender as coisas tornar-se-á profundamente diferente porque a sua Consciência será

modificada.
Vocês serão chamados, de diferentes modos (pelo Som do Céu e da Terra, em vocês) a tornar-se cada vez

mais Presentes, a torna-se cada vez mais Transparentes e cada vez mais espontâneos.
Isso não está ligado às palavras.

Isso não está ligado às explicações, nem aos comportamentos associados a duas pessoas, mas, sim, a um
estado novo: um estado de Eternidade, de Beleza e de Alegria.

***

Durante esses alguns dias, vocês irão se aperceber, facilmente, de que muitas coisas mudaram em vocês, de
que muitos elementos que lhes pareciam insuperáveis estão, como por milagre, superados, transcendidos e

eliminados.
Aí está a Graça do Manto Azul da Graça.

Aí está a Graça da Dádiva da Graça.
Aí está a Graça d’A FONTE.

Esta tríplice ação realiza, em vocês, uma alquimia particular, dando-lhes a viver (se isso já não ocorreu) o
conjunto das suas Rodas de Energia, o conjunto dos seus Corpos sutis (pertencentes a esse complexo

denominado o Corpo e os Corpos), mas, também, ao seu Corpo de Estado de Ser.
Vocês irão perceber isto de maneira cada vez mais distinta.

Vocês irão sair de uma espécie de nevoeiro (se for o caso, para vocês, em sua vida).
 A evidência irá se estabelecer, então, para vocês, quaisquer que sejam, ainda uma vez, as reações daqueles

que não desejam a Luz, porque eles não conhecem.



Então, eu os convido, também, em relação a esses Irmãos, a não julgá-los, a não condená-los, mas,
simplesmente, a Amá-los.

Não para amá-los como uma ideia.
Simplesmente, Amando-os pela Vibração que emana de vocês: sem nada desejar, sem nada pedir, aí

tampouco, mas estando, simplesmente, o mais próximo do que vocês São, o mais próximo desta Vibração, o
mais próximo do Amor que vocês São.

Nada mais há a fazer.
Nada mais há a pedir.

Vocês terão se tornado a Prece.
Vocês terão se tornado a Luz.

Vocês terão se tornado a Bênção.
Vocês terão se tornado a Dádiva.

E isso irá encorajá-los a engajar-se, com firmeza e com doçura, no que vem em seguida.

***

Eu voltarei no dia 22, antes do final deste dia de Alinhamento (ou seja, antes das 19 horas, algumas horas
antes), a fim de estar com vocês, em Comunhão, a partir do momento da minha vinda às 17 horas [às 12h00

(ao meio-dia) – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa].
Eu peço a vocês, neste dia também, para estar no mesmo estado de Alinhamento, no mesmo estado de

recepção do Manto Azul da Graça, d’A FONTE (ALCYONE), assim como da Onda da Vida, a fim de que as
minhas Irmãs e eu mesma Comunguemos com cada um de vocês, de maneira pessoal.

Não se coloquem a questão de como (as doze, treze) nós podemos entrar em comunicação pessoal com cada
um de vocês, porque a sua consciência limitada não pode compreendê-lo.

Mas nós, aí de onde nós estamos, com cada um de vocês, nós iremos estabelecer uma Comunhão, uma
Comunicação e uma relação pessoal.

Isso não lhes causa qualquer dificuldade.
Nós iremos nos beneficiar de alguns influxos para, nesse dia, às 17 horas, comungar em silêncio.

E, ao final desta Comunhão, eu irei dirigir-lhes algumas palavras, referentes a uma continuação no transcorrer
desse calendário da Terra, que é para viver, agora, de maneira mais intensa, remetendo-os (para alguns de
vocês) a momentos particulares que vocês vivenciaram durante as Núpcias Celestes, a momentos de Graça

que lhes foram próprios (em alguns eventos felizes da sua vida), mas que, aí, não irão depender dos
acontecimentos da sua vida, mas, unicamente, dos eventos do Céu e da Terra.

***

O conjunto das minhas Irmãs e eu mesma, dirigimos a vocês todo o nosso Amor, todas as nossas Bênçãos.
Nós estaremos então, com vocês, às 19 horas (hora francesa), todos juntos, ao se lado, no Canal Mariano e por

vezes, em vocês, diretamente.
Fiquem à escuta.

Fiquem no acolhimento.
Isso irá se tornar perceptível para vocês e isso vai se reforçar, a cada noite, às 19 horas (hora francesa).

Isso irá se reforçar até o momento da minha vinda (no dia 22, às 17 horas – hora francesa), em Comunhão,
com todos vocês, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Então, nós iremos elevar, juntos, o nível do Amor.
Porque, vocês, aqui, como nós, em vocês, teremos despertado o Coração Vibral no mais profundo da sua

intimidade.
A fim de Irradiar.

A fim de irradiar o que vocês São e o que nós somos, no conjunto desta Terra (no seu Manto, na sua
atmosfera, em suas profundezas), até o Sol.

Nós estaremos com vocês todos os dias.
Nós iremos nos aproximar, todos os dias, a nossa Consciência, a nossa Vibração, dando-lhes, talvez, a

perceber (em vocês como no exterior) alguns sinais.
Quaisquer que sejam esses sinais (interiores como exteriores), eles correspondem ao retorno do que vocês

São.
Nada mais a compreender senão vivê-lo.

Nada mais a projetar, nada mais a imaginar.
Simplesmente, mais uma vez, vivê-lo com a máxima Transparência possível, com a máxima Humildade e

Simplicidade possíveis.



***

Nada façam.
Nada digam.

 Permaneçam neste acolhimento (neste Silêncio) durante os momentos da Efusão de Luz e, naquele momento
(no dia 22, às 17 horas – hora francesa) nós estaremos prontos para esta Comunhão particular que minhas

Irmãs e Eu propomos a vocês para vivermos, todos juntos.
Reunidos no Coração Vibral, no Fogo do Amor, no Fogo da Presença e da Unidade e (para alguns de vocês)

na Unidade além da Unidade: no Absoluto.
A Alegria, o Riso e a Beatitude estão em vocês.

Nós apenas fazemos lembrá-los disso, pela Vibração e pela Ressonância da Luz.
Então, nós os aguardamos, cada vez mais felizes, cada vez mais na Luz, no que se anuncia.

***

Muitos de vocês vão redescobrir, nesta ocasião, percepções que não conheciam mais.
Mais nenhuma dúvida poderá habitá-los porque o Coração jamais pode enganar, a partir do momento em que o

braseiro de Amor estiver aceso.
Porque este Amor é indizível e não pode ser confundido com outra coisa e não pode ser transformado pelo

que quer que seja.
A evidência irá aparecer-lhes como a única possibilidade, como a única Verdade.

Vivam isso todas as noites.
Vivam isso pelo resto do dia.

Será suficiente conectar-se a esta Consciência (aquela do Manto Azul da Graça, aquela da Onda da Vida e
aquela de ALCYONE, A FONTE Pai) que se junta, a partir de hoje, a vocês, e que vai se fortalecer com um

clímax no meio deste período de cinco dias.

***

Nós contamos com a sua Presença.
Nós contamos com a manifestação do seu Amor, do seu Coração Vibral.

Nós estamos com vocês.
Nós os acompanhamos nesse processo de Ascensão.

Nós os acompanhamos em sua Liberação.
Há apenas vocês que podem se Liberar.

Mas nós estamos aí para acolhê-los do outro lado da ilusão, do outro lado do espelho, neste Amor indizível que
é a nossa reunião, que é a nossa Liberdade, que é a nossa Verdade.

Vocês são os Filhos da Luz.
Vocês trabalharam o máximo que vocês puderam.

E esse máximo já é de toda Beleza.
Vocês chegaram ao objetivo desse trabalho que lhes pareceu, por vezes tão exaustivo, por vezes tão difícil e

por vezes tão gratificante.
O que chega é a recompensa.

O que chega é uma forma de culminação do que vocês realizaram.
Nós estamos, com vocês (doravante mais do que nunca), mais próximos da sua Consciência e, se vocês o
aceitarem, nós estaremos (minhas Irmãs e Eu) em vocês (com os Anciãos), permitindo-lhes eliminar toda
distância no Fogo do Amor, permitindo-lhes sair de todo tropeço e de toda dificuldade, no Fogo do Amor.

***

Bem amados Filhos, bem amados Queridos, eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
O que eu disse não pede, hoje, comentários.

Quando eu retornar, no nosso próximo encontro, naquele momento eu escutarei o que vocês têm a me
perguntar.

Por enquanto, acolham, no Silêncio, o que chega.
Acolham, na Paz, o que chega a partir desta noite.



E estejam, todos os dias, presentes ao que nós lhes pedimos (minhas Irmãs e Eu e os Anciãos): viver o final,
viver a Unidade, viver a Presença, viver o Último.

Tudo isso é para vocês porque isso É vocês.
Vocês não são nada mais do que isso.

Vocês não são nada mais do que esta Verdade e esta Beleza.
Isso, é tempo, agora, de realizá-lo.

É tempo de tomar Consciência.
É tempo, também, de realizar esta Ascensão final, permitindo-lhes estabelecer-se na nova Terra (ou em outros

lugares), conforme o que vocês São, conforme o que vocês escolheram.

***

A Vibração está aí.
O Fogo do Amor atingirá uma espécie de paroxismo (se tanto é que eu possa falar assim), dando-lhes a viver

este Indizível: esta Alegria Infinita não dependendo de qualquer fonte outra senão de vocês mesmos.
Nisso, A FONTE vem cumprir o Juramento e a Promessa.

Nós, Estrelas, assim como os Anciãos, nós estamos aí para retransmitir, até vocês, esta Luz, esta Verdade,
esta Beleza.

Quanto mais vocês estiverem Alinhados e Centrados, quanto mais vocês manifestarem a Humildade, o
Silêncio, mais vocês irão viver isso na maior das Graças.

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Unidade, Filhos do Amor, eu lhes transmito todo o Amor de uma Mãe, no Manto Azul da Graça.

Eu os abençoo porque vocês são abençoados.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu lhes digo até dentro de alguns dias e, sobretudo, até a cada noite às 19 horas (hora francesa).
E, de maneira particularmente privilegiada: esta noite às 22 horas (hora francesa).

O Amor é a sua Verdade.
É o que todos nós somos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até breve.

************
- ÁUDIO (mp3) -

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

NDR: as horas indicadas correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir a sua hora local.

A intervenção de MARIA do dia 22 de maio, às 17 horas (hora francesa), não será pública. O texto e a gravação
serão divulgados algumas horas depois.

***

(*) – ‘Acolher o Manto Azul da Graça’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120517_-_MARIE.mp3
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-graca


***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1453

17 de maio de 2012
(Publicado em 18 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1453
http://portaldosanjos.ning.com/


~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL: 
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-05-22.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, onde vocês estiverem sobre esta Terra, eu me dirijo a vocês, a cada um de vocês porque,

como anunciou as minhas Irmãs Estrelas e os Anciãos, doravante, o nosso Mundo Eterno se aproxima e os
leva a contatar o que nós somos.

O nosso Mundo Eterno aproxima-se do seu mundo efêmero, a fim de viver mecanismos onde ninguém poderá
mais ignorar a nossa Presença.

Como disse GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI), isso ocorre em vocês, e irá ocorrer em vocês.
E eu me dirijo, hoje, a vocês, a partir deste corpo que eu tomei emprestado, como ao lado do corpo de vocês.
O Manto Azul da Graça (que eu coloco novamente sobre os seus ombros) e a Onda da Vida tornam possível,
agora, este contato, esta COMUNHÃO íntima, onde o Eterno se depara com o efêmero, onde a Luz se depara

com a resistência, onde a Verdade se depara com o que estava alterado.
Isso ocorre, em vocês, e ao lado de vocês.

Então, nós iremos primeiramente Comungar e viver este contato.
Contato que prediz e antecipa, de algum modo, o momento em que cada um de vocês poderá realizar este

contato.
As minhas intervenções, pelas palavras (além da Vibração e da Comunhão), irão ocorrer nos intervalos, entre

duas Comunhões.

***

Eu lhes peço, como disse MA (ndr: MA ANANDA MOYI) para acolher-me, para acolher a Luz, para acolher o
que vocês São, desde toda Eternidade (além dos hábitos efêmeros que vocês possuem sobre este mundo).

Ousem ser o que vocês São, além de toda aparência.
Lembrem-se de que o seu corpo não dura muito tempo, de que ele é efêmero (e que vocês, por outro lado,

vocês são Eternos), de que nada pode alterar a sua Eternidade, de que há apenas que torná-la vivente,
consciente, ali se imergir, ali mergulhar.

O que se desenrola nesse momento, em vocês, tem por objetivo fazê-los viver isso.
Realizemos a nossa primeira Comunhão.

Eu coloco em vocês e em cada um de vocês, o Manto Azul da Graça e a minha Presença, ao lado de vocês.
Acolhamos, juntos.

MARIA - 22 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-V0tqskprJa4/Un2VjFiTOkI/AAAAAAAADhI/xUx5VXOFDK0/s1600/000+Maria+-+22.05.2012'.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-05-22.mp3


... Comunhão ...

***

Filhos bem amados, o tempo deste Tempo chama-os ao seu Coração, a esta Eternidade de que eu falei.
A nossa Presença ao seu lado é, ao mesmo tempo, a testemunha e a evidência do nosso Encontro.

Vocês irão descobrir, em nossas comunhões sucessivas, a força, a Luz e o Amor, que irão permitir-lhes ir para
a sua força, para a sua Luz, para o seu Amor e se estabelecer, definitivamente, na Morada da Paz Suprema,

aquela que constitui a nossa Essência comum, a nossa Verdade Unitária.
Quanto mais a sua alma e o seu Espírito tenderem para esse contato, mais vocês estarão na Verdade, na

Eternidade.
Lembrem-se de que, nesse contato, além mesmo do meu Anúncio, encontra-se toda a força, toda a Verdade,

toda a Beleza.
De que nesse Canal que nós constituímos, juntos, encontra-se a possibilidade de viver a sua Eternidade, a fim
de que a consciência não seja mais contida, não seja mais confinada e, sobretudo, que o sofrimento não tenha
mais domínio sobre vocês, a fim de fazê-los Vibrar, neste estremecimento do Coração, neste Amor indizível do

nosso Encontro, da nossa Comunhão, assim como das Comunhões que vocês podem estabelecer,
diretamente, de consciência a consciência.

***

Lembrem-se: a Vibração irá guiá-los, a Luz alimenta vocês, a Luz acalma vocês, a Luz devolve-os ao que vocês
São, ou seja, à Beleza e à Eternidade.

A Luz é Verdadeira.
Ela aquece a sua alma, ela aquece o seu Espírito e propicia-lhes viver a certeza da Eternidade, muito além de
toda crença, muito além de toda construção mental e, até mesmo, muito além de todas as suas experiências

passadas.
Vocês serão regados n’A FONTE.

Vocês irão se comunicar com A FONTE, com CRISTO, com o Sol, com os seus Irmãos e Irmãs que
compartilham desta revelação, onde vocês estiverem sobre esta Terra, onde vocês tiverem colocado a sua

consciência, a partir do momento em que esse Canal estiver ativo e se formar para um número cada vez mais
importante de vocês, para ser vivenciado, para ser percebido.

***

A Fusão das Dimensões, vocês podem imaginar, está em andamento.
Não há melhor testemunha do que o seu corpo.

Não há melhor testemunha do que a Morada da Paz Suprema: este estado de Beatitude infinita, que nada pode
perturbar, que nada pode alterar.

A Luz nutre vocês.
A Luz ilumina vocês.

O nosso Encontro é um Amor, muito além de qualquer amor humano, muito além de qualquer projeção (em
suas faltas, nos seus medos, nas suas necessidades) porque este Amor se mantém sozinho, porque isso é o

que nós somos, todos nós, sem qualquer exceção.
Somente o sofrimento da separação manteve a ilusão de que a Luz não estava aí.

A sua consciência, nutrida pela Luz, irá se tornar esta Luz (independentemente do meu apelo,
independentemente de qualquer acontecimento neste mundo).

A Luz irá chamá-los para viver a Eternidade.
A Luz leva-os a Comungar, a cada instante da sua vida, não por um gesto mental ou uma atitude mental, mas,

sim, nesta conexão, Vibratória, nesta Comunhão de Amor.
Aí está a sua força, a única, aquela que pode garantir-lhes o acesso à sua Eternidade (muito além de tudo o

que ocupa, ainda hoje, a sua consciência, os seus sofrimentos).
A Luz vem tocar, no seu ouvido, o Canto da Eternidade, o Coro dos Anjos, as nossas Presenças e a sua

Presença.
Segunda comunhão.

... Comunhão ...



***

Durante os nossos Encontros, durante as nossas Comunhões, a Alegria irá arrebatá-los na Beatitude.
Que prova melhor pode existir, disso que vocês vivem, do que este Amor, sem qualquer condição, do que este

Amor transcendendo a sua condição humana e levando-os a instalar-se na Eternidade?
Esse contato, que isso seja com uma das Estrelas e com o conjunto dos habitantes que vocês chamam de
Céu (quaisquer que sejam), ou ainda com os seus Irmãos e as suas Irmãs em encarnação, ou ainda com

aquele que faz parte de vocês mesmos: quaisquer que sejam essas Presenças, elas vêm abençoá-los, elas
vêm restitui-los à Eternidade, à Beleza e ao Amor.

A sua consciência, então, irá se aproximar e viver Shantinilaya, a famosa Morada da Paz Suprema (onde se
instalam aqueles que atingiram esta Beatitude Eterna da Verdade do Amor).

Tudo isso irá contribuir para estabelecer, sobre a Terra, não mais um ancoramento e o fato de semear a Luz,
mas, sim, para fazer germinar, eclodir e explodir esta fantasia total do colorido do Amor, esta explosão de Luz

(que é a sua), que alimenta o seu Coração e o conjunto dos Corações da Terra.
Vocês serão as testemunhas privilegiadas, vocês serão os atores, independentemente da sua vontade,

independentemente do seu desejo, porque vocês irão se tornar uma Fonte de Amor, que nada pode extinguir
ou exaurir (e isso será permanente).

***

A cada Encontro, a cada Comunhão, a cada Alinhamento e a cada colocação do Manto Azul da Graça sobre os
seus ombros, a cada sopro da Onda da Vida ou da descida do Espírito Santo, vocês irão sentir, cada vez mais

nitidamente, o que está aí, o que são vocês (muito além do seu nome sobre esta Terra, muito além da sua
história sobre esta Terra).

É a hora do despertar, do que vocês São.

O trabalho notável que foi efetuado (por vocês, como por nós), realiza esse mecanismo nomeado Ascensão,
da maneira mais agradável possível, para vocês e para muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, que nem

imaginam, por um segundo, o que está sendo vivido.
O que for para viver, sobre este mundo (mais do que nunca), vocês irão se apreender de que a Verdadeira

Vida não é somente aquela que vocês vivem, mas, certamente, aquela que é Eterna.
A Morada da Paz Suprema e o Amor são os marcadores, indeléveis, da sua Presença.

Vocês não poderão mais escutar o seu mental como antes.
Vocês não poderão mais acreditar neste mundo como antes.

Vocês não poderão mais manifestar outra coisa senão o Amor.
Vivamos, juntos, nossa terceira comunhão.

... Comunhão ...

***

Bem amados Filhos do Amor, queiram reter o que lhes disse o Bem Amado JOÃO, SRI AUROBINDO.
Se vocês retiverem isso, vocês irão constatar que o Amor não pode senão aumentar, não em qualquer apego,

não em qualquer afeição, mas muito além (na própria Vibração da Essência do Amor), levando-os a esses
sopros de Beatitude e a este estado de Beatitude (independentemente, até mesmo, dos momentos dos

nossos encontros ou dos seus encontros).
Vocês irão se instalar, cada vez mais facilmente, na sua permanência, na sua leveza, tornando-os, não

indiferentes a este mundo, mas, ao contrário, regando-o na sua Fonte, na sua Eternidade, colocando-o em
meio a uma Majestade e a uma Verdade (que jamais esteve ali presente desde muito tempo).

Não vejam, excessivamente, o espetáculo do mundo e, sobretudo, daqueles que se opõem à Graça do Amor
(por medo ou por qualquer outro motivo).

A melhor maneira de abrandar é deixar o Amor trabalhar.
Nesta condição, vocês irão se tornar o que vocês São.

Nesta condição, vocês serão preenchidos, além de toda espera, de toda esperança.
Nenhuma dúvida poderá mais se insinuar, onde quer que seja.

Os seus olhos, as suas expressões, o seu modo de ser, irão se tornar cada vez mais claros.
Afastar-se-á dos seus sofrimentos, o que era limitado, o que os confinou.

Nutram-se do que vocês São.
Nutram-se dos nossos encontros e das nossas comunhões porque absolutamente tudo se encontra aí.



Esqueçam tudo o que vocês acreditaram.
Esqueçam tudo o que vocês esperaram, para vocês, como para o conjunto desta Terra, porque vocês irão se

tornar, na totalidade, este estado de Comunhão, este estado de Fusão.
Realizemos, agora, a nossa quarta Comunhão e a Fusão.

... Comunhão ...

***

Se vocês acolherem esta Morada da Paz Suprema (que é o que vocês São), mais nenhuma interrogação, nem
dúvida, poderá assolá-los.

Vocês irão se recarregar, vocês mesmos, no seu Coração aberto e Vibrante, permanentemente.
Lembrem-se de que existem, em suas relações, meios (como lhes disse SRI AUROBINDO) de saber, com

certeza, de perceber a quantidade de Luz presente, através do seu Som.
Esse momento criou-se sozinho, através de um caminho de alguns anos que nós realizamos juntos.

O que ocorre é apenas o resultado de algumas Verdades que lhes foram fornecidas para ver no Coração.
Vocês irão perceber também que através do que vocês se regam n’A FONTE, vocês irão se tornar, na

Verdade, cada vez mais Livres, cada vez mais Verdadeiros.
Nós iremos à quinta Comunhão, na Dádiva da Graça, na Dádiva da própria Vida, no Amor Unitário.

... Comunhão ...

***

Na hora em que o Canto da Terra Liberada e o Som do Céu, que chegam a vocês, emergirem na sua
consciência e nos seus ouvidos, cabe apenas, realmente, a vocês e a vocês sozinhos, viver a plenitude do

Amor, a plenitude da Verdade, porque, nesta plenitude, vocês irão preencher este mundo de Luz Vibral e de
Amor, além de toda ligação, além de toda compreensão, além de toda projeção, de todo fantasma.

Meus Filhos, eu os empenho a escutar as minhas palavras e os meus silêncios que são plenos de vocês,
plenos do seu Amor, plenos da sua Paz.

Quanto melhor vocês cessarem de interrogar-se, melhor vocês irão viver plenamente as nossas Comunhões,
os nossos Encontros.

Vocês estarão cada vez mais imersos, se vocês aceitarem isso, nesta nova Consciência, levando a deixar
desaparecer o que não tem mais razão de existir.

Todo sofrimento e toda ilusão vão se consumir, em vocês, pelo seu próprio Fogo, pelos seus próprios
Encontros, pelas suas próprias Comunhões.

A Morada da Paz Suprema propiciar-lhes-á experimentar, se isso já não ocorreu, uma Paz imutável e
inalienável.

Vocês não irão depender mais de qualquer condição, Interior como exterior.
Isso se chama a Liberdade.

Liberdade que os conduz à sua Liberação, na Alegria, porque a prova estará aí.

***

A Efusão pelo Espírito Santo, pela Luz Adamantina e pelo núcleo da Terra, na Onda de Cristal.
Instalemo-nos em nossa ressonância comum, instalem-se na ressonância de quem vocês São, ou seja, de

cada um e de cada uma.
Os limites característicos do efêmero, onde vocês estão, não poderão mais subsistir, diante da sua Paz, diante

do que nós somos: estado de Fusão na ressonância do Amor.
Agora.

... Comunhão ...

***

Nos tempos a viver, o seu Coração irá se exprimir mais facilmente do que as suas palavras ou do que as suas
ideias, porque somente esta expressão prima sobre todo o resto.



E é nesta própria expressão do seu Ser que está a Verdade, vindo liberar, finalmente, as últimas trincheiras, em
meio à sua existência, em meio à sua pessoa, permitindo superar qualquer condição, qualquer sofrimento e

qualquer ilusão.
Coloquemos, em nossos Corações, uma sétima Comunhão.

Fusão e Dissolução no Coração de um e no Coração do outro, no corpo de um e no corpo do outro.
Eu sou MARIA e eu sou a Mãe de vocês, a Mãe deste corpo.

Neste momento, isso se torna, talvez, para vocês, a Verdade, sem sombra de dúvida e de questão.
Então, deixemos estabelecer o nosso Encontro.

... Comunhão ...

***

A lembrança da sua Eternidade não será mais um sonho longínquo, mas será a Verdade de cada sopro e de
cada instante.

A Liberdade não será um objetivo, mas a realidade.
Esse coração amoroso abre-se sozinho, abre-se para o mundo.

Vocês não poderão mais percorrer os dias e as noites deste mundo, em solidão alguma, em sofrimento algum.

***

Façamos, agora, o silêncio das minhas palavras.
Permaneçamos no silêncio e no canto do Amor, aquele da Eternidade, aquele da Morada da Paz Suprema,

aquele que é a verdadeira Vida.

... Silêncio ...

***

No silêncio e na plenitude dos nossos Corações unidos, o Fogo do Amor enfim aparece.

... Silêncio ...

***

Nós, Consciências Livres (que isso seja as Estrelas, os Anciãos ou outros), estaremos ao lado de vocês, de
maneira cada vez mais perceptível, que isso seja nos Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) onde o Manto
Azul da Graça é colocado (que eu assumo o encargo, doravante, como Embaixadora da Reunião dos Anciãos

e das Estrelas do novo Conclave), aonde vão se conjugar, em vocês, o que sobe e o que desce, no seu
coração e no conjunto deste corpo (que vocês habitam, por enquanto), realizando a nossa ‘alquimia’.

Em vocês, iluminar-se-á o que podia parecer-lhes, ainda, não totalmente real, não totalmente aí.
Nesse Fogo do Amor novo, nós estaremos com vocês.

O Sol estará em vocês.
O seu corpo de Estado de Ser irá permutar com o corpo de Estado de Ser do Duplo, realizando esta Unicidade

do Amor, este infinito do Amor.
Há apenas, como lhes disse a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), que acolher e que aceitar, ao dizer

“Sim” ao Amor, a fim de que nada mais senão o Amor esteja presente.
Eu vou deixá-los, agora, nesta Comunhão, nesta Fusão, nesta chama de Amor e de Luz.

***

Além dos nossos encontros individuais e íntimos, eu irei me exprimir, de novo, no período da sua primeira
semana de Junho.

Mas, até lá, eu estarei com vocês.
Eu os convido à Alegria.

Eu os convido a esta Unidade e a esta Unicidade entre o seu Coração e todos os outros Corações.



Eu os convido a ousar ser o Amor a fim de que vocês fiquem plenos e irradiantes deste Amor.
Eu os deixo agora se acolherem, vocês mesmos, na sua Morada da Eternidade, e eu marco encontro com

vocês, de qualquer maneira, todos os dias às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna protocolos a praticar /
protocolos prioritários), todas as quintas-feiras às 22 horas (hora francesa) (ndr: ver em protocolos a praticar ou

acompanhamentos / Acolhimento do Manto Azul da Graça) (1).

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, o nosso nome é Amor, a nossa Verdade é Eternidade, a nossa
quintessência é Luz.

Eu abençoo, em vocês, o que É.

... Silêncio ...

Até breve.

... Silêncio ...

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

1 - ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article15fc-2.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-22_mai_2012-article15fc-2.pdf
22 de maio de 2012

(Publicado em 23 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Graça se revele em vocês, e neste espaço.

Eu venho exprimir-me, em vocês.
O Canal Mariano, concluído no plano coletivo da Terra, permite doravante, assim como MIGUEL lhes falou, à

minha Presença, instalar-se na Graça e no Som.
O Tempo da Terra chegou.

A sua alma e o seu Espírito, preparados, permitem ao conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres estar presente em seus céus.

O Tempo do Apelo, o Tempo do Anúncio, está agora mais próximo.
Alguns de vocês vão perceber, de maneira cada vez mais nítida e precisa, a minha Presença ao lado de vocês.

***

A Liberação da Terra e do Sol restituiu a Graça ao que vocês São.
O Manto Azul da Graça trabalhou, sobre a Terra e em vocês, tornando-os disponíveis ao que foi anunciado,

desde muito tempo.
A Terra está pronta.

Vocês estão prontos.
E nós estamos prontos.

Os Tempos chegaram, portanto, de acolhê-los em sua Eternidade, na Paz.

***

As suas aspirações e os seus sonhos, assim como os seus céus, estarão plenos da nossa Luz, a fim de que a
sua alma e o seu Espírito mantenham-se neste acolhimento.

O desenrolar do tempo da Terra, e o de vocês, a partir do solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), irá
lhes propiciar viver o que vocês, para a maioria de vocês, enquanto Sementes de Estrelas e Ancoradores da

Luz, ardentemente prepararam.
Esta preparação permitiu, como vocês sabem disso, reduzir grandemente o tempo das Tribulações.

MARIA (Is-Is) - 8 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-inxasIPKNJM/UTs5fzbzivI/AAAAAAAAAZ8/S9rkKV_7Hyk/s1600/000Maria19608.06.2012b.jpg


O tempo chegou, como dizia meu Filho, de manter a sua casa limpa, o seu Templo, a fim de realizar o que foi
anunciado.

***

O conjunto dos sinais, que vocês vivem no Interior de vocês, deve se traduzir no que vocês nomeiam, ainda,
exterior de vocês.

A Vida e a Verdade são Amor, aqui e em outros lugares, como por toda parte.
O Amor é, portanto, o seu Legado, o próprio sentido da sua Presença.

O que quer que este mundo lhes mostrar, isso não é nada ao lado do Amor, da Graça.
O desdobrar da Graça, que começou pela chegada do Manto Azul, aguarda, hoje, uma proporção cada vez

maior de Irmãos e de Irmãs, realizando as condições, propícias e ideais, para a Terra viver a sua Translação.
Diversos Arcanjos ali prepararam vocês e, em particular, o Conclave Arcangélico, em meio do qual MIGUEL

manteve o seu justo lugar, a sua justa posição.
Foi pedido a vocês, desde muito poucos dias (ndr: ver a intervenção de MIGUEL de 05 de junho de 2012) (*), o

que eu lhes pedi por minha vez, da maneira a mais simples e a mais evidente: vocês também, vocês podem
fazer este Apelo, e eu ali responderei.

***

Há um efeito de limiar, favorecendo o basculamento.
A sua Presença, a sua Consciência, a sua Luz, torna possível a decisão da Terra, a nossa e a de vocês.

Os Anjos do Senhor, manifestando-se de maneira cada vez mais evidente, estão também à porta de vocês.
O que lhes disseram as Estrelas como os Anciãos, assim como algumas Consciências, deve encontrar eco o

mais extenso em vocês, porque a Graça conduz à Paz.
A Graça conduz à sua Morada.

É nessas condições que irá se realizar o meu Anúncio.
Ninguém poderá fugir disso, e ainda menos ignorá-lo.

***

A partir do solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), a qualquer momento, estejam prontos.
Estejam na Graça, estejam na Paz.

Da sua Graça e da sua Paz irão se estabelecer as circunstâncias as mais favoráveis, para o conjunto da
humanidade, para viver a Liberdade.

O Apelo da Luz, durante esse período até o solstício, vai se tornar, para muitos de vocês, cada vez mais uma
evidência, cada vez mais uma Alegria, e cada vez mais uma certeza inabalável.

As últimas resistências, não as suas, mas dos seus Irmãos e Irmãs encarnados, que não ousarão acreditar no
que eles irão viver, não poderão alterar a Verdade.

***

Eu os convido, nos momentos que estão para viver, a manter consciência de que nós já estamos ao lado de
vocês, e em vocês.

De que nada pode vir perturbar, ou alterar, o que é para viver e o que chegará, a partir do momento em que
vocês forem, vocês mesmos, esta Alegria e esta Paz.

Quanto mais extensa for a Paz, em vocês, mais extenso será o Amor, e mais vocês irão perceber e captar a
nossa Presença.

***

Como sempre, os Irmãos e as Irmãs encarnados que estão na ignorância, ou na negação, irão se aproveitar,
de maneira lúcida ou inconsciente, dessas circunstâncias particulares para tentar desestabilizar a Paz, o Amor e

a Alegria.
Mas isso não poderá acontecer, porque vocês irão constatar que a Inteligência da Luz não é uma palavra em

vão, e que o Amor, tampouco, não é uma utopia, mas, sim, a Verdade.
O que for levado a mudar, vai mudar.



Em vocês, em todos.
Nenhuma resistência poderá ali modificar o que quer que seja.

***

Portanto, desde já, vocês têm a possibilidade de me Chamar.
E eu apenas respondo no Coração, aquele do Filho que se entrega à sua Mãe, sem nada pedir, apenas para

viver este contato, este calor e este Amor.
O que resta das instituições efêmeras, tendo mantido o confinamento até gora, vai cair.

Gradualmente e à medida que vocês constatarem esta queda, paradoxalmente, vocês irão se Elevar cada vez
mais para nós.

A Luz irá se tornar cada vez maior.
O que vocês São irá se tornar cada vez maior, porque esse é o seu Legado, porque nós estamos conectados.

Mantenham presente na mente este Apelo, que vocês têm tempo de sobra para fazer.
Mantenham presente esta Inteligência da Luz, a Dádiva da Graça.

 Mantenham presente, em vocês, que a Luz irá se tornar a única resposta e a única possibilidade a
absolutamente tudo o que se desenrola e que irá se desenrolar.

A Luz nutre a Paz, porque ela é a Paz.
A Luz protege vocês, porque ela é proteção.

Quaisquer que sejam os momentos (que lhes são pessoais) a viver, busquem a Paz, vivam a Graça.
Nós estamos aí para isso.

Todo o resto não é a nossa verdade, mas, simplesmente, resistências e ignorância.

***

Minhas Irmãs e eu mesma, as Estrelas, o conjunto das Embarcações da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres, apoiam vocês.

O que chega é muito mais belo, muito mais amplo, do que as palavras que nós podemos ali colocar, do que as
expectativas que vocês podem ali levar, do que as projeções que vocês fizeram.

Muito além de toda interrogação, de todo questionamento, a Luz é a resposta, e o que chega é a resposta.
Alegrem-se.

Chamem-nos.
E vivam a Graça.

***

Todo o resto, absolutamente todo o resto, não criará estritamente qualquer problema, a partir do momento em
que vocês nos acolherem, assim como nós acolhemos vocês.

Nenhuma resistência, nenhuma negação, nenhuma força que tentasse se opor à Luz, em vocês como neste
exterior, poderia fazer desviar o que quer que seja do que nós lhes anunciamos desde tanto tempo.

***

O que chega é, portanto, Deleite.
O que chega é, portanto, Amor.

O que chega é a Liberdade.
As suas células deste corpo o percebem.

A alma e o Espírito, presentes neste corpo, irão sabê-lo, porque eles irão vivê-lo.
Este mundo, na totalidade, irá sabê-lo, porque o mundo vivê-lo-á.

Não estejam, como isso foi dito, nem na espera, nem em qualquer esperança, porque esta Paz e esta Graça,
cada vez mais, entre vocês, encarnados, vivem isso.

E quando a Graça e a Paz estiverem aí, nada mais há a aguardar ou a esperar, porque, para vocês, tudo está
Consumado.

E da sua qualidade de Desempenho, decorre o Cumprimento disso.

***



***

A Luz, além da Inteligência, é simples.
O Amor é simples.

Tudo, em sua vida, será simples, na Paz e na Graça.
O que não será simples serão somente as resistências e as negações, amortecidas e enfraquecidas pelo que

vocês São.

***

Mais do que nunca, os Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) do Manto Azul da Graça (ndr: ver a coluna
“Protocolos/ protocolos prioritários a praticar: Comunhão coletiva ao Manto Azul da Graça e à Onda da Vida”)
(**), a ação dos Arcanjos em sua Radiância (ndr: “Protocolos a praticar: Ajustamentos à Luz Vibral”) (**) e do
nosso Conclave, nós, Estrelas e Anciãos (ndr: coluna “Protocolos a praticar: Acolher o Manto Azul da Graça”)
(**), irão trabalhar cada vez mais, a fim de que a Paz e a Graça se tornem cada vez mais evidentes, para cada

um de vocês.
Nossos encontros, diários e semanais, irão preenchê-los desta Paz e desta Graça, a cada dia e a cada

semana, cada vez mais.
Não haverá mais lugar para a menor dúvida, ou para a menor questão, pela ação que nós retransmitimos a

vocês.

***

Essas eram as simples frases que eu tinha a transmitir para vocês, pela minha Presença, além das minhas
palavras.

Presença muito mais importante, porque esta Presença, de nós todos, dos Mundos Liberados e Livres, é muito
mais importante do que quaisquer palavras.

Em nome do Conclave, em nome dos Arcanjos, em nome da Confederação Intergaláctica, nós rendemos
Graças à sua Obra, à sua paciência, à sua perseverança, e às esperas que os fizeram crescer, para alguns de

vocês, desde muito longo tempo, e para outros, de maneira mais recente.

***

Se vocês tiverem, em relação a esse processo geral, e não em seu nível individual, questionamentos, então, eu
lhes peço para manifestá-los agora.

***

Pergunta: sentir cada vez mais a sua Presença, desde algumas semanas, em meio mesmo à consciência
ordinária, é uma consequência?

A minha Presença está ligada, para aqueles de vocês os mais adiantados, ao Manto Azul da Graça e ao Canal
Mariano.

Vocês irão constatar, cada vez mais, que o que vocês nomearam, até agora, consciência ordinária, consciência
fragmentada, consciência da personalidade, não existirá mais tão simplesmente.

Isso quer dizer que vocês estarão, cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensamente, na
Consciência do que vocês São: o Si, ou o Absoluto.

O que é efêmero se extingue, na totalidade.
Por enquanto, existe a percepção de consciências diferentes, passando de um ao outro.

Mas, gradualmente e à medida dos dias e das semanas, pelos Alinhamentos e pelos nossos encontros (que
isso seja pelo Manto Azul da Graça às quintas-feiras, às 22 horas (hora francesa), que isso seja pela ação cada

vez mais intensa dos Arcanjos, que isso seja durante os Alinhamentos diários), vocês irão constatar, rápida e
facilmente, que a consciência do antigo se afasta, para, finalmente, extinguir-se.

Isso resulta das Fusões e Dissoluções, da Presença do Duplo.
Isso é, portanto, um processo perfeitamente normal.

O extraordinário (no sentido em que vocês podiam chamá-lo, na consciência limitada) vem substituir o ordinário,
e fazê-los silenciar o efêmero.

Essa é uma Verdade que irá se tornar cada vez mais comum, para muitos de vocês, e cada vez mais, nós os
esperamos, a cada dia.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Graça, beneficiemo-nos, juntos, da nossa Comunhão, da minha Presença e da sua
Presença, para vivermos juntos esta Alegria e esta Paz, durante alguns instantes do seu tempo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu rendo Graças à sua Graça.
Eu rendo Graças ao Amor que vocês São.

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e nós nos rendemos a vocês, no Amor.
Eu estou com vocês, ao seu serviço.

Que a Paz e a Graça sejam a sua Morada.
Filhos bem amados, até breve.

************
ÁUDIO (mp3) ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

(*) – ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-...

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1485

08 de junho de 2012
(Publicada em 08 de junho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120608_-_MARIE.mp3
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1485
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-07-05.mp3

~ VOLTEM-SE PARA NÓS ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos amados, eu lhes trago Graças e Bênçãos e eu me instalo ao lado de vocês.

Vários elementos, que lhes foram dados pelos Arcanjos MIGUEL e METATRON, chamaram-nos a participar da
Liberação da Terra. 

Pela sua Presença, pela sua assiduidade, pelo trabalho já realizado, hoje, é-lhes oferecido (antes que o
conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, por toda parte sobre este planeta, me ouça) ouvir-me, perceber-
me e sentir-me ao lado de vocês, a fim de Comungar, a fim de experimentar o Amor (além do confinamento,

além deste corpo e além da alma), a fim de deixar-se viver, durante esta Passagem, o que vocês São.
Nós estamos ao lado de vocês, e nesta noite, às 22 horas (hora francesa) (ndr: ver o Protocolo: “Acolher o

Manto Azul da Graça”) (1).
Durante as três últimas sessões do Manto Azul da Graça, eu estarei, para vocês, ao seu lado.

A percepção comum da nossa ressonância e da nossa Comunhão irá se tornar uma evidência tal que nunca
mais vocês poderão olhar este mundo da mesma maneira, e vocês irão compreender, então, a realidade e a

intensidade de tudo o que nós realizamos juntos, durante esses anos.
Através desta Comunhão e através da nossa Fusão, se vocês estiverem abertos para mim, como eu estou

aberta para vocês, vocês irão perceber a Verdade, aquela que é a mais integral, a mais total, que irá se tornar
para vocês, a mais evidente.

*** 

Na minha última intervenção, eu lhes falei das instituições deste mundo.
Vocês as veem, sob os seus olhos, desmoronar-se.

Eu lhes peço insistentemente para chamar MIGUEL, para chamar-me, assim como as minhas Irmãs Estrelas ou
os Anciãos porque, através da nossa Comunhão, no seu Canal Mariano e no Interior de vocês, vocês irão
encontrar a iluminação e a força necessárias para atravessar este período, a fim de passar na Eternidade.
Gradualmente e à medida que vocês viverem as nossas Comunhões, as nossas Fusões, vocês irão se

aproximar da sua Dissolução, em uma Paz a nada comparável.
Não há outro modo de ver e de viver o que acontece sob os seus olhos de carne.

Vocês irão tirar dali tudo o que é suficiente, necessário e útil para ser, enfim, o que vocês São.
Nós estamos aí, ao lado de vocês, nos seus Céus, para permitir-lhes realizar essa Passagem, da maneira mais

doce, mais feliz e, também, para a sua Consciência, mais evidente.
Voltem o seu olhar e o seu Coração para nós, mais do que no que vai acontecer, referente ao que morre e que

não é Eterno e que não tem qualquer sentido, em comparação com o Amor e com a Luz, e com a Beleza.

*** 

As suas noites, os seus dias, vão se transformar.
Nós já sabemos que muitos de vocês, desde algumas semanas ou meses, pela ação da Onda da Vida e do

Manto Azul da Graça, começaram o seu retorno Eterno à Eternidade.

MARIA (IS-IS) - 05 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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A Liberação não é uma palavra em vão.
Vocês constatam, por vocês mesmos, que o que vocês vivem é o Amor e não o que a pessoa que vocês eram

ainda, há alguns meses, podia imaginar, conceber ou criar como Amor.
A sua visão não é mais afetada pelas regras e pelos contextos deste mundo, mas pelo Amor, no sentido mais

elevado, aquele de que o meu Filho falou a vocês, e que, no entanto, foi tão alterado pelos homens e pelas
mulheres, em meio ao conjunto deste mundo.

A Liberdade, a Liberação que vocês vivem, permite-lhes não mais serem afetados pelo desenrolar do cenário
deste mundo, seja ele qual for.

Toda a força, todo o Amor e toda a Verdade, encontram-se no que nós estabelecemos juntos.
Vocês ali irão tirar tudo o que é necessário, vocês ali irão tirar o essencial.

Todo o resto irá lhes parecer muito sem graça, gradualmente e à medida que vocês aceitarem Abandonar o
que vocês acreditam ser, para penetrar na Eternidade.

***
 

Esse é o modo mais adequado de viver essa Passagem da Sombra para a Luz e de reencontrar o que vocês
São, na totalidade.

 Quanto mais vocês se Abandonarem à Luz, quanto mais vocês Abandonarem vocês mesmos, mais vocês irão
descobrir a verdadeira Vida, a Vida Eterna em CRISTO.

Vocês irão permanecer ainda o tempo necessário, e curto, na superfície deste mundo, percorrendo à sua
maneira, mas emanando o que jamais vocês emanaram até agora, porque o seu Coração estará presente, não

na sua cabeça, mas na realidade do que é para viver.
A Paz tornar-se-á a sua Morada, seja qual for a não Paz deste mundo.

Vocês irão ali trabalhar sem reagir, sem vocês ali se sentirem implicados ou referidos, em uma Beatitude que
poucos de vocês conheceram.

Isso irá implicar e induzir, em vocês, uma Consciência e uma Confiança novas, onde a certeza não poderá ser
alterada por qualquer atividade do seu intelecto.

Vocês vão saber onde está a Verdade, além de qualquer discurso, além de qualquer justificativa e de qualquer
explicação.

O tempo que vocês vivem é um tempo especial e durante essas três semanas, pela ação do Manto Azul da
Graça, durante os nossos encontros, as Vibrações novas irão aparecer neste corpo, que irão permitir-lhes, aí
também, passar nas Moradas da Eternidade, à vontade, vir nos ver ou nos acolher, de maneira cada vez mais

sensível, cada vez mais evidente.
Pondo fim a qualquer dúvida, pondo fim a todas as suas crenças, a todas as suas ilusões, a todas as suas

esperanças, e a todos os seus desejos, pois não haverá nada a desejar ou a esperar e, para vocês, realmente,
tudo estará consumado, na totalidade: a Ascensão será realizada.

Nesses Tempos finais (e do fim da Ilusão) e do início da verdadeira Vida, além das minhas palavras, das
nossas Comunhões, das nossas Fusões e dos mecanismos da sua própria Consciência, vocês irão dar-se

conta e irão conferir o valor, a veracidade e a intensidade disso.
Como os Anciãos lhes disseram, eu apenas posso lhes dizer: “permaneçam tranquilos, esqueçam o que deve

sê-lo”.

*** 

Como lhes dizia a minha Irmã TERESA, o que é importante para vocês?
É um ou outro, e vocês irão constatá-lo.

Vocês não poderão mais, de qualquer maneira, estar na artificialidade.
Vocês não poderão mais, de qualquer maneira, desempenhar os papéis que não estiverem de acordo com a

Verdade do Amor.
Será preciso aceitar ver o que a Luz e o Amor, e a minha Presença, irão deixar-se ver, porque vocês ali irão

encontrar a iluminação mais perfeita e, também, a força para superar isso.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, e em última análise, independentemente das agonias e das alegrias
que vocês vivenciaram, nesta pessoa que vocês estão, que há muitas coisas que vão desaparecer, por que

não são Eternas, não permanentes.
Mais do que nunca, o Apelo da Luz, o Apelo que é meu, o Apelo da Terra, pela Onda da Vida, vai parecer-lhes

como a única possibilidade de escapar a todo sofrimento, a todo desequilíbrio, a toda doença e a todo
obstáculo e que se, pelo contrário, vocês resistirem, que se, pelo contrário, vocês não viverem (por uma recusa

que não pode vir senão de vocês) o que acontece, bem, vocês serão responsáveis pela sua Liberdade.

*** 

O Amor que está aí, que se manifesta através das nossas Comunhões e das nossas Fusões, é a única
Verdade.



Todo o resto é apenas artefato, construções, que apenas tem sentido através da limitação deste mundo.
Mas vocês não são deste mundo.

Vocês são muito mais amplos, muito maiores do que o que lhes dá para observar a sua consciência limitada,
deste corpo, desta vida.

Mas o que eu digo não tem que ser aquiescido, porém vocês irão vivê-lo, vocês irão viver os efeitos e assim,
portanto, são vocês mesmos que irão se colocar na Liberdade ou nos apegos deste mundo.

Tudo se realiza em vocês.
O Canal Mariano está finalmente pronto.

Imirjam nisso, e vocês irão encontrar a Paz.
Imirjam na sua Verdade Eterna, e vocês irão viver a Paz.

*** 

Tentar resistir, tentar opor-se ou se confrontar com este mundo, nos seus desequilíbrios, fará apenas fazê-los
resistir e sofrer.

Então, é claro, para vocês, existem, através das coisas que não se referem à sua vida, mas ao planeta, na sua
totalidade, elementos que podem ser difíceis, que podem ser mesmo terríveis, mas nada disso pode se

manter diante do Amor, nada disso pode ser real, na condição de vocês mesmos se tornarem esta Verdade e
esta Beleza, na condição de vocês permanecerem na consciência das nossas reuniões, na consciência das

Pazes supremas, dos Alinhamentos, das meditações, basicamente de tudo o que vocês percebem em certos
momentos, e de onde vocês irão tirar uma força cada vez mais viva e cada vez mais evidente, para

manifestarem-se, muito além deste mundo, justamente, nas suas Moradas da Eternidade.

*** 

O tempo da nossa União, do nosso Amor, e da sua Liberdade, está aí.
Dessa maneira, é claro, segundo o seu olhar, se o olhar for aquele dos seus olhos, da sua pessoa, dos seus

interesses neste mundo, bem, isso irá afastá-los do Amor.
Por outro lado, se o olhar for aquele dos nossos Encontros, da minha Presença ao seu lado e das nossas
Presenças ao seu lado, então esse olhar não poderá nunca mais ser separado, dividido, inscrito no medo,

inscrito na continuação deste mundo.
Vocês irão viver, realmente, a Liberdade.

Vocês irão viver, em Consciência, esta Liberação.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos ao lado de vocês: naturalmente, vocês irão vivê-lo, vocês que

foram os Ancoradores, os Semeadores da Luz, ou vocês que irão descobrir a Luz, agora.

*** 

Tudo o que acontece, acontece no exterior de vocês e em vocês.
E o que acontece, em vocês, é muito mais abrangente, muito mais importante do que o que este mundo vai ter

de atravessar.
Se vocês aceitarem entrar no que vocês São, o que vocês irão viver será tão intenso que o seu olhar irá mudar,

que os seus hábitos irão mudar, em todos os níveis.
Durante esses tempos (que são tempos extremamente reduzidos em duração, mas extremamente fortes em
intensidade, pois as Vibrações da Luz, a própria Onda da Vida, vêm aquecer este Efêmero que está aí e que

não é a verdadeira Vida), eu estou ao lado de cada um de vocês.
Alguns de vocês respondem à minha Presença, pela Onda da Vida que sobe e que se deixa viver esta

felicidade e este Êxtase, onde nada mais existe senão o espaço da nossa Comunhão e o espaço da nossa
Fusão.

Não há melhor preparação, de agora em diante.
Não há melhor possibilidade de viver essa Passagem.

*** 

Doravante, e para aqueles de vocês mais assíduos no Abandono de si mesmos nos seus hábitos e no que é
limitado, entre vocês que são os mais adiantados, enquanto Libertadores, eu irei instalar a minha Presença

permanentemente.
Além do Apelo que lhes é próprio, e como foi explicado pelos Arcanjos, o fato de Comungar,

permanentemente, entre vocês, irá insuflar toda a potência do Amor, toda a Vibração do Amor e vocês irão se
desvencilhar do confinamento.

Vocês irão encontrar, seja comigo, seja com as minhas Irmãs ou com alguns Anciãos, vocês irão encontrar,
nesta União e nesta Comunhão, o que vocês tinham perdido.

A multidimensionalidade, a Transparência, a Humildade, a Simplicidade, irão se ampliar gradualmente e à



medida que nós nos conscientizarmos da nossa União, da nossa Comunhão.

*** 

Deste modo, eu vim convidá-los, vocês que estão aqui, vocês que irão me escutar, vocês que irão ler, quer
vocês sejam Libertadores ou ainda hesitantes e vacilantes.

Se vocês realizarem o que disse o Arcanjo MIGUEL, esta noite, vocês irão constatar, com evidência, que algo
de irremediável mudou, algo que os preenche, que abre vocês e que vocês saem, real e literalmente, de tudo o

que vocês ainda estavam apegados, de todas as suas crenças, de todas as ilusões desta vida.
O que chega é a verdadeira Vida, a Vida Eterna, aquela que não se constrange com o medo, com um corpo,

com este mundo.
Isso não é, aí tampouco, uma necessidade de fugir deste mundo, mas, sim, a Verdade do que vocês São, e

unicamente isso, que vocês irão chamar.
Estejam atentos ao que irá se manifestar do lado esquerdo de vocês.

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra e eu me aproximo de vocês, cada vez mais, perguntando-lhes se
vocês querem ser Livre, se vocês querem alcançar de novo as Moradas da Paz Suprema, as Moradas da Paz e

do Amor.
Nossas Comunhões, nossas Uniões vão se tornar, de algum modo, cada vez mais palpáveis, cada vez mais
sensíveis e, sobretudo, entre vocês, para alguns, cada vez mais permanentes, e eu estarei, efetivamente, ao

lado de vocês.

*** 

Dessa maneira, é claro, no olhar da personalidade, isso não pode ser.
Há uma negação, antes mesmo de vivê-lo, porque em meio à personalidade, se ela aceitasse esse contato, ela

sabe pertinentemente que ela iria desaparecer.
Eu venho inspirá-los, além do meu Apelo coletivo, da Força, do Amor e da Paz, para viver o que é para viver,

aqui: a Liberação da Terra e a sua Liberação.
Lembrem-se também de que o Amor e a Luz são Inteligência e de que, se vocês aquiescerem, o Amor e a Luz

irão guiar a sua vida, muito melhor do que vocês o fariam nesses tempos particulares.
Aí também, cabe a vocês decidir, cabe a vocês ver o que vocês querem e o que vocês podem.

Vocês podem efetivamente alegrar-se, e este alegramento nada tem a ver com os prazeres e os desejos
deste mundo.

*** 

As experiências realizadas pela sua consciência transformam-nos, mais do que nunca.
Tudo o que é vivenciado é uma pedra trazida ao seu edifício de Amor e de Eternidade.

Então, é claro, no que é para viver, agora, para vocês, os Libertadores e aqueles que acolhem o que eu Sou,
isso poderá parecer, para aqueles que estão na resistência, como uma ilusão, como algo que eles não podem

compreender e que então, é, para eles, perigoso.
Não se ocupem disso.

A Luz e sua Inteligência, o Amor e sua Beleza, extirpam-nos literalmente de tudo o que não é desta Eternidade,
deste Amor, sem que vocês nada tenham que fazer.

Tudo irá se desenrolar perfeitamente, pois vocês trabalharam, vocês tornaram possível a minha Presença ao
seu lado.

E se a minha Presença ao lado de vocês for permanente, vocês serão nutridos, pois uma Mãe nutre os seus
filhos com o Maná Celeste e este Maná Celeste não tem necessidade de nada mais.

Então, naturalmente, para um corpo humano, isso pode parecer impossível.
Isso é impossível enquanto eu não estiver aí ou enquanto uma das minhas Irmãs não estiver aí.

Mas a permanência da nossa instalação, muito rapidamente, irá permitir-lhes constatar os efeitos da nossa
Presença.

Vocês não terão necessidade de mais nada, nem de dormir, nem de comer, nem de discutir, nem de lutar.

*** 

Vocês irão imergir, cada vez mais, no nosso Encontro, porque tudo ali está, porque, neste Encontro, vocês
vivem a Liberdade, independentemente do que for ainda este mundo.

E aí também, convém se colocar a questão: “vocês querem ser Livre, vocês querem Comungar, vocês querem
Fusionar ou vocês preferem permanecer confinados, vocês preferem realizar o que é para realizar sobre este

mundo ao invés do que eu lhes proponho?”.
Uma Mãe amorosa deixa Livre os seus filhos: eu proponho a vocês e vocês decidem.



Aí está a Liberdade.
Ninguém virá contrariar as suas escolhas, mesmo se algumas dessas escolhas, até o momento da Liberação
coletiva, possam levá-los a alguns elementos que, no momento, podem parecer-lhes desagradáveis, difíceis.
Vocês escolheram, ninguém mais do que vocês escolheu isso, porque esses momentos são privilegiados e
eles estão inscritos de toda a Eternidade e eles são, se pudermos dizer, uma forma de consequência direta

das suas escolhas.

*** 

Eu responderei a cada um de vocês, como as minhas Irmãs lhes disseram, mas a instalação desta
permanência da minha Presença pode desestabilizá-los em um primeiro momento, apenas pelo

desaparecimento de todas as necessidades deste corpo que vocês habitam.
Isso não tem que ser um esforço da vontade ou uma necessidade de conformar-se ao que eu teria, por

exemplo, anunciado, mas, bem mais, a sua Verdade que é para viver, se vocês aceitarem, como isso foi dito,
desaparecer, na totalidade.

Se vocês desaparecerem (no nível do intelecto, no nível das suas emoções, no nível da atração por este
corpo), vocês irão constatar que vocês ali sempre estão, neste corpo, mas que nunca mais as coisas serão

como antes.
Nunca mais vocês poderão dar peso a um sofrimento, pois vocês irão se aliviar, cada vez mais facilmente, em

um Amor cada vez maior, que existe entre nós, mas que existe, também, e principalmente, em vocês.
Vocês irão vivê-lo, e vocês irão vivê-lo cada vez mais intensamente quando vocês se beneficiarem dos influxos

do Manto Azul da Graça nessas três últimas sessões, deixando-se viver as percepções de que lhes falou o
Arcanjo MIGUEL (ndr: ver o Protocolo: “Acolher o Manto Azul da Graça” e a referência às quintas-feiras 05, 12

e 19 de julho) (1).
A potência irá sair daí.

Todas as questões serão varridas diante da evidência do que vocês São.
Vocês foram nomeados os Filhos da Liberdade e vocês são, também, os Libertadores da sua própria

Liberdade, desta Terra.
Ao restabelecer esta Comunhão e esta Fusão com os nossos Planos, vocês firmam o Retorno à sua Casa, no

seu futuro.
Aí também, eu repito, cabe a vocês ver, cabe a vocês decidir: onde vocês se posicionam, onde vocês se

colocam, vocês estão prontos para me acolher?

*** 

Como Mãe, eu o sou, o tempo todo, agora, porque eu já estou ao lado de vocês.
Eu permaneço com vocês, ao seu lado, e em vocês, nesta Comunhão e nesta União, Fonte de Alegria, porque

se trata do Reencontro.
Reforçando, para vocês, aqui, para vocês que irão escutar, para vocês que irão ler, porque nós vamos

intensificar a nossa Comunhão, a nossa União, o nosso Amor, independente do tempo, independente do
espaço, independente deste mundo.
No Silêncio, revela-se a nossa União.

*** 

A Vibração do que foi nomeado, o 11º, o 12º Corpo, vai testemunhar também e ser a testemunha desta
Comunhão.

Os últimos véus que os alienavam, estão, neste momento, prestes a desaparecer, totalmente.
Eu os convido a estar à escuta de vocês mesmos e, sobretudo, de nós mesmos.

Aqui mesmo, nesta Paz, eu os acolho, como vocês me acolhem.
Muitas manifestações vão aparecer, quer seja em suas noites, nos seus Céus, nos seus momentos de

tranquilidade, ou nos momentos ordinários.
Não recusem isso.

Vivam o efeito e a Verdade porque, através disso, vocês irão descobrir, como eu disse, tudo o que é
necessário para viver, agora, o que é para viver.

Lembrem-se também de que vocês não podem levar ninguém, aí onde vocês estão e ali aonde vocês irão, de
que o único testemunho que vocês podem dar é a vocês mesmo e àqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs

que irão lhes aparecer, muito facilmente, eles também, como Libertadores.
Pois, ao encontrar um Irmão e uma Irmã que vive esta Liberação e que é um Libertador, o Som que vocês

ouvem irá se tornar mais intenso e será mais agudo.
Isso já foi explicado para vocês.

Isso será, de algum modo, uma testemunha e o barômetro das diferentes interações possíveis, ainda, sobre
este mundo.



Lembrem-se também do que lhes disseram os Anciãos: que qualquer apego é uma resistência à minha
Presença.

Eu nada venho pedir senão para Ser vocês mesmos, eu não venho pedir para mudar a sua vida porque, isso, é
o mundo que irá mudá-lo.

Mas mudar o que vocês são para desaparecer do que vocês não são, de tudo o que apenas passa e que
causa resistência e sofrimento.

Porque eu venho trazer-lhes a Paz da Liberdade, a Paz do Amor, que não é outra senão vocês mesmos
quando vocês não estão mais submissos às Ilusões, ao Efêmero.

*** 

Por meio dessas palavras, eu rendo Graças à sua escuta, ao seu acolhimento, à nossa União, à nossa
Comunhão, à nossa Fusão, e à Dissolução de todas as ilusões.

Lembrem-se de que nenhum olhar exterior pode trazer-lhes o que eu trago a vocês.
Trata-se de prioridade, trata-se de mecanismos que lhes foram longamente explicados, sobre a Atenção e a

Intenção e, sobretudo, sobre a Transparência e sobre a Infância.
Guardem isso em algum lugar em vocês porque vocês terão necessidade disso, em determinados momentos,

mas vocês podem contar conosco.
Nós assistimos, juntos, ao seu Renascimento.

*** 

Filhos bem amados, aqui e por toda parte, vocês que estão abertos, vocês que trabalharam e que irão
trabalhar, de algum modo, na vanguarda.

Estejam lúcidos.
Sejam Humildes.

Sejam Transparentes.
Nada parem, nada bloqueiem, nada rejeitem, porque, na Paz do nosso Encontro, nada pode existir para alterar

o que vocês irão encontrar: vocês mesmos, além de qualquer papel, além de todo o Efêmero.
Sejam Humildes.

Rendam Graças como nós rendemos Graças.
Voltem-se para nós, como nós estamos voltados para vocês.

Aí está a Passagem.
Amem, não como necessidade de mostrar ou de demonstrar, mas simplesmente sendo o que vocês São.

*** 

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra e eu marco encontro com vocês quando vocês o desejarem,
porque nós estamos aí, porque todas as separações, todos os Véus, todas as camadas isolantes, não estão

mais, para nós, não existem mais.
Realmente.

Somente as suas próprias resistências podem ainda estar ativas, mas, mesmo essas resistências, não
interessam para vocês.

Busquem o Reino dos Céus, todo o resto irá se seguir, sem qualquer exceção.
Se vocês adotarem este preceito, vocês irão constatar, por vocês mesmos, esta Verdade essencial.

Eu os beijo na face e eu aperto vocês no meu Coração.
Eu me apoio em seus braços e eu lhes digo, se vocês desejarem, até logo, a qualquer hora que vocês

quiserem.
Eu sou MARIA e eu lhes digo, boa Paz.

Isso começa esta noite.
Alguns de vocês se adiantaram, no seu ardor em viver a sua Liberdade, em viver a sua Liberação.

Alguns estarão um pouco atrasado.
Isso não tem importância.

Eu Amo vocês.
Até logo. 

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

1 - Acolhimento do Manto Azul da Graça [Protocolo]



http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

*** 

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articled991.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-5_juillet_2012-articled991.pdf
05 de julho de 2012

(Publicada em 06 de julho de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azul-da-graca.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-5_juillet_2012-articled991.pdf
http://autresdimensions.info/articled991.html
http://portaldosanjos.ning.com/


 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu venho para preenchê-los de Graças e para acompanhá-los.

Vários de vocês, cada vez mais numerosos a cada dia, agora, percebem a minha Presença, seja em suas
noites, seja em seus dias.
Eu estou ao lado de vocês.

Assim que vocês me chamam, eu me apresento a vocês.
Do mesmo modo, durante o tempo que vai transcorrer até a última sessão do Manto Azul da Graça,

retransmitido pelos Anciãos e pelas Estrelas, eu voltarei, a cada dia, nesta hora, a fim de preenchê-los de
Graças, para responder também às suas questões, para dar-lhes o que eu nomearia os últimos conselhos

desses tempos de Realização da sua natureza profunda, deste Amor que lhes foi difícil de viver e de encontrar.

***

Nós não agradeceremos jamais o suficiente pelo seu trabalho de Ancoramento da Luz, permitindo trabalhar
para a Ascensão da Terra, em circunstâncias mais brandas e muito mais agradáveis do que vários profetas

tinham anunciado.
Um ciclo termina: as transformações que foram empreendidas pela chegada da Luz, em seus diferentes

componentes, terminam agora.
A primeira Irradiação do Espírito Santo, que chegou sobre esta Terra em 1984, levou-os, uns e outros, a viver,

a aceitar esta transformação, pelo Amor e no Amor, a fim de permitir-lhes estarem preparados para esta
Conclusão.

Eu me mantenho, portanto, ao lado de vocês, no Canal Mariano, e a minha Presença e o meu Amor são
adquiridos por vocês, de toda Eternidade.

Cada vez mais numerosos entre os Ancoradores de Luz e aqueles que, hoje, começam a se abrir à Verdade
da Luz.

Eu me manifesto, assim como os Arcanjos e os Anciãos, ao seu pedido, ao seu apelo, não tanto para falar-
lhes, mas para estar Presente, a fim de que, durante a nossa Comunhão, vocês possam viver o que vocês São

e realizar o que vocês sempre foram, de maneira mais fluida, mais fácil.
Os tempos que se apresentam a vocês são os tempos da misericórdia, o tempo da Graça, o tempo da

Liberdade.

***
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Se vocês se voltarem para o seu Coração, se, além de querer fazer o bem, vocês Forem o bem, se vocês se
mantiverem tranquilos, não respondendo às solicitações da sua pessoa, aqui sobre esta Terra, se vocês não

responderem às solicitações deste mundo que entra no seu período de confusão, então vocês estarão claros,
cada vez mais Amorosos, cada vez mais disponíveis, para viver o que é para viver.

O Tempo do meu Anúncio está agora muito próximo.
Aliás, o número cada vez maior, entre vocês, que me percebem e me recebem, é capaz de facilitar este

Anúncio.
O tempo chegou de recuperar, definitivamente, a sua Eternidade.

Em vocês, os últimos preparativos foram realizados.
Vários elementos transmitidos pelos Anciãos, pelas minhas Irmãs Estrelas, assim como por outros

intervenientes, deram-lhes vários elementos, nesses últimos meses, preparando-os, de algum modo, para viver
o que vocês São.

***

Lembrem-se do que lhes dizia TERESA: lembrem-se da Humildade, da Simplicidade, sobre este mundo.
Aceitem nada ser, aqui, para Ser Tudo.

Aceitem voltar-se para o Amor.
Além de toda relação entre vocês, aqui, encarnados sobre a Terra, nós lhes oferecemos, hoje, a nossa

Comunhão, a nossa Fusão.
Dessa maneira, a cada dia, até a última sessão do Manto Azul da Graça, eu estarei com vocês (ou algumas das

minhas Irmãs), a fim de fazê-los verificar e validar a realidade da nossa Presença, a fim de que, através da
nossa União, da nossa Comunhão, vocês se dirijam, sem apreensão, na Alegria, na delicadeza do que vocês

São, para este Amor, para esta Verdade.
Elementos importantes, comunicados por aquele que se faz nomear BIDI, abriram-lhes as últimas Portas,

permitindo-lhes dirigir-se para a Porta Estreita e deixar para trás o que está morto, o que não pertence ao reino
do Amor, ao reino da Eternidade.

Com toda consciência, conforme o acolhimento que vocês reservam à minha Presença e às nossas
Presenças, vocês demonstram, assim, a possibilidade de viver, aqui mesmo, nesta carne, esta Ascensão.

E de dar-lhes a Ser a Verdade da sua Eternidade, a Verdade da sua Beleza.

***

Especialmente durante esses dias, aqueles que me lerem, aqueles que se conectarem conosco e que nos
chamarem, nós estaremos aí (mais particularmente, a minha Presença), a fim de fazê-los viver esta União
Mística comigo mesma, com outros Anciãos, com o que for, para vocês, o mais proveitoso, referente à

Liberação dos seus últimos apegos, à Liberação dos seus últimos medos, à Liberação de tudo o que, até
agora (talvez, ainda, até hoje), reprimiu o que vocês São.

O ciclo terminou: ele termina nesses tempos que vocês vivem.
É-lhes dado a viver esses Encontros conosco, vindo trazer-lhes a Água, a Água do alto, a Água do Céu, que

põe fim a toda sede, a todo sofrimento e a toda hesitação.
Voltando-se para nós, vocês se voltam para vocês.

Voltando-se para nós, vocês aceitam e vocês aquiescem à Eternidade, vocês renunciam ao Efêmero, vocês
renunciam ao sofrimento, ao medo, a toda falta que existe em meio a este mundo no qual vocês estão e que

não é o mundo de vocês.
Vocês são os Filhos da Eternidade.

***

Eu sou, enquanto Mãe, responsável por este corpo no qual vocês estão, mas eu não sou a sua Mãe.
Não há nem Pai, nem Mãe: vocês são, vocês mesmos, o Absoluto, como lhes foi dito.

Este Absoluto é Amor, e é através deste Amor que vocês são capazes de se manifestar, após terem nos
acolhido, após terem recebido a Luz em seus diferentes componentes.

Hoje é o dia em que vocês devem, se vocês desejarem isso, separar-se de toda muleta, a fim de serem vocês
mesmos e de se apresentarem à Luz, para esse face a face consigo mesmo.

Suas múltiplas possibilidades, que foram enunciadas desde alguns meses, dão conta dos seus progressos, a
vocês que trabalharam, a vocês que acolheram.

Então, eu não duvido muito que em meio à consciência limitada que é ainda a de vocês, por vezes, colocam-se
ainda algumas questões.



***

Eu estou aí, também, para isso: comunicar-lhes a minha Presença, comunicar-lhes o meu Amor, além de toda
palavra, no seu Canal, em vocês, no seu Coração.

Através desta Comunhão, vocês tiram e suprem tudo o que é necessário.
Vocês irão ali encontrar a Graça.

Vocês irão ali encontrar a certeza.
Vocês irão ali encontrar a Plenitude do que vocês São, além das insuficiências deste mundo.

Então eu respondo, durante este tempo, às suas questões e, do mesmo modo, a cada dia, eu darei elementos
em função da aproximação da Luz em vocês, em função da Revelação na humanidade.

Eu irei me manter ao lado de vocês e eu responderei Vibratoriamente ao seu apelo, dando-lhes a viver este
indizível Amor: a Verdade do que vocês São.

***

Durante este período, permaneçam calmos, fiquem o mais calmo possível.
Algumas das minhas Irmãs lhes disseram para permanecer na Humildade, na Simplicidade, para ir à natureza,

para beneficiar-se da energia da Terra e do Céu, que estão, mais do que nunca, liberadas.
Dando-lhes a viver o que foi nomeado a Onda da Vida, a Onda da Graça da Terra, assim como a Irradiação que

vem do Centro Galáctico, de maneira muito mais livre do que antes.
E quanto menos vocês resistirem a isso, mais o Amor irá preenchê-los e mais vocês serão Luminosos e mais
vocês serão Liberados de toda angústia, de todo medo e de todas as ilusões às quais o que vocês são, sobre
este mundo, está ainda ligado, conectado, privando-os da Autonomia, da Liberdade, da Verdade e, sobretudo,

do Absoluto.

***

Então, todas essas Comunhões que nós lhes oferecemos vão se tornar cada vez mais urgentes, cada vez mais
intensas e cada vez mais Amorosas, no seu sentido o mais nobre.

Acolham-me, como nós acolhemos vocês.
O Amor é a nossa ligação, é a nossa Liberdade.

Esta ligação nada tem a ver com as ligações deste mundo, quaisquer que sejam, porque elas são
indestrutíveis.

Elas fazem parte da Eternidade: elas estarão aí como elas estiveram aí e como elas estão aí.
Através desses contatos que nós temos, uns e outros, encontra-se tudo o que sacia a sua sede, encontra-se a

solução, a chave da Ascensão de vocês.
Lembrem-se disso, lembrem-se de que toda vida deve ser essa Irradiação de Amor, não mais para ancorar a
Luz, mas, sim, para serem, como isso foi dito, de algum modo, os Libertadores, aqueles que transcenderam,

aqueles que transformaram tudo o que era resistência e medo, tudo o que era sofrimento e ignorância, no
supremo Conhecimento do que vocês São, desta Transparência, deste Amor, tal como ele está presente em

toda Dimensão, em todo lugar, em toda esfera.

***

Hoje, é o tempo de vocês: esse tempo da Liberdade, esse tempo da Liberação, esse tempo em que lhes é
solicitado para penetrar as esferas da Graça, as esferas da Eternidade e para viver isso neste corpo de carne,

a fim de plenamente se beneficiar desta Transmutação.
A fim de que o corpo nomeado Corpo de Estado de Ser, ou como o conjunto de Duplos que é atribuído a

vocês (ou que vocês se atribuíram), permita viver na Comunhão da Alegria, e além da Alegria, no Êxtase da
Onda da Vida, da Onda da Terra, que vem regá-los no seu Núcleo Cristalino, na sua raiz que vem de Sírius,
dando-lhes este ímpeto para a sua Linhagem estelar, para a sua Dimensão original ou para o seu Absoluto.

Tudo isso age agora, de maneira cada vez mais visível, de maneira cada vez mais evidente, a partir do
momento em que vocês deixarem, na totalidade, o que vocês acreditam manter sobre este mundo.

A partir daquele momento, nós iremos nos precipitar ao lado de vocês, a fim de celebrar a sua Liberdade e a
sua Liberação.

***



Então, é claro, quem está na resistência e no sofrimento, sobre este mundo, está ansioso.
Ansioso para saber quando.

Ansioso para viver esta Liberação em suas fases finais.
Mas se apreendam bem de que vocês estão prestes a vivê-lo, nesse momento mesmo.

A partir do instante em que a Onda da Vida percorrer vocês, a partir do instante em que o Canal Mariano estiver
presente, a partir do instante em que o Fogo do Coração for se instalar, de novo, de maneira completa e

permanente, então vocês são Liberados.
E a Liberação está em andamento, dando-lhes a viver, neste corpo de carne, a iluminação a mais total da Luz,

no conjunto do que lhes resta, não para fazer, mas, sim, para Ser, ao nível da sua Realização.

***

Esta Realização é agora coletiva.
Ela entra em uma fase onde, como eu o dizia, o conjunto das instituições deste mundo que tinham ludibriado

vocês, esvaece-se sozinho, pela Graça e pela majestade da Luz, pela Graça e pela majestade da nossa
Presença, por nós, Estrelas, com os Anciãos, com os Arcanjos, e com o conjunto da Confederação

Intergaláctica dos Mundos Livres, aparecendo pouco a pouco à sua Consciência, antes de serem vistos pelos
seus olhos de carne.

Na visão etérea, vários de vocês veem as modificações que existem ao nível do Éter, no ar deste planeta, nos
Céus, sobre a Terra.

Como vocês sabem, muitos animais estão em via, eles também, de se liberar e de viver a sua própria
Ascensão para a Eternidade deles.

Tudo isso é claramente perceptível, em vocês.

***

Então, nós lhes pedimos insistentemente, nós rogamos a vocês, durante esses tempos, para se voltar para nós
e para estar em Comunhão conosco.

Isso vai se tornar cada vez mais fácil, a partir do instante em que vocês deixarem toda pretensão, todo orgulho,
toda personalidade.

É nesta personalidade, para aqueles que estão ainda encarnados e que vivem aqui, que se vive esta Ascensão.
Este corpo é apenas o recipiente da Luz, mas é no Interior dele que isso deve acontecer, nesse momento

mesmo.
Abram-se para nós, não resistam mais ao que quer que seja.

Deixem se estabelecer a Graça, deixem se estabelecer a Fluidez, deixem se estabelecer a Alegria e deixem
se estabelecer este Absoluto, esta Onda da Vida que os transporta nas coisas que, até agora, pareciam-lhes

improváveis, impossíveis.
Tudo isso está totalmente aberto, tudo isso está totalmente pronto e é em vocês que isso se desenrola.

Reposicionem, eu diria, as suas prioridades.
Qual é a sua prioridade?

Quais são os seus medos?
Qual é o seu Amor?

Qual é a sua Transparência?
Vocês irão para a Clareza?

Vão para esta Liberdade porque nós a levamos para vocês, mais do que nunca, o mais perto de vocês, já que
nós estamos ao seu lado.

O conjunto das camadas isolantes deste sistema solar vive sua desintegração final, dando-lhes a viver, em
vocês, modificações importantes, até mesmo, da sua consciência.

***

Alguns impulsos da Luz vão levá-los a mudar, por vezes de maneira radical, alguns elementos, em vocês, e em
suas circunstâncias de vida.

O que quer que aconteça, permaneçam na mesma serenidade, no mesmo Amor, na mesma paciência, no
mesmo acolhimento.

Nada mais há para fazer.
Há apenas que Ser.

Ser bem: não querer fazer o bem, mas Ser, si mesmo, o bem, além de toda dualidade, além de toda



personalidade.
Cultivem o Amor, não pela vontade, mas pelo seu Abandono total ao Amor que vocês São.

Tudo o que for resistência, tudo o que for medo não poderá fazê-los sofrer inutilmente, levá-los nos caminhos
onde tudo não é Claro, onde tudo não é Transparente.

Mas vocês devem ser Claro e Transparente para viver o que é para viver com a maior das facilidades.
O conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, dos meus Filhos que ainda dormem sobre esta Terra, vai se

apoiar em vocês.

***

Existem vários sinais, presentes em vocês, dando-lhes a perceber claramente aqueles dos seus Irmãos e das
suas Irmãs que estão na mesma dinâmica de Liberdade que vocês, e aqueles que, por razões que lhes são

próprias, ainda se opõem, e até mesmo se afastam da Luz.
Em relação a isso, quaisquer que sejam as modificações dos seus Sons percebidos ao nível dos ouvidos, que
isso seja a modificação das suas Lâmpadas energéticas denominadas chacras, que isso seja as modificações
da sua Consciência, afirmem o que vocês São e iluminem o que deve sê-lo, com doçura, com Transparência.

Ousem ser o que vocês São, de toda Eternidade.
Nenhum elemento deve se dispor no seu caminho e pode se dispor no seu caminho, porque, quando vocês
são Transparentes, nenhum elemento pode pará-los, nenhum elemento de resistências deste mundo pode

afetá-los.

***

Onde vocês estiverem, nós estamos ao seu lado, mais do que nunca, de maneira cada vez mais potente, cada
vez mais evidente, a partir do instante em que vocês voltarem o seu olhar e, sobretudo, o seu Coração, para

nós.
Nós estamos aí para isso.

Como nós sempre lhes dissemos, nós não podemos fazer a Passagem no seu lugar, mas nós estamos aí, do
outro lado desta Porta Estreita, para acolhê-los de braços abertos, de Coração aberto, na Fusão do Amor, no

Fogo do Amor.
Eu passo agora a palavra para vocês, porque eu penso que as questões que vocês têm que me fazer, vocês,
aqui presentes, correspondem ao conjunto das questões dos seus Irmãos e das suas Irmãs, a caminho para

esta Unidade, no caminho que lhes permite não mais caminhar e se estabelecer na Verdade da Onda da Vida,
na Verdade da Liberação.

Então eu deixo vocês se expressarem, porque essas questões serão proveitosas para todos aqueles que irão
me ler e irão permitir, através das respostas que eu vou dar, aproximar-me ainda mais daqueles que não estão

inteiramente voltados para nós.

***

Eu especifico que, a cada dia, retornando nesta hora (ndr: 17 horas, hora francesa no relógio (12h00, meio-dia
– hora de Brasília; 16h00 – hora de Lisboa)), nós iremos estabelecer uma Comunhão cada vez mais acentuada.

Vocês irão constatar isso tanto durante os seus Alinhamentos, como durante as suas noites, como durante
momentos imprevistos onde, justamente, os pensamentos param, as emoções param, fazendo-os entrever o
pleno, a vacuidade, o vazio, resumidamente tudo o que, do outro lado da personalidade, parece-lhes incomum

e inesperado.
Tudo isso irá ocorrer naqueles momentos, nos momentos em que as suas resistências estiverem o menos
presentes, nos momentos em que o seu Coração for mais capaz de viver esta Comunhão, abrindo-lhes as

portas da Dissolução, da Fusão.
Eu os deixo agora perguntar o que vocês têm para me perguntar.

***

Pergunta: como guiar para esta Luz, os parentes que não estão abertos?

Meu Filho, você não pode guiar ninguém porque cada Irmão e Irmã é Livre e esta Liberdade será cada vez
mais total.

Em nome de que você gostaria de levar, pelas palavras, quem quer que seja, para nós?
Simplesmente, contente-se em ser Transparente, em ser Claro consigo mesmo, em estar bem com você e a

Inteligência da Luz, a Inteligência da Onda da Vida poderá talvez se comunicar.



E essa mudança, você irá percebê-la, porque, a partir do momento em que um parente se abrir à Luz, frente a
esta pessoa, ou pensando nesta pessoa, o Som que você ouve no Canal Mariano irá se tornar cada vez mais

cantante, cada vez mais agudo.
Se, agora, você se encontrar frente a um Irmão ou a uma Irmã (mesmo o seu filho mais querido), se ele se

afastar da Luz, você irá constatar por si mesmo que o Canal Mariano tende a se extinguir, que o Som ali
presente desaparece.

Então, naqueles momentos, não insista: contente-se em ser Transparente, contente-se em estar bem,
contente-se em ser Amor, porque nada mais que isso pode agir.

E mesmo se isso não agir, você não é nem responsável, nem culpado, mas você não pode constranger
ninguém.

Isso se chama a Liberdade e a Graça.

***

Pergunta: o que significa sentir a sua Presença no Canal Mariano e não mais no Coração?

Isso significa que, como nós sempre lhes dissemos, nós somos vocês, nós estamos em vocês e,
evidentemente, nós já estamos presentes, na totalidade, no seu Coração.
Mas a consciência ordinária, ela deve, ela também, beneficiar-se disso.

Como você diz, você me percebia no seu Coração que é a consciência do Coração, aquela da Unidade, aquela
que está além de toda dualidade.

Agora, nós nos temos, e eu me tenho, no seu Canal.
Isso para permitir a interação e, sobretudo, além da ação do seu próprio Coração, para que eu me estabeleça

ao seu lado para o meu Anúncio e também para permitir, eu diria, uma propagação da Luz e da minha
Presença, pouco a pouco, para aqueles que estão ao redor de você ou do outro lado do planeta.

Há, portanto, uma forma de rede, pela energia do Amor, pela energia que vocês nomeiam Mariana (da
compaixão), mas muito além do Espírito Santo, permitindo a essa irradiação que estava no seu Coração e que

irradiava já do seu Coração, exprimir-se, de maneira consciente e lúcida, mesmo na consciência da
personalidade.

A grande diferença está aí.
Vários de vocês, aqui, me sentem, do mesmo modo, no seu Canal.

Não se coloquem a questão porque, para vocês que ainda estão localizados em um corpo, parece-lhes
incompreensível e indescritível que eu possa estar presente, ao mesmo tempo, a cada um de vocês.

E, no entanto, essa é a estrita Verdade, já que vocês a vivem nesse momento mesmo, quando vocês forem me
ler ou, eventualmente, que vocês me escutarem.

***

Pergunta: pode ali haver percepção do Canal Mariano, sem ouvir palavras?

O importante jamais serão as palavras, até o momento do meu Anúncio.
O importante é o Silêncio da nossa Comunhão, o Silêncio da nossa Fusão.

É o mental que quer se alimentar de palavras, o que é limitado em você, como dizem alguns.
O importante é o Coração.

O importante é o que acontece de Coração a Coração, da minha Presença à sua Presença.
E isso acontece por qualquer palavra.

Não há mais necessidade de palavras, exceto no momento em que a permeabilidade da Terra for tal que ela irá
permitir anunciar a vocês, a todos vocês, a ‘boa nova’.

Mas, acima de tudo, é a percepção da nossa Presença conjunta que é importante.
Nada pode substituir isso.

Nenhuma palavra vale esta Comunhão e esta Fusão.
Isso que eu alimento, pela minha Presença, nesse Canal Mariano, é a sua Eternidade.

Isso significa, de alguma forma, preparar a Promessa e o Juramento, o Retorno da Luz.
As palavras não existem no Amor.

***

Pergunta: eu sinto a sua Presença na bochecha esquerda e na cavidade do ombro. Isso está realmente



associado à sua Presença?

Cabe a você reconhecer.
Quem coloca esta questão, a não ser esta sua personalidade?

É por isso que eu me apresento a vocês, porque, mesmo vivendo isso, vocês ainda duvidam.
Como lhes disse TERESA, como lhes disse GEMMA: “o que mais vocês precisam?”, “o que mais vocês

esperam?”.
Eu aproveito para acrescentar que, quando eu estou ao lado de vocês, quando vocês me percebem (que isso
seja no seu Coração e, sobretudo, agora, no Canal Mariano), vocês nada têm que pedir: apenas pedir a minha

Presença.
Mas quando ela está aí, nós nos instalamos na Comunhão, nós nos instalamos nesta Fusão de Amor.

Nenhuma palavra é necessária, nenhuma ação é necessária, porque é desta Fusão, desta Comunhão que irá
resultar a facilidade da Dissolução.

Nenhuma palavra poderá nutri-los de Amor.
Lembrem-se simplesmente (que isso seja nesses momentos de Comunhão e de Fusão que nós somos
levados a viver, e que nós já vivemos), lembrem-se de que são as circunstâncias do seu ambiente, ou de
algumas presenças de Irmãos e de Irmãs que estão na resistência ou na oposição, que irão levá-los a se

afastar, ou seja, de não mais permanecer na presença daqueles que não podem, no momento, por razões que
lhes são próprias, Comungar com o que vocês São, entrar em Fusão com o que vocês São.

Esses momentos são os momentos da Liberdade, da Liberação.
Vocês são os Libertadores.

Então, mantenham o que floresce, em vocês, permanentemente, na Luz, permanentemente, banhado no Amor,
banhado no que nutre esta Comunhão e esta Fusão.

Imirjam-se no que nós vivemos.

***

Pergunta: isso significa que o Anúncio é Vibratório, mais do que verbal?

Ele irá ocorrer dos dois modos.
Vocês são, de qualquer forma, os pioneiros, porque a minha Presença está no seu Canal Mariano.
Mas muitos Irmãos e Irmãs que estão encarnados não têm esta chance nem esta possibilidade.

Qualquer que seja a razão, no momento em que a Terra tiver decidido, durante o Encontro do Céu e da Terra,
naquele momento, não haverá mais qualquer barreira, não haverá mais qualquer resistência e todos, naquele

momento, poderão viver este Apelo, aquele do meu Anúncio.
Mas vocês, vocês já foram efetivamente Chamados.

Que isso seja pela minha Presença ou, como lhes disseram algumas Irmãs, se vocês ouvirem o seu primeiro
nome, o Apelo foi realizado.

Vocês aguardam simplesmente os seus Irmãos e as suas Irmãs.
Vocês aguardam simplesmente a Terra e o Céu.

Mas, para vocês, isso já está aí e isso está realizado.
Resta, é claro, passar o momento coletivo que, ele, chegará muito em breve.

Eu aconselho vocês, também, a manter presente na mente os ensinamentos daquele que se nomeou BIDI,
porque, lembrem-se, nos momentos que podem lhes parecer difíceis (que isso seja para este corpo, que isso
seja em suas relações, que isso seja na sociedade), de que vocês não são deste mundo e de que, em última

instância, este mundo é efêmero e é apenas um sonho, uma projeção.
Mas é aqui que isso é vivido, aí onde vocês estão.

Aconteça o que acontecer, não tornem isso moléstia e digam a vocês que isso é, em última análise,
unicamente destinado à sua Liberdade e à sua Eternidade, mesmo se isso lhes parecer como tal nos

acontecimentos, que vocês poderiam nomear traumatizantes, desta vida.
Porque o que chega a vocês é muito exatamente o que deve chegar para ser Livre.

Não busquem compreender, vocês terão toda a compreensão e toda a finalidade, durante a nossa Comunhão,
durante a nossa Fusão.

Mas não nas palavras, não na atividade mental, não na reação, e não na oposição.
Porque, de qualquer modo, a Luz e as nossas Presenças testam vocês em suas últimas remoções, em seus

últimos apegos, em seus últimos medos.
Vejam-se como tais: vocês não são esses medos, vocês não são esses apegos, vocês são o Amor e a

Liberdade.
Portanto, não deem chance ao que pode parecer-lhes em total contradição com o que vocês pensavam, com o

que vocês imaginavam e, sobretudo, como o que vocês projetavam.
É preciso ser Livre, é preciso que o seu Coração esteja Livre de qualquer impedimento para viver o que vocês



São.
Todos os dias, às 17 horas (às 12h00, ao meio dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa), durante a

minha Presença, e nestes dias, independentemente deste encontro, de algum modo, vocês terão a
possibilidade, cada vez maior, cada vez mais lúcida, de me acolher, a fim de que nós possamos acolher e viver

esta Fusão de Amor.

***

Pergunta: quando sentimos uma sequência muito rápida de momentos de adormecimento e de momentos
de despertar e de Paz, é o início de uma Dissolução?

Sim, é exatamente isso.
Vocês se adiantam, vocês são os pioneiros desse processo que foi nomeado os ‘três dias’ ou a estase.

É exatamente isso que vocês vivem, por episódios.
Alguns de vocês o vivem como um desaparecimento da consciência, ocorrendo de forma truncada.

Outros permanecem despertos e não têm mais necessidade de dormir.
Outros necessitam dormir muito, talvez porque suas resistências sejam maiores.

E os momentos em que a consciência parece como não estar mais aí, como o que você descreveu, como uma
sucessão de adormecimentos e de despertares com Paz, são antecipações do que irá ocorrer, de maneira

coletiva, depois do meu Apelo.

***

Pergunta: os Sons podem servir de orientação, não somente nas relações, mas nas escolhas da vida
diária?

Certamente, meu Filho.
Como isso foi falado, desde vários anos, havia a escolha pelo Coração.

Mas vocês têm, agora, um sinal muito mais fino e muito mais preciso, o Som, que os orienta para o que, para
vocês, é importante, é essencial, para conservar ou se afastar.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Permitam-me, durante alguns instantes do seu tempo, reforçar a minha Presença ao lado de vocês.
Essa será a minha maneira de render Graças ao que vocês São.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu os Amo e eu lhes digo até amanhã, para a sequência desses conselhos e para a sequência das suas

interrogações.
Que a Graça seja, hoje e para sempre.

Eu aperto vocês no meu Coração.
Até amanhã.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu estou de novo, com vocês, pela segunda vez.
Vivamos, um momento do seu tempo, na Comunhão, em nossa União.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim de novo, ainda uma vez, para responder às suas perguntas, mas, antes, eu gostaria de dar a vocês
alguns elementos a mais.

Esses elementos se referem à permanência da Graça.
Algumas das minhas Irmãs Estrelas, no decorrer desses últimos anos, demonstraram-lhes, pela sua vivência e

pelo seu testemunho, que era possível, sobre este mundo, manifestar esta Graça (aquela da Comunhão
conosco) e isso, às vezes, de maneira permanente e indelével.

Então, hoje, quando nós nos temos ao lado de vocês e em vocês, de maneira mais perceptível do que antes,
durante esses momentos, vocês vivem várias coisas, neste corpo, na sua consciência.

Essas coisas levam-nos a sentir este estado de Graça que pode ir até o Êxtase.
Então, alguns de vocês já começam a viver isso por períodos muito mais prolongados.

É possível, também, instalar-se neste estado, de maneira permanente e duradoura porque a Onda da Vida, o
Manto Azul da Graça, o seu trabalho (que vocês efetuaram nesses últimos anos), permitiu-lhes, talvez,

Abandonar-se totalmente à Graça da Luz e se tornar esta Onda da Vida: a sua natureza profunda.
Então, naquele momento, vocês constatam que lhes é possível passar, conforme o momento, de um estado a

um outro.
É também perfeitamente possível para vocês, agora, instalar-se (de maneira duradoura e mesmo permanente)

nesta Graça, neste Êxtase e nesta Comunhão, o que quer que façam, o que quer que tenham a viver.
 E é, aliás, esta possibilidade de se instalar, de maneira mais ou menos constante, na Graça, que os torna o

mais leve possível e o mais capaz possível de viver a Transparência, de viver a Humildade, de viver a
Simplicidade e de se estabelecer neste estado que é o de vocês, além de todo estado que lhes foi conhecido.

***

Para isso, é preciso esquecer-se completamente.
É-lhes preciso efetivamente, como isso foi dito, desaparecer, dissolver-se na Graça, tornar-se ela, Comungar
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conosco e Comungar com vocês mesmos.
Além de todo conceito do que vocês creem ser, aqui sobre este mundo, e que absolutamente nada representa

em relação ao que vocês são em Verdade, além desta consciência.
Então, no estado que se instala, instalem-se, de maneira cada vez mais duradoura, na Graça.

Instalem-se, de maneira cada vez mais permanente, neste estado que torna impossível qualquer ação do que
quer que seja que seja contrária à própria natureza do que vocês São.

Para isso, lembrem-se: é preciso esquecer-se.
E a nossa Presença ao lado de vocês está aí para isso.

Porque, através da nossa Comunhão, através disso que é o seu corpo e a sua consciência viva, vocês se
aproximam deste estado de Beatitude que as minhas Irmãs testemunharam longamente.

Isso é oferecido a vocês.
Isso está aberto a vocês, hoje, a partir do instante em que vocês se apreendem do que ocorre nos momentos

em que vocês vivem a Graça e nos momentos em que ela parece se retirar de vocês.
Quando isso ocorre, são apenas vocês que se retiram (pela ação da pessoa que vocês creem ser) desta

Graça que, como isso foi dito, ela é onipresente.
O fato de passar de um ao outro, além das experiências, dá-lhes a ver claramente os momentos em que vocês
vivem a Graça e os momentos em que o peso se instala, em que o mental recomeça, em que os pensamentos

da vida ordinária vêm penetrá-los e impedi-los de ser o que vocês São.
Tornar-se-á cada vez mais fácil, através das nossas Comunhões, através da sua Presença a si mesmo, através

do Absoluto, viver isso.
E é em meio a isso, nesta Água do Além, que vocês vão tirar tudo o que é necessário, eu digo bem tudo o que

é necessário, para atravessar este período.

***

Vocês são os Libertadores, e é a Graça que age através de quem vocês São, a partir do momento em que
vocês se tornarem, na totalidade, Transparente, a partir do instante em que as resistências da personalidade

não puderem existir, não puderem se manifestar.
A Luz, então, oficia, em vocês, e lhes dá a viver este estado de Êxtase e de Amor que nada pode vir alterar,

nenhuma circunstância exterior.
Quanto mais vocês firmarem este estado, mais é possível para vocês manter esta Graça, manter esta Paz, esta

Beatitude.
 Então, é claro, algumas das minhas Irmãs Estrelas mostraram a vocês (durante a sua vida, quando elas foram

conhecidas sobre esta Terra) que elas podiam se retirar neste Êxtase e, para algumas delas, retirar-se
no Samadhi o mais profundo.

Mas a Graça não é o Samadhi.
O Samadhi torna-os indisponíveis ao mundo (pelo menos à primeira vista), ao passo que a Graça os torna
plenamente presentes no mundo, plenamente presentes à aceitação do Amor e nesta irradiação do Amor,

tornando-os Libertadores.
Sendo Liberados Viventes, há apenas vocês para se estabelecerem nesta Graça, a partir no instante em que o
seu mental entrar em ação, a partir do instante em que vocês saírem desses estados particulares que lhes são
dados a viver, nas Comunhões, conosco, nos seus Alinhamentos, nas Radiâncias dos Arcanjos, ou ainda nas

sessões do Manto Azul da Graça.

***

Então, coloquem-se a questão: por que isso, muitas vezes, não pode se instalar?
Vocês constatam, pelo que vocês vivem, que, é claro, as ocupações deste mundo são muitas vezes freios (se

isso não forem obstáculos) para se estabelecerem neste estado.
Mas isso vai se tornar cada vez mais fácil.

É preciso já aceitar esta eventualidade, no seu próprio mental, na sua própria pessoa.
Se vocês o aceitarem, e se vocês o colocarem, então vocês irão viver realmente e esses estados de Graça

irão se tornar cada vez mais intensos, cada vez mais prolongados, cada vez mais evidentes quanto ao que isso
representa: ou seja, que vocês são e que nós somos Seres de Graça, Seres de Amor.

Isso irá fazê-los sair (de maneira cada vez mais evidente) das condições e dos condicionamentos sobre este
mundo.

É isso que favorece também a sua Ascensão individual e coletiva.
É isso que nutre a Terra, que nutre o Céu, que nutre o Absoluto desvendando-o, revelando-o para o que ele É.

***



Quanto mais vocês forem numerosos em deixar a Graça se derramar em vocês, emanar-se de vocês, quanto
mais vocês deixarem o Amor transbordar e sair de vocês, mais vocês irão constatar, por vocês mesmos, que

isso fica cada vez mais fácil, cada vez mais evidente, cada vez mais a única Verdade.
E isso irá permitir-lhes prestar todo o Serviço e todo o Amor aos seus Irmãos, mesmo eles ainda desviados da
Luz, porque nenhuma palavra poderá convencê-los, porque nenhuma conversa poderá convencê-los a mudar.

Mas, por outro lado, a Graça se ativa por si só.
Basta simplesmente que, durante um momento de sofrimento, durante um momento de desespero, aquele que
está desviado da Luz abra o suficiente, pelo sofrimento, pelo desespero, abra-se nele, outra coisa (mesmo no

medo) para que a Graça venha então ao seu encontro.
Todos vocês conhecem, sobre esta Terra, as histórias de grandes sofrimentos que resultaram na aniquilação
da pessoa, em um reflexo de sobrevivência, resultando em um choque tremendo, culminando na abertura para

a Luz.

***

Então, eu me dirijo também àqueles dos meus Filhos que, por enquanto, não vivem o que vocês vivem e eu
digo a eles: tenham paciência.

Não há ninguém que seja superior, não há ninguém que seja inferior.
Há apenas os seus Irmãos e as suas Irmãs que, talvez, tiveram mais entusiasmo para se liberar do

confinamento, e há outros Irmãos e outras Irmãs que têm medo, porque, para eles, o Desconhecido é algo
terrível, porque largar, na totalidade, a pessoa, largar todas as suas referências, pode representar algo

terrificante, em um mundo onde o medo é onipresente, neste mundo onde tudo é competição, onde tudo é
falsificação.

Portanto, não julguem.
Contentem-se em viver a Graça porque isso é, para vocês, a melhor maneira de servir a Luz.

É a melhor maneira de se servirem.
É a melhor maneira de ser o que vocês São.

***

Então, pensem nessas palavras que eu entreguei a vocês, nos momentos em que vocês estiverem neste
estado de Comunhão.

E pensem também nisso nos momentos em que vocês ali não mais estiverem.
Porque é naqueles momentos que a Graça poderá trazer-lhes o mais importante, ou seja, o alimento do Alto

que vem saciar a sua sede, aliviar os seus sofrimento, sanar a incerteza e o Desconhecido e fazer de vocês o
que vocês São, de toda Eternidade.

Pensem nisso.
Lembrem-se do que dizia o Arcanjo MIGUEL: que vocês podem chamá-lo.

Mas não peçam nada mais senão a Presença dele, porque a nossa Presença é a sua Presença, durante esta
Comunhão, esta Fusão e, eu o espero, esta Dissolução.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que tudo ali está incluído, que não pode existir qualquer pedido, a
partir do momento em que a Graça estiver instalada, a partir do momento em que ela for duradoura e lhes

permitir, cada vez mais facilmente, perceber a Ilusão, a noção de Efêmero deste mundo.
Enquanto vocês estiverem inseridos na sua realidade pessoal, fica muito difícil extrair-se, sem negá-lo, sem se

desviar.
Somente a Graça pode fazê-lo.

***

Vocês nada podem fazer por si mesmo.
Isso foi dito em várias ocasiões.

Então, é claro, houve muitos ensinamentos, sobre esta Terra, que lhes disseram que vocês podiam se
aperfeiçoar.

Mas como o que é perfeito pode melhorar?
Onde está situado, como diria aquele que intervém nesses últimos tempos (ndr: MARIA se refere a BIDI), o

seu olhar?
Onde vocês posicionam a sua Consciência?

Onde vocês dispõem o que vocês olham, o que vocês sentem, o que vocês provam, o que vocês concebem?



Será ao nível da pessoa ou será ao nível do que vocês São, além de todo Efêmero, nesta magnífica Luz, neste
magnífico Amor que vocês São, além de todo Tempo, de todo Espaço, de toda Eternidade?

Vocês são isso, certamente, e, portanto, se a Graça é a sua natureza, como é que a Ilusão poderia perdurar?
Como é que alguma efemeridade poderia induzi-los ao erro, ao julgamento, ao sofrimento?

Vocês São a Eternidade.
Os Arcanjos e nós mesmos, nós repetimos isso muitas vezes para vocês.

Porque isso é a Verdade.
Não é algo para acreditar, não é algo para esperar.

É simplesmente para manifestar, a partir de agora, porque essa é a única Verdade.

***

A partir do momento em que o seu Coração estiver puro (no sentido desta Transparência: não querer agir por si
mesmo, mas pela Graça), então a Graça está aí, a Divina Providência se instala e lhes permite ver a sua vida

desenrolar-se, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu ambiente, na maior das Alegrias, mas, além desta
Alegria, no próprio Êxtase.

Cabe a vocês decidir.
Vocês têm todos os elementos em suas mãos, vocês têm todos os elementos na sua consciência.

Tudo foi entregue a vocês, absolutamente tudo lhes foi dado.
Então, vocês aceitam dar vocês mesmos?

Vocês aceitam se tornar o que vocês São, na Eternidade, e não mais somente ser este corpo que se agita, que
se debate, em sua vida, em suas afeições, em seus sofrimentos, em suas alegrias, em seus medos?

***

Não haverá outra escolha, isso lhes foi dito e repetido: será o medo ou o Amor.
Lembrem-se de que, sem qualquer exceção, todos vocês estão Liberados deste confinamento.

Mas a maneira que vocês são Liberados depende profundamente da sua capacidade para acolher a Graça,
para vivê-la, para manifestá-la, para irradiá-la, para entrar neste Amor Absoluto, neste Amor onde não existe
condição alguma, quaisquer que sejam as circunstâncias do que vocês têm a viver, quaisquer que sejam as

circunstâncias atuais, ou a chegar, deste mundo.
Tudo isso não lhes diz respeito, a partir do momento em que a Graça estiver aí.

Não deem mais peso, não deem mais consciência ao que é efêmero, ao que é levado, um dia ou outro, a
desaparecer totalmente.

Vocês, vocês não são isso, porque jamais vocês irão desaparecer, assim como jamais vocês apareceram.

***

Vocês são o que vocês São, de todo tempo, de todo espaço e de toda Eternidade.
E a própria natureza do seu Ser é Amor e Absoluto Amor.

E a manifestação sobre este mundo é a Graça e o Êxtase, não há outra.
Todo o resto são apenas caminhos que não levam a parte alguma.

Todo o resto são apenas ocupações visando manter a Ilusão, em um contexto ou outro.
Mas, em todo caso, sempre, várias Irmãs, vários Anciãos, vários místicos, todos disseram a mesma coisa a
vocês, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a época: há apenas uma Verdade, há apenas um

Amor.
É isso que vocês São.

Então, por que continuar a manter o passado?
Por que continuar a manter algumas ligações condicionantes e que confinam vocês?

Sejam Livres, porque a Liberdade é o que vocês São.
Sejam Autônomos, porque a Autonomia é o que vocês São.

Por que recusar as nossas Comunhões, as nossas Fusões, as nossas Uniões?

***

Eu deixo claro que vários de vocês, antes no meu Anúncio final, não me conhecem.



E, no entanto, aqueles de vocês que me encontraram, desde a primeira vez, sentiram pertinentemente o que
era a Verdade, a única Verdade.

Porque, não se pode ter qualquer dúvida com a Graça.
A dúvida faz parte da personalidade, a interrogação faz parte da personalidade.

Porque o Efêmero é interrogação, porque o Efêmero é dúvida e porque o Amor não conhece nem a dúvida,
nem o Efêmero.

Cabe a vocês inscrever-se na Verdade que vocês têm a viver.
A cada dia isso vai se tornar cada vez mais fácil, se vocês renderem as armas, se vocês aceitarem e

aquiescerem à Graça, se vocês aceitarem o Êxtase, se vocês aceitarem não mais ficar confinados em vocês
mesmos, não mais ser limitados por elemento algum.

Dessa maneira, a Graça será a sua natureza.
Eu acrescentarei, também, que vários de vocês não vivem isso porque, no momento, esses seres, esses

Irmãos, essas Irmãs que não vivem isso, e que, no entanto, se voltam para mim, e que, no entanto, se voltam
para nós, iriam certamente se desfazer deste plano se nós estivéssemos ao lado deles.

Eles não têm necessidade de nós, por enquanto, porque a nossa Presença seria talvez mais incômoda para
viver o que eles têm para viver.

***

Lembrem-se: a esperança, o sofrimento, as perdas, podem levá-los a viver o Encontro com a Luz e a realizar o
que vocês São, de toda Eternidade.

Isso, também, alguns Anciãos testemunharam, eu sei.
Então, interessem-se de novo pelo que lhes disse, por exemplo, aquele que se nomeia IRMÃO K: nos

meandros de um sofrimento, nos meandros de uma perda, a Graça está aí, porque ela sempre esteve aí.
Mas as condições de sofrimento da pessoa, pessoal ou coletivamente, têm efeitos, como vocês todos sabem,
onde a solidariedade humana, a humanidade do homem pode se exprimir de maneira muito mais evidente do
que nas situações que vocês chamariam de calmas, onde predomina a competição, o medo, a predação, o

sofrimento.
É isso que eu quero lhes dizer, hoje.

Mas aproveitem os momentos, vocês que vivem a Graça, aproveitem esses momentos para ampliar esses
momentos, para se instalar em um deleite evidente deste estado.

Naquele momento, vocês irão constatar que as dúvidas que os cercavam, que os medos que se manifestavam,
que as cristalizações que podiam aparecer-lhes frente a vocês, não existirão mais.

***

Acolher a Graça é acolher a Eternidade.
Viver a Graça é viver o Êxtase e é não mais ser afetado por qualquer circunstância deste mundo, por qualquer

ligação deste mundo.
É, realmente, Liberar-se de vocês mesmos.

É Ressuscitar na Eternidade, dando-lhes a viver o Encontro com o Duplo, o Duplo que nós somos e, portanto,
sair, realmente, do que foi nomeado, às vezes, uma prisão.

Sair, como dizia o Comandante dos Anciãos, do frasco.
Não permanecer limitado a uma localização em um corpo, a uma pessoa, a uma identidade, mas se tornar o
que vocês São, na Verdade, muito mais amplo: a totalidade do que vocês podem ver, sentir, tocar e mesmo

muito além disso.
Então, pensem nessas palavras nos momentos em que tiverem oportunidade de viver a Graça.

Imirjam-se, deixem-se levar, abandonem-se a isso e tudo lhes será dado.
A sua vida não poderá mais ser afetada pelo que quer que seja, ao nível deste corpo, ao nível das suas

relações, ao nível das responsabilidades ainda que vocês tenham.
Lembrem-se, no momento em que vocês viverem a Graça, o medo ou o Amor: não há outra escolha.

E esta escolha, nesses tempos, não depende mais do que foi realizado em sua função, se vocês a aceitaram,
de Ancoradores e de Semeadores da Luz.

Hoje, vocês são Liberados Viventes e vocês são, portanto, os Libertadores.
Lembrem-se disso.

Eis a minha mensagem do dia.

***



Amanhã, às 17 horas (às 12h00, ao meio-dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa), eu deixarei a
minha Irmã MA ANANDA MOYI intervir e eu voltarei entre vocês no mesmo horário, dentro de dois dias (ndr: na

terça-feira, dia 17 de julho).

***

Eu deixo agora a palavra para vocês, em relação ao que eu acabo de dizer ou se, em relação à minha
intervenção de ontem, vocês tiverem outras coisas para me perguntar.

Eu os escuto.

***

Pergunta: as dores nas omoplatas e nos braços relevam dos processos em andamento?

De maneira geral, meu Filho, a Graça não provoca dores.
Somente as resistências provocam dores.

Então agora, dizer a você se isso é a sua história pessoal, ou se isso está ligado a resistências à Graça, cabe a
você ver.

Mas a Luz é Graça.
A partir do instante em que a Graça penetra, a partir do instante em que você se torna a Graça, nada deste

corpo pode afetar o que você É.

***

Pergunta: um estremecimento, sentido em todo o corpo, corresponde à Onda da Vida?

Bem amada, isso foi explicado por um dos Anciãos.
Esse mecanismo de estremecimento é a Vibração celular, dando muitas vezes, na caixa torácica, não mais

uma Vibração ou um Fogo do Coração, mas um estremecimento.
Em certos momentos, esse estremecimento pode percorrer todo o corpo.

É a tradução da Transmutação celular que está em andamento.

***

Pergunta: qual é o significado do Som no ouvido esquerdo que se amplifica, à noite, até provocar o
despertar?

São as primícias do meu Apelo.
São as primícias do Apelo daqueles que vêm das outras Dimensões e do Absoluto, para acordar você.

***

Pergunta: você disse que você estaria aí para aqueles que se voltam para você a fim de fazê-los viver a
União Mística. Mas desde três anos que eu chamo por você, nada acontece. Por quê?

Bem amado Filho, como você diz: “por enquanto”.
Você está com pressa?

Você sabe se esse é o seu tempo?
Você sabe se isso não corresponde ao que eu disse, há alguns instantes, hoje?

E depois, também, há um conceito capital, hoje, muito mais do que há três anos: você se Abandonou a mim?
Você se Abandonou ao que você É, além do primeiro nome que você carrega?

Você está pronto a tudo perder para nos encontrarmos, e para se encontrar?
Toda questão está aí.

Você não pode, no momento, como tantos outros, nos ouvir, nos sentir, porque nós não podemos nos
aproximar daqueles que desejam atrair-nos, neles, em meio à sua pessoa.



Eu não digo que você seja isso, eu digo simplesmente que, talvez, para você, esse ainda não seja um bom
momento.

Pode ser que, para você, haja ainda outras coisas para soltar.
Ou, então, pode ser que, para você, o momento ainda não chegou porque “os primeiros serão os últimos, os

últimos serão os primeiros”.
Cabe a você se olhar e se ver.

A raiva nada resolve.
A raiva é tudo exceto o Abandono: a raiva é a persistência de uma personalidade, de uma oposição.

E eu falo a você desta raiva frente a você mesmo, frente a nós (não a raiva que pode ser manifestada de Irmão
a Irmão ou de Irmão a Irmã em certas circunstâncias).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu lhes digo, então, até dentro de dois dias.
Mas antes, vivamos, ainda, o nosso Encontro.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes digo até depois de amanhã.

Eu os deixarei, amanhã (ndr: segunda-feira, dia 16 de julho) em companhia de MA (ndr: MA ANANDA MOYI).
Que a Graça seja a sua Morada, a Morada da Paz Suprema.

Com todo o meu Amor.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, aqui e por toda parte sobre esta Terra.

Eu venho, acompanhada do Arcanjo MIGUEL e do Arcanjo ANAEL, hoje, onde vocês estiverem sobre esta
Terra, presentes neste corpo de carne, não somente para estar ainda mais Presente, mas, acompanhada de

dois Arcanjos, a fim de permitir-lhes beneficiar-se do Fogo do Amor, a partir deste instante.
A fim de que muitos de vocês comecem a viver, nesta carne, esta transubstanciação que vai dar-lhes a viver, aí

onde vocês estão, esse Fogo do Amor.
Conjunção do conjunto da Luz, em sua tríplice composição, do conjunto do Manto Azul da Graça, da Onda da

Vida, permitindo a um número sempre maior de vocês, viver no Amor indizível da sua realidade.
Além desses componentes da Luz, além da Onda da Vida, além da Presença do Duplo, ou da minha Presença

ao lado de vocês, além da abertura (do duplo batente) da Porta KI-RIS-TI.

***

Vários de vocês vão ser recobertos pelo Manto Azul da Graça, sendo colocado sobre a sua cabeça e sobre os
seus ombros, abrindo-os ainda mais à Verdade do Amor, neste Fogo ardente.

A vocês, os Libertadores, nós oferecemos, porque foi ofertado a vocês, o sentido específico e vivenciado
desse Manto Azul de Luz.

Recobertos com este atributo, acompanhados da nossa Presença, o Fogo do Amor revela, em vocês, sua
potência e sua beleza, instalando-os, sempre mais, na certeza absoluta do Amor do que vocês São, para além

desta carne, para além de todos os Véus.
Nós estamos, como vocês sabem disso, em vocês, ao lado de vocês, a fim de acolhê-los nessas Núpcias

Místicas do seu Encontro com vocês mesmos, muito além de toda separação, de toda identidade.
O Amor se revela, como uma fogueira.

O Amor se revela, dando-lhes a viver o que tanto faltou sobre este mundo.
Enquanto Libertadores, vocês são os pioneiros a viver e a perceber que vocês não são deste mundo, que

vocês são Um, restituindo-os ao seu estado original de KI-RIS-TI, Filhos Ardentes do Sol, Seres ígneos, de
pureza e de beleza.

***
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O Manto Azul da Graça foi revelado sobre a Terra.
Vocês são, a cada dia, cada vez mais numerosos a vivê-lo, conferindo-lhes esta certeza, esta Transparência,

este estado além de todo estado, onde só o Amor é o Verdadeiro, é a Beleza.
Muito além de todo apego, muito além de toda ligação, muito além da sua história.

Isso se desenrola, em vocês, neste instante.
O Acolhimento, não mais somente da Luz-CRISTO, mas de CRISTO, propicia-lhes tornar-se e Ser (além de

toda lógica humana, além de toda percepção humana) a Verdade.
Vocês se tornam o Caminho, a Verdade e a Vida, em sua totalidade.

A consciência abraça todo o Criado e o Incriado.
O Amor que é, com lhes foi dito, a sua natureza, a sua Essência, a nossa perfeição, rompe os últimos limites

dos seus medos, as últimas dúvidas.
A ação de MIGUEL, a ação do conjunto do que nós somos, e do que vocês são, trabalham em concerto, em

total Fusão, em total harmonia.

***

A partir do momento em que o Manto Azul da Graça, percebido sobre os seus ombros, no nível da Porta KI-
RIS-TI da sua cabeça, assinala a realização de quem vocês São, dando-lhes a viver, nesta realidade em que
vocês estão inseridos, o milagre do Amor, o milagre da completitude, onde nada mais pode faltar, onde nada

mais pode estar ausente.
Dando-lhes a viver, durante os seus dias e durante as suas noites, este estado supremo onde a sua Presença

não pode mais ser definida pelo que quer que seja.
Onde mesmo o “Eu sou” ou o “Eu sou Um” não pode mais ser referenciado, nem comparado.

Esta realização, enquanto Libertador, mostra, e irá mostrar, cada vez mais, a qualidade e a potência do Amor,
dando-lhes a viver a reminiscência total da sua Essência.

Nenhuma atividade do seu mental, nenhuma atividade deste corpo, pode mais ali escapar, mostrando-lhes que
vocês ressuscitaram.

Vocês assistem à sua própria Ressurreição, à sua própria elevação.

***

O único motor é o Amor, a única graça é o Amor.
Além de toda definição que vocês podem ali aplicar, além de tudo o que vocês podem imaginar, além de tudo
o que vocês podem crer, abrindo, sempre mais, os seus campos de energia, os seus campos de consciência,

oferecendo-lhes a Deslocalização total.
Neste espaço particular sem espaço, mais nenhuma dúvida, quando o Manto Azul estiver aí, pode assaltá-los,

mais nenhum medo pode emergir.
O Amor cobre e preenche tudo.
Vocês estão nesses Tempos.

É por isso o sentido da minha vinda, também aproximada, por intermédio da sua Presença, e não mais
somente pela minha Presença em meio a este ser (ndr: o canal).

Quanto mais vocês acolherem, mais vocês o São, este Amor, que nenhuma contingência deste mundo pode
apagar, nem mesmo ousar fazer desaparecer.
Os Véus da Ilusão são, para vocês removidos.

Vocês abraçam, além de todo olhar e de todo sentido, o que vocês São.
Quanto mais vocês Forem isso, mais nenhum sentido sequer de uma pessoa, ou do que quer que seja deste

mundo, pode alterar, nem frear, o que vocês São.

***

Nossas Presenças, ao lado de vocês e em vocês, vão se tornar, em todos os sentidos do termo, cada vez
mais aparentes.

Nossos emissários serão numerosos, durante as suas noites, vindo despertá-los ao Amor.
As manifestações dos seus corpos, pela ardência do Amor, vão reajustar o que vocês podem nomear, na

superfície deste mundo, a sua taxa Vibratória, aquela deste corpo que vive a sua transmutação, esta alquimia.
A Consciência e o Absoluto fazem o mesmo, abrindo-os, sempre mais, ao Infinito da Graça, ao Infinito da

Beleza.
A FONTE vem, em vocês, bater à Porta CRISTO, lembrá-los do seu Juramento.



No Amor e pelo Amor, nunca mais vocês serão separados, nunca mais vai faltar a vocês o que quer que seja.
As Portas da Ressurreição abrem-se, com Majestade.

As Portas da Eternidade.
Como isso foi dito, vocês não têm nada a fazer.

Apenas estar aí, acolher e render Graças, a vocês mesmos, à Luz, para fusionar conosco, viver a
quintessência, isso que vem tudo preencher, além de qualquer palavra, de qualquer apreciação e de qualquer

interrogação.

***

Quando eu digo que vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, isso vai tomar todo o sentido, não em sua
cabeça, não acreditando nisso, mas, sim, vivendo-o inteiramente.

A irradiação deste corpo, a sua irradiação, que vocês percebem em todos os pontos deste corpo, irá
preenchê-los e não deixará qualquer lugar para a menor incerteza.

Enquanto Libertadores, vocês venceram as Portas da Morte.
Vocês soltaram, vocês Abandonaram tudo o que, em vocês, podia fazer resistência e obstáculo à Verdade do

Amor.
A qualidade do Amor, em sua absoluta pureza, irá lhes aparecer, em um primeiro momento, como um milagre e
uma Graça, mas, muito rapidamente, isso irá lhes aparecer como a própria evidência, que os farão, talvez, até

mesmo, se perguntar como vocês não puderam estar senão ao lado disso.
A Onda da Vida, o Manto Azul, o Supramental, o conjunto deste corpo, Vibram em uma outra frequência.

E a sua Consciência não está mais limitada ao que quer que seja e a quem quer que seja.

***

O que se revela é, portanto, efetivamente, aqui mesmo na carne que vocês habitam, este Último e este
Absoluto, além de todo sentido de uma identidade, de uma pessoa, e mesmo de uma Consciência.

Em nenhum momento vocês poderão mais nem duvidar, nem colocar em dúvida o que vocês vivem, dando-
lhes de algum modo, o apoio necessário, não mais somente para ancorar esta Luz, mas sim para Sê-la, para

fazê-la penetrar em toda densidade deste mundo, em toda alteração deste mundo.
Levando-os a dizer “sim”, a cada minuto e a cada sopro, para esta Verdade.

***

Tudo está, portanto, pronto, vocês compreenderam isso, para Ser o que vocês São, não somente para vocês
que o vivem, mas para o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, o conjunto dos meus Filhos que aguardam o meu

Apelo.
Vocês o vivem pela Ação da Graça, de maneira antecipada.

Não há aí qualquer glória, nem qualquer recompensa, mas apenas a eclosão, real, de vocês mesmos.
Nós estaremos, mais do que nunca, cada vez mais presentes ao lado de vocês.

Aqueles de nós que iremos visitá-los, irão lhes parecer, por vezes, muito mais tangíveis, muito mais densos,
até mesmo, do que quem está presente sobre este mundo.

A consolidação e a potência do Filho Ardente do Sol é um bálsamo, não somente para vocês que o vivem, mas
para todos aqueles dos meus Filhos que dizem “sim” à Ressurreição deles.

O Manto Azul da Graça está à sua disposição.
Assim que a última sessão (direcionada, para vocês, pelo conjunto do Conclave das Estrelas e dos Anciãos)

terminar, vocês irão se aperceber dos efeitos a nada comparável, até agora (ndr: na quinta-feira dia 19 de julho
– ver a intervenção de MIGUEL de 04 de julho de 2012) (*).

***

O sentido da minha intervenção, acompanhada por ANAEL e MIGUEL, é a oportunidade para vocês, aqui e em
outros lugares, de viver os efeitos.

Dando-lhes a ser, também, os iniciadores para qualquer pessoa sobre esta Terra, em um corpo de carne, a
deixar trabalhar esta Graça.

Não existe qualquer obstáculo, não existe mais obstáculo, não existe qualquer barreira, exceto ainda aquelas
das suas dúvidas e dos seus medos, mas que serão, se este já não for o caso, varridas pelo Manto Azul da

Graça e pela Presença de KI-RIS-TI.



Então, sim, como os Anciãos ali os prepararam e como outras Estrelas ali prepararam vocês, estejam
tranquilos, porque tudo está aí.

Eliminem de vocês toda dúvida, toda apreensão, até mesmo toda expectativa.
Não coloquem mais qualquer distância entre vocês e a Graça.

***

Eis o que eu tinha a dizer e, sobretudo, a derramar, neste dia, sobre esta Terra, em concordância e com o
apoio Vibratório dos Arcanjos MIGUEL e ANAEL.

***

Amanhã, às 17 horas (ndr: hora francesa no relógio (às 12h00, ao meio-dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora
de Lisboa)), virá se exprimir, entre vocês, GEMMA GALGANI que tanto trabalhou para preparar esses

momentos, que isso seja em sua efêmera vida anterior, como no conjunto das difíceis encarnações que ela
viveu.

***

Se houver, em vocês, interrogações em relação a esse Fogo do Amor e sobre o que se desenrola, nesse
Manto Azul da Graça que está sobre os ombros de vocês, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu marco então encontro com vocês, ainda uma vez, dentro de dois dias, no mesmo
horário.

Como receptora do conjunto das Vibrações e das Consciências Arcangélicas, das Estrelas e dos Anciãos, eu
voltarei naquele momento.

Que a Graça seja a sua Morada, aquela da Paz Suprema, do Amor Indizível e Infinito.
Vivamos juntos, pela sua Presença e pela nossa Presença, o que nós somos: o Caminho, a Verdade e a Vida,

na Eternidade e na Infinidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu abraço vocês.

Até logo.

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -
No dia da Assunção - 15 de agosto - uma homenagem à Amada e Divina MARIA.

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-07-19.mp3

 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu estou de novo com vocês, em vocês e ao redor de vocês, envolvendo-os na minha
Presença, na nossa Comunhão, deixando-se perceber, além da minha Humilde Presença, a ação da nossa

Comunhão.
O Som da Graça talvez tintile nos seus ouvidos.

Neste dia, verte-se, na totalidade, sobre esta Terra como no corpo no qual vocês estão, o Manto Azul da Graça.
Eu vim para responder às suas perguntas, mas, antes, permitam-me dizer algumas palavras a vocês: 

Lembrem-se do que foi dito há mais de dois mil anos.
Há, em vocês, a Eternidade.

Este corpo que vocês habitam pertence à Terra: ele foi modelado desta Terra.
O seu Reino não é deste mundo.

Muitos de vocês, nesses tempos particulares, despertam ao que vocês São, por diferentes mecanismos que
são para serem vividos.

Lembrem-se também de que o que vocês São é Amor e que este corpo no qual vocês estão não pode
pretender conhecer a realidade do Amor.

Ele apenas pode conhecer as projeções, as faltas, as emoções, as afeições.
O Amor é muito mais do que o que vocês vivenciaram até agora, é o que vocês vivem, nesse momento, para

alguns de vocês (já há alguns anos ou há vários anos) e, para outros, muito mais recentemente e, enfim, para a
maioria, eu diria, ainda não.

O Amor vem restituí-los a vocês mesmos, vem restituí-los ao que não conhece qualquer sofrimento e que
conhece apenas a Beleza.

Os processos que acontecem, nesta carne que vocês habitam, sobre esta Terra que os carrega, são
destinados, acima de tudo, a fazê-los encontrar o seu Reino, aquele que jamais cessa, aquele que ainda não foi

talvez, na totalidade, revelado, mas cujas primícias, mais ou menos adiantadas, manifestam-se a vocês.
Essas manifestações são, aliás, numerosas.

Nós tentamos, o conjunto da Confederação Intergaláctica e eu mesma, fazê-los viver algumas características.
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Hoje, é tempo de lembrar-se de que o seu Reino não é deste mundo e de que vocês São, exclusivamente, o
Amor.

Todos vocês são, sem exceção, convidados à sua Eternidade.
Para isso, é preciso, vocês sabem disso, desaparecerem.

Não é a vida que desaparece, é justamente o que não é Vivente.
Tomem consciência e vivam isso: vocês são o Amor e vocês não são deste mundo.

O seu Reino nada tem a ver com este corpo da Terra, ele é apenas uma vestimenta colocada sobre a sua
Eternidade.

Esta vestimenta que foi revestida, agora, ela mesma, pelo Manto da Graça e que os devolve a vocês mesmos,
é exatamente isso que é a Ascensão.

Não há alternativa senão o Amor, para ser vivido na sua totalidade, na sua globalidade.
Todo o resto não existe, não tem importância alguma.

Somente o Amor, não o amor como vocês conheceram e viveram, mas o Amor que vocês São, é capaz de
restituí-los a vocês mesmos.

Então, eu pedi para que as perguntas referentes à Ascensão cheguem até mim, porque as perguntas que
vocês fazem aqui, naturalmente, são feitas por toda parte.

Então, se vocês quiserem, eu vou ali responder.
Mas eu vou responder muito além das palavras que eu vou pronunciar, porque o mais importante (e vários de
vocês que me acompanham sabem disso), para vivê-lo, o importante não são as palavras, mas o que vocês

retêm da Vibração, na consciência e, de agora em diante, no Amor e no Manto Azul da Graça.
Essas palavras estão aí apenas para fazer ressoar a nossa Comunhão, além de vocês e além de mim, além da

sua entidade e além da minha entidade, nesta forma de comunicação, que não é uma, mas que é bem esta
alquimia, deixando-se ver a realidade de quem nós somos.

Não há diferença entre cada um de vocês.
Não há diferença entre vocês e nós.

Somente os véus da ignorância, que foram colocados sobre este mundo, impediram-nos de vivê-lo, mesmo
vários Irmãos e Irmãs, sempre, em todos os locais, expressando e se expressando em meio à sua cultura,

tendo alcançado esta indizível Graça.
Por que o Amor é uma Graça.

E vivendo o que vocês São (como alguns de vocês o vivem), a Graça se torna permanente.
Há uma Paz que nenhuma satisfação deste mundo pode dar a vocês e disso, eu sei, vocês o vivem.

O Coro dos Anjos se aproxima do seu ouvido.
O meu Manto, que é o seu, cobre vocês.

É aí que vocês encontram a força, é aí que vocês encontram o que vocês São, a partir do instante em que
vocês esquecerem todo medo, toda resistência.

Esse é, eu diria, de algum modo, o desafio de vocês.
Nós o chamamos de diferentes formas: o medo ou o Amor, o sofrimento ou a Paz.

E são vocês que decidem, dependendo de onde vocês estiverem.
Vocês são Livres: vocês sempre foram Livres, no que vocês São, não sobre este mundo.

Então, nós iremos começar.
Mas eu peço, sobretudo, para irem, durante a minha Presença, além das palavras que vocês irão ouvir e entrar

no sentido da nossa Comunhão.
Nós podemos começar.

***

Pergunta: sentir o coração comprimido, aflito, depois leve, faz parte da Ascensão?

Meu Filho, certamente é isso aí.
Tudo o que é para viver, e que vocês vivem ou irão viver, tem apenas um único objetivo, tem apenas uma única

função: fazê-los viver a Verdade.
Tudo o que ocorre na sua vida, nas suas noites, no que vocês fazem, tem apenas a função de deixar-se viver o
Amor, não assim como vocês poderiam idealizá-lo, projetá-lo ou vivê-lo como vocês o vivenciaram até agora,

mas, sim, penetrando na Essência do Amor que é, eu repito a vocês, o que vocês São.
Então, é claro, muitos sinais, muitas manifestações (novas, para vocês) ocorrem.

Algumas podem ser alarmantes para este corpo de carne, mas a finalidade vai permanecer sempre a mesma
e, efetivamente, faz parte realmente do processo da Ascensão que vocês vivem.

Estejam atentos para deixar-se viver o que se vive.



Estejam atentos para não querer ter explicação nem interpretação, pois, quanto melhor vocês se Abandonarem,
quanto melhor vocês nada forem, melhor vocês irão viver este período.

Aqueles que se soltaram, aqueles que aceitam viver o que é para viver, sabem disso pertinentemente porque
eles vivem isso.

Não porque eles ali aderiram ou porque eles ali renunciaram.
Eles não renunciaram a nada.

Eles não saíram deste mundo já que eles são os seus Irmãos e as suas Irmãs que estão aí.
Eles estão plenamente Vivos, eles estão Liberados, eles são os Libertadores e eles compartilham com vocês

a Dádiva da Graça, mesmo vocês não vendo, mesmo vocês não percebendo isso.
Talvez porque muitos de vocês ainda atribuem uma distância em relação a isso, pois, para estes, há ou

temores, ou porque o momento ainda não chegou totalmente, para vocês.
Quanto mais vocês permanecerem silenciosos, no nível do mental, no nível da interpretação, melhor vocês irão

viver o que vocês têm que viver.

***

Pergunta: com qual corpo ocorre a Ascensão? Isso começa durante a encarnação?

Meu Filho, o que se vive neste corpo, quer ele seja chamado de saco ou de Templo nada muda, pois o saco
contém alguma coisa.

O Templo é um ornamento que contém, ou é suposto de conter alguma coisa e, para vocês, é claro, vocês são
o que está no Interior deste saco ou deste Templo.

O que vocês vivem, nesta carne, na sua consciência, nas suas experiências, na sua vivência, é exatamente a
Ascensão.

Não se preocupem com saber qual é o corpo: será este corpo aí?
Será um corpo mais sutil?

Será o Corpo de Estado de Ser?
Ou será a consciência pura que Ascensiona?

Vocês sabem, é o conjunto deste Sistema Solar que Ascensiona: a Terra como os elementos, os vegetais
como os animais, como vocês mesmos.

Vivendo a Ascensão, vivendo o que se é deixado viver, durante este período, isso se refere a vocês, direta,
individual e coletivamente.

A questão que é colocada através disso está certamente em algum lugar, mesmo se isso não for reconhecido,
o medo de perder este corpo.

Mas assim que você tomar consciência da sua Eternidade, assim que você se instalar na Graça, assim que
você se instalar na sua Essência que é o Amor, o que importa a você este corpo ou um outro corpo?

Pois, a partir do momento em que houver Comunhão, Fusão, a Dissolução está próxima.
Então, quer você esteja neste corpo, neste Templo, neste saco, quer você esteja em um outro corpo, quer

você seja o Sol ou o conjunto dos Universos, isso não faz estritamente qualquer diferença.
Somente o olhar daquele que tem medo vê ali uma diferença.

Você não pode mais duvidar de nada, a partir do momento em que o Manto Azul estiver sobre você, a partir do
instante em que as nossas Presenças estiverem ao seu lado, a partir do instante em que a Onda da Vida

percorrê-lo, pois, naquele momento, você é Absoluto, você é a sua Essência.
Então, seja qual for a forma (a forma não é o que contém a Essência), seja qual for esta forma, seja qual for a
sua Dimensão, o mais importante não é a forma na qual ocorre a Ascensão, mas no Amor em que ocorre a

Ascensão.
Isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: todos nós iremos viver o estado de estase no momento da Ascensão?

Meu Filho, muitos de vocês vivem momentos em que a consciência ordinária não existe mais, momentos em
que vocês não sabem mais nem quem vocês são, nem onde vocês estão, nem o que vocês fazem.

Para alguns de vocês, é extremamente difícil de funcionar como antes, principalmente para aqueles de vocês
que o vivem de maneira acelerada, agora.

Para aqueles que vivem isso há vários anos, esses instantes fugazes em que a obliteração da consciência
deste corpo aparece, assim como do mental, é uma prova suplementar de que ocorre alguma coisa.

Vocês terão, se vocês se interrogarem uns e outros, compartilhando-o, que vocês vivem muitas coisas que são
semelhantes.



Mesmo a expressão podendo ser diferente conforme a revelação do Amor em vocês.
Dessa maneira, a estase corresponde a uma realidade, para alguns de vocês, desde agora.

A Onda da Vida os convida a despertarem.
A Onda da Vida passa também, por vezes, pela dormência deste corpo que lhes parece não mais estar vivo.
Assim que vocês viajam nas Embarcações, fora do seu corpo, quando vocês visitam um Irmão, uma Irmã, ou
quando uma Estrela ou um Ancião ou um Arcanjo fazem uma visita a vocês, ocorre esse mecanismo no nível

do corpo.
Que isso seja em suas noites ou em diversos momentos.

E vocês constatam, naquele momento, que a própria percepção do seu corpo não é mais a mesma.
Ele pode parecer-lhes dolorido e pesado, ele pode parecer-lhes não existir ou não mais existir: é exatamente a

mesma coisa.
A expressão é diferente, é claro, conforme justamente o fato da sua consciência estar instalada, na totalidade,

no que vocês São ou dela permanecer ainda apegada a este corpo e à pessoa que vocês vivem.
Então, sim, os mecanismos nomeados “estase”, alguns de vocês os vivem, por episódios: o corpo não

responde mais, a consciência não responde mais, ou então o mental não pode mais funcionar como antes.
Não se trata de senilidade, mas, muito mais, da sua Ressurreição, na sua Eternidade.

***

Pergunta: todos nós iremos Ascensionar ao mesmo tempo?

Existe um momento final.
Este momento final, como vocês sabem, é a Terra que decide.

Existem, nesse momento, Ascensões individuais.
Todos os sintomas que lhes foram dados, tudo o que vocês vivem, nesse momento, participam da sua

Ascensão.
Somente o sofrimento não pode ali participar.

Portanto, a Ascensão se desenrola ao seu ritmo enquanto não há sincronia da Terra, o que está, como eu já
disse a vocês, extremamente próximo.

E enquanto eu não tiver feito o Anúncio a vocês, o seu Canal Mariano propicia-lhes ouvir e viver Vibrações
novas, o Coro dos Anjos, como eu disse, aparece, os Sons se modificam, dando-lhes o prelúdio do meu

Apelo.
E, evidentemente, alguns ali já responderam.

Nós lhes dissemos, aliás, que muitas vezes, uma das minhas Irmãs ou eu mesma, podemos chamá-los pelo
seu primeiro nome.

Este Apelo é um Apelo individual, por enquanto, chamando-os para despertar.
Alguns de vocês ali responderam.

A Testemunha é, justamente, a modificação desses Sons e a Onda da Vida, é claro, e os processos
modificando, de maneira cada vez mais evidente, para aqueles que vivem isso, as percepções deste corpo.

A sensação é de estar anestesiado ou, pelo contrário, muito sensível, ou de ser apertado, ou de viver os
mecanismos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, que lhes dão conta de que vocês não são este corpo.

Portanto, a Ascensão é, precisamente, o que vocês estão vivendo.
A partir do momento em que a Terra foi Liberada, em que a Onda da Vida apareceu, à disposição de cada um,
segundo como vocês acolhem esta Graça, segundo como os seus medos são esvaziados, foram superados

pela ação da Graça, a partir do instante em que vocês não resistirem, vocês sabem o que vocês vivem.
Isso não pode causar qualquer dúvida.

Vocês enfim se encontram, e é isso que os coloca na Paz.
E é isso que põe fim a todos os apegos, a todos os sofrimentos, a todas as interrogações e a todas as

dúvidas.
Naturalmente, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que, por razões que lhes são próprias, ainda não

vivem isso, estarão sempre na dúvida.
Mas a dúvida que eles projetam é apenas a própria dúvida deles.

Vocês, vocês sabem, se vocês o vivem.

***

Pergunta: ter os braços paralisados, encontrar-se bilocalizado, sentir a Lemniscata Sagrada, a
aresta do nariz e o Ponto KI-RIS-TI, são as primícias da minha Ascensão?



Meu Filho, não são as primícias da Ascensão, é já o desenrolar da Ascensão.
Isso faz parte do conjunto dos sinais, do cerimonial e das manifestações que refletem, precisamente, a

Ascensão.
Não há outra maneira de passar de uma forma a outra, de um estado a outro, senão aquela de perceber este

nascimento, esta Ressurreição.
Isso corresponde a modificações do corpo, de que eu falei.

Isso corresponde à consciência de que vocês não são este corpo, mas de que vocês estão neste corpo.
Isso corresponde ao mecanismo da Dissolução, sim, efetivamente.

***

Pergunta: há diferença entre Ascensão e Assunção?

O que eu vivi, encarnada em um corpo de carne, como vocês, foi uma Assunção.
Ou seja, o meu corpo de carne partiu.

O processo é diferente para vocês pois, mesmo se houver Assunção, esta Assunção deste corpo estritamente
de nada irá servir a vocês.

Simplesmente, é necessário, para alguns de vocês, viver a Assunção, ou seja, que este corpo irá Ascensionar,
ele também.

Não para mantê-lo por muito tempo, mas, sim, para viver as memórias, não para vocês, mas que serão úteis
para o que resta a realizar no conjunto dos mundos ainda não Liberados.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, vivendo os mecanismos de Dissolução, vivendo o que vocês São: na
Graça, este tipo de questão não poderá mais tocar de leve em vocês.

Por que, naquele momento, vocês encontram vocês mesmos, vocês vivem isso.
Vocês estão neste corpo, mas vocês sabem que não são este corpo.

E o que vocês vivem se confirma, seja o que for que se tornar este corpo.
Como foi dito, não são vocês que desaparecem, é a Ilusão, é o Efêmero.

Vocês, vocês nascem, vocês Ressuscitam, vocês encontram a Liberdade e o Amor que vocês São.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, como será cada vez mais o caso durante as nossas vindas, quer seja nos momentos em que vocês
estiverem presentes me escutando ou a outros, quer seja nos momentos das suas leituras ou à escuta, e como

já é o caso para vários de vocês, vocês constatam, ao ler, ao escutar, ao estar presente, que a consciência
desaparece, que vocês adormecem, ou então que vocês passam no Absoluto.

Essa é a estrita Verdade.
Então eu lhes proponho, hoje (e como as suas perguntas se esvaíram), para viver um momento de Comunhão,

de Fusão, de Dissolução, acolhendo o Coro dos Anjos, acolhendo o Amor.
A partir deste instante, Comunguemos, juntos, no silêncio completo das minhas palavras.

Estejam, simplesmente, aqui comigo, com vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Neste Silêncio, nesta Paz, aí onde mais nada do que é efêmero pode tocá-los, a Graça alcança vocês.
O Coro dos Anjos e a Paz estão aí.

Chamem por nós, nós iremos responder.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Entre nós, a distância foi eliminada.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Eu os convido, e nós convidamos vocês, a todas e todos, para conectarem conosco.
Pois aí onde nós estamos, é aí onde vocês estão, nesta Morada da Paz Suprema, nesta Dádiva da Graça, no

Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Neste Silêncio pleno de Amor, pleno de vocês mesmos, há a Totalidade, há o Absoluto.
Há também este corpo, há também este Efêmero, mas eles desaparecem.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu permaneço ao lado de vocês pela Eternidade, se tal for a sua escolha.

Eu volto ao seu apelo, eu volto para todos vocês, acompanhada, esta noite, às 22 horas (hora francesa), pelo
conjunto dos Anciãos, pelo conjunto das Estrelas e dos Arcanjos, para viver a Graça.

Eu os Amo, na Liberdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo. 

************ 
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Paz e a Graça da sua Presença e da minha Presença se instalem, em vocês e em

mim.
Eu venho, hoje, pedir a vocês para colocar esta questão: “vocês estão prontos para renascer” e quais são, em

vocês, os elementos que vão lhes permitir responder a esta questão.
Primeiramente, e antes de me exprimir, eu lhes peço para acolher-me ao lado de vocês a fim de que

possamos estabelecer, entre nós, nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como de costume, eu rendo Graças, onde vocês estiverem sobre esta Terra, ao seu trabalho.
Eu rendo Graças à sua Presença, sobre esta Terra, nesses momentos tão particulares que se abrem diante de
vocês e que vão permitir-lhes viver, por vocês mesmos, uma série de elementos que, desde vários anos, foram

dados a vocês.
O trabalho que vocês realizaram, enquanto Ancoradores e Semeadores de Luz (e, hoje, enquanto Libertadores

da Terra), encontra um eco favorável, em meio mesmo a esta Terra como no mais profundo dos Céus.
Em vocês, prepara-se o que é para se viver.

Então, vocês estão prontos a renascer e quais são, de qualquer forma, os estigmas?
Vocês estão, plenamente, presentes a vocês mesmos?

Vocês estão serenos?
Será que, de vocês, de algum modo, foram removidos todos os rancores, tudo o que pode permanecer, em

vocês, que os torna mais pesados?
Vocês estão desapegados?

Vocês estão liberados?
Será que em vocês está instalada a Paz?

Aquela que irá lhes permitir encontrar, realmente, o que vocês São.
Para viver, realmente, esse momento para o qual a maioria de vocês (que trabalhou) chegou sobre esta Terra a

fim de cumprir esse destino que nos é comum e que irá permitir à Terra ser liberada de todo dominação, de
toda predação e de todo confinamento.

Os sinais que se desenrolam, assim como algumas das minhas Estrelas lhes falaram, tornam-se, a cada dia,
evidentes.

Os Cavaleiros do Apocalipse, que foram liberados, os elementos que atuam sobre esta Terra, são exatamente
os mesmos que aqueles que atuam em vocês, permitindo-lhes (por vezes, sendo um pouco apressados)

reencontrar a sua Liberdade, reencontrar o que vocês São.

MARIA - 15 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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***

Vocês estão prontos?
Estar pronto significa: não esperar, não buscar, mas estar plenamente instalados neste corpo tão efêmero e

que, no entanto, é este Templo onde se desenrola a sua Ascensão.
A Paz deve ser a sua Morada cotidiana.

O que se desenrolar em sua vida, a título pessoal, o que se desenrolar em sua vida, de maneira mais coletiva,
o seu Ser deve permanecer o mesmo: paciente, aberto e amoroso.

Porque é neste estado que vocês estarão mais capazes de prosseguir esta Liberação.
Eu nada mais vou lhes pedir senão se colocar esta questão e ver, claramente, em vocês, o que se desenrola.
O momento chegou de resolver, de maneira definitiva e irremediável, o que pode, ainda, em vocês, frear a sua

própria Liberação.
O momento chegou de fazer a Paz, antes de tudo, com vocês mesmos, de fazer a Paz no seu Coração, de se
estabelecer nesse Coração, recobertos pelo Manto Azul da Graça e percorridos pela Onda da Vida, dando-lhes
a viver (de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais sensível) esta Morada da Paz Suprema.
Porque é pela sua estabilidade, porque é pela sua Luz (mantida firmemente no Ser e na Paz), que irá permitir

ao conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, onde eles estiverem sobre esta Terra, um mínimo mesmo
desta Paz.

***

Eu não vou esconder de vocês que os elementos, tais como foram revelados, desde agora algumas semanas,
vão viver uma aceleração importante nas suas manifestações.

Isso vai se desenrolar, também, em vocês, da mesma maneira e deve levá-los a ficar vigilantes.
Não com preocupação, mas, simplesmente, na Lucidez e na Clareza.

Instalando-os, cada vez mais, nesta Morada da Paz Suprema (concedida a vocês pelo seu trabalho,
primeiramente, e pelo Manto Azul da Graça e pela Onda da Vida), tornando possível a vocês manter isso,

quaisquer que sejam as circunstâncias, Interiores como exteriores.
Lembrem-se: vocês não podem combater o que está aí.

Vocês não podem se opor ao que está aí.
Mas vocês podem aumentar a Paz.

Vocês podem manifestar, cada vez mais, no recolhimento Interior, o que vocês São.
E esta manifestação é essencial, nos tempos que chegam e nos tempos que se desenrolam, hoje, nos seus

dias, nas suas noites, nas suas Comunhões, nos seus Alinhamentos, nas suas meditações.
O que quer que vocês façam nos seus dias, mantenham presente, na mente, o que vocês São.

Mantenham a Paz.
Mantenham a Alegria.

Não se deixem alterar, nem se perturbar, pelo que quer que seja.
Porque é no momento da tempestade que vocês devem estar mais encerrados no que vocês são, mais

estabelecidos na Verdade e na Paz.

***

Os sinais do Céu, como da Terra, vão viver uma aceleração ainda mais importante do que o que lhes deu
(desde agora um mês) a Estrela SNOW (ndr: sua intervenção de 19 de julho de 2012) (1).

Vocês irão fortalecer a Luz que emana de vocês, sem querê-lo, sem desejá-lo, mas, simplesmente,
estabelecendo esta Paz, de maneira ainda mais intensa, ainda mais evidente, ainda mais palpável.

Tudo irá resultar daí: da sua capacidade para se manter neste estado de Paz, quaisquer que sejam as suas
atividades, vocês irão colher (e vocês e o conjunto da Humanidade) os benefícios.

Isso será um bálsamo que irá impedi-los de ser atingidos pelas circunstâncias e pelos acontecimentos que,
agora, se referem à quase totalidade da Humanidade, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Não se deixem levar, de qualquer forma, pelos elementos de natureza contrária à Luz.
O que quer que os seus olhos vejam, o que quer que os seus ouvidos ouçam, quaisquer que sejam os

humores que vocês passarem, lembrem-se de que vocês São a Paz, de que vocês São, vocês mesmos, a
Morada da Paz Suprema e que vocês podem, ainda uma vez, como disse o Arcanjo MIGUEL, no início do seu

mês de julho (ndr: sua intervenção de 04 de julho de 2012) (2), contar conosco.

***



Não se esqueçam de chamar por nós.
Não se esqueçam de nos pedir, simplesmente, a nossa Presença, ao lado de vocês.

Da nossa Comunhão, a Paz irá aumentar.
Da nossa Comunhão, vocês irão ajudar e vocês irão viver o que vocês têm a viver, sem serem afetados.

Porque se lembrem de que o que chega não é, de forma alguma, nem uma punição, nem um julgamento, mas
a sua Ressurreição, o seu re-Nascimento, na Verdade e na Eternidade.

 Lembrem-se, o que quer que vocês tenham que viver, que o mais importante não é o que vocês vivem, sobre
esta Terra, mas o que vocês vivem no que vocês São: no seu Templo, na Comunhão comigo mesma ou com

uma das Estrelas que lhes é querida.

***

O conjunto das estruturas que devem permitir-lhes passar este curso está, agora, plenamente ativado, em
vocês.

Há apenas que ter consciência.
Há apenas que torná-lo cada vez mais evidente.

E isso apenas depende de vocês.
Isso não irá depender, jamais, de uma circunstância exterior, qualquer que seja.

Isso não irá depender jamais de outra pessoa, mas de vocês mesmos.

***

Então, vocês estão prontos?
Vocês estão na Paz?

Vocês são capazes, qualquer que for o evento que chegar, hoje, de manter esta Paz?
Nas pequenas coisas da vida que todos vocês têm que viver, se vocês chegarem a manter esta Paz, a não se
deixar se levar pelas suas próprias emoções, pelas emoções dos seus próximos, e a manter esta Morada da

Paz Suprema, então vocês estão prontos.
Se, em vocês, os medos podendo se manifestar forem olhados como algo que não lhes pertence mais, então

eles irão se afastar e a Paz irá aumentar.
Qualquer que seja o alarido do mundo, quaisquer que sejam as manifestações possíveis deste corpo, se a Paz

estiver aí, vocês não serão, de maneira alguma, afetados pelo que quer que seja.
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida (para aqueles de vocês que a vivem), as Coroas Radiantes, a sua
própria Consciência e o seu estado, são elementos que eu diria essenciais para atravessar este período

porque irão atravessá-lo.

***

O meu Apelo já soou em muitos de vocês.
Vocês são cada vez mais numerosos em terem sido chamados, à noite, pelo seu primeiro nome.

Isso deveria colocá-los ainda mais na Alegria e instalá-los, de maneira ainda mais duradoura, na Morada da Paz
Suprema.

E para aqueles de vocês que ainda não foram chamados, lembrem-se de que a um dado momento eu
chamarei o conjunto da Humanidade para viver a sua Ressurreição.

Ninguém poderá ignorar o meu Apelo.
Ninguém poderá dali fugir.

Este Apelo será acompanhado pelos Sons do Céu e da Terra, pela Presença, nos seus Céus, cada vez mais
importante, dos nossos Irmãos e Irmãs das Estrelas, vindo e acorrendo de todos os lados para assistir ao que

vocês têm que viver.

***

O conjunto dos elementos que se desenrola, em vocês, e o que lhes foi dado a ver, a perceber, é bem real.
Desde alguns anos, dois grandes Seres se expressaram, através deste Canal, com relação ao término de um

ciclo (ndr: ver as intervenções de SÉRÉTI e de ORIONIS na coluna de “mensagens a ler”) (3).
E lembrem-se de que o término de um ciclo pode ser visto, ou como um fim, ou como um nascimento e de



que, aí também, se a Paz estiver instalada em vocês, vocês irão viver o que vocês poderão nomear um fim
como uma verdadeira libertação e que é, de fato, apenas o seu verdadeiro re-Nascimento.

Cultivem a Paz e o seu Nascimento irá acontecer de maneira a mais leve, da maneira a mais doce que seja,
contrastando, por vezes, com as convulsões da Terra e as convulsões do Céu.

Da sua capacidade para se estabelecer nesta Paz, vocês irão aplainar, de algum modo, essas convulsões.
Vocês irão trabalhar, cada vez mais, de maneira consciente.

Esta Obra consiste, simplesmente, em deixar o seu Ser, a sua Consciência e este corpo denso serem
atravessados pela Luz, que isso seja pelos pés, pela cabeça, pelo Coração ou inteiramente por todo este

corpo.

***

O que é para viver é a Alegria porque é a Liberação.
Vocês entraram nesses tempos particulares.

Desde vários meses, as minhas Estrelas e eu mesma, nós os levamos a viver uma série de coisas: a viver a
sua própria capacidade para gerar a sua própria Paz e para se estabelecer nesta Paz.

Vocês estão, agora, à porta dessa mudança.
E lembrem-se de que vocês jamais estão sozinhos.

Para muitos de vocês, nós lhes demos a prova e a certeza porque, quando vocês chamam por nós, nós
estamos aí, do seu lado, acariciando a sua bochecha, manifestando a nossa Presença do seu lado esquerdo e

os chamando, por vezes, pelo seu primeiro nome.
Tudo isso são sinais os mais importantes (muito mais do que o que os seus olhos irão ver e do que os seus

ouvidos irão ouvir sobre este mundo) chamando-os a se voltar, sempre mais, para a Paz.
Para fazer a Paz com vocês, mas, também, para fazer a Paz com todos os seus Irmãos e Irmãs que, por

enquanto não podem aceitar, nem podem acreditar e nem podem viver o que vocês vivem.
Todos, eles terão necessidade de todos vocês.

Eles terão necessidade da sua Paz.
Eles terão necessidade do seu Amor.

O que vocês têm a fazer é simplesmente aumentar esta Paz, chamar por nós, cada vez mais frequentemente,
ao lado de vocês, Comungar, cada vez mais, conosco a fim de não serem afetados pelo que pode,

habitualmente, afetar um ser humano que não está na Confiança conosco, que não está na Comunhão
conosco.

***

Tudo o que devia ser realizado o foi.
Tudo o que devia ser Liberado, sobre a Terra como no Céu, o foi.

Resta a vocês, agora, coletivamente, atravessar esta Porta: aquela que corresponde ao que o Bem Amado
João (ndr: SRI AUROBINDO) denominou, desde quase dois anos, o Choque da Humanidade (ndr: sua

intervenção de 17 de outubro de 2010) (4).

***

Esta segunda parte deste ano que vocês irão viver é a parte mais difícil, mas, ao mesmo tempo, a mais
importante e a mais bela que vocês têm a viver sobre esta Terra.

Muitos elementos, muitos contatos, serão estabelecidos entre vocês e nós, entre vocês e os seus Irmãos das
estrelas, de maneira cada vez mais sensível.
Eu diria, cada vez mais evidente e flagrante.

Através disso, vocês irão ali atrair, aí também, ainda mais Paz, ainda mais Luz, ainda mais força e ainda mais
certeza.

Não se preocupem com nada mais.
Não é mais tempo de elaborar hipóteses porque os tempos têm sido tão e tão reduzidos que o tempo da

Passagem desta Porta reduziu-se à sua mais simples expressão até o momento do meu Apelo.
E quanto mais o meu Apelo ocorrer de maneira defasada no seu tempo deste ano, mais vocês podem estar

certos de que a Passagem irá se efetuar de maneira rápida e sem qualquer problema.

***



Então, sim, mais do que nunca, eu quero perguntar a vocês: “vocês estão prontos?”.
E, sobretudo: cultivem a sua Paz, cultivem os seus momentos na natureza, cultivem os seus momentos em que

vocês estão na Comunhão com os elementos e também, cultivem a Paz entre vocês, cada vez mais.
Porque tudo irá resultar daí.

Existem muitas maneiras de passar uma porta: com estrondo ou sem estrondo.
E isso depende apenas de vocês.

A Luz e os sinais do Céu e da Terra não estão aí, nem para causar-lhes medo, nem para assustá-los, mas,
realmente, contribuindo para a Liberação e para essa Passagem da Porta.

Vocês apenas têm, como dizia um dos Anciãos, que permanecer tranquilos, que estar conscientes e lúcidos do
que se desenrola, em vocês como ao redor de vocês, e acolher isso com Graça e leveza.

Nada há a buscar, nada a esperar, nada a projetar, mas, tão simplesmente, estar aí e realmente aí.
Independentemente do que vocês tiverem que conduzir em sua vida, estejam aí, presentes a vocês mesmos.

Estejam aí, plena e inteiramente.
Se vocês aceitarem este simples conselho, então vocês irão constatar, bem depressa, que, o que quer que

chegue e advenha (neste corpo, aos seus próximos, a vocês mesmos, à Terra), vocês irão sair, não somente
ilesos, mas regenerados.

***

Prestem atenção (para aqueles de vocês que já foram chamados) ao que vai se desenrolar em suas noites,
nas Presenças que vão se aproximar de vocês: Presenças de Luz traduzindo-se (como o sabem porque isso
foi perfeitamente explicado pelo Bem Amado João) pela amplificação do seu Som no ouvido esquerdo, no

Canal Mariano (ndr: ver a intervenção de SRI AUROBINDO  de 21 de maio de 2012) (5).
Prestem atenção ao que nós temos que dizer a vocês.

Prestem atenção ao que, nos seus momentos de Paz, vocês se dizem, a vocês mesmos, quando vocês estão
perfeitamente alinhados, além de toda imagem, além mesmo de ouvir o seu primeiro nome.

Quando eu digo: “prestem atenção”, é para seguir as linhas mais fáceis.
Porque a Luz, vocês o sabem, é Inteligência.

Porque a Luz é evidência.
E se vocês se calcarem nisso, tudo o que vocês terão que conduzir como ação (qualquer que seja esta ação),

irá de desenrolar com a maior das facilidades, com a maior, aí também, das evidências.

***

Ao cultivar a Paz, vocês estarão, cada vez mais, na Paz, e vocês estarão, de alguma forma, cada vez mais
informados sobre o que acontece.

Busquem o nosso contato: peçam-no.
Busquem a natureza: vão ali.

Qualquer que seja os elementos desta natureza que atrai vocês, vão ali: que isso seja a água, que isso seja os
vegetais, os animais, as montanhas, não importa.

Não resistam ao apelo da natureza.
Não resistam ao que flui da sua Paz e que os chama, talvez, aos seus últimos reajustes, às suas últimas

transformações.
Porque da aceitação disso irá resultar a facilidade.

Vocês irão se aperceber disso muito facilmente, muito rapidamente, porque a Luz é Inteligência, mas, também,
ela é simples e, se vocês se adequarem à Luz, então a sua vida irá se tornar cada vez mais simples,

independentemente dessas circunstâncias que vocês nomeiam exteriores.
Estejam vigilantes, não no sentido de uma preocupação, não no sentido de uma espera, mas sim na Clareza do

que lhes oferece a viver a Luz e a sua vida, nesses momentos particulares.

***

Como vocês talvez saibam disso, muitos elementos estão prestes a se transformar.
Eles se transformam sob a ação da Luz, sob a ação da Onda da Vida que nasceu no Núcleo Cristalino da Terra.

Tudo isso, nós dissemos a vocês, nós repetimos a vocês.
Muitos de vocês estão aqui, sobre esta Terra, unicamente por esta razão: essa Passagem.

Muitos nomes poderiam ser dados a vocês, mas eles não têm qualquer importância porque o importante não é
ser nomeado no que vocês são, mas vivê-lo, realmente, no seu Coração, além de toda definição, além de todo

dogma e de toda referência.



dogma e de toda referência.
Vocês podem contar conosco, como nós sabemos que nós podemos contar com vocês, no seu Alinhamento,

na sua Paz.
Nós nada lhes pedimos senão para irradiar o que vocês São, para estar, vocês mesmos, nesta Paz e nesta

Alegria.
Nenhuma sombra pode interferir com a Luz.

Nenhuma sombra pode desviar o que se revela sobre a Terra.

***

A Fusão dos Éteres, o Manto Azul da Graça (que recobriu a Terra e os seus ombros), trabalham, agora, de
maneira contínua.

Contentem-se, vocês também, de ser esta Paz, contínua e permanente.
O tempo dos conflitos, no Interior de vocês, foi resolvido.

E tudo o que será dado a ver e a ouvir, sobre esta Terra (mesmo se isso puder parecer-lhes ser um conflito ou
ser violento), é, de fato, apenas a progressão da Luz e o retorno da Terra nos Mundos Unificados.

Lembrem-se, ainda uma vez, de que tudo resulta e irá resultar da sua qualidade de Paz Interior, da sua
qualidade de contato e de Comunhão conosco.

Todo o resto será oferecido em abundância e à vontade.
Então, não se preocupem com nada.

Quanto mais o tempo passar (o tempo desta Terra), mais vocês se aproximam dessa Passagem.
E quanto mais o tempo durar, mais essa Passagem se fará, coletivamente, com doçura.

Eu já disse a vocês que tudo o que foi notado e escrito, pelos profetas, está grandemente, hoje, transcendido.
E tudo isso está muito mais leve.

Nós iremos chamá-los cada vez mais frequentemente.
Nós iremos contatá-los cada vez mais frequentemente até o momento em que nós julgarmos (como vocês irão
julgar) que vocês são suficientemente numerosos para viver este Apelo e esta Paz para manifestarmo-nos, a

vocês, de maneira coletiva.
Mas, para isso, vocês serão prevenidos, vocês o sabem, alguns dias antes.

***

Sigam o seu caminho.
Sigam a sua vida.

Realizem o que é para realizar sem se preocupar com isso.
Pensem, simplesmente, na sua Paz.

Pensem, simplesmente, nas nossas Comunhões, nas nossas Fusões e vocês verão, por vocês mesmos, que
tudo isso irá culminar na maior das Alegrias.

Nós sabemos que podemos contar com um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs, de Filhos, para
manifestar isso.

Isso não é um esforço, mas isso é, como eu o disse, uma vigilância.
Os tempos que se desenrolam veem a expansão dos Cavaleiros.

Eles veem, também, o fim das resistências à Luz.
Quaisquer que sejam as causas (dessas resistências), quaisquer que elas sejam em vocês, nos seus próximos

ou em algumas organizações desta Terra, não se preocupem.
A Inteligência da Luz estará cada vez mais trabalhando e isso, de maneira cada vez mais flagrante.

Estejam nesta Alegria porque o tempo chegou e quanto mais esse tempo durar, mais a Alegria será grande.

***

Muitos elementos que foram dados (desde alguns anos, antes do seu retorno na sua esfera de origem) por
ORIONIS, antes que ele cedesse o lugar ao Comandante atual (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV), foram dados
a vocês bem antes das Núpcias Celestes e se atualizam agora (ndr: ver as intervenções de ORIONIS, de 2005

a 2009) (3).
Então, sim, como dizia o Comandante, desde mais de um ano: “tudo está consumado” (ndr: intervenção de

O.M. AÏVANHOV de 02 de abril de 2011) (6).
As últimas sessões do Manto Azul da Graça realizaram todos os nossos objetivos e todos os objetivos de

vocês (ndr: as últimas quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho).



O que devia ser Liberado (em vocês, como em suas relações, como sobre a Terra) foi Liberado.
A Terra respondeu “sim”, vocês o sabem, desde o instante em que a Onda da Vida saiu do seu Núcleo.

***

Esses tempos que se desenrolam vão fazê-los, de certa maneira, descobrir novas maneiras de se comunicar
entre vocês e entre nós.

Maneiras muito mais diretas que não passam pelo filtro dos pensamentos, que não passam pelo filtro do
cálculo, do medo ou da dúvida.

Porque essas novas relações estabelecem-se de Coração a Coração e não têm mais necessidade do filtro
mental e das palavras, passando de toda suposição e de toda interpretação.

Esta nova maneira de se comunicar, entre nós e entre vocês, irá se tornar cada vez mais acessível e, aí
também, cada vez mais evidente a partir do momento em que vocês mantiverem a Morada da Paz Suprema.

Gradualmente e à medida, vocês irão constatar que mesmo o que havia sido nomeado “Interior” e “exterior” (o
que acontece em vocês e o que acontece neste mundo e sobre este mundo) são, de fato, a única e mesma

Verdade.
Que as distâncias entre vocês, entre nós, entre vocês e a Terra, entre vocês e o que se desenrola sobre a

Terra, esta separação entre o Interior e o exterior, é arbitrária e existirá cada vez menos.
Tudo isso vai lhes aparecer, de maneira cada vez mais clara, tão evidente que no final de pouco tempo, tudo
isso que podia restar, em vocês, de medos e de dúvidas, irão se esvaecer, sem qualquer intervenção da sua

parte e sem qualquer decisão da sua parte.
Porque a Majestade da Luz, a Majestade das nossas Comunhões e das nossas comunicações, irão lhes

mostrar e lhes demonstrar que alguma coisa é nova e que essa coisa nova preenche vocês, ainda mais, de Paz
e de plenitude.

***

Então, sim, vocês estão prontos.
Vocês estão prontos desde que a Paz esteja aí.

Vocês estão prontos desde que não haja mais interrogação sobre o amanhã, qualquer que seja a sua situação,
qualquer que seja a sua localização sobre esta Terra.

Que vocês sejam, ou não, afetados pelos elementos, vocês irão encontrar, em vocês, todos os recursos
porque vocês não farão mais diferença entre o dentro e o fora.

Vocês irão se tornar, de algum modo, permeáveis e Transparentes.
E é nesta Transparência que se encontram a Humildade e a Simplicidade.

Não a Transparência das palavras, não a Transparência das relações normais e habituais (tais como vocês as
conheceram), mas, sim, esta tonalidade particular, por enquanto, ainda sutil, mas que se torna cada vez mais

perceptível.

***

Então, sim, vocês estão prontos a partir do instante em que vocês se tenham prontos.
E se ter pronto não é nada mais senão manifestar a Paz.

Não é nada mais senão estabelecer nossas Comunhões, nossas comunicações, nossas Fusões, entre nós e
vocês e, mais uma vez, entre vocês, aqui, sobre esta Terra.

Não se esqueçam de respirar.
Não se esqueçam de se sentir viver, através tanto das suas Vibrações como da sua Consciência ou, ainda

(para aqueles que vivenciaram isso), deste estado de Dissolução no Absoluto.
Cada vez mais numerosos, vocês começam a perceber momentos em que tudo lhes parece desaparecer, em

que o seu corpo não responde mais, em que o seu mental não responde mais.
Naqueles momentos, saibam também que vocês são chamados, pela Terra e pelo Céu, para a sua Eternidade.

Então, não resistam.
Estejam alinhados, estejam presentes, estejam vigilantes e se deixem levar por esta Onda.
Assim, vocês estarão na justa ação e na justa retribuição do que vocês realizaram até agora.

***

Então, sim, vocês estão prontos se, em vocês, tudo o que podia ser confronto ou resistência, parecer se



afastar de vocês, cada dia um pouco mais, dos seus pensamentos, das suas ações.
Então, sim, vocês estão prontos se a sua serenidade estiver aí, e ela não podendo ser maculada por qualquer

questionamento, por qualquer interrogação.
Então, sim, vocês estão prontos se vocês estiverem no seu corpo, na sua vida, no seu presente.

É a única maneira de não dar chance a alguma coisa oposta à Luz.
É a única maneira de manifestar a sua Unidade e, para alguns de vocês, este Absoluto.

Assim, vocês irão realizar, inteiramente, isso para o que vocês estão, hoje, sobre esta Terra.
Durante os seus momentos de Alinhamento (para aquele que seguem às 19 horas, hora da França) [14h00 –
hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], nós estaremos, aí também, cada vez mais presentes ao lado de

vocês (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários / Comunhão Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda
da Vida”) (7).

Vocês nada terão que nos pedir: nós estaremos aí a partir do momento em que vocês estiverem neste
Alinhamento coletivo.

Vocês são, aliás, cada vez mais numerosos a sentir as nossas Presenças, durante esses momentos,
independentemente do nosso Apelo noturno.

***

A cada dia, dali onde nós estamos, nós vemos cada vez mais Irmãos e Irmãs, os meus Filhos, que se rendem
e se abrem à Luz e que vivem esta Luz, ilustrando, por aí, o que nós dissemos, com o Arcanjo MIGUEL,

referente às três últimas sessões do Manto Azul da Graça: cada vez mais Irmãos e Irmãs se abrem à
possibilidade da Liberdade e da Liberação.

O Céu e a Terra vão lhes dar o motivo.
Ninguém poderá contestar, dentro de muito poucos dias, a realidade e a Verdade do que foi escrito pelo Bem
Amado João e do que lhes disse ORIONIS no ano anterior às Núpcias Celestes, nesse mesmo dia de 15 de

agosto, que eu os convido a reler atentamente (ndr: sua intervenção de 08 de agosto de 2008) (3).

***

Eis as simples palavras que eu tinha para pronunciar.
O mais importante sendo a nossa Comunhão que nós estabelecemos agora.

Eu voltarei a visitá-los dentro de alguns dias a fim de, eventualmente, responder às suas interrogações
referentes ao tempo que vocês têm a viver.

Porque eu estou certa de que, durante esses alguns dias, vocês irão colocar em prática o que eu pedi a vocês
e que vocês irão constatar, então, bem depressa, os efeitos, muito mais do que os efeitos que vocês puderam

sentir até hoje.
Eu abençoo a sua Presença.
Eu rendo Graças à sua Graça.

E eu lhes digo até dentro de alguns dias.
Vivamos, juntos, um momento mais intenso, além da Comunhão, na Fusão e na Dissolução da nossa Unidade

conjunta.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Até dentro de alguns dias.

Até breve.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos e Irmãos na Luz, acolhamos juntos, durante alguns minutos, o Manto Azul da Graça.

... Acolhimento do Manto Azul da Graça ...

Aqui estou, de novo, ao lado de vocês.
Primeiramente eu gostaria de dar-lhes alguns elementos, nesse tempo que irá contribuir grandemente para
facilitar a sua preparação, ao mesmo tempo ao meu Apelo (se ele já não tiver ocorrido individualmente) e

também ao retorno da Luz.
Desde muito tempo, foi dito por CRISTO: “mantenham sua casa limpa porque ninguém conhece a data nem a

hora do meu retorno”.
Alguns Anciãos e algumas Irmãs Estrelas lhes deram elementos importantes sobre a Paz, sobre o

“permanecer tranquilo” e sobre as condições de estabelecimento em meio à Morada da Paz Suprema.
Manter a sua casa limpa não deve ser um esforço, nem mesmo um trabalho, mas, sim, uma atitude Interior

onde, em um primeiro momento, a Paz, em relação às suas próprias emoções, em relação aos seus próprios
pensamentos e mesmo em relação ao que pode restar, em vocês, de interrogações, devem se apagar.

Elas devem sê-lo, não tanto por um esforço, mas, muito mais, pela sua própria consciência, mesmo inscrita na
personalidade.

***

Encontrem, para vocês, momentos, SNOW disse isso a vocês (ndr: sua intervenção de 19 de agosto de 2012)
(1), na natureza, mas, também, ainda momentos, mesmo se eles durarem apenas alguns minutos, onde vocês
vão precisar, de algum modo, se a Luz não os chamou completamente, se manter tranquilamente, sem ação e

sem pensamento.
Se isso não for na natureza, simplesmente na cama ou em uma poltrona, e até mesmo se vocês adormecerem.

Aí está a sua preparação mais útil.
UM AMIGO deu a vocês (ou lembrou, melhor) elementos do seu corpo que podiam ser úteis (ndr: sua

intervenção de 18 de agosto de 2012) (2).
O ideal é que, nos seus dias, no momento de dormir ou do seu despertar, vocês tenham a oportunidade de se
manter aí, presentes a vocês mesmos, sem pensamentos, sem ideias, sem qualquer projeção, seja do que for:
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de algum modo, estar plenamente presente, aí, no seu corpo, sem procurar alguma coisa específica.
Simplesmente, estar presente.

***

Naturalmente, vocês podem também, e mesmo nos momentos ordinários, habituais dos seus dias, nos chamar,
e nós estaremos aí.

Aliás, alguns de vocês, e cada vez mais numerosos aí também, percebem que nós estamos aí quando vocês
nada pediram, refletindo sempre mais a nossa Presença e a nossa aproximação, assinalando para vocês que
os últimos Véus das Ilusões estão caindo, assinalando a iminência do fim do que IRMÃO K falou a vocês, do

conjunto das organizações (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (3).
Então, encontrem apenas alguns minutos em que vocês não tenham necessidade de falar, em que vocês não
tenham necessidade de trabalhar com o que quer que seja, simplesmente para estar aí, no instante presente.

Como minha Irmã MA lhes deu, ela também, o Amor apenas está no presente (4).
E cada vez mais, ele será sensível e perceptível a vocês.

É durante esses momentos, que isso seja em nossas Comunhões (quer vocês tenham nos chamado ou não),
e nesses momentos em que vocês nada fazem, que a nossa conexão e a nossa Comunhão são mais

facilitadas.
Desta Comunhão resulta o aporte de Luz e a manifestação da Luz, em vocês.

***

E isso é extremamente simples e isso irá se tornar cada vez mais simples.
Manter a sua casa limpa nada mais é do que encontrar esses momentos, porque, ainda uma vez, ninguém

conhece nem a hora nem a data.
Mesmo se a iminência, pela sua vivência, pelo que acontece no nível dos elementos da Terra e do Céu e nos

seus, os incitar a talvez pensar e a constatar que isso seja agora.
Se vocês tiverem oportunidade de serem chamados, nas suas noites ou durante os seus momentos de

quietude, então, regozijem-se.
Mas, aí também, não se esqueçam de permanecer tranquilo.

Manter a sua casa limpa nada mais é do que isso.
Vocês poderiam ir para a oração, para a meditação, sem, no entanto, estarem prontos.

E manter a sua casa limpa nada mais é do que esta Presença a vocês mesmos, o instante em que nada mais
existe senão vocês, este corpo, esta consciência, que está aí e que vigia.

Desses momentos, vocês irão encontrar, mesmo se vocês nada perceberem e mesmo se vocês dormirem,
uma maior Paz, uma maior facilidade.

***

A segunda coisa que eu tenho a dizer para vocês é que eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e eu
os convido a se reunirem comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro).

E também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”.

E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no
instante presente, nós iremos acolhê-los uns e outros.

Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês julgarem
oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL.

Eu não lhes dou tampouco horário específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante
este dia.

Vários de vocês terão sido chamados individualmente, também.
Porque esses momentos de rompimento de organização sobre a Terra são momentos em que vocês devem

estar mais em contato com vocês e conosco.

***

O Manto Azul da Graça, nesse dia aí, e a Onda da Vida, irão atingir uma intensidade incomparável, até agora,
sobre a Terra.

Aqueles de vocês que, por uma razão que lhes é própria, ainda não perceberam ou vivenciaram a Onda da



Vida poderão, durante este dia, ali se preparar.
Existe para isso, durante este dia, elementos que lhes foram comunicados pelo Arcanjo ANAEL (ver nota do
redator - NDR - no final da mensagem), ou ainda utilizando materiais denominados cristais que lhes permitem
facilitar a sua conexão com a Terra (ndr: ver o protocolo "Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida" (5)).

Este dia será importante, para vocês como para nós.
Nada busquem de algum acontecimento porque este acontecimento está, antes de tudo, em vocês.

Mesmo se, é claro, ele se refletir, na área circundante, por elementos visíveis, como o Arcanjo MIGUEL disse a
vocês.

***

E, enfim, eu estou com vocês também, como eu fiz antes da minha última vinda, para responder às suas
interrogações, não pessoais, mas, sim, referentes ao conjunto da humanidade.

Então, eu os escuto e eu espero, com Amor, o que vocês têm que me perguntar.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, deixem-me prosseguir alguns instantes.
Como sempre, eu rendo Graças pelo seu acolhimento e pela sua Presença, mesmo silenciosa.

Porque além das palavras, o que se estabelece entre nós, em sua intensidade maior, a cada vinda, fortalece-
me e os fortalece nesta ressonância e nesta Comunhão que nós estabelecemos.

Manter a casa limpa, além desses instantes que eu lhes pedi e aos quais eu os convido, é também, e seja qual
for o lugar onde vocês estiverem, sobre a Terra, e seja qual for a sua vida, para estarem o mais paciente e

amoroso possível.
CRISTO disse: “não é o que entra na sua boca que é importante, é o que sai”.

E eu diria a mesma coisa para os seus pensamentos, porque, se existirem, em vocês, pensamentos, mesmo
se eles não forem expressos em palavras, que não forem ao sentido da Luz e do Amor, esses pensamentos

irão afetar vocês.

***

Como disse IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (3), elementos até então invisíveis irão
se revelar aos seus olhos, ou sob a forma de uma clareza Interior da visão do Coração, e depois também,

durante este período, além desses momentos em que vocês se mantêm tranquilos, vocês irão tomar
consciência diretamente do que, para vocês também, lhes foi escondido, referente a vocês.

E também, e é aí que eu peço a sua vigilância, sobre os comportamentos e as ações daqueles que os
rodeiam.

Nada poderá ser escondido.
Aí também, eu os convido a não reagir, porque o que é importante, não é corrigir uma situação ou ali trazer uma

reação devido a qualquer insatisfação, mas, sim, aí também, cultivar o presente, a Paz, o Amor e, portanto, o
perdão.

No nível da Terra, também.
Isso começou desde a desconstrução das Núpcias Celestes, mas vai se reforçar agora.

Muitos Irmãos e Irmãs vão se dar conta das manipulações e das mentiras, e muitos Irmãos e Irmãs,
infelizmente, vão entrar em reação.

E nós contamos com vocês, particularmente se vocês já tiverem sido Chamados, para permanecerem nesta
Paz, independente do que for revelado em escala coletiva.

Da sua capacidade para manter a Paz irá resultar o amortecimento do ódio dessas revelações.
As egrégoras coletivas, elas também, devem se dissolver.

Mas não é preciso que elas sejam substituídas por egrégoras de ódio e de vontade de reação.
Quer seja no seu círculo mais próximo, como na egrégora de toda a Terra.

E o seu trabalho, aí, é capital.
Aquele de não provocar a raiva devido à revelação das mentiras e das manipulações.

Perdoem e Amem.



Isso basta para dissolver essas reações.
É importante não acrescentar, de maneira alguma, um elemento contrário à Luz na raiva e no Choque.

Vocês estão aí para isso.
Porque a raiva (que poderia parecer como lógica e normal no plano da coletividade, do grupo social e da

humanidade) representa um afastamento da Luz.
Em todo caso, para os grupos e os indivíduos que iriam se envolver, muito logicamente, ainda uma vez,

segundo a razão, nesse tipo de reação.
Mas se vocês tiverem ancorado a Luz, se vocês tiverem participado, se vocês tiverem sido Chamados (seja

pela Onda da Vida ou pelo seu primeiro nome pronunciado), vocês deverão ser capazes de não serem
arrastados por isso.

E disso resulta o bom desenrolar desse retorno da Luz.

***

Eu marco encontro com vocês neste dia 22 de setembro, mais uma vez, antes do encontro formal do Arcanjo
MIGUEL.

Nós contamos, ainda uma vez, com a sua Presença, no seu Alinhamento, e cada vez mais na sua Paz, na sua
qualidade e na sua quantidade.

***

Pergunta: você irá intervir de novo antes de 22 de setembro próximo?

Não.
Eu irei intervir cada vez mais individualmente, naqueles de vocês que fizeram a Paz consigo mesmo, a Paz com

a ilusão.
Aqueles que cada vez mais conseguiram se estabelecer nesta Paz, manter a sua casa limpa, porque não há

melhor maneira do que facilitar a minha aproximação e a sua aproximação, e o fato de me ouvir chamá-los pelo
seu primeiro nome, e para aqueles de vocês que irão permitir, dar, em vocês, o beijo do Amor, na sua

bochecha esquerda e no seu Coração.

***

Pergunta: o Apelo e o Anúncio são a mesma coisa?

Podemos dizer que o Apelo coletivo será o Anúncio.
O Apelo individual foi, então, antecipado, e eu especifico, aliás, que alguns de vocês foram Chamados muito
antes dessas Núpcias Celestes, porque eles tinham necessidade de serem Despertados, em alguma parte,

muito antes.
Portanto, o meu Apelo individual depende das suas circunstâncias Interiores, da sua Paz.

O Apelo coletivo depende das circunstâncias da Terra.
Como nós sempre lhes dissemos, é ela que decide.

Naquele momento, ninguém poderá ignorar o meu Apelo, que irá se tornar este Anúncio.
Mas o seu Apelo individual é também o Anúncio que vem Despertá-los e selar, em vocês, o Juramento e a

Promessa da sua Ressurreição.
Se, entretanto, vocês não forem Chamados individualmente, não concebam qualquer tristeza, mas
simplesmente revelem cada vez mais os seus momentos em que vocês mantêm a sua casa limpa.

Encontrem esses instantes.
Mais uma vez, apenas alguns minutos.

O meu Apelo individual consiste em pronunciar o seu primeiro nome, e para vocês, ouvi-lo.
O Anúncio será um Apelo coletivo.

Aí também, vocês serão Despertados pelo seu primeiro nome, mas onde serão anunciados os momentos
específicos da Terra.

***

Pergunta: as Estrelas de MARIA encarnadas irão retransmitir o Apelo coletivo?



Aí não é a função delas.
De nada iria servir, para elas, revelar-se desta maneira.

Isso poderia ser prejudicial, nesses tempos de confusão.

***

Pergunta: quando você diz que quanto mais o Apelo ocorrer tarde e quanto mais a passagem
ocorrer na doçura, trata-se do Apelo coletivo ou do Apelo individual?

Os dois, meu Filho.
Há, entre vocês, quem foi Chamado desde muito tempo.

Outros, antes mesmo do que eu anuncio como possibilidade.
Aqueles que foram chamados foram marcados pela minha Presença e pela minha Revelação, e as suas

circunstâncias fizeram com que tudo fosse colocado em prática, pelos Anjos do Senhor, mais frequentemente,
ou pelos Anjos Guardiões, para facilitar os acontecimentos em andamento.

Portanto, isso se refere também a este Apelo individual.
Quanto mais cedo ele ocorreu, mais ele preparou o seu papel de Libertador.

Por outro lado, quanto mais o Anúncio coletivo ficar defasado no tempo, melhor isso é.
Porque isso, como eu disse e isso foi dito, irá encurtar as últimas Tribulações da Terra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu já vou então marcar encontro, desde que vocês estejam prontos, e em seguida todos juntos, nesse
dia 22 de setembro.

Nesse ínterim, eu lhes dou a Paz e o Amor.
Eu lhes digo, portanto, até daqui um mês.

As minhas Estrelas farão contato, se daqui até lá houver elementos a serem comunicados para vocês.
Quanto a mim, no seu tempo e no seu espaço, eu passarei este período do seu tempo para vir vê-los

individualmente.
Porque, quanto mais vocês tiverem ouvido o meu Apelo, de maneira individual, antes do Apelo e do Anúncio

coletivo, mais isso será fácil

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu estou com vocês.
Até muito em breve.

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

Nota: Elementos comunicados pelo Arcanjo ANAEL durante a sua intervenção de 08 de junho de 2012,
particularmente:

"Aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da Vida: nos momentos em que ela se reforçar (e
se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para cima cruzando os tornozelos. Se isso se

tornar, no momento, para vocês, demasiado incômodo, então, cruzem as pernas na altura dos joelhos e
isso irá reduzir o fluxo."

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html


1 – SNOW (19.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – IRMÃO K (20.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html

*

4 – MA ANANDA MOYI (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/ma-ananda-moyi-18-de-agosto-de-2012.html

*

5 - 'Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-aparecimento.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article70ba.html

21 de agosto de 2012
(Publicado em 21 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/ma-ananda-moyi-18-de-agosto-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article70ba.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-aparecimento.html


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-09-22.mp3

*

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Liberdade, Irmãos e Irmãs das Estrelas, eu estou aqui, entre vocês, no dia decretado pelo Arcanjo

MIGUEL.
Eu venho dar-lhes elementos específicos, assim como Comungar com vocês.

Elementos específicos referentes a este último trimestre da sua Terra, da nossa, a fim de iluminar, ainda, o que
se desenrola, em vocês, e de dar-lhes elementos que serão para adotar nos elementos de Alinhamento, quer

seja de maneira coletiva às 19 horas (hora francesa) ou quando vocês quiserem.
Como vocês perceberam, a nossa Presença se tornou para vocês cada vez mais perceptível, cada vez mais

palpável.
Através das nossas Presenças, constrói-se, em vocês, a certeza da Eternidade, chamando-os, além do meu

Anúncio, a redescobrir a totalidade de quem vocês São.
Durante esses Alinhamentos, nós lhes pedimos insistentemente para recorrerem a nós, a fim de que a nossa
Presença esteja ao lado de vocês, colocando em ressonância o Canal Mariano, permeabilizando-o sempre

mais.

***

A ação de MIGUEL, presente nos seus Céus, consiste em aproximar-nos sempre mais, uns e outros, pondo
fim ao confinamento, ao sofrimento e à predação.

Nos nossos momentos de Comunhão, nós estaremos, agora, por toda parte, sobre esta Terra, com vocês.
Os Alinhamentos, tais como vocês vivem (para muitos de vocês, desde muito tempos), vão tomar, eu diria, uma

outra orientação.
Além da Consciência que será modificada, cada vez mais, vocês tomam, cada vez mais, consciência da nossa

Reunião e da nossa Presença.

MARIA - 22 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-09-22.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-1r_jWgZ7pt0/UF6GVRzExmI/AAAAAAAAFJw/hR2k-Gmw-jM/s1600/000Maria22.09.2012.jpg


Simplesmente, antes de vocês se Alinharem, antes de rezar ou de meditar, ou antes de vocês dormirem,
pensem em nos chamar.

Este Apelo é simples: falem conosco, chamem-nos, pelo nosso primeiro nome ou pelo nosso nome, e nós
estaremos aí.

Desta capacidade para o Contato e para o Encontro, vocês irão deixar crescer, em vocês, o seu Corpo de
Estado de Ser.

Alguns de vocês irão percebê-lo, cada vez mais claramente, cada vez mais distintamente.
Nós iremos aproveitar desses momentos de Comunhão, juntos, para Vibrar, de Coração a Coração, de

Consciência a Consciência, a fim de estabilizá-los na nova Dimensão de Vida, ilimitada.

***

Neste último trimestre, o conjunto dos elementos que lhes são necessários, que serão úteis a vocês, irá
decorrer da sua capacidade para Abandonar-se a nós, para Abandonar-se à Luz, e, sobretudo, para

Abandonar-se ao que vocês São, na Eternidade.
As condições serão cada vez mais propícias para isso que eu digo, a todos vocês, ao mesmo tempo.

Mas, já desde vários meses, e de maneira mais insistente, minhas Irmãs e eu mesma contatamos vocês, cada
vez mais.

É isso que deve estabelecer um ponto sólido entre vocês e nós, que prefigura o Casamento do Céu e da
Terra, e o Casamento da sua Eternidade com a Eternidade.

Estabelecer este ponto é permanecer firme, firme e Humilde, firme e Amor, no que a Terra tem para viver para
Liberar-se, totalmente, ela mesma, e encontrar a sua Dimensão da Eternidade.

Dos nossos contatos, dos nossos Alinhamentos, irá se estabelecer esta estrutura, este ancoramento na
Dimensão da Eternidade que lhes é destinada.

***

Como os Anciãos e os Arcanjos, e nós mesmas, Estrelas, dissemos a vocês, existem afinidades, em cada um
de vocês, que são diferentes.

Mas, preferencialmente, durante este período (qualquer que seja a sua afinidade com um de nós), tenham em
mente que nós somos três Irmãs a veicular, até vocês, o Manto Azul da Graça.

 E este Manto Azul da Graça, durante este período, é capaz de realizar a Última Graça.
Além de todos os mecanismos Vibratórios que vocês vivenciaram e conduziram, que trabalharam para o

serviço da Terra e da Luz, hoje, o Canal de Comunicação, entre todos vocês (humanidade coletiva), e todos
nós (Humanidade dos Mundos Livres), permite e irá permitir, cada vez mais, estabilizarmo-nos na Sua

Dimensão, a fim de preparar esta Ascensão (que já está em andamento, eu lembro a vocês).
 A percepção do que é nomeado o Canal Mariano, tornar-se-á cada vez mais intensa, levando-os a descobrir o

que estava invisível para vocês até agora.
O que estava imperceptível tornar-se-á cada vez mais presente, cada vez mais evidente, para cada um de

vocês.

***

A preparação do Antakarana coletivo, e a preparação permitindo, no momento oportuno, que eu chame vocês,
serão anunciadas seis dias antes (ndr: antes dos Três Dias).

Três dias antes da minha intervenção (ndr: do Apelo de MARIA), os Sons do Céu e da Terra irão se mesclar, e
serão audíveis por todos vocês.

Vocês que estão mais adiantados, vocês irão constatar que os Sons que vocês ouvem, nos seus ouvidos,
tornar-se-ão cada vez mais agudos e cada vez mais estridentes.

A um dado momento, o que é audível, no interior de vocês, será audível, do mesmo modo, não mais somente
em alguns locais da Terra e por intervalo, mas de maneira permanente.

Os sinais do Céu e da Terra serão inumeráveis, fazendo com que aqueles que, até agora, recusavam ver, ou
que não podiam ver, não poderão mais ignorar o que acontece.

Naqueles momentos, a amplificação da sua Conexão, cujo Som é a testemunha, virá prepará-los, também,
ativamente, para se estabelecerem no seu estado de Eternidade, desencadeando, para a personalidade, como

um segundo estado, que não é nem o sono, nem o adormecer, nem o Êxtase, nem a Íntase, nem mesmo
o Samadhi, mas, ainda, algo de diferente que vocês irão identificar pouco a pouco.

O processo deixando-se ver o que é efêmero e o que é Eterno será atingido, deixando-se ouvir, perceber, e
ver o que era impossível de ver até agora.



***

Seja qual for o reaparecimento dos sinais dados por MIGUEL (ndr: sua intervenção de 18 de agosto de 2012)
(1), lembrem-se de que toda força, toda confiabilidade, será devido aos nossos Encontros, aos nossos

Contatos.
A Terra estando Liberada, vocês não têm mais que Ancorar a sua Luz, ela Ancora sozinha.

Por outro lado, vocês têm que Ancorar a sua multidimensionalidade, a fim de irradiar, pela sua Presença, a
possibilidade, para vários Irmãos e Irmãs encarnados (que ainda não vivenciaram o que a maior parte de vocês

vivenciou), de viver isso.
Aí está o estado de Graça, e a última Graça.

Pelo nosso Encontro e pela nossa Comunhão, alguns Corações poderão se abrir.
Muitos dos meus Filhos, dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs das Estrelas, irão redescobrir, com espanto, o

que eles São.
Tudo isso vai contribuir para estabilizar a consciência (que está encarnada) do conjunto da humanidade,

permitindo, como vocês sabem, limitar os choques sucessivos desta Terra, e da sua Liberação.

***

Este período é um período rico, para os Filhos da Lei do Um, e para a humanidade, na sua totalidade,
quaisquer que sejam as aparências, por vezes difíceis, para aquele que não está em Comunhão com vocês.

Mas além da aparência do que será visto, e do que irá se engrenar, o mais importante será sempre esta
capacidade para reconectar (sempre cada vez maior) com a sua Eternidade, dando-lhes a prova da

multidimensionalidade, sobre este próprio mundo.
Quer vocês nos chamem na natureza, ou em qualquer outro lugar, vocês irão constatar facilmente que nós

estaremos cada vez mais facilmente conectados e ligados.

***

Eu lembro a vocês que as minhas Irmãs GEMMA e MA (ndr: GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI), e eu
mesma, temos um papel específico na colocação do Manto Azul da Graça sobre os seus ombros.

O Arcanjo METATRON, como Ele especificou a vocês, Trabalhou e realizou o que Ele tinha que realizar.
O Anjo URIEL conclui a elaboração desses Pontos de Passagem, entre nós e vocês, e entre vocês e nós.

O Arcanjo MIGUEL sustenta a estabilidade das nossas Comunhões e das nossas Reuniões.
Eu começo, agora, a entregar a muitos de vocês, informações um pouco mais precisas sobre o desenrolar

deste trimestre.
O que quer que eu lhes diga, o que quer que vocês ouçam, o que quer que lhes seja mostrado, lembrem-se de

que, durante a sua Comunhão conosco, tudo o que vocês verão não irá afetá-los.
O período é, portanto, propício para nos Chamar, assim como o Arcanjo MIGUEL, vindo aplicar o seu Selo

no Antakarana da Terra.

***

Esta Obra conjunta vai ajudá-los a viver momentos de Paz e de Beatitude, cada vez mais pronunciados.
E é neste estado de Paz e de Beatitude que vocês serão mais eficazes, nos Planos que lhes são ainda

invisíveis, mas também, para o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra.

***

Durante os seus Alinhamentos coletivos, MIGUEL e eu mesma seremos privilegiados nos seus Apelos.
O seu Duplo, qualquer que seja, naqueles momentos, estará também em ressonância com vocês, de maneira

mais íntima.
Desses Encontros (porque isso irá se tornar, para muitos de vocês, certamente, um Encontro), irá resultar, para

vocês, uma satisfação (se eu puder dizê-lo) e uma Plenitude a nada comparável.
Tudo isso irá lhes permitir estabilizar, em vocês e ao redor de vocês, a Potência dos Elementos, a nada

comparável, durante este período.

***



Como lhes disseram os Anciãos: pense na Paz, lembre-se de estar Tranquilo, de estar sereno.
Porque nenhuma raiva, nenhum medo, pode permitir-lhes estar sereno.

A habilidade que vocês terão de compreender o que atua, entre a sua parte efêmera e a sua parte Eterna, irá
se tornar cada vez mais evidente, porque vocês serão afetados, em um sentido ou em outro, quase

imediatamente.
E da sua capacidade para manter a Paz, a Tranquilidade, e a nossa conexão, irá resultar o seu estado entre os

Alinhamentos.

***

Muitas manifestações noturnas vão ocorrer (em vocês, e no exterior de vocês), refletindo, além da nossa
Comunhão e da nossa Reunião, a possibilidade de ser, aí também, conectado com a sua Origem Estelar e

com as suas Linhagens Estelares, de diferentes modos.
Mas isso irá lhes aparecer, claramente, de uma maneira ou de outra, como a Verdade.

***

Este período pede, de vocês, uma Leveza e uma Alegria.
Os elementos contextuais do mundo poderão, às vezes, chamá-los a re-manifestar, de forma importante,

emoções ou uma atividade mental.
Mas não fiquem nisso: Chamem-nos, e nós estaremos aí, levando a vocês, pela nossa Reunião, esta Paz que

pode por vezes se desestabilizar, tendo em conta as reações da Terra, e de Irmãos e Irmãs que não estão
prontos.

Mas a Terra está pronta.
E vocês estão prontos.

E vocês são, a cada dia, mais numerosos em perceber o entrelaçamento das Dimensões, e a sua
manifestação sensível, por diversas vias.

***

Lembrem-se de que a melhor maneira de Amar, de Servir, e de estar Presente sobre esta Terra, neste
momento, encontrar-se-á na nossa Reunião e na nossa conexão.

Porque, na nossa conexão há Comunhão, há Luz e há Paz.
Esta Paz que poderá irradiar, de vocês, em qualquer circunstância (quer esta circunstância seja referente a

vocês, quer ela seja referente ao lugar onde vocês estão, ao país, ou ao conjunto da Terra).

***

Eu voltarei, é claro, durante este trimestre, desta vez durante momentos em que isso for necessário, devido ao
que será observado sobre a Terra.

Antes do Apelo, que, como o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) repetiu a vocês em várias
ocasiões, ocorrerá no momento mais apropriado, e o mais tarde possível.

A fim de dar tempo, aos Irmãos e Irmãs, àqueles dos meus Filhos que esqueceram o que eles São, de
redescobrirem o que eles São.

***

Este período, vocês entenderam, é então um período de Graça diretamente da Consciência, além da limitação,
e que nada mais tem a ver com o que vocês vivenciaram no seu papel de Ancoradores e de Semeadores da

Luz, e até mesmo de Libertadores.
O conjunto dos processos que engrenam, hoje, é a nada comparável e jamais foi vivenciado sobre esta Terra,

nessas circunstâncias específicas.
Eu não falo tanto das grandes mudanças, das revelações, mas, muito mais, pela Terra, pelo fato de reconectar
com a sua multidimensionalidade, fazendo-os reconectarem, vocês mesmos, com esta multidimensionalidade,

com o seu Estado de Ser, com o que vocês São, além de toda forma e de toda matéria.
O Apelo que vocês fazem, em relação a nós, se ele for coletivo, às 19 hora (hora francesa), este Apelo leva



alguns segundos.
E deixem estabelecer, depois, a Conexão, a Comunhão, a Reunião, a Fusão, também.

E para aqueles de vocês que estão mais na frente do cenário, viver a Dissolução.
Experimentar e se estabelecer, vivendo o fato de que vocês estão sempre aí quando não houver mais sinal do

corpo, quando não houver mais emissão de pensamentos ou do mental, quando não houver mais qualquer
identidade: aí, vocês são o Amor.

Isso lhes será deixado viver e será, de alguma forma, uma confirmação, para muitos de vocês, do que vocês
São.

***

Como disse a Estrela SNOW: busquem a natureza, busquem a Paz, no Interior e no exterior de vocês, seja o
que for que a vida lhes pedir para realizar (ndr: sua intervenção de 1º de setembro de 2012) (2).

Se o que a vida lhes pedir para realizar, começar a mudar de repente: aceitem-no.
Os tempos não são mais para elaborar estratégias e hipóteses.

O tempo é mais para aceitar as manifestações da vida, para vocês que já trabalharam tanto.
Porque as manifestações desta vida vão colocá-los, de maneira ainda mais sutil, no local onde vocês devem

Estar, no Interior de vocês, mas também na vida que vocês têm que viver.
E vocês irão se lembrar facilmente de que, na Paz e na tranquilidade, tudo irá lhes aparecer muito mais

claramente (mesmo além das nossas Conexões, mesmo além dos Alinhamentos), de maneira muito mais
evidente.

Fazendo-os descobrir que o sentido de qualquer esclarecimento, ou de qualquer explicação, não tem mais
sentido diante da verdade do Amor que vocês vivem, naqueles momentos.

***

Quando, há alguns anos, foram colocadas as 12 Estrelas, na cabeça de vocês (coroando-os), cada Estrela e
cada Irmã tinha uma ressonância específica (ndr: ver o protocolo "As 12 Estrelas de Maria”) (3).

Essas Estrelas têm as imagens espelhadas nas Portas do corpo e as suas novas frequências Metatrônicas.
A alquimia de tudo isso, como vocês sabem, sintetizou de novo o seu Corpo de Estado de Ser, idêntico ao do
Sol, dando-lhes principalmente acesso, aqui mesmo, aos elementos da multidimensionalidade, atualizando, de

algum modo, o Juramento e a Promessa d’A FONTE.
Sejam quais forem os acontecimentos, da carne e da matéria, desta Terra, o mais importante é esta Alegria

deste Encontro, desses Reencontros.
O resto irá lhes parecer, realmente, insignificante, se vocês estiverem instalados nesta Conexão.
E não há qualquer dúvida de que vocês serão cada vez mais numerosos em se beneficiar desses

Alinhamentos.

***

O que vocês vão viver irá lhes permitir, não participar da confusão, mas, sim, irradiar este Amor Luz, sem nada
querer senão Ser isso, sem nada decidir, para quem quer que seja, ou o que quer que seja.

Tudo o que eu digo a vocês, a não ser que isso já tenha chegado (porque muitos de vocês estão, doravante,
eu diria, adiantados), vai realmente se tornar evidência para a sua Consciência.

Vocês serão, cada vez mais frequentemente, também, banhados em um estado de Amor que não tem
qualquer explicação e qualquer causa, que é o estado natural de vocês.

Deixando-se viver o que foi denominado a Morada da Paz Suprema, em períodos cada vez mais intensos e
mais próximos uns dos outros.

Toda potência se encontra, também, aí.
É aquela que os leva a manifestar outra coisa do que o que se trata de uma personalidade ou dos medos.

Vocês irão se apreender do que significa “nutrir-se” de Luz e de viver, cada vez mais, nesta Luz.

***

Filhos bem amados, se houver, em vocês, questões suplementares sobre o que eu acabei de dizer e sobre o
que está operando, neste período, então eu quero responder a essas perguntas.

Se não, eu os deixarei no recolhimento para acolher MIGUEL.



***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos de Luz, permitam-me abençoá-los, no Amor.
Eu lhes digo então até às 19 horas, segundo essas modalidades novas, e principalmente até às 22 horas

quando o Arcanjo MIGUEL terá realizado a sua junção com a Terra, uma junção total.
MIGUEL, como vocês sabem, penetrou no Sol, durante a sua Liberação.

MIGUEL penetra, agora, na Terra, durante a sua Liberação.
Bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Então, até muito em breve.

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

NDR:

Novas modalidades do Alinhamento, a partir de 23 de setembro de 2012
Contato, Encontro, momento de Comunhão, para Vibrar, de Coração a Coração, de Consciência a

Consciência, com Arcanjos, Estrelas, Anciãos.

OBJETIVOS
Colocar em ressonância o Canal Mariano, permeabilizando-o sempre mais.
Estabilizar-nos na nova Dimensão de Vida, ilimitada, como um ancoramento na Dimensão da Eternidade que
nos está destinada.
Estabilizar a consciência do conjunto da humanidade, permitindo limitar os choques sucessivos desta Terra,
e da sua Liberação.
Estabilizar, em vocês e ao redor de vocês, a Potência dos Elementos.
Acompanhar a intervenção do Arcanjo MIGUEL, vindo aplicar o seu Selo no Antakarana da Terra.

ALINHAMENTO COLETIVO
Das 19h00 às 19h30, hora francesa no relógio [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às
18h30 – hora de Lisboa].
Chamar, simplesmente, pelo seu nome, antes do Alinhamento, durante alguns segundos, de
preferência: MARIA e MIGUEL.
E deixar se estabelecer, depois, a Conexão, a Comunhão, a Reunião, a Fusão, a Dissolução.

ALINHAMENTO INDIVIDUAL
A qualquer momento (com exceção das 19h00 às 19h30 – hora francesa), por exemplo, antes de rezar
ou de meditar, ou antes de dormir.
Chamar, simplesmente, pelo seu nome, pelo seu primeiro nome, de preferência: as três Irmãs
veiculando, até nós, o Manto Azul da Graça: GEMMA GALGANI e MARIA e MA ANANDA
MOYI (qualquer que seja a sua afinidade com um dos intervenientes: Estrelas, Anciãos ou Arcanjos).

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir o seu horário local.

***

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


1 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

****

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article9370.html

22 de setembro de 2012
(Publicado em 22 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://autresdimensions.info/article9370.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html


 ~ AGORA COM O ÁUDIO ORIGINAL ~ ~ AGORA COM O ÁUDIO ORIGINAL ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos de Luz, que a Paz e o Amor se estabeleçam.

Doravante, eu voltarei a vê-los regularmente.
Além dos nossos Encontros individuais (que se tornam específicos, para muitos de vocês), eu venho dar-lhes

elementos referentes à instalação da Graça e da sua consciência em relação a isso e como vocês podem
esperar viver essas Graças.

Primeiramente, eu especifico que o conjunto das nossas Irmãs Estrelas expressou, desde o início das suas
intervenções, as suas próprias vivências, instalando-as na Luz e na Graça, durante a sua vida.

Vocês também, vocês são chamados a viver isso, porque a Graça os instala na indizível Alegria, na Paz
Suprema da Luz e do Amor.

Qualquer que seja o seu modo de viver a instalação da Graça, são esperados muito numerosos efeitos.
Para muitos de vocês, as nossas Comunhões, os nossos Alinhamentos comuns, permitiram tecer, de algum

modo, um Canal de Liberdade entre nós e dar-lhes a perceber a nossa Presença.
E do nosso Encontro, instala-se a Alegria.

Então, é claro, a Graça pode assumir diferentes aspectos: desde a percepção, cada vez mais clara, dos outros
Mundos, das outras Verdades, até as manifestações que vêm atingir a sua própria vida, nos componentes

casuais, ou mesmo inesperados.
A Graça pode se revelar e se instalar em todos os setores da vida de vocês.

***

Para viver esta Graça, para viver a sua instalação e os seus efeitos, é importante vivê-la e vocês não podem
vivê-la pedindo o que quer que seja.

A Graça não é o resultado de um pedido.
Então, é claro, muitos Irmãos e Irmãs oram e pedem Graças.

MARIA - 3 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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Nós estamos aí para isso.
Mas essas Graças apenas respondem a um único objetivo, que é aquele da Inteligência da Luz, da sua

propagação, da sua Revelação, principalmente nesse tempo.
A Graça, do mesmo modo, para vê-la se manifestar na sua vida, para viver os efeitos, é preciso, efetivamente,

nada pedir, por si mesmo, esquecer-se totalmente, porque a Graça Realiza isso.

Quando vocês vivem os seus primeiros contatos com os outros Mundos, conosco, quando as minhas Irmãs, ou
eu mesma, chamamos pelo seu primeiro nome, lembrem-se da primeira surpresa que é sempre buscar uma

explicação lógica e algo que pertence ao seu mundo.
A Liberação da Terra, a cessação definitiva das Linhas de predação, permitiu não somente à Luz preencher
este Mundo (em níveis jamais conhecidos, até agora), mas, sobretudo, dá-lhes a conscientizar e a viver esta

Luz.

***

Então, é claro, a Luz não vai sempre ao mesmo sentido em que vocês o desejam.
Mas ela vai sempre, lembrem-se, para mais Luz, mais Alegria, mais Plenitude.

E mesmo se um acontecimento, que surge na sua vida, puder parecer-lhes contrário à Graça, estejam certos
de que esse jamais é o caso porque, em última análise, esta Graça irá permitir-lhes sempre estar mais próximo

desta Luz que vocês São.
E mesmo se, conforme o olhar da pessoa, isso puder lhes parecer ir contra, não é nada disso.

Acolher a Graça é efetivamente fazer-se muito pequeno e deixá-la conduzir.
Porque a Graça é realmente o efetor do Amor e da Luz que é, eu lembro vocês, o que vocês São.

Então, quando a Graça se instala (além dos sintomas, é claro, que lhes foram revelados), o mais importante é o
que a sua consciência, ela própria, pode contemplar.

Esta contemplação pode ocorrer no Silêncio Interior, como uma Alegria que se instala, de maneira duradoura, e
que não tem, a priori, qualquer razão de ser, em relação às circunstâncias da sua vida.

Esta primeira ação da Graça irá permitir-lhes, no face a face que se desenrola, serem preservados das suas
próprias emoções, das suas próprias reações da vida na carne.

De qualquer forma, o que foi Realizado (as Comunhões, as Fusões e as Dissoluções) vai agora dissociá-los,
de algum modo, para mostrar-lhes, ao mesmo tempo, a Fusão e a distância que podem existir entre a vida

sobre este Mundo e a vida na Eternidade.

***

A Graça resulta na vida na Eternidade.
E então a Vida na Eternidade se torna cada vez mais aparente, para vocês, de uma maneira ou de outra.

Se vocês contemplarem isso, se vocês aceitarem a Felicidade, então, é claro, a Beatitude estará aí.
Vocês não terão, nem que agir, nem que reagir, mas que seguir, mesmo na sua vida, o que lhes mostra a Luz e

o que lhes mostra a Graça, porque a Graça não pode se entender com qualquer Sombra e com qualquer
resistência.

A Graça, que se revela nos seus ombros e na sua consciência, não deixa lugar para a dúvida, a partir do
momento em que vocês mesmos não colocarem em dúvida o que vocês vivem, realmente.

Quanto mais vocês estiverem silenciosos, quanto mais vocês estiverem no acolhimento, mais a Graça irá
produzir efeitos a nada comparável e que, somente no passado, alguns seres puderam viver isso.

A absorção na Graça permite-lhes realizar muito mais facilmente esta Passagem, esta Transição e esta
Ressurreição que estão em curso.

Há apenas, como lhes diziam alguns Anciãos, que se manterem Tranquilos.
Naturalmente, não lhes é pedido, a todos, para estarem na Contemplação porque nós sabemos,

pertinentemente, que vocês têm ocupações que são vitais para o seu corpo, por enquanto.
Mas, de qualquer maneira, a dose exata de Graça corresponde ao que é necessário, e indispensável, e

suficiente, para vocês.

***

A Graça pode também se instalar por uma série de Revelações, referentes, efetivamente, às suas Linhagens
Estelares e, ao mesmo tempo, à sua Origem Estelar,

Mas isso pode ser, também, simplesmente, na natureza, viver um momento de Comunhão e de Fusão tal como
lhes permite viver (na carne, em todas as partes deste corpo efêmero) o que é a Unidade, muito além das

experiências do Estado de Ser.



Esse sentimento de Comunhão e de Dissolução no Todo vai chegar a vocês, cada vez mais frequentemente, a
partir do momento em que vocês estiverem neste acolhimento, e que vocês estiverem nesta não vontade de

agir por vocês mesmos, principalmente no que se refere ao que vocês nomeiam a espiritualidade.
 A instalação da Graça é ainda mais facilitada quando vocês deixam-na entrar, e isso é lógico.

O Irmão e a Irmã que se desviarem da Graça, vão manifestar resistências.
E é, aliás, isso que ocorre, atualmente, para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não estão abertos à Luz e

que, no entanto, são a mesma Luz que vocês.
Vocês sabem que a localização de vocês é preponderante para permitir esse desdobramento da Graça.

***

A Liberação da Terra, a sua Liberação, como vocês o sabem (mesmo cada um tendo o seu próprio caminho,
cada um tendo a sua própria Vibração), a Liberação é coletiva e ela chama, portanto, a coletividade.
Então, é claro, aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão na matéria e que, por razões diversas,

vivenciaram por vezes tanto sofrimento, tanto confinamento, podem ainda manifestar mais essas forças de
resistência, nesses momentos particulares, e é por isso que lhes foi pedido para não julgar.

É por isso que lhes foi pedido para não condenar porque vocês não conhecem inteiramente a história de cada
pessoa, principalmente se vocês olharem unicamente o aspecto limitado.

Mas a Graça, que vai preenchê-los, vai dar-lhes a ver além de toda interrogação, vai dar-lhes a ver cada Irmão,
cada Irmã, sem julgamento, sem qualquer vontade de interferir na Liberdade deles, mas, sim, para estarem aí,

vocês, preenchidos de Graça e propondo, por sua vez, pelo fato de se manter tranquilo, esta Graça, ao
conjunto da humanidade.

Nada há a pedir, aí tampouco, simplesmente estar instalado, totalmente, neste Instante Presente, neste estado
de Despertar e de Liberação que lhes é oferecido, com cada vez mais intensidade e acuidade.

***

A instalação da Graça, além de revelar as últimas zonas de Sombra, vem, sobretudo, colocá-los em uma
consciência inesquecível, ou seja, nesta saturação de Alegria, de Paz e de Serenidade, que nenhum

acontecimento deste Mundo pode atingi-los.
 Dito de outra forma, a Revelação da Graça é, sobretudo, o fim da separação, o fim do isolamento, é o que vai

dar-lhes a viver este estado de Beatitude, enquanto estando ainda neste corpo, nesta carne, com os problemas
que são os seus, assim como de cada Irmão e de cada Irmã.

Mas a Graça virá em auxílio de tudo o que vocês nomeiam problema, de tudo o que vocês nomeiam freio e
resistência.

Tudo será facilitado, independentemente do que puder chegar à sua vida.
A Graça, em contrapartida, estará sempre aí, e cada vez mais aí, e é ela que irá trabalhar.

E vocês irão constatar, cada vez mais frequentemente, que coexistem, em vocês, ou várias consciências, ou
múltiplas facetas de vocês: uma querendo sempre resistir e a outra estando no Abandono o mais total.  
A partir do momento em que vocês começarem a viver esses face a face (se isso já não foi vivenciado,

evidentemente), ser-lhes-á cada vez mais evidente dirigirem-se para a Graça, mais do que para a resistência.
Porque a Graça, qualquer que seja, irá preenchê-los, o que jamais pode fazer a resistência, mesmo na

satisfação de alguma coisa que foi realizada, que jamais persiste.

***

A Graça vai então ser, não somente ser estados, mas vai ser chamada, para cada um de vocês, a amplificar-se,
à sua maneira, ao seu modo.

E é nesses momentos de Graça que vocês irão viver o fato de sentir-se nutrido, de sentir-se satisfeito e, enfim,
de mais nada faltar, qualquer que seja a sua situação sobre este Mundo porque vocês estarão preenchidos da
Luz da Graça e que nisso, nada pode lhes faltar, quaisquer que sejam, eu o repito, as condições da sua vida

humana nesta carne.
Acolher a Graça é beneficiar-se, é claro, dos seus efeitos, além da percepção dos outros Mundos, das nossas

Presenças.
Além do que lhes é dado a ver durante a noite, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que vocês podem

conduzir o que vocês têm que conduzir, na sua vida, com um estado profundamente diferente de
anteriormente.

O que podia parecer-lhes exasperante tornar-se-á fácil para vocês.
O que podia parecer-lhes difícil ficará mais fácil.

O que pareceria ser um obstáculo irá desaparecer totalmente.



Então, não é simplesmente viver a Graça, às vezes, ou pedir a Graça.
São vocês mesmos que irão se tornar esta Graça.

E é isso que irá preenchê-los e saturá-los de Alegria e de Paz.

***

A instalação da Graça é vivida também de diferentes modos.
Alguns dos nossos Irmãos e Irmãs têm necessidade de ver os outros Mundos, de tocá-los.

Outros têm simplesmente necessidade de se sentir regados e nutridos, a fim de não mais sofrer de falta.
Mas, efetivamente, o mais importante será a percepção de estar preenchido, de estar pleno, de não mais ter

dúvida, nem mesmo interrogação.
O que quer que aconteça na vida de vocês, isso irá se desenrolar e isso irá se desenrolar na maior das

levezas, tal é a ação da Graça e do Amor.
A instalação da Merkabah, no centro do seu peito (o que lhes será explicado proximamente), irá permitir-lhes

deixar esta Graça se expandir, independentemente das circunstâncias da sua vida, independentemente do seu
estado de saúde ou do seu estado psicológico, porque, em última análise, aquele que toma consciência da

Graça, não tem qualquer meio de ali se opor.
Somente aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão afastados da Luz, até o momento, não podem

perceber esta Graça, mas, vocês que a vivem ou que irão vivê-la, lembrem-se de que quanto mais vocês a
acolherem, quanto mais ela se revelar e quanto mais vocês permanecerem tranquilos, mais a Graça irá agir na

sua vida.
E ela irá guiar para encaminhá-los ao que vocês têm que viver, de maneira muito mais leve, muito mais fácil.

***

Vocês vão notar, aliás, muito facilmente, que as suas reações não são mais as mesmas e que, qualquer que
seja o evento ocorrendo, torna-se cada vez mais fácil para vocês, alinhar-se, recentrar-se, sentir as nossas

Presenças, ver os outros Mundos, e manter a Paz, seja o que for que se desenrole e seja o que for que
aconteça na sua personalidade.

É nesta ocasião e nessas ocasiões, aliás, que vocês irão perceber a diferença fundamental entre a sua
Consciência de Eternidade, o seu Corpo de Estado de Ser, o que vocês São, em Verdade, e este corpo de

carne e seus aspectos efêmeros.
Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais claramente.

E vocês chegarão, também, muitas vezes, a se sentir como em um sonho, sobre este mundo, e conectar a
Verdadeira Vida no momento em que vocês adormecerem, no momento em que vocês dormirem, mesmo se

vocês não tiverem lembranças muito conscientes e muito lúcidas, em um primeiro momento.
Mas isso irá ocorrer, quando vocês acordarem, pela manhã.

Vocês terão a impressão de emergir em um sonho e, aí também, então, isso vai se inverter.
Vocês irão compreender que o verdadeiro sonho está neste corpo de carne e que a Verdadeira Vida nada tem

a ver com esse sonho.
Dessa maneira, muitos de vocês irão perceber, sem mesmo se dar conta, a Verdade que São.

A Ascensão poderá ser vivida naquele momento, para estes, sem qualquer dificuldade, sem qualquer medo.

***

O Choque da Humanidade terá sido amortizado para aqueles de vocês que terão (ou que já têm) a
possibilidade de ver, cada vez mais, a distância que existe entre o funcionamento da personalidade, e o

funcionamento da sua Eternidade.
Isso vai lhes aparecer claramente e, sobretudo, vocês irão se beneficiar dos efeitos.

Vocês verão que a sua consciência pode se colocar em um ou em outro e que, em um, haverá sempre,
mesmo se a sua vida estiver tranquila, um sentimento de falta.

Ao passo que, colocando-se no seu Corpo de Eternidade, quando a Graça está aí, vocês verão que tudo está
Pleno, que nada falta, que nada há a acrescentar.

Vocês irão fazer, cada vez mais claramente, esta distinção, e para vocês, então, a escolha será extremamente
fácil.

É a sua consciência que irá ditar, é claro, para estabelecer-se na Graça, no momento em que eu irei chamá-los,
ou um pouco mais tarde, conforme o seu futuro e o que vocês têm a realizar ainda sobre esta Terra.

Para o futuro que não existe, mas não o seu futuro para vocês: para o futuro daqueles que ainda estão
confinados, em outros locais dos Universos e dos Multiversos.



***

Da maneira que vocês viverem a Graça, vocês compreenderam isso, irá se desenrolar, para vocês, a facilidade
para viver essa Passagem, que não é uma.

Aproveitem esses momentos porque, da riqueza desses momentos vivenciados na Graça irá emanar, de
vocês, tamanha Luz capaz de nutrir seus Irmãos e suas Irmãs, nossos Irmãos e nossas Irmãs que não estão

voltados para a Luz.
Vocês irão irradiar esta Luz, sem mesmo buscar o que quer que seja: é isso, a Graça.

É quando a vida de desenrola, com uma grande facilidade, uma grande fluidez, mas também quando os
elementos que fazem sofrer estiverem aí, e bem, naquele momento, não há mais sofrimento.

Isso explica para vocês, por sinal, porque algumas das nossas Irmãs Estrelas lhes expressaram, durante a sua
vivência, estar em sofrimentos por vezes importantes e não serem afetadas por este sofrimento porque, é

claro, aliás, o que vocês não viam naquela época, é que elas estavam imersas na Graça e isso, hoje, acontece
para vocês, para o conjunto da humanidade, para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs que desejam voltar-se

para a Graça.

***

Então vocês veem, desde alguns anos, que eu lhes disse que eu jamais viria punir e castigas os meus filhos.
Tudo isso são invenções daqueles que querem nos separar e nos dividir.

Eu venho unicamente anunciar a Boa Nova: aquela da sua Ressurreição e do Retorno nas Moradas da Graça.
Nada mais.

O que vocês irão observar que lhes parecer contrário a isso (que isso seja na sua vida ou sobre esta Terra), é
apenas a ação dos Elementos e da Inteligência da Luz, visando fazer desaparecer o que não está em

conformidade com a Liberdade e com a Graça.
Nada mais, nada menos.

A Graça, também, terá capacidades para fazê-los viver, se isso já não ocorreu, o desapego, também, das suas
próprias ligações que podem restar em vocês, mostrando isso a vocês.

Não para julgá-los, não para julgar aqueles que os mantiveram em vocês, mas simplesmente para estarem,
vocês também, nesta Graça, e para que essas ligações se dissolvam sozinhas pela Graça.

Aí, tampouco, vocês nada têm a pedir.
É a própria Graça que dirige e, se vocês forem capazes de permanecer tranquilo, e de observar isso, vocês

serão preenchidos, de mil maneiras, pelo que irá ocorrer.
Tudo isso, se vocês já não o viverem, vai se desenrolar de maneira extremamente rápida, durante este

período.
E é durante este período, é claro, como lhes disse MIGUEL, e como lhes disse SÉRÉTI, que a maior parte dos

mecanismos que vão fazer desaparecer o que pode restar de medos, vai aparecer.
Então, é claro, fazer desaparecer o medo, do nosso ponto de vista, é fazer desaparecer a Ilusão, mas, para

vocês, enquanto vocês não estiverem abertos a esta Graça, é justamente a Ilusão que sossega vocês: o fato
de ter, pela sua vida, prevenido as faltas, de ter dirigido a sua vida, e construído a sua vida com grande esforço

e determinação, a fim de se precaver.
Mas a Graça é realmente a última premunição, aquela que os previne, na totalidade, de todo acidente e,

sobretudo, do que vocês teriam pensado.

***

E, naturalmente, os acontecimentos que se desenrolam sobre a Terra, desde a cessação das Linhas de
predação, vão se tornar inconcebíveis, para a humanidade.

Somente a Graça irá permitir concebê-lo para o que ela é: ou seja, uma Liberação total da Terra e de todas as
consciências.

Então, sigam o que lhes diz a Graça porque a Graça também vai lhes falar, à sua maneira.
Ela vai guiar a sua vida nas linhas de menor resistência.

Ela vai dar-lhes a experimentar esta Alegria imensa, esta Alegria no Coração, de viver esta
multidimensionalidade, de viver os Encontros com os seus Irmãos Estelares, com a maior das facilidades e a

maior das Alegrias.
Então, é claro, aquele que vê isso do exterior e que não está permeável, em um primeiro momento, a esta

Graça, poderia chamá-lo de loucura, do seu ponto de vista.
Mas quem é mais louco?

Aquele que vive na Graça ou aquele que se desviou da Graça porque ele não a conhecia?
Tudo isso vai chamá-los também a deixar trabalhar a Graça, a não querer interferir com ninguém.



***

Lembrem-se de que cada um tem a total Liberdade, no que está chegando, de manter a Ilusão, sob uma forma
ou outra, ou de se Abandonar, totalmente, à Verdade Absoluta, aquela da vivência da Graça, que irá preenchê-

los totalmente.
Mas nós não temos qualquer dúvida de que aquele de vocês que tiver provado, uma vez, a Graça, da maneira

que for (que isso seja pela Vibração da consciência, pelo Canal Mariano, pelas nossas Presenças, pelo acesso
aos estados multidimensionais e aos outros Mundos, qualquer que seja a maneira), nós estamos certos de que

esse primeiro contato com a Graça, se isso não foi vivenciado, apenas poderá dirigi-los para o estado de
Graça, e não para o estado de resistência.

Isso é extremamente evidente.
Eis as poucas palavras que eu tinha para dizer a vocês, em relação a esta instalação da Graça.

Como SÉRÉTI lhes disse (isso começou desde o início deste mês que vocês nomeiam outubro), isso vai se
amplificar a cada dia.

Se houver, em vocês, questionamentos em relação a esta Graça, e se eu tiver necessidade de desenvolver
alguns aspectos, então eu os escuto agora.

Eu abro então um tempo de conversação com vocês.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, todos nós, aqui, juntos, vivamos um momento sob o Manto Azul da Graça, aquele que eu coloco nos
ombros e nos pés de vocês.

Vivamos isso, no silêncio, alguns instantes.
Eu voltarei quando for necessário, durante essas diferentes etapas de instalação da Graça.

Enquanto isso, instalemo-nos n’Ela.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu estou, doravante, com vocês, até o Último Final desse Tempo.

Que o nosso Amor resplandeça em plena luz do dia.
Eu voltarei, independentemente dos nossos contatos individuais, quando isso for necessário, para dar-lhes os

elementos desta Graça e os elementos que irão se transformar, dentro de algum tempo.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e todo o meu Amor é de vocês.

Até logo.
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Lei do Um, Filhos da Luz e Filhos Bem Amados, permitam-me dar-lhes, individualmente, a minha

Bênção.
Permitam-me colocar-me no seu Canal em um momento de Comunhão e de Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim anunciar a vocês uma série de elementos e de acontecimentos Interiores, referentes ao período atual
do seu tempo.

Nesse tempo em que MIGUEL, pela sua penetração nos seus Céus e sobre a Terra, prepara, de algum modo,
a nossa chegada, em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, com relação às Embarcações

Mãe que são as nossas, e por intermédio do Canal Mariano coletivo: Canal Mariano da Terra, Canal
representando a união da Terra e do Sol.

Nós vimos a vocês, não mais somente nos seus espaços Interiores (onde nós já estamos), não mais somente
no seu Canal Mariano, mas nós começamos o que eu denominaria uma descida Dimensional.

Esta descida Dimensional tornou-se possível, para uma variedade de Embarcações Mãe, invisíveis aos seus
olhos, por enquanto, exceto por alguns meios modernos de observação do Sol.

Esta descida Dimensional vai permitir-nos reinvestir e fecundar de novo, de maneira total e integral, a Terra,
porque a Terra, ela também, revela a sua Merkabah e o seu Coração Ascensional.

O seu Coração Ascensional, que é o seu núcleo cristalino e a camada que é superior, estão em fase de
expansão: expansão Dimensional como a de vocês, atualmente.

Isso nos permite situar-nos mais próximo do que é possível na revelação e na realização da Luz sobre a Terra.

***

Nós iremos participar, evidentemente, dali onde nós estamos, do desdobramento da Luz e da chegada da Luz,
sobre a Terra.

Esta chegada, franca e maciça e completa, da Luz, muitos de vocês vivem as primícias, dos diferentes modos
que nós exprimimos entre vocês.

A Luz vai chamá-los, cada vez mais.
Nesses momentos particulares em que este confinamento, que era o de vocês, desagrega-se pouco a pouco

até no mais íntimo dos seus envelopes sutis efêmeros, traduz-se, para vocês, pela nossa percepção, cada vez
mais franca e cada vez mais real, para vocês.
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No período de tempo em que MIGUEL trabalha, de maneira mais específica, a fim de passar a tocha ao
Arcanjo URIEL, preparando esse retorno da Luz, total.

***

Nós iremos nos manter mais perto da Terra, no plano Dimensional onde vocês são aguardados, próximos de
vocês.

O conjunto das manifestações que são vividas, no seu corpo e na sua consciência, assim como para aqueles
que estão estabelecidos no Absoluto, vai levá-los a viver, concretamente, as duas realidades simultaneamente:

a realidade do que vocês conhecem (sobre este mundo, na sua vida) e a realidade que surge para vocês.
Aquela dos mundos sem sombra, aquela dos mundos do Amor onde nenhum confinamento pode existir, onde

nenhuma compartimentagem pode alterar a nossa qualidade de Eternidade.
Esses tempos são aqueles que antecedem o meu Apelo, de maneira próxima, muito próxima.

Entretanto, isso não deve colocá-los na espera, mas sim, de preferência, no regozijo dos nossos contatos e da
nossa aproximação, elevando o seu coração sempre mais alto, e sempre mais longe nos espaços onde o

Amor é Livre, onde o Amor e a Luz apenas fazem um, onde tudo é Paz e tudo é sem sombra e Transparente.

***

Algumas das minhas Irmãs Estrelas lhes deram elementos que são capazes de facilitar para vocês o que deve,
de algum modo, suportar este corpo físico e o conjunto das suas estruturas, sutis como da sua consciência.

Como vocês sabem, a Terra está pronta.
Nós estamos prontos e a maioria daqueles de vocês que devem estar prontos, o está.

Resta apenas, de algum modo, sintonizar o conjunto das manifestações chegando pelos seus céus, e as
manifestações da própria Terra.

Dentro de muito pouco tempo (que isso seja no nível dos sinais do Céu e da Terra) ninguém poderá ignorar ou
rejeitar o que se desenrola.

A maneira de vivê-los, para cada um de vocês, irá depender, somente, da sua localização.
De qual lado vocês se situam?

Da maneira com que vocês vivem os seus contatos, agora, vocês podem ter alguns elementos de resposta.

***

Para aqueles de vocês que não percebem, nem de uma maneira, nem de outra, e que ainda não vivem os
processos ascensionais, eu lhes digo: permaneçam na Paz.

Não há qualquer inquietude a formular.
Não há qualquer interrogação a apresentar.

Porque a Luz, quando ela está aí, faz com que cada coisa esteja estritamente no seu lugar, e com que cada
Filho da Luz esteja, ele também, estritamente no seu lugar, o que quer que ele tenha vivenciado (ou não

vivenciado) neste período preliminar.
Porque, para todos, sem qualquer exceção, está gravado em vocês (mesmo se, por enquanto, isso não faz
parte do que é Revelado), está gravado em vocês, portanto, este reconhecimento, e esta reconexão com a

Luz.
Eu diria até que vocês irão talvez compreender que tudo o que vocês expressaram na sua vida, nas suas vidas,
nas suas buscas, nos seus amores, nas suas procuras, como nos seus sofrimentos, que tudo isso era apenas

a manifestação de uma privação desta Luz total.
E, naturalmente, daí, compreendendo isso, vocês serão capazes de não julgar ninguém, e de deixar cada um,

mesmo o seu ser mais querido, na sua vida, naquele momento, ir ali aonde ele deve ir.

***

O fim das Linhas de Predação (da Terra, como as de vocês), a ação do Manto Azul da Graça,
da Merkabah Interdimensional coletiva, depois a pessoal, permitiu (para vocês, de maneira individual) tornar o

corredor do tempo e do espaço, entre a Terra e o Sol, mais acessível.
Porque, ele também, está forrado da Luz Adamantina, da Radiação Ultravioleta, de Partículas que vocês

nomeiam cósmicas.
Dessa maneira, o nosso Encontro, no plano mais sensível e mais visível, já foi anunciado nos seus céus, pela

Presença dos Anjos do Senhor, em algumas grandes cidades.
E também, pelo trabalho de MIGUEL.



As condições estão, agora, efetivamente, todas reunidas para viver o que alguns de vocês já sabem desde o
seu nascimento, mesmo não podendo ali colocar ideias precisas.

Aquele momento é aguardado, ou temido, pelo conjunto da Humanidade.
Lembrem-se de que o que vocês forneceram como trabalho, conosco, permitiu amortecer o peso e o Choque

desta Revelação.
O que fará com que, nesse momento da Revelação, cada um poderá, de maneira mais serena (se eu puder

dizer), viver a sua escolha e a sua Liberdade.

***

Vocês irão notar, durante este período, que, quanto mais facilmente vocês abandonarem as poucas dúvidas
que podiam restar (ou os poucos medos), mais facilmente a Luz estará aí.

E como nós já lhes dissemos, o que se desenrola são, simplesmente, as resistências entre a Luz e o que pode
restar de veleidade do prolongamento do Sistema de Controle do Mental Humano (evoluindo, como vocês o

sabem, agora, de maneira autônoma, mesmo desagregado).
Para alguns, talvez, isso poderá representar um sonho ruim, ou um pesadelo, mas que, naturalmente, não se

preocupando com isso, cada um irá Despertar.
 Alguns irão viver isso no Êxtase o mais total, porque as resistências e o efeito, do Sistema de Controle do

Mental Humano, já não existem mais.
Esses seres, esses Irmãos, essas irmãs, já estão Livres, mesmo sobre este mundo.

***

Durante este período, conforme as minhas Irmãs lhes disseram, encontrem tempo para vocês, para afirmar-se,
para estar com vocês mesmos, a fim de estar conosco.

Tanto quanto possível, afastem-se dos falatórios, das fofocas.
Afastem-se de tudo o que se relaciona a um julgamento, ou a uma necessidade de se confrontar, e de avaliar o

que resta de autoridade, daqueles que mantêm o Sistema de Controle do Mental Humano.
Lembrem-se de que é na Paz e na Alegria que se encontra a Luz que é necessária, à sua Beatitude, porque se

trata bem disso.
Quanto mais nós nos aproximarmos, quanto mais vocês se aproximarem de nós, mais vocês irão constatar (se
isso ainda não ocorreu) uma Paz Interior a nada comparável, que vai muito mais profundamente, e muito mais

longe do que todos os prazeres deste mundo.
E é justamente neste estado que vocês irão tirar tudo o que é necessário.

Nos momentos em que vocês parecerem, talvez, vacilar sob o peso do mundo, e sob o peso do ambiente,
lembrem-se de que é no Centro de vocês mesmos que se encontra o que é necessário, e para todos os

setores, e para todas as funções da sua vida, ainda, sobre a Terra.

***

Eu voltarei, provavelmente, ainda um pouco, desta forma, antes que o nosso contato seja definitivamente
estabelecido, entre cada um de vocês e mim.

Esse momento será um momento que vocês poderão qualificar de comovente, e que eu qualifico de grande
Alegria.

É como reencontrar algo que existiu, mas que foi perdido há muito tempo, que a lembrança é vaga ou ausente.
Nesses primeiros cliques, e nesta primeira abordagem, de maneira visível (e Vibratória, para muitos de vocês),

vocês irão encontrar o que é necessário, o que preenche vocês.
Porque isso é o que vocês São.

***

Durante este período, e independentemente da minha Presença e, sobretudo, naquela de MIGUEL, ao lado de
vocês, nos seus Alinhamentos, vocês irão constatar também que algumas Irmãs se aproximam, algumas Irmãs

Estrelas.
Lembrem-se, quando esta Consciência se aproximar, de que não é somente a Identidade que lhes fala (que
lhes falou durante a sua encarnação, ou de certas coisas de hoje), mas, muito mais, a Qualidade Vibratória de
cada uma das Estrelas, em relação à sua virtude (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / As 12 Estrelas de

MARIA”) (1).
E se tal Irmã se manifestar a vocês, é que esta virtude é, para vocês, fundamental e essencial, durante este



período.
Do mesmo modo que os Elementos se manifestam, a vocês, em uma ordem específica, é o mesmo para as

nossas Irmãs Estrelas.
Porque elas veiculam uma qualidade específica, que é uma qualidade que é necessária, em vocês.

***

Nos momentos em que lhes parecer, talvez, hesitar, ou recuar alguns passos, ou ser absorvido pelas
interrogações deste mundo, então, lembrem-se também de que aquele que intervém, nesses tempos, cada

vez mais, depois de MIGUEL, será o Arcanjo URIEL.
Ele é capaz de facilitar essa Passagem para vocês.

Ele é capaz de ajudá-los a avançar, mais do que recuar.
Lembrem-se disso.

Mas, o mais importante, para vocês, além dos nossos Encontros, é, antes de tudo, cultivar a Paz.
É, acima de tudo, certificar-se de reagir menos neste mundo, de reagir menos no ambiente.

Isso não quer dizer isolar-se.
Isso não quer dizer deixar outra coisa senão a agitação.

Essa é a única maneira que vocês têm de serem nutridos, de serem amados, de Ser Amor.
Disso, vocês vão dar-se conta, extremamente facilmente.

Vocês irão identificar (eu diria, de maneira cada vez mais evidente) os momentos em que vocês estão
submetidos, ainda, à sua personalidade, em que vocês estão, realmente, Livres, as distinções (não mais

somente no momento das Passagens possíveis) entre o que os Anciãos denominaram o eu e o Si, mas, muito
mais, um sentimento de saber onde vocês estão, no instante em que vocês viverem o que vocês têm que viver

(independentemente até mesmo de toda meditação, de todo Alinhamento).
Vocês poderão ver, nesses momentos em que vocês estiverem realmente Alinhados ao que vocês São, que

os seus mecanismos de vida, muito simplesmente, não são mais os mesmos, que há em vocês menos
interrogações, menos questões, menos dúvidas, menos medos.

E que existe, em última análise, esta Paz que se instala, de maneira cada vez mais duradoura, levando-os à
Morada da Paz Suprema, ou à sua Última Presença.
Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais evidente.

Isso será como, eu lhes disse, reencontrar alguém que se perdeu de vista por muito tempo, que vocês não
tiveram novidades.

Lembrem-se do que diziam as minhas Irmãs Estrelas, de que, quando os Cavaleiros se põem em movimento,
para vocês, são os Elementos que se empregam, e de que nada pode chegar, já que quanto mais vocês

entram na sua Eternidade, menos o efêmero pode tomar a sua consciência, menos o efêmero pode frear ou
impedir a Luz.

Esses momentos de Paz, eles irão se tornar então cada vez mais intensos e profundos, provocando (se isso já
não ocorreu) a sua adesão, total, ao que vocês São (muito além do que nós lhes dissemos, há anos).

Eis as poucas coisas que eu tinha para enunciar e anunciar a vocês.
Eu abro com vocês, se houver questões, um espaço de respostas.
Se não houver questões, nós passaremos a um momento na Paz.

***

Nós não temos questionamentos. Nós lhe agradecemos.

***

Então, neste espaço, no seu Templo, instalemo-nos, um momento, nesta Paz tão particular.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
E eu saúdo, em vocês, o Amor que vocês São.

Até logo.
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, compartilhemos, primeiramente, um espaço de Presença e de Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu venho a vocês, nesse primeiro dia do seu mês de novembro, a fim de dizer-lhes que a Verdade está aí.
E que desta Verdade vocês vivenciaram as manifestações, já, pelo fato da sua abertura e da sua capacidade
para viver, para perceber e para sentir os espaços de encontro, entre nós, da sua capacidade para perceber a

Luz (que agiu, no seu corpo, durante esses anos que vocês chegaram a viver).
O Manto Azul da Graça permitiu-lhes afinar e tornar, de algum modo, mais tangível, os nossos encontros.
A Verdade que está aí decorre diretamente da Presença da Luz, em vocês, e do encontro da Luz com o

conjunto da Terra.
Entretanto, esta Verdade (apesar dos sinais abundantes do Céu e da Terra), será sempre recusada ou negada

pelo conjunto dos meus Filhos que ainda estão inscritos nas limitações da sua vida e nas ocupações da sua
vida.

Ainda mais porque o número de ensinamentos e de informações, que foram comunicados sobre esta Terra,
nem sempre foi o mais adequado para prepará-los para este mês de novembro.

***

Vocês sabem, desde o seu Alinhamento desta noite, que o Arcanjo URIEL, Anjo da Presença, Anjo da
Passagem e Anjo da Última Hora (ndr: ver sua intervenção de 30 de outubro de 2012) (1), estará ao lado de

vocês e em vocês, acrescentando, de maneira intensa, o que vocês São, a este corpo que está, aqui, presente
sobre a Terra.

 A multiplicação dos sinais ligados aos elementos, em vocês como sobre a Terra, vai atingir um novo patamar
de desenvolvimento que está diretamente conectado à nossa Presença, é claro, à sua também, e

principalmente à aproximação da Irradiação d’A FONTE.
Naturalmente, entre vocês, todos vocês têm Irmãos e Irmãs que nada veem do que se desenrola.

E como poderiam vê-lo, na medida em que muitos elementos desta vida foram agenciados de tal modo que,
jamais, esses Irmãos e essas irmãs que ainda não estão abertos podiam duvidar desta Verdade que está aí.

E, no entanto, chegará o momento em que esta Verdade será a mesma, para todos.
Ela irá se estabelecer, a um dado momento, de maneira amplamente visível.

Mas, mesmo durante esses momentos, aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs, dos meus Filhos, que não
querem ver, irão se desviar disso.

É nesse sentido que o meu Anúncio não deve fazer distinção entre cada um dos meus Filhos.

***
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O Arcanjo URIEL vem, durante os seus Alinhamentos, permitir-lhes ajustar-se mais próximo do que vocês São,
dando-lhes a viver, ainda mais, manifestações neste corpo, que traduzem a modificação dos próprios

elementos constitutivos de vocês.
A atualização de novo dos elementos (ou, se vocês preferirem, a sua colocação em conformidade com a
origem, antes de toda amputação) vai se traduzir, nos seus corpos, por uma amplificação importante da

percepção do Canal Mariano e do Canto que ali está associado.
Muitos sinais vão acontecer no seu peito, eu não voltarei sobre isso.

Paralelamente a isso, os sinais da Terra e do seu parto irão se tornar cada vez mais patentes, cada vez mais
potentes, e cada vez mais gritantes de verdade.

***

Nossas aparições, em meio os seus Céus, tornar-se-ão uma legião.
O conjunto dos elementos da Terra, através da ação dos Cavaleiros, vai também multiplicar-se, dando

manifestações, sobre a Terra, cada vez mais densas e importantes.
Do mesmo modo que isso se desenrola, em vocês, a Verdade que está aí não poderá mais escapar, para

vocês que, já, vivem isso.
Vocês estão precisamente sobre dois mundos, precisamente sobre dois estados.

É exatamente isso que a Terra, também, vai criar.

***

A Liberação da Terra, o desaparecimento das Linhas de Predação, permite tudo o que acontece atualmente.
A Verdade que está aí se refere a vocês, é claro, a todos vocês, sem exceção, mesmo se, por enquanto,
somente aqueles de vocês que vivem intensamente os nossos Encontros, os nossos Contatos, a Onda da

Vida e o Manto Azul da Graça, estejam conscientes do que se desenrola.
Todos os outros, por enquanto, não podem imaginar qualquer modificação importante porque eles não o vivem,
tão simplesmente, porque o caminho deles quis que, até o extremo limite, eles ficassem na ignorância do que

eles são realmente e na ignorância da nossa Presença.
Mas, durante este mês de novembro, tudo isso vai mudar, de maneira cada vez mais evidente e percuciente,

para todo mundo.

***

Pela ação dos elementos, em vocês, pelo desenvolvimento do seu Coração Ascensional (ndr: ver nossa
coluna “Protocolos a praticar” (2)), assim como daMerkabah da Terra, pelo Canal Mariano individual e aquele

da Terra, desenrola-se uma transformação terrestre.
Esta transformação é uma nova Terra, em formação, levando a Terra a Vibrar em outras oitavas de frequência,

nada mais tendo a ver com o que vocês conhecem.
Naturalmente, vocês que o vivem também, em vocês, na sua carne e na sua consciência (mesmo se vocês

nem sempre chegam a ali colocar as palavras adequadas), vocês sabem pertinentemente que a amplitude das
diversas manifestações que nós lhes propomos e descrevemos, e que vocês vivem, inscrevem-se muito

logicamente nessa mudança particular, nesta metamorfose.
A sua metamorfose e a metamorfose da Terra vão então se acelerar, a partir de hoje.

O que lhes foi mostrado, o que foi perceptível (para vocês, em vocês) desde o desaparecimento das Linhas de
Predação, é uma amostra da ação dos Cavaleiros.

Eu os lembro de que a minha Irmã Estrela SNOW descreveu para vocês a ação desses Cavaleiros (ndr: suas
intervenções de 19 de julho e de 18 de outubro de 2012) (3).

Ela lhes disse também que se vocês estiverem “tranquilos”, que se vocês estiverem conscientes das
Vibrações que os animam, então, os Cavaleiros iriam participar, em vocês, nesta última abertura, de algum

modo, nesta finalização de todo trabalho que foi realizado.
Minha Irmã Estrela SNOW irá voltar, aliás, para dar-lhes alguns elementos referentes a esses Cavaleiros, ativos

em vocês, cada vez mais, como sobre a Terra (ndr: sua intervenção de 1º de novembro de 2012) (4).

***

Eu os lembro de que, durante este período, o que vocês vivem é próprio de vocês, mesmo se vocês forem
sempre mais numerosos a viver as mesmas coisas, a perceber as mesmas Presenças, a se reconhecer, e a



viver estados importantes da sua consciência.
Mas lembrem-se também de que muitos Irmãos e Irmãs, ao redor de vocês, não têm esta oportunidade de

viver o que vocês vivem.
Levem sobre eles um olhar simples, sem comparação.

E simplesmente estando no que vocês São, ao lado deles, vocês irão iluminar o que deve sê-lo.
Isso não depende de vocês, mas unicamente dessa Novidade que está aí, para vocês.

***

O tempo deste mês de novembro é então um conjunto de preparativos.
Preparativos que irão levá-los ao nosso encontro e que vão, desde já, dar-lhes os sinais, patentes e evidentes,

de Outros lugares, do que está além do habitual das suas vidas.
Já, a revelação das suas Linhagens, os sonhos que vocês têm, os Encontros que vocês fazem, estão aí para

reforçar não qualquer crença, mas para reforçar, realmente, uma forma de enraizamento, enraizamento na
multidimensionalidade e na Verdade que está aí.

Esta Verdade que está aí, que todos os artifícios deste mundo tentaram esconder até o último minuto, porque
(é claro, e vocês sabem disso) o medo faz parte da vida, neste mundo onde vocês estão.

Mas lembrem-se de que o seu Reino não é deste mundo e de que, justamente, o que chega é o seu Mundo e o
seu Reino.

E ele se refere, antes de tudo, a vocês e a vocês somente, porque há várias Moradas na Morada do Pai,
porque nem todos vocês vêm do mesmo lugar (mesmo vocês sendo feitos da mesma carne).

Então, é claro, em relação a isso, há a questão da tolerância que vai se colocar: de deixar cada um viver o que
ele tem para viver, em relação à sua Liberdade, em relação ainda às suas crenças.

Porque as crenças fazem parte do confinamento e porque as crenças podem levar alguns Irmãos e Irmãs a se
desviarem da Luz e a verem a Luz como um perigo, como algo que põe fim a outra coisa (e esse é

efetivamente o caso).
Mas pensem naqueles de vocês que não querem esta outra coisa, porque a sua aspiração não é a mesma,

porque as suas convicções e as suas crenças levam-nos a qualquer outra coisa que a Liberdade, mesmo se
eles estiverem Liberados.

Então, deixem-nos viver este período com total autonomia.
Contentem-se de estar aí.

Contentem-se de ser Amor.
Contentem-se de viver o que, vocês, vocês têm a viver.

A ação da Luz far-se-á sozinha, para eles, no tempo e na hora deles.

***

A Verdade que está aí é extremamente fácil de viver, para aqueles que a vivem, porque esta Verdade está
plena de Amor, de um Amor incomensurável e que estritamente nada tem a ver com o que vocês puderam

conhecer, sobre este mundo, mesmo nas alegrias as mais intensas.
Mas aqueles que não conhecem este Amor, é normal que eles não vejam a mesma coisa que vocês.

Lembrem-se de que muitos de vocês têm a Visão etérea, a Visão do Coração, a percepção das Vibrações: um
conjunto de elementos que vocês, em alguma parte, reuniram, desde as Núpcias Celestes e talvez mais

recentemente.
Mas todos aqueles que estão confinados, pelo medo, na sua própria vida, que fecharam os receptáculos para a
Luz, eles também, entretanto, devem viver este Encontro, este Juramento e esta Promessa, do mesmo modo

que vocês.
E a adaptação à mudança, o ajustamento a este metamorfose e a esta transmutação, pode ser por vezes

dolorosa, em um primeiro momento.
Porque, efetivamente, enquanto um Irmão ou uma Irmã estiver do lado do confinamento, viver a Luz é doloroso,

porque isso implica, efetivamente, em várias mudanças e em perturbações para aquele que, em todo caso,
ainda está apegado ao que ele nomeia a vida, e a apegos, diversos e variados, deste mundo.

***

Uma Alegria nova emerge: uma Alegria mais intensa, ainda mais intensa do que o que vocês talvez puderam
viver.

A noção de Morada da Paz Suprema, de Beatitude, tornar-se-á cada vez mais flagrante e, aí também, isso
pode causar um problema em relação aos Irmãos e às Irmãs que não vivem tudo isso.

Então, sejam Humildes.



Vivam o que vocês têm a viver.
Não escondam, sem, no entanto, demonstrar demasiadamente as coisas.

Afirmem a sua Luz, mas a afirmação da Luz não é pedindo ao outro para ver o que ele não pode ver, pedindo-
lhe para viver o que ele não pode viver, por enquanto, até o meu Anúncio.

Contentem-se de estar o mais pacífico possível.

***

No momento em que a Luz arrebatá-los no êxtase, banhem-se neste êxtase.
No momento em que a Luz, ou URIEL, ou eu mesma, estivermos mais próximos de vocês, no seu Canal

Mariano, vivam o que vocês têm a viver, naquele momento.
É nesses Encontros (que irão se tornar cada vez mais patentes, como eu o disse) que vocês irão encontrar

toda força necessária para realizar esta transformação, a sua como aquela do conjunto do sistema solar.
A Verdade que está aí é perturbadora, principalmente para tudo o que se refere à personalidade,

especialmente quando esta personalidade fez a escolha que não era aquela da metamorfose, mas a escolha
de uma perpetuação, de um prosseguimento, da linearidade.

Mas isso faz parte da liberdade desses Irmãos e Irmãs que poderão, se eles o desejarem (mesmo se isso se
tornar cada vez mais difícil), no momento do meu Apelo, voltar-se para a Luz.

Nada há a julgar.
Eu não venho julgar.

Assim como o meu Filho não vem julgar: Ele vem simplesmente acolher aqueles que o acolhem.
E lembrem-se de que este acolhimento não é uma crença, não é uma convicção, não é uma projeção em um

futuro, mas resulta diretamente do que vocês vivem aí, agora.

***

Então, sejam indulgentes e avancem aí onde vocês devem avançar, fiquem o máximo possível Tranquilo e em
Paz.

A Verdade que está aí vai, inegavelmente, transformá-los ainda mais.
Manifestações novas vão emergir.

Mas o mais importante permanecerá esta Alegria indizível que irá avançar (cada vez mais, se esse não for o
caso para vocês) para a Beatitude.

Um sentimento a nada parecido que supera amplamente qualquer sentimento humano e que os faz descobrir a
imensidão do que vocês São fora deste mundo.

Tudo isso se encarna, nesse momento.
Tudo isso se vê, nesse momento.

E tudo isso será vivido, neste período, para aqueles que acolheram a Luz, de uma maneira ou de outra, e que
aceitaram remeter-se a Ela.

***

O Apelo dos Elementos, em vocês, tornar-se-á cada vez mais flagrante, mas eu deixarei exprimir os detalhes a
minha Irmã SNOW (ndr: sua intervenção de 1º de novembro de 2012) (4).

Sigam os Elementos, quer eles estejam em vocês, ou quer eles estejam situados no espaço onde vocês
vivem, ou próximos de vocês.

As manifestações de um Elemento, sobre a Terra, aí onde vocês estão, assim como no seu corpo, conforme
vocês irão constatar por vocês mesmos, serão sincrônicas.

Se o Elemento Ar estiver presente no seu ambiente (que isso seja por uma tempestade, por um vendaval, ou
por qualquer outro elemento ligado ao vento e ao ar), vocês irão sentir, é claro, na sua carne, o Triângulo do

Elemento da Coroa da cabeça, assim como a zona do seu corpo que ali corresponde.
Naquele momento, será preciso vigiar para integrar, de algum modo, este Elemento, para deixá-lo trabalhar, em

vocês.
Lembrando e relembrando a vocês que o Elemento nada pode, e nada quer, sobretudo, contra vocês, mas

vem trazer-lhes o que é necessário (para o grupo que está no local onde ele ocorre, como para vocês
especificamente, também) para o início dessa Passagem.

***



Quando os Quatro Elementos estiverem ativos (em vocês, como no local onde vocês estiverem da Terra),
então, todas as condições terão sido preenchidas para que eu entregue o meu Anúncio.

Portanto, estejam atentos, não com inquietude, mas com Alegria e, aliás, vocês estarão na Alegria, a partir do
momento em que os Quatro Cavaleiros tiverem revelado o que eles devem revelar: eles irão provocar um

movimento de Fusão, entre eles, e é esta Fusão que acompanha o desenvolvimento do seu Coração
Ascensional, e que os levará a instalar-se na Beatitude, a imergir-se no que vocês São, realmente, cada vez

mais.
Então, vocês verão por vocês mesmos (se vocês ainda não tiverem percebido e vivenciado) os bastidores.

Vocês verão, realmente, o que representa a sua vida, este corpo, esta pessoa, e o que está ao redor de vocês,
em relação à Verdade que está aí.

E vocês irão constatá-lo, por vocês mesmos, em relação a tudo isso, não como a expressão de um desejo,
mas sim como o resultado direto, e consequência direta, da ação dos Cavaleiros, em vocês.

***

Lembrem-se de que a solução deste mundo não está em uma reação, mas ela está bem no acesso a esse
bastidor.

E isso, somente a Luz pode realizá-lo.
Somente os Cavaleiros, na sua ação final, e o Arcanjo URIEL, nessa Passagem, e eu mesma, é claro, e o

conjunto das Presenças que estão ao redor de vocês e sobre a Terra, estão aí para isso.
Desde já algum tempo que nós lhes dissemos que nós assistimos, e que nós iremos assistir ao seu

Nascimento, ao seu Renascimento, ou à sua Ressurreição.
E esses momentos estão agora presentes.

Então, é claro, muitos Irmãos e Irmãs, que não estão Despertos para a Verdade que está aí, nada irão ali ver,
ou irão se recusar a ver.

Haverá sempre explicações que, na realidade, lembrem-se disso, apenas representam os seus próprios
medos, que não foram admitidos a eles próprios, associados ao desaparecimento do efêmero.

Então, sejam indulgentes.
Não procurem convencer ninguém, porque mesmo a Luz não pode convencer ninguém.

Ela pode simplesmente mostrar que Ela está aí, e cada Irmão e cada Irmã farão o que lhes ditar a sua
Vibração, e não os seus desejos.

***

Gradualmente e à medida que os dias deste mês de novembro passarem, estejam atentos aos seus
Elementos.

Respeitem as instruções referentes aos seus alimentos, que lhes foram dadas pela minha Irmã HILDEGARDA
(ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (5).

Porque, se isso não for o caso, vocês irão constatar que vocês terão cada vez mais dificuldade para funcionar,
como antes, este corpo.

Porque, nesta fase de sobreposição da nova Dimensão e da antiga, o corpo é profundamente modificado.
Muitas coisas serão levadas a mudar ainda mais rápido, nesses modos de funcionamento: cabe a vocês ali se

adaptar.
Isso será mais fácil se vocês seguirem o que o corpo diz e pede a vocês.

Todas as necessidades serão amplamente modificadas.
E eu os lembro, em vista do intervalo de tempo entre o que resta a viver, e o Último momento que resta a viver
sobre esta Dimensão (ele tornou-se extremamente curto), de que a melhor das preparações é, simplesmente

(como os Anciãos disseram a vocês), nada fazer [deixar como está, atitude de não intervir], manter-se
Tranquilo, fazer o que vocês têm que fazer, no desapego e com Alegria.

Mas estejam conscientes do Apelo dos Elementos porque, se um dos Cavaleiros os chamar, então, será
preciso ali se ajustar, e de maneira rápida, a fim de não oferecer resistência à sua ação, em vocês.

É deste modo que o Veículo Ascensional será perfeitamente eficaz e eficiente, ou no momento do meu Apelo,
ou nos momentos que são diferentes, conforme o que vocês têm a conduzir durante esta metamorfose.

***

A Verdade que está aí é uma grande Alegria para aquele que a vê, a partir do que ele É, e não a partir da
pessoa que ele ocupa neste corpo.

E esta grande Alegria pode ser um terror, para aquele que está instalado no medo e que está instalado na não-
vivência (Vibratória, e dos contatos), por enquanto.



Mas mesmo isso não será duradouro.
Porque, a partir do momento em que eu irei me revelar enquanto Presença, para o conjunto da humanidade, e

que eu irei falar a todos vocês, ninguém poderá duvidar de quem eu Sou.
E vocês não poderão, tampouco, duvidar de quem vocês São.

Mesmo se, no instante anterior, a sua condição de vida não era a mais feliz, e bem, isso irá mudar.

***

A Verdade que está aí, são todos os sinais do Céu e da Terra, são todas as nossas Presenças ao lado de
vocês, e, agora, isso são, sobretudo, essas Transmutações intensas que vão ocorrer em vocês.

A Verdade que está aí os coloca na Alegria assim que vocês a verem e, sobretudo, assim que vocês a
viverem.

E vocês serão cada vez mais numerosos a vivê-lo.
Mas esse “cada vez mais numerosos” não deve fazê-los esquecer de que uma parte não negligenciável da
humanidade ainda está adormecida, e ainda está atormentada pela sua própria sobrevivência, pelos seus

próprios condicionamentos, e por tudo o que criou o esquecimento do que vocês São realmente.

***

Eu voltarei, é claro, a vê-los, durante este mês de novembro, mas sem, no entanto, dar-lhes encontro formal
porque (como nós lhes dissemos, uns e outros) nós nos adaptamos ao desenrolar do que já chegou no Céu, e

que chega, agora, sobre a Terra.
E nós seguimos com vocês, e nós vivemos com vocês, o desenrolar do que acontece.

E esse desenrolar, como vocês o sabem (mesmo se ele estiver inscrito em um limite astronômico), pode mais
ou menos flutuar, em função das resistências, ou não, que encontra a Luz, no seu caminho para a Terra, como

em vocês.
E tudo isso, é claro, pelo próprio fato da modificação do espaço-tempo (como isso é agora patente, que isso
seja através das modificações dos resíduos das três camadas isolantes, como dos movimentos da Terra), e

bem, a Terra se adapta e se ajusta.
Vocês se adaptam e vocês se ajustam.

E nós também, nós nos adaptamos e nós nos ajustamos.
Sempre no contexto desse calendário astronômico, mas, obviamente, segundo as resistências ou a facilidade

com a qual isso se desenrola, em vocês, como para a Terra.

***

Até agora, nós sempre dissemos que a Terra ia escolher o seu momento.
A Terra escolheu assim que ela foi Liberada.

Ela vive então, neste momento, como nós especificamos para vocês, a sua própria Ascensão.
E esta própria Ascensão, como a de vocês, desenrola-se por uma espécie de impregnação dos novos

paradigmas de vida, e pela impregnação da sua consciência ordinária, pela Supraconsciência, que é Amor.
E tudo isso ocorre no seu ritmo, como o crescimento da flor que segue as circunstâncias locais, as

circunstâncias do solo, do Sol, da água, da claridade, do vento.
Tudo isso é exatamente o que vocês estão prestes a viver, uns e outros.

Mas lembrem-se de que algumas plantas ainda não saíram da terra, porque o seu tempo de maturidade e de
maturação é mais importante.

Lembrem-se de que isso não importa.
Obviamente que a ação dos Cavaleiros pode parecer-lhes, e irá lhes parecer, desmedida.

Mas isso não é nada.
A partir do momento em que vocês viverem a Beatitude, onde a Alegria está ampliada, em vocês, vocês verão

que apenas a Alegria estará presente, apenas o olhar da borboleta estará presente.
O olhar da lagarta irá lhes parecer cada vez mais distante, e como se apagando, cada vez mais.

A partir do momento, é claro, em que vocês não entrarem em resistência e em oposição.
Mas tudo isso é para viver.

Eu queria simplesmente ali prepará-los, à minha maneira, mas são vocês que vivem isso, cada um à sua
maneira, segundo a sua dose de Amor: não do amor tal como vocês o conhecem, no nível humano dos

sentimentos, mas, sim, deste Amor Luz, Vibral, que se instala.
Se vocês se tornarem Transparente, não haverá resistência.



***

Quanto mais vocês acolherem e aceitarem os Elementos e o que se desenrola, mais vocês estarão
concordantes com eles, e mais vocês estarão próximos da Morada da Paz Suprema e de Sat Chit

Ananda (como dizem as minhas Irmãs orientais), desta Paz total.
Vocês serão, aliás, surpreendidos, nos primeiros momentos, ao constatar, por vocês mesmos, que,

independentemente do que estiver ocorrendo, aí onde vocês estão, vocês conservam este estado de
Beatitude e de Alegria, sem qualquer problema.

O que, é claro, não seria o caso há ainda alguns anos.
Tudo isso será o sinal de que vocês chegaram a bom porto.

E de que o que resta a cumprir, para vocês, é uma formalidade: o seu Choque da Humanidade será assimilado,
mesmo se ele não estiver no nível coletivo porque, ele, ele apenas poderá ser assimilado no momento em que

eu fizer o meu Anúncio, não antes.
E é durante este período entre o desdobramento e a Fusão dos Elementos (em vocês, como sobre este

mundo) e o meu Anúncio que se situa, para as lagartas, um período de perturbações importantes.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que a dose de Luz que vocês recebem e que vocês emitem, irá se

traduzir por uma Alegria intensa, até uma Beatitude que fará com que esses Elementos sejam vivenciados, para
vocês e ao redor de vocês, com uma maior facilidade.

Vocês irão se lembrar, aliás, de que quanto mais vocês estiverem abertos, mais o seu ambiente (mesmo entre
aqueles que estão na resistência) irá se tornar mais leve.

Porque esses Irmãos e essas irmãs que convivem com vocês, e que, talvez, não estejam abertos à Luz,
poderão talvez se abrir, devido à sua Presença amorosa e irradiante.

***

É agora que é preciso olhar atentamente todos os conselhos que lhes deram os Anciãos, as Estrelas, e os
Arcanjos, para este mês de novembro.

Porque é durante este período, onde URIEL oficia ao lado de vocês e sobre a Terra, que a possibilidade de
viver o Êxtase e a Beatitude é mais importante.

A intensidade, para aqueles que vivem isso, da Onda da Vida, tornar-se-á cada vez mais espetacular.
E eu os remeto, aliás, por aí, ao que foi dito por aqueles que se nomeou BIDI, há apenas duas semanas, onde

ele lhes disse para colocar a consciência sobre os seus pés e sob os seus pés (ndr: conselhos dados por
BIDI no final da sua intervenção de 19 de outubro de 2012) (6).

Porque, aí, encontra-se um dos Mistérios da Alegria e da Beatitude.
Seja como for, deixem-se banhar por este Amor, deixem-se banhar pelos Cavaleiros, porque eles contribuem

para a Liberação.
Mesmo se, do ponto de vista da limitação, isso chamar outra coisa que uma Liberação, mas vocês, vocês

sabem que não é nada disso, porque vocês vivem outra coisa.

***

Eu nada mais tenho a acrescentar hoje.
Se, entretanto, vocês tiverem algumas interrogações referentes ao que acontece agora (exceto, é claro, sobre

os Elementos, porque, depois de mim, SNOW irá explicar algumas coisas para vocês, muito simples, em
relação a isso), mas se houver interrogações, então, eu estou à disposição de vocês.

***

Pergunta: você disse que os prazos são em função das resistências que vai encontrar a Luz, mas
justamente, no nível coletivo, poderia parecer que essas resistências sejam importantes.

Nenhuma resistência pode atrasar a Luz.
Ela irá se expressar mais violentamente, mais intensamente, e mais fortemente: isso não é questão de tempo.

O desenrolar, sim, pode apresentar diferentes tipos de tempo, mais isso é tudo.
As resistências, na maioria das vezes, não são uma oposição frontal à Luz, mas resultam e decorrem,

simplesmente, do confinamento e da ignorância.
Eu especifico que a resistência de que falo não é um ato consciente, exceto, é claro, para aqueles que foram

denominados os “maus rapazes”.
Para a maior parte dos meus Filhos, trata-se, simplesmente, de uma ignorância.



Esta ignorância, em si, cria uma resistência à Luz.
Isso não é, portanto, uma resistência ativa de oposição, mas, sim, uma resistência física encontrada pela Luz,

devido ao confinamento e às crenças que existem.
Isso não é uma ação da consciência, exceto, é claro, para algumas consciências, mas isso está longe de

representar a maioria da humanidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, permitam-me recobri-los com o meu Manto da Graça.
Essa será a minha maneira de render Graças a vocês, hoje.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes digo provavelmente até o meio deste período, sem
especificar o dia.

Que todo o meu Amor seja o de vocês.
Até muito, muito, em breve.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1672

1º de novembro de 2012
(Publicado em 02 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-11-17.mp3

~ APROXIMANDO-SE DA ETERNIDADE ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu lhes disse: eu voltaria a vê-los, durante este período, a fim de permitir-lhes, se vocês

desejarem, ajustar-se, mais próximo, da sua Eternidade.
Eu venho, antes de tudo, comunicar-lhes um encontro.

Um encontro aonde (todos juntos, através da sua consciência, através da Vibração, através da sua União, no
Espírito) iremos nos encontrar, no primeiro dia do seu mês de dezembro, na mesma hora, a fim de, durante

uma hora, estarmos Unidos, em Espírito e em Verdade, a fim de abrir o mês deste ano que termina o ano (ndr:
dia 1º de dezembro, das 14 às 15 horas).

*** 

Naturalmente, muitos de vocês vivem o que eu vou tentar explicar.
Muito além das simples explicações referentes aos Elementos, eu vou falar-lhes de vocês, durante este

período preparatório para o nosso encontro de 1º de dezembro.
Entre agora (e talvez já, desde algum tempo) até esta data, muitas manifestações que estão presentes em

vocês são levadas a amplificar-se, a desenvolver-se e a se revelar, dando-lhes cada vez mais impressões e
vivências que estão diretamente ligadas à Dimensão da Vida que se aproxima de vocês e que corresponde à

sua Eternidade.
Neste período, é claro, permanecer Tranquilo é essencial, mas eu vou tentar mostrar-lhes (e eu lhes darei a

palavra em seguida) não tanto os sintomas que os habitam e que vocês vivem, bem como não tanto os
sintomas e o que vive a Terra, mas mais o que corresponde a esta fase de transição, esta fase intermediária,

que vai levá-los a conceber a Verdade do Espírito e instalar-se, cada vez mais pacificamente, além de todas as
manifestações deste mundo e do seu corpo, no que vocês São, nesta Morada da Paz Suprema que alguns de

vocês se aproximaram ou vivenciaram, e que outros ainda, entre vocês, já instalaram, de maneira definitiva.
Tudo isso resulta, ao mesmo tempo, da Fusão dos Elementos, do Encontro com os Elementos celestes e

terrestres, a vir e que já estão, aí, no plano do Éter, no plano etéreo e no plano ainda sutil.

*** 

Esta fase é uma fase de transição.
Naturalmente, há reajustes, no corpo de vocês, como sobre a Terra.

Algumas coisas antigas, em vocês, são levadas a desaparecer porque elas de nada mais servem.
Outras coisas aparecem porque elas fazem parte da Eternidade.

Em meio a este espaço, vocês podem viver isso com mais ou menos conforto, com mais ou mesmo reticência,
com mais ou menos dúvida ou mais ou menos Paz.

Lembrem-se de que tudo apenas depende, sempre e cada vez mais, de vocês, ou seja, do local onde vocês
Estão, aí, Presentes.

MARIA - 17 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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Presentes a vocês mesmos, ou presentes a uma data ou a um futuro.
Presentes a vocês mesmos, ou presentes às interrogações deste mundo, nesta fase de transição.

Seja o que for, todos vocês estão para viver elementos que lhes são próprios, mas que refletem, para vocês,
uma maneira, especial e particular e individual, de instalar-se na Eternidade.

Então, este período pede, da parte de vocês, uma grande quietude e, sobretudo, instalar, em vocês, modos
não reacionais a tudo o que pode ocorrer, em vocês como no exterior de vocês.

Esta fase onde os Elementos se encontram, se fundem, para celebrar o Retorno do Éter e o Retorno da
Unidade.

O Retorno a esta Eternidade acontece mais ou menos facilmente, mais ou menos rapidamente, conforme,
justamente, a sua capacidade para não dar peso ao que já está pesado: na condição de vocês se

harmonizarem com o que é cada vez mais leve, ou seja, com o estado da sua consciência, e não com o estado
da sua vida, e ainda menos com o estado deste mundo.

***

As últimas zonas de resistência à Luz estão, de algum modo, prestes a se condensar.
Através disso, podemos dizer que a história terrestre se repete, através do acontecimento de circunstâncias

que favorecem ou a violência, ou a paz.
Então, é claro, há guerra, há paz e, em vocês, também, acontece a mesma coisa.

Quem ganha?
É a paz ou é a guerra?

Isso não depende, é óbvio, dos seus desejos, ainda menos do que acontece na sua vida, mas, realmente, da
sua atitude Interior.

Então, eu venho pedir-lhes cada vez mais a atitude Interior, de benevolência, de neutralidade e de Paz.
É durante este período que vai ser extremamente fácil (que vai levar-nos até 1º de dezembro) ou instalar-se na

Paz, ou instalar-se em outra coisa que a Paz.
Vocês têm toda a liberdade para decidir isso.

Vocês decidem, não reagindo, não se submetendo, mas se colocando nesta benevolência daquele que
observa o que acontece.

E o que acontece nada mais é do que uma transição, uma passagem de um plano ao outro, de uma
manifestação da vida a outra manifestação da Vida.

De uma vida onde tudo tinha sido limitado, tudo tinha sido pesado, para uma vida de leveza, independente de
qualquer circunstância ainda deste mundo.

Alguns de vocês já vivem isso, através da modificação da sua fisiologia, mas tudo isso foi explicado pelas
minhas Irmãs, como HILDEGARDA ou ainda SNOW (ndr: ver as intervenções de HILDEGARDA DE BINGEN

de 03 de outubro de 2012 (1) e de SNOW de 19 de agosto, 18 de outubro e 1º de novembro de 2012 (2)).

*** 

Hoje, mais do que nunca, vocês são convidados a consagrar-se, a consagrar-se na Paz, a encontrar-se na Paz
e, também, a fazer a paz com tudo o que toca a sua consciência: quer sejam as suas próprias raivas, quer

sejam as suas próprias dores, quer sejam as suas próprias interações, próximas ou mais distantes, em meio
aos Irmãos e às Irmãs que participam da sua vida, de uma maneira ou de outra.

O tempo é da Paz.
Eu diria, de outra maneira, que o tempo é da reconciliação.

Então, é claro, nós sabemos pertinentemente, assim como vocês, que alguns Irmãos e algumas Irmãs não
desejam este mundo novo, esta Dimensão nova e querem persistir em meio às leis de evolução, às leis de

confinamento.
É a liberdade deles.

Disso, nós os avisamos para vocês viverem, da forma mais adequada, este período.
O tempo das grandes mudanças, enfim, chegou à sua porta.

Naturalmente, eu voltarei a bater à sua porta no momento adequado e vocês sabem disso: eu lhes disse e
repeti ao longo desses anos.

Tudo o que há para fazer é deixar chegar o que está vindo.
Tudo o que há para fazer é Ser.

Ser e não dar peso e importância ao que acontece.
E eu os lembro de que, mesmo se vocês forem afetados, neste corpo, este corpo irá passar.

Eu os lembro de que se vocês forem afetados, em algumas circunstâncias das suas vidas, essas
circunstâncias, elas também, irão passar e muito mais rápido do que vocês podiam esperá-lo por uma ação da

sua pessoa.
Tudo o que acontece (mesmo se isso não lhes aparecer, em um primeiro momento) é oriundo da Luz.



Evidentemente, não é a Luz que desencadeia as resistências, mas, algumas vezes, a Luz pode amplificar as
resistências.

Então, apreendam-se disso, compreendam-no e aceitem que alguns Irmãos e Irmãs não têm ainda a
possibilidade (quer seja perto de vocês, como na outra extremidade da Terra) de dar-se conta ou de aceitar o

que acontece, neste momento.
Isso será profundamente diferente dentro de poucos dias.

*** 

Então, nós os convidamos, durante este período de transição, a permanecer o mais Tranquilo possível.
Façam o que vocês têm que fazer, no nível da sua mente, permaneçam nesta neutralidade, nesta

benevolência, nesta observação.
Beneficiem-se dos momentos em que nós os chamamos, que isso seja uma das minhas Irmãs, ou eu, ou ainda

um dos Anciãos, ou ainda no momento em que a Luz emergir mais em vocês, para acolher e vivê-la na maior
Paz e serenidade.

Se vocês não constataram, ainda, suficientemente os efeitos da Luz, na sua vida e no que vocês são, então
deixem entrar ainda mais Luz.

Seja o que for que ocorrer no seu corpo, seja o que for que o seu Coração tiver que viver, estejam certos (e
seguros) de que o que se acontece é apenas a penetração, sempre mais intensa, da Luz.

O efeito do Éter da Terra, no nível coletivo, a Merkabah Interdimensional coletiva e o Canal Mariano, todos
esses elementos estão operando e no local, doravante.

A minha Irmã SNOW lhes explicou esses Desdobramentos finais da Luz (ndr: ver em particular a intervenção
de SNOW de 18 de outubro de 2012 (2)).

É exatamente o que acontece.
E se compararmos isso a um nascimento, nós, mulheres, nós sabemos pertinentemente que o momento do
parto é aquele que ocorre antes do nascimento, propriamente falando, e no momento, às vezes, onde mais

intensamente é vivenciado, por vezes, como um momento doloroso.
Mas esse momento doloroso rapidamente dá lugar ao sentimento de plenitude assim que o nascimento tiver

ocorrido.
Lembrem-se disso.

*** 

Então, seja o que for que a resistência à Luz manifestar, em vocês como sobre o mundo, sejam pacientes e
sejam Humildes.

Vocês não têm qualquer meio de agir sobre os Elementos, em vocês como sobre o planeta.
De nada serve querer imaginar proteger tal zona, tal região, pois o que deve chegar a esta região está também

inscrito no Plano da Luz, seja o que for que chegar.
 Se vocês chegarem a transcender e, de algum modo, a superar a primeira impressão, as primeiras imagens,

as primeiras emoções que podem se manifestar e que irão se manifestar a vocês, vocês verão que, por trás de
toda esta agitação, de toda esta aparência que vocês poderiam nomear desagradável ou caótica, encontra-se a

Paz da Eternidade.
Nada mais há a fazer senão perceber isso.

Nada mais há a fazer senão deixar Shantinilaya se estabelecer, totalmente, em vocês.
É deste modo que vocês irão contribuir para deixar estabelecer o Reino da Luz que já está, eu os lembro,

consumado nas outras Dimensões.
A Terra se junta à sua Dimensão da Eternidade.

Vocês também.
Isso acontece neste momento e os chama a viver este período na maior das serenidades.

Mesmo se a sua personalidade se manifestar e manifestar a vocês sentimentos, sejam eles quais forem, esses
sentimentos irão passar.

Eles não fazem parte do que vocês São, ou seja, da Morada da Paz Suprema.

*** 

Até um certo estágio, nós lhes falamos da escolha entre o medo e o Amor.
Agora, a escolha é mais entre Shantinilaya e a raiva.

São, não duas emoções (mesmo se a raiva for uma emoção), mas dois estados: estado de resistência ou
estado de Abandono.

Ou seja, o Abandono do Si (se não tiver sido conscientizado e realizado) realizar-se-á, eu diria, de algum modo,
a qualquer custo, independentemente do que vocês acharem.

Está aí a maior Liberdade.



Cabe a vocês determinar.
E esta determinação, ela vai segui-los, agora, até o meu Anúncio.

Quer seja na facilidade da Paz, da Morada da Paz Suprema, quer seja na raiva e na resistência, porque vocês
têm, em alguma parte, em vocês, um sentimento que emergiu de ali não ter chegado.

Mas eu lhes asseguro: não há qualquer lugar aonde chegar, há apenas que Ser, e isso não necessita (vocês
irão se aperceber vocês mesmos) de qualquer deslocamento, de qualquer movimento.

Apenas para estar aí (ou Presente a vocês mesmos, ou estabelecidos nesta própria Dissolução da
consciência) a fim de se beneficiar.

Pouco a pouco (e muito rapidamente, neste intervalo de tempo), o que apareceu (e que apenas fazia aparecer)
irá desaparecer.

O que apareceu (e que está instalado) e que deve ser e se tornar, de algum modo, a sua Eternidade, irá se
instalar, seja o que for que vocês fizerem.

Cabe a vocês saber onde vocês se colocam porque as duas circunstâncias serão, durante este período, eu
diria, concomitantes, elas também.

Vocês irão observar uma grande diferença, sobre a Terra, entre os Irmãos e as Irmãs que escolheram e
disseram “sim” à Luz, de maneira definitiva, e aqueles que, até agora, pensavam em brincar e em acomodar a

Luz à sua maneira de ver.
Mas lembrem-se de que é a liberdade deles.

Eu tenho, simplesmente, que dar-lhes essas informações.
Elas irão chegar a vocês, também, é claro, de várias partes: na sua consciência, como, também, no que lhes

será dado a observar e a ver, em vocês, fora de vocês, e por toda parte sobre a Terra.

*** 

O momento do Apelo está próximo.
Alguns de vocês, aliás, pressentiram e já vivenciaram isso, à sua maneira.

Quer seja o Apelo de uma Estrela, quer seja o Apelo de um Ancião, mas, também, pela sua capacidade para
extrair-se de vocês mesmos, não por um ato da vontade, mas, sim, pela capacidade, do Amor, para

estabelecer esta Paz.
Dessa maneira, então, Shantinilaya resulta diretamente do seu estado de Amor ou do seu estado de raiva (que

os afasta).
São vocês que se ajustam, agora, eu diria, em tempo real, como se não houvesse mais latência entre a sua

consciência e os acontecimentos (acontecimentos Interiores como acontecimentos exteriores).
Cabe a vocês ver, aí também.

E cabe a vocês se situar no que se acontece.

*** 

Este espaço de transição é muito especial porque há, efetivamente, a percepção clara (e que será cada vez
mais clara, para muitos de vocês) de viver precisamente em duas realidades, precisamente em dois mundos.
Ou dois mundos que se interpenetram e que um vai, de maneira muito natural, pôr fim ao outro, sem qualquer

luta, sem qualquer dificuldade, exceto para aquele que decidiu se colocar sob a ação da resistência e da raiva.
Vocês nada mais têm que fazer senão observar.

Vocês nada mais têm que fazer senão Amar, não como um ato da vontade, mas como vivendo, realmente, a
própria natureza do que vocês São que é Amor, Unidade, Felicidade e a Morada da Paz Suprema.

Vocês estarão, ou cada vez mais na Beatitude, ou cada vez mais na raiva.
Mas isso não pede correção, nem em um caso, nem no outro, mas, simplesmente, estar ciente dessas duas

sensações, desses dois estados e dessas duas consciências.
São vocês que se posicionam, vocês mesmos, segundo o que vocês São e segundo o que vocês Serão.

Isso, agora, não poderá mais criar, logo mais, qualquer dúvida para vocês.
As últimas dúvidas serão levantadas.

As últimas interrogações irão se erguer em vocês.
Então, vocês serão capazes de se beneficiar da integralidade da Luz.

O que, anteriormente, ainda eram apenas experiências ou estados transitórios, irão se tornar, não mais uma
experiência, mas, cada vez mais, um estado permanente.

*** 

Então, eu os convido a deixar a Luz agir, pois o que age, na realidade, é a sua Eternidade que vem competir, se
pudermos dizê-lo, com o seu efêmero.

E isso não depende, de modo algum, da sua reação, mas mais da sua capacidade para situar-se na beatitude
ou na raiva.



Isso vai lhes aparecer cada vez mais lucidamente.
Os sinais (se vocês os vivenciaram, no nível de manifestações do seu corpo), podem ampliar-se, durante este

período.
Mas estejam certos de que no final deste período há a Paz, e esta Paz está além de tudo o que vocês puderam

viver, até hoje, como experiências, mesmo do Estado de Ser, mesmo de Comunhão ou de Fusão com um
Duplo.

Porque, aí, vocês irão encontrar a integralidade, a totalidade da sua herança.

*** 

É durante este período que se realiza, é claro, o Choque da Humanidade.
Mas, também, tudo o que deve desaparecer deve ser queimado no Fogo do Amor e no Sopro do Amor.

E vocês, vocês estão aí: ou vocês sustentam esse Sopro e esse Fogo, ou vocês resistem a esse Sopro e a
esse Fogo.

A sua capacidade para Abandono vai então ser apresentada e ela vai então lhes ser mostrada.
Já, para alguns de vocês, a revelação das suas Linhagens (quer seja pelos sonhos ou por revelações

espontâneas) adquiriu certa agudeza.
Então, é claro, vocês se apreendem perfeitamente de que esses momentos estão além de qualquer análise,

de qualquer interpretação ou de qualquer projeção.
Lembrem-se de que nesta fase especial de transição há apenas o Amor que pode iluminar, há apenas o Amor

que leva à Paz.
E, para isso, nada mais há para fazer senão deixar o Amor Ser.

Deixar o Amor Ser é encontrar o que vocês São.
Não deixar o Amor Ser é continuar a manter a Ilusão: a ilusão do sofrimento, a ilusão da pessoa, a ilusão de um

caminho ou de uma evolução.
Mas, ainda uma vez, vocês são Livres: Livres para se colocarem segundo as leis ditas de evolução, ou para se

colocar segundo a Lei da Eternidade que nada tem a ver com qualquer eternidade.
Isso lhes foi explicado de maneira, por vezes, intensa, eu diria, por este interveniente que se manifestou,

durante este ano, o famoso BIDI (ndr: ver as suas intervenções na coluna “mensagens a ler” (3)).
Mas eu os lembro de que todos vocês São, também, BIDI, de que todos vocês São, também, o que eu Sou.

Não se esqueçam disso.
Nos momentos em que pode se apresentar uma dificuldade, lembrem-se de que não há que nadar contra a

correnteza.
Seja o que for que vocês tiverem que viver, é, precisamente, o que vocês têm que viver.

Se o seu corpo tiver que desaparecer, ele irá desaparecer, mas, vocês, vocês não desaparecem.
Se o seu corpo tiver que estar em estado de Beatitude, vinte e quatro horas por dia, então, ele estará.

Porque, independentemente do que vocês tiverem que viver, individualmente, vocês participam do Reino da
Luz, mesmo ali se opondo.

É assim.

*** 

Lembrem-se de que, em última análise, e no final deste período de Transição, quando o meu Apelo tiver
ocorrido, quando os mecanismos ligados à imobilidade da Terra e a de vocês tiverem ocorrido, de maneira

sincrônica, então, naquele momento, todos vocês serão Liberados.
E lembrem-se, ainda uma vez, de que estritamente nada há para fazer, de que estritamente nada há para

buscar, de que estritamente nada há paraa projetar ou para esperar em alguma data.
É simplesmente apenas esta data que eu lhes dei que é um momento de Agrupamento Unitário, eu diria, não
para nutrir qualquer egrégora, não para projetar qualquer amor em tal região do planeta ou do seu corpo, mas,

sim, para Viver o Amor (ndr: em 1º de dezembro, das 14 às 15 horas).
Se vocês Viverem o Amor, naquele momento, se este período de Transição culminar no Amor, para vocês,

então, vocês vão ver, por vocês mesmos, que nada poderá abalá-los, que nada poderá fazê-los sair
de Shantinilaya, e que vocês estarão estabelecidos, intensa e vigorosamente, nesta Humildade e nesta nova

Dimensão de vida, independentemente do que se tornar este mundo durante este período.
Porque eu não escondo de vocês que a aproximação da Irradiação d’A FONTE, assim como a aproximação do
que deve chegar ao seu céu, já tem efeitos extremamente importantes, mesmo se isso não for visível aos seus

sentidos.
Só o seu próprio sentir, a sua própria consciência, já impregnou isso.

*** 

Eu os lembro de que as primeiras descidas do Espírito Santo, sobre esta Terra, ocorreram, agora, há quase 30



anos, em agosto de 1984.
Então, o conjunto dos Portais galácticos foi aberto, o conjunto das Portas do Sol e da Terra foi Liberado de

toda a Predação.
E vocês irão constatar os efeitos de maneira muito mais intensa do que o que foi observado até agora, tanto

em vocês como em todo o planeta.
O corpo da Terra vive a sua Ascensão.

O seu corpo, também, do mesmo modo.
Não se esqueçam de seguir, em vocês, como no que lhes pede este corpo, as linhas de menor resistência,

porque é aí onde está a Fluidez, é aí onde está a Graça e é aí onde está, sobretudo, a Verdade Eterna.
Então, o que vocês escolhem, uma vez mais: a Verdade Eterna que vocês São ou a verdade efêmera que

muda sem parar e que irá se tornar cada vez mais resistência?
Que isso se expresse no seu corpo, na sua consciência, ou que isso se expresse na Beatitude da Morada da

Paz Suprema, isso vai estar cada vez mais resolvido, em vocês.
Observem, realmente, os seus Irmãos e Irmãs, Abertos, que os rodeiam: vocês irão constatar isso com cada

vez mais evidência e facilidade.

*** 

De qualquer modo, o nosso encontro de 1º de dezembro não é um encontro que eu marquei com vocês, eu,
pessoalmente (mesmo enquanto aquela que coordena, de algum modo, o Advento e o Retorno da Luz), mas,
muito mais, a ação da própria Luz, em seus diferentes componentes, quer sejam no nível do Núcleo da Terra,

de Sírius que foi despertado, quer seja no nível da sua atmosfera ou das diferentes camadas isolantes que
terminam neste momento.

Todas as modificações Elementares da Terra, todas as modificações e Fusões dos Elementos do céu, sobre
esta Terra, são, exatamente, as provas que alguns de vocês aguardavam e esperavam.

Essas provas, Interiores, antes de tudo, mas também que estarão em perfeita sincronia com o exterior.
Como lhes disse a minha Irmã SNOW: o Desenvolvimento final do Coração Ascensional vem preencher o

conjunto dos seus campos energéticos e Vibratórios (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento
do Coração Ascensional” (4)).

As suas auras, se vocês preferirem, vão continuar a se expandir, durante este período.
O Amor também.

A Beatitude também.
Então, não há escolha.

A única escolha é expansão ou contração: dilatação e Alegria, ou retração e raiva.
Isso é um elemento novo porque, até agora, nós tínhamos lhes falado da incerteza ligada aos medos de vocês.

Não é mais o medo que está operando, agora.

*** 

O Choque da Humanidade acontece, em vocês, na sua carne, como na carne da Terra.
Isso irá se tornar, bem depressa, uma evidência total para o conjunto da humanidade.

Obviamente, muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, ao redor de vocês mesmos, vão fazer perguntas em
relação a isso.

Lembrem-se de que não é nas palavras que vocês poderão satisfazer seja o que for de Eterno, mas na
manifestação da sua própria Eternidade: aquela de um Coração Amoroso, Pacífico, que vive esta Beatitude e

que a Irradia, sem nada projetar, porque isso é um estado natural.
Não se percam com explicações para aqueles que virão a vocês.

Não se percam com justificativas.
A Luz É, e vocês têm apenas que Ser a fim de, literalmente, nutrir os seus Irmãos e as suas Irmãs que irão se

aproximar, naqueles momentos.
A sua Presença será, realmente, um bálsamo, a vocês mesmos como ao conjunto dos seus Irmãos e das suas

Irmãs, sobre todo o planeta, mas também, sobretudo, nos seus respectivos ambientes.

*** 

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês, hoje, e eu lhes forneço, é claro, de bom grado, se for necessário,
para vocês, informações complementares em relação a este período ou sobre o nosso encontro.

Então, eu os escuto, com Amor. 

***



Pergunta: quando nos sentimos magoados ou traídos, é melhor expressá-lo (mesmo se isso relevar
da raiva) ou é melhor nada dizer?

Isso depende de onde você Está.
Se você Estiver no Amor, então, como disse o Mestre PHILIPPE, há pouco tempo: ofereça a outra face (ndr:

intervenção de PHILIPPE DE LYON de 10 de novembro de 2012 (5)).
Isso é para testá-lo a fim de mostrar onde está o seu Abandono.

Pois, quem pode ser magoado ou traído, senão a personalidade?
Aquele que está estabelecido na Presença, aquele que vive Shantinilaya, o Êxtase ou a Beatitude, como, de

algum modo, poderia se sentir traído ou magoado?
Isso não é jamais senão a personalidade efêmera que é traída ou magoada.

E como disse, aliás, um dos Anciãos, há alguns anos: tente, simplesmente, não reagir no momento em que
isso é vivenciado ou percebido, e você vai ver, por si mesmo, que essa necessidade de reagir ou de expressar
uma justiça da personalidade, seja ela qual for, irá desaparecer sozinha, e você irá encontrar, ainda mais rápido,

a Paz que você É (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO de 20 e 27 de novembro de 2010 (6)).
Jamais é reagindo a uma injustiça que você irá permitir à Eternidade se instalar.

Reagir a uma injustiça apenas faz manter a própria existência da personalidade e da divisão.
Mas eu o lembro de que, nunca, o que você É pode nem desaparecer, nem ser magoado, nem ser traído.

E de que se você se sentir traído e magoado, isso lhe mostra, a si mesmo, onde você está situado, e de que
se você aceitar sair do local onde você se situa para deixar Ser a Luz, então você irá constatar, bem depressa,

que nada pode reagir e que nada pode ser magoado.
Coisa que, obviamente, não pode compreender a personalidade e o efêmero.

Eu os lembro de que este mundo está construído, além da Ilusão, no princípio de ação / reação.
Haverá sempre um Irmão ou uma Irmã que irá traí-lo.

Haverá sempre um Irmão ou uma Irmã (ou uma circunstância) que virá desafiá-lo, em relação à sua Eternidade,
até o momento em que você estiver, você mesmo, seguro e certo (não em meio a uma crença, mas na sua

vivência) de que você É a Eternidade.
Naquele momento, nada mais poderá vir magoar você.

***

Pergunta: o que fazer quando vivemos momentos de estase, mas sem nada sentir, especialmente no
nível do Canal Mariano?



Meu Filho, isso foi explicado há pouco tempo, aí também (ndr: intervenção do ARCANJO ANAEL de 10 de
novembro de 2012 (7)).

Então, eu explico de novo as coisas.
Foi mostrado a vocês que existia, além da consciência e do aspecto Vibratório da consciência, um estado onde

não há qualquer percepção e onde, no entanto, como você diz, ocorre um estado de estase.
É justamente o que o leva à Infinita Presença, quando cessam todas as suas percepções.

Naqueles momentos, se você se Abandonar, completamente, então, você irá atravessar a Porta da Última
Presença e você irá entrar na sua própria Ressurreição.

É tão simples assim.
O que não era possível, anteriormente, torna-se possível.

A própria cessação das manifestações da consciência leva-os ao que BIDI nomeou a a-consciência, muito
facilmente.

***

Pergunta: ouvir ser chamado por um nome que não é o seu de batismo pode corresponder a um
Apelo de MARIA?

Todos vocês têm um nome.
Esse nome é um nome da Eternidade.

Ele nada tem a ver com o nome da alma.
Ele é um nome que vocês carregam além de qualquer forma, desde o seu aparecimento em meio a uma

forma, seja qual for.
É esse nome que, efetivamente, pode ser pronunciado.

***

Pergunta: ao ouvir esse nome, eu senti uma pluma branca na minha mão.

Nossa Presença, nossa Infinita Presença, está muito depois da sua Presença.
Nós lhes dissemos que, no Canal Mariano, nós podíamos nos apresentar a vocês.

Lembrem-se de que além da necessidade do sentido, da necessidade da explicação, o mais importante
sempre será o que é vivenciado, naquele momento, e que o que faz pergunta sempre será o mental.

Nos outros Planos que vocês se preparam para viver, é evidente que quando vocês têm uma manifestação,
não há o cérebro que está aí para tentar discriminar o que é bem, o que é mal, o que é útil, o que é inútil, ou

qualquer outro aspecto de comparação, mas que o estabelecimento desses contatos, dessas relações,
dessas Fusões, dessas Comunicações, ou o Encontro com um Duplo, ou ainda com intervenientes dos Planos

Multidimensionais, apenas faz fortalecê-los em sua Multidimensionalidade.
É justamente todo este aspecto transitório que deve fazê-los ficar Tranquilos, ou seja, não buscar um sentido
ou uma explicação, porque o sentido e a explicação virão por si só, depois, e sem qualquer uso da ferramenta

mental.
A vivência Vibratória ou a vivência do Encontro, em si, seja qual for este Encontro (quer você seja acariciado na

bochecha, quer você sinta um estremecimento na cabeça, quer você sinta uma Presença na sua cama, quer
você sinta um Ser ao seu lado, ou quer você ouça o seu nome) representa unicamente a nossa aproximação e

o que nós nomeamos (na falta de outro termo) a justaposição das Dimensões: esta era de transição, esta
época de transição, muito curta, na qual vocês entram, de maneira cada vez mais íntima.

Portanto, não busquem o sentido ou a explicação.
Do mesmo modo que, quando uma das suas Linhagens é revelada, o que é importante é o impacto na
consciência e isso instala os quatro Pilares do Coração que permitem o Desenvolvimento do Coração

Ascensional.
Não há que procurar o sentido ou o significado.

O interesse não é saber que você tem uma Linhagem de Sírius, mas, sim, viver os efeitos e a consequência.
E quanto mais você aceitar não buscar o sentido ou o significado, mais você será instalado no tempo da sua

vivência, no momento em que isso ocorrer, e mais você irá descobrir o Amor, mais você irá descobrir a Morada
da Paz Suprema.

Jamais qualquer explicação irá satisfazer outra coisa senão o seu mental.
Conforme as minhas Irmãs lhes disseram, e também muitos Anciãos: nós poderíamos desenvolver muito mais

do que o que nós lhes demos, por exemplo, no nível da anatomia sutil ou oculta (ou, em todo caso,
multidimensional) do que vocês São.

Nós lhes demos os elementos importantes (e isso foi explicado), mas há um monte de elementos que vocês
sentem, que vocês vivem, sobre os quais nós não fomos mais longe nas explicações porque nós não



julgamos, mas estimamos (através do que nós percebíamos) que não era proveitoso dar-lhes o significado.
 Lembre-se de que você anda, mas você não sabe quais são os músculos, os nomes dos músculos que lhe

permitem andar: no entanto, eles trabalham.
É o mesmo para a multidimensionalidade.

A explicação e o sentido, o significado, apenas estão ligados, sempre, em última análise, ao seu modo de vida
e de expressão em meio a este mundo da Dualidade, da ação / reação, do Bem e do Mal.

Além deste mundo, há um outro mundo no qual vocês penetram, que nada tem a ver com tudo isso.
A Transcendência (ou, se vocês preferirem, o que foi chamado de espiritualização da matéria) é justamente
isso: deixar a Luz agir na matéria, não se servir da matéria (e, portanto, do mental) para tentar compreender,

explicar, açambarcar, ou possuir, o que está Livre.

***

Pergunta: as pessoas que vivem o mesmo nível Vibratório podem igualmente entrar em
ressonância, de maneira espontânea, ou também falar mal umas das outras?

Bem amado, tudo depende do que se expressa, naquele momento.
Ou há reação, e a personalidade vai tomar a dianteira para coisas por vezes insignificantes.

É isso que é preciso ver em ação.
E justamente, se houver afinidade Vibratória (e eu não falo sequer dos Duplos, sejam eles quais forem), há

possibilidade de viver a Comunhão e a Fusão, quer vocês estejam um na frente do outro ou distantes.
Assim, portanto, cabe a vocês verem o que vocês vivem.

Vocês não podem estar próximos Vibratoriamente e falar mal uns dos outros.
Isso não é possível.

Ou então vocês recaem, de imediato, nas máscaras, nas aparências, nos combates, que nada têm a ver com a
Luz e com o Amor.

Portanto, se houver Amor, se houver Comunhão, se houver Fusão ou, eventualmente, se houver neutralidade,
então há Amor.

Por outro lado, se houver raiva, se houver o que vocês nomeiam retalhar-se mutuamente, isso apenas reflete
que um dos dois, ou os dois, desceu de novo, em alguma parte, no nível da expressão da personalidade.

Isso jamais pode ser o caso para aquele que vive Shantinilaya ou que vive o Êxtase da Beatitude.
É toda a diferença, também, entre o Abandono à Luz e o Abandono do Si.

O Abandono à Luz é ter deixado penetrar a Luz, ter visto e vivenciado o Si, mas se servir disso para outra coisa
do que o que vocês São.

E naturalmente, naquele momento, pode ali haver antagonismo, atrito, resistência, raiva.
O que não é o caso para aquele que está instalado em Shantinilaya.

Naturalmente, eu o lembro de que a personalidade sempre irá encontrar pretextos (como em uma das
questões anteriores, por exemplo) para expressar os seus sentimentos e, portanto, para garantir (mesmo se

este confronto não for violento, aparentemente) a necessidade de existir, ou seja, de afirmar a pessoa, de
alegar uma mágoa, de alegar uma traição, que não existe, em última análise, eu o lembro disso, no nível do que

vocês São.
E a maneira que você mesmo vê a raiva, pelo fato de retalhar-se mutuamente, de viver isso, ou de Estar na Paz

a mais total: toda a diferença está aí.
Eu os lembro (mesmo se o exemplo não puder ser totalmente adequado) de que Joana D’Arc cantava na

fogueira.
Será que a personalidade pode cantar quando ela é submetida ao fogo real?

Eu creio que não.
Aquele que está realmente instalado em Shantinilaya (isso não é uma visão da mente ou um discurso) é

totalmente independente do que chega a este corpo.
Ele o habita, na totalidade, mas a espiritualização da carne ocorreu.

Então, naquele momento, independentemente do que se tornar esta carne, isso não tem mais qualquer
importância.

O corpo é o Templo porque é nele que acontece esta alquimia final.
Mas o objetivo, é claro, é não mais ser dependente deste corpo, porque este corpo está espiritualizado.

Então, como um corpo que estaria espiritualizado, ou prestes a sê-lo, poderia manifestar outra coisa que o
Amor?

Mas, evidentemente, nós concebemos perfeitamente que para aquele que ainda expressa uma personalidade,
não havia solução.

Mas a única solução, ela não está justamente em meio à personalidade.
Mas, para isso, é preciso vivê-lo para perceber.



***

Pergunta: se, hoje, uma doença grave chegasse ao corpo, o que seria preciso fazer?

Eu não tenho a resposta para lhe dar porque isso apenas concerne a você.
Se o medo estiver presente, o que você vai fazer?

Você vai se jogar nas mãos daqueles que podem curá-lo, curar este corpo segundo as leis deste corpo.
E essa será a atitude correta.

Mas nunca conte com ninguém para dizer-lhe o que fazer frente a este tipo de problema, porque isso apenas
diz respeito a você.

Então, é claro, poderia ser adotada a opinião da ciência com relação a este corpo e, então, adotar o que vocês
nomeiam ações terapêuticas, por vezes muito difíceis.

Mas cabe a vocês decidirem.
Cabe a vocês verem isso.

São vocês que sabem onde vocês estão.
Eu o lembro de que se você For Absoluto, ou de que se você se mantiver na Infinita Presença, não há qualquer

motivo do que ocorre sobre este mundo, como na sua carne, para afetar seja o que for do que você É.
Não é o mesmo, é claro, se você ainda estiver sob a influência da sua própria personalidade.

As leis do seu mundo levam à reação, quer seja indo ver um cirurgião, quer seja indo ver um médico, um
curador (ou não importa quem).

São vocês que estão Livres, é o seu corpo.
Se vocês não tiverem confiança, o que vai acontecer?

Então, você irão ver aqueles que vão operá-los e que vão propor-lhes, justamente, explicações, quer essas
explicações se refiram à fisiologia deste próprio corpo, como explicações mais sutis no nível dos diferentes

corpos sutis.
Mas um como o outro apenas são verdades relativas que se referem apenas ao efêmero e tudo depende, aí

também, da localização da sua consciência.
Certamente que nós não podemos pedir-lhes para irem para tratamentos de rotina ou para tratamentos que

vocês nomeiam energéticos ou alternativos ou, ainda, dizer-lhes para nada fazer.
São vocês que optam pelo que os colocam em uma sensação de segurança: segurança ilusória da explicação

ou da ação / reação?
Segurança sutil do energético?

Ou segurança absoluta daquele que é Absoluto.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Então, bem amados Irmãos, Irmãs e Filhos (seja qual for o nome que vocês desejarem que eu lhes dê),
vivamos, se vocês quiserem, um momento que prefigura, se vocês desejarem, o nosso próximo encontro.

Instalemo-nos, alguns minutos do seu tempo, além, justamente, do seu tempo.
Eu lhes digo então: até dentro de duas semanas.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes digo: até 1º de dezembro.
Até logo.

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

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-out...

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html


*

2 – SNOW (19.08.2012, 18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-aut...
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-au...
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-au...

*

3 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

*

4 – ‘Desenvolvimento do Coração Ascensional’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-...

*

5 - PHILIPPE DE LYON (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/philippe-de-lyon-10-de-novemb...

*

6 - UM AMIGO (20.11.2010 e 27.11.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-20...
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-20...

*

7 – ARCANJO ANAEL (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef148.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-17_novembre_2012-articlef148...
17 de novembro de 2012

(Publicado em 18 de novembro de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/articlef148.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/philippe-de-lyon-10-de-novembro-de-2012.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-17_novembre_2012-articlef148.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Luz, aqui e em outros lugares, eu rendo Graças e eu estou honrada por este instante que nós iremos

compartilhar, no Coração do Amor.
Eu agradeço a sua presença e a sua constância.

Eu rendo Graças à sua consciência que soube, de diferentes maneiras, ao longo desses anos e das suas
vidas, manter, em vocês, a lembrança e o vestígio da sua Eternidade.

***

Vocês então chegaram, nesses Tempos (tão específicos, tão íntimos e tão intensos) do que está para viver, a
fim de se encaminharem para a sua Eternidade.

Quando para muitos de vocês, eu posso doravante dizer-lhes: “eu estou com vocês, até o fim dos Tempos”.
Eu estou com vocês e em vocês, enquanto Mãe, sem qualquer conotação ou coloração humana.

Nossa filiação (nossa ressonância no Núcleo Cristalino da Terra, que nos é comum) não é uma filiação que iria
confiná-los, mas, sim, a chave da sua Liberdade.

A partir de hoje, eu os convido a imergir, a mergulhar, no banho da Felicidade.
A alimentação da Terra passa, doravante, por diversas Portas das Estrelas e do Sol.

Os mecanismos visando (de todos os modos possíveis) restabelecer a sua Integridade e o seu Todo estão,
definitivamente, no lugar, no seu corpo como no conjunto deste sistema solar.

A ação dos Elementos prossegue (e irá prosseguir) pelo tempo que for necessário, durante este mês, a fim de
completar a sua Liberdade, a fim de que, justamente, vocês sejam capazes, cada um e cada uma, de verem,
realmente, de serem esclarecidos, à vista de todos, sobre o que vocês São, de serem esclarecidos sobre

outra coisa que o que fazia a rotina da vida de vocês, em meio a este mundo.

***

MARIA - 1 de dezembro de 2012 - Autres Dimensions
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Eu venho também, de algum modo, convidá-los, de maneira bem mais importante do que o nosso encontro de
hoje, para permanecer aí onde tudo é desenvolto, para instalar-se aí onde tudo é feliz, aí onde tudo não

depende, em nada, deste mundo.
É nesta condição que vocês estão plenamente vivendo, plenamente na vida.

E é esta plenitude que se instala, em vocês, com mais ou mesmo evidência, mais ou menos facilidade.
Mas vocês sabem muito bem: qualquer que seja a intensidade das suas vivências, qualquer que seja a

intensidade do que vocês experimentam, do que vocês vivem, nós, em conjunto, construímos tudo o que era
necessário para realizar, com o máximo de facilidade (para este mundo, para o conjunto de todas as

consciências desta Terra), um mecanismo que permite, efetivamente, ter podido vivê-lo, para a maioria de
vocês, sem ser afetado pelos reajustamentos da Luz ou pelas resistências da Sombra.

Que elas sejam em vocês ou no exterior de vocês, vocês sabem muito bem que isso é apenas um ponto de
vista.

***

Hoje, a Terra, que nos sustentou a todos nós neste Plano de existência que foi Liberado, vive agora a sua
libertação.

Esta libertação, que eu pude comparar a um parto, virá apresentar-lhes todos os elementos que são
necessários, para a sua consciência, como para a Terra e como para o que vocês São, na Eternidade, para

realizar esta obra alquímica importante, com as diferentes etapas que vocês vivenciaram mais ou menos
facilmente, mais ou menos com esperança, mais ou menos de acordo com a sua consciência (e com este

corpo) que foi regado n’A FONTE.
A finalidade de tudo o que foi vivenciado começou, já, a se revelar, de diversas maneiras, para você.

Alguns tiveram a Revelação das suas Linhagens.
E vocês sabem o que representa esta Revelação: ela não é um conhecimento como outro, mas ela os restitui,
através dos quatro Pilares do Coração, e os ajuda a encontrar, de algum modo, esse centro do Centro, esse

coração do Coração, que sempre esteve aí.
Quaisquer que sejam as etapas que lhes pareçam ter atingido (ou escapado, de algum modo, à sua

consciência), tudo isso, hoje, vai dar lugar, cada vez mais, a uma sensação, muita clara e cada vez mais lúcida,
do que se desenrola, aí onde vocês estão, neste corpo e, até mesmo, em meio à sua vida, nos seus aspectos

mais ordinários.

***

O extraordinário vem ao encontro do ordinário.
Mas o extraordinário, vocês sabem, pode ser assustador para aquele que, ou não está preparado (através do

que nós lhes propomos ou por outros modos), ou cujo Coração não é suficientemente inocente.
A chave deste período, como vocês sabem, é o Abandono, a capacidade para permanecer na Paz, a

capacidade para viver, de maneira cada vez mais segura, para vocês, os estados de Beatitude, de Êxtase ou
de Samadhi.

Vocês vivem isso, de algum modo, através desta noção de distorção do tempo: para vocês, o tempo parece se
estender, para outros, o tempo parece encolher.

E, em de tudo isso, o seu corpo é submetido e reage, por si só, a este afluxo de Luz, a este afluxo de Amor.
O conjunto de todas as suas percepções (quaisquer que tenham sido), hoje, tendem, eu diria, a se resolver

nesta espécie de vacuidade onde tudo é pleno, onde tudo é perfeito, onde todas as questões que podiam se
apresentar, ainda, parecem, agora, supérfluas para vocês.

A Luz guia vocês: ela os rega e ela os conduz ao seu Ser Supremo, sem dificuldade.
As únicas dificuldades, como vocês sabem, apenas se apresentaram, hoje, pelas últimas resistências: que isso

seja do que é nomeado a Sombra, do que está associado aos hábitos ou do que está associado a todos os
desconhecimentos em relação à Verdade, Suprema, ela também.

***

O tempo do meu Apelo chegou, mesmo se, de maneira pessoal, muitos de vocês me receberam ou
receberam o Apelo de uma das minhas Irmãs Estrelas ou de um dos Anciãos ou, ainda, de um Arcanjo.

Hoje, vocês são, de algum modo, convidados a esta Festa.
Não é mais uma Boda, porque uma Boda é um momento.

E esta Festa não é chamada para durar um instante, mas, sim, para se instalar definitivamente, pondo fim a tudo
o que estava separado, a tudo o que podia ser zona de sofrimento ou de dor, mesmo se algumas aparências

do mundo, vistas com o olhar habitual, os fazem, por vezes, duvidar desse momento de Festa.
Mas esse momento de Festa está inscrito desde sempre.



Simplesmente, o que nós havíamos dito, é que as circunstâncias específicas, para chegar a esta Festa, seriam
profundamente diferentes segundo a resposta da humanidade.

E conforme os Arcanjos lhes disseram (que isso seja depois das Núpcias Celeste ou como nós lhes repetimos
regularmente): do nosso ponto de vista, tudo está absolutamente perfeito.

Mesmo se lhes parecer que, na sua vida, como no local em que vocês vivem, existem coisas mais
constrangedoras para vocês, isso significa, simplesmente, que o constrangimento não mudou, mas que a sua

visão e a sua capacidade para perceber está bem mais ampliada e desenvolvida.
O que vocês percebem, hoje, tentem se lembrar: objetivamente, vocês apenas poderão constatar que as

coisas progrediram, para se apresentar a vocês de maneira muito diferente.
A grande novidade, para a maioria de vocês (e, nós o esperaremos, cada vez mais numerosos, agora, a cada

dia), é dar-se conta da Verdade.
Não da verdade da história que, como vocês sabem, sempre foi escrita por aqueles que estavam à frente de
alguma coisa (de uma instituição ou de um grupo de pessoas), mas, nunca, qualquer história, qualquer que

seja, irá substituir a vivência da sua experiência.
E tudo ao que vocês foram conduzidos pela Luz, mas, também, pelo seu Coração, isso foi, pouco a pouco ou
brutalmente, para dar-se conta, por vocês mesmos, do que é a consciência nos seus aspectos limitados e nos

seus aspectos ilimitados.
Para dar-se conta de que, o que quer que for que vocês tiverem que viver, na sua história pessoal, ela jamais
será uma história pessoal que é sempre dependente das circunstâncias, de certo número de contextos e de

limites, próprios deste mundo.

***

A Humildade significa conectar a sua Humanidade, conectar este aspecto de sal da Terra ou de carne da Terra.
Porque vocês são, muito precisamente, aqueles que estão inscritos entre o Céu e a Terra e que talvez

perderam, para muitos de vocês, esta noção de ter confiança na Eternidade, que vem transcender todas as
histórias, pessoais como coletivas.

Vocês vivem, portanto, e vocês experimentam, mais, uma outra temporalidade: os Encontros (nomeados de
diferentes modos) com outros Planos, outras Dimensões, que lhes eram, até agora, inacessíveis.

Tudo isso são, se vocês olharem com objetividade, elementos de prova, não podendo ser mais formais, na
mudança que está em andamento.

Mas essa mudança não é uma simples mudança como ocorre em toda história deste mundo.
É muito mais do que uma mudança de ciclo, do que uma mudança de era, do que uma mudança de estado de

consciência.
O Retorno à multidimensionalidade, aqui mesmo sobre esta Terra, permite-lhes criar sua própria conduta e

viver sua própria verdade.
Se vocês aceitarem deixar a Luz trabalhar (como ela irá trabalhar cada vez mais vigorosamente em vocês),

vocês apenas poderão constatar que, entre a Luz e vocês, apenas há o espaço da ilusão das crenças neste
mundo e na sua verdade, e que quanto mais vocês acolherem a Luz e quanto mais vocês se Abandonarem a

ela, mais ela se revela e se desvenda, de maneira cada vez mais precisa.
 “Sempre iremos reconhecer a árvore pelos seus frutos” e esses frutos, é claro, não são manifestáveis e
manifestados, unicamente, pelas coisas que são adquiridas ou ampliadas (que isso seja na matéria ou na

consciência), mas, muito mais, pela noção de filiação.
Porque esta filiação não é simplesmente, agora, uma vaga lembrança, mas, sim, nós o esperamos, a realidade

da sua vivência, cada vez mais frequente e cotidiana.
Mesmo se algumas oscilações entre a Eternidade e o efêmero, o ilusório e o Absoluto, parecer por vezes

desgastantes para vocês.

***

Se vocês estão aí, aqui ou em outros lugares, lendo ou escutando o que eu digo, vocês se dão conta do que
ocorre em vocês, do que se desenrola no seu campo de experiência.

Então, como foi dito, há vários anos, pelo Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AVAÏNHOV): é claro, nós
sabemos pertinentemente, dali onde nós estamos, que havia prazos e que esses prazos eram astronômicos.

Mas jamais concebam esse prazo astronômico como um momento para se marcar como agradável ou
desagradável, significando um antes e um depois, porque o antes e o depois não podem se construir, segundo
a sua linearidade, no espaço de um Estrondo, mesmo se, no momento em que isso ocorrer, isso se fará como

um Estrondo.
Havia, é claro, em uma série de resistências, em uma série de crenças, em uma série de elementos, tanto no
seu corpo como no que circunda a Terra no nível do seu controle (ou seja, o sistema de controle do mental

humano ou, ainda, as egrégoras), a impossibilidade de encontrar, na totalidade, a Liberdade.
Alguns de vocês a encontraram.

Alguns de vocês passaram a vivê-la.



Tudo isso nos alegrou, porque nós pudemos constatar, nos diferentes Encontros com vocês (que isso seja as
minhas Irmãs ou eu mesma, ou ainda os Anciãos e os Arcanjos) que cada um trazia a sua contribuição para

permitir-lhes encontrar-se e reencontrar-se, enfim, tais como vocês São, na Eternidade.

***

Nós estamos, também, perfeitamente conscientes (em todo caso para aquelas e aqueles de nós que
conheceram a carne desta Terra) de que há tamanho peso em meio à densidade que vocês estão, que alguns

obstáculos podiam parecer, ainda há alguns anos, dificilmente suprimíveis.
Mas eu os convido a olhar objetivamente: vejam o que vocês eram, o que vocês acreditavam ser, há alguns

anos, e vejam, hoje, o que vocês são.
Eu sequer falo, é claro, das circunstâncias, quaisquer que sejam, da sua vida, mas eu me dirijo diretamente ao

seu Coração e à sua consciência.
Quanto mais vocês se conscientizarem disso, mais vocês irão aceitar soltar os últimos hábitos, os últimos

medos, as últimas dúvidas, como as últimas resistências coletivas.
Vocês sabem que, atrás de tudo isso, há esta Morada da Paz Suprema.

E nós sabemos que vocês são cada vez mais numerosos a experimentar, a ali se estabelecer, a ali morar.

***

Como eu lhes disse, durante a minha última intervenção, o tempo do meu Apelo está muito próximo.
O Canal Mariano coletivo foi criado e constituído: ele está operacional.

Nós estamos próximos de vocês.
Nós, para muitos, até nos revelamos, no Interior de vocês.

Então, esse momento é um momento de Festa, mas de uma Festa que jamais cessa.
Porque, por mais que, neste mundo, vocês tenham o hábito de oscilar entre um estado e outro, entre uma
experiência e outra, entre alegrias e tristezas, no entanto, na sua Eternidade, nenhuma dessas alternâncias

pode existir, nenhuma flutuação pode aparecer.
 Então, é claro, para o que resta da sua pessoa, inserida em sua história ou na história deste mundo, isso pode

parecer, ainda, extremamente longínquo, extremamente hipotético.
Mas vocês sabem muito bem, pelas suas experiências, pela sua vivência, pelos diversos testemunhos que

vocês podem transmitir, de que todas essas etapas (que nós atravessamos e que vocês atravessaram) foram
etapas benéficas, visando reduzir e amenizar os elementos mais desagradáveis, até mesmo, para a

personalidade.

***

O Parto e a Libertação irão ocorrer a um dado momento.
Mas foi preciso elaborar esse momento.

Foi preciso construir, pouco a pouco, reconstruir, eu diria, a sua Eternidade.
E vocês fizeram isso.

Aqueles de vocês que já foram Chamados, em um momento ou outro, devem se instalar, cada vez mais, nesta
reminiscência e, muito mais do que isso, nesta Paz, nesta Felicidade que lhes é prometida, porque isso é

devido a vocês.
Não como algo a adquirir: é o que vocês Eram anteriormente.

E eu falo “anteriormente” como a experiência desta encarnação, como de toda encarnação sobre este mundo.
Que isso seja as suas Linhagens Estelares, que isso seja a ação dos Elementos, que isso seja as diferentes
percepções presentes no seu corpo, todos vocês, em um nível ou outro, se aproximaram, ou vivenciaram, a

Verdade Absoluta do Amor e da Luz que vocês São.

***

Doravante, as circunstâncias requeridas estão todas reunidas.
Vocês, como nós, como a Terra, que dissemos “sim”, aguardamos, agora, sem impaciência, nesta Paz, o

momento em que o limiar da Luz irá se tornar tal que o Estrondo irá ocorrer de maneira coletiva.
Lembrem-se, durante este período (que isso seja antes do meu Apelo, ou logo depois do meu Apelo, antes
desse famoso momento, específico e reparável), do que vocês São, do que vocês vivem, que isso seja por

breve período ou de maneira mais constante.



Nada mais há a considerar, nem a preparar.
Doravante, eu diria ainda que nada mais há a aprontar, que nada há a pedir, nada a esperar, que há apenas que

viver, da maneira mais Humilde possível, o que se desenrola agora.
Da sua Humildade e da sua Simplicidade irá decorrer, realmente, o apoio que vocês irão levar à Luz, pela obra

de vocês.
Lembrem-se de que até este Estrondo, até este instante (que não é, eu lembro, necessariamente equiparado e

capaz de se sobrepor aos prazos astronômicos), tudo isso se desenrola ao mesmo tempo.
Mesmo se, para nós, tudo está consumado, nós sabemos, é claro, que, do seu ponto de vista, pode parecer
restar alguma coisa a realizar, é claro, para o que vocês nomeiam a Ascensão (e o que nós nomeamos, com

vocês, a Translação).
Mas o que está para acontecer não necessita, da parte de vocês, outra coisa senão esta Humildade, esta

Benevolência, e esta noção de deixar trabalhar o que está trabalhando.

***

Dessa maneira, a partir de hoje e até, eu diria, este prazo astronômico, nós estaremos, duas das minhas Irmãs
e eu mesma, mais próximas de vocês, de maneira privilegiada, mas não exclusiva .

Assim, a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) e a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e eu
mesma estaremos, mais do que nunca, eu diria, como uma espécie de lembrete, antes do Estrondo que eu

falava, que está para se manifestar a vocês, para falar-lhes, para guardá-los.
Eu sei que há, entre vocês, aqui como em outros lugares, quem me ouça e com os quais eu dialogo.

Então, é claro, isso pode parecer surpreendente, porque vocês sempre tendem a considerar que além de
sentir as nossas Presenças nas Comunhões ou de sentir a nossa Presença, em vocês, é-lhes por vezes difícil

encontrar um outro significado que o contato ou a partilha, de outro modo, senão pela própria Comunhão.

***

Hoje, alguns de vocês estão tão elevados, Vibratoriamente e em consciência, que não existe para nós qualquer
dificuldade, realmente, para falar de diversas coisas que são próprias de vocês.

Mas lembrem-se de que, a um dado momento, eu irei me expressar a vocês, coletivamente, ao mesmo tempo.
Esse momento, vocês não podem conhecê-lo, exceto que ele já está atualizado nos outros espaços / tempos,

nas outras Dimensões, e que resta apenas, de alguma forma, que esse Desenvolvimento do Coração
Ascensional ocorra no conjunto coletivo da Terra.

Porque é naquele momento que aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs e dos meus Filhos que dormem, irão se
lembrar, pelo impulso final da Luz, do que eles Foram e do que eles São, de toda Eternidade.

Qualquer que tenha sido a passagem sobre esta Terra, qualquer que seja a sua duração, qualquer que seja a
sua intensidade e quaisquer que sejam os marcadores de uma evolução, hoje, vocês são convidados a deixar

tudo isso ser varrido, cada vez mais, pela nossa Presença, pela sua Presença e, portanto, pela própria Luz.

***

Nossos encontros das 19 horas (hora francesa) irão se tornar cada vez mais perceptíveis, pela nossa Tríplice
Presença feminina, perto de vocês e em vocês.

Porque essa é a melhor maneira de reequilibrar, eu diria, definitivamente, a Dualidade masculina / feminina e de
permitir-lhes juntar-se ao que foi nomeado, pelo Arcanjo MIGUEL, o Andrógino Primordial.

Todos os Encontros com os seus Duplos, quaisquer que sejam (que isso seja com KI-RIS-TI, com MIGUEL,
ou conosco, ou com os Anciãos), têm apenas um objetivo: é o de permitir-lhes essas Fusões.

Não somente com um Duplo, não somente com o que está encarnado, mas, realmente, esta Fusão com a Vida,
ou seja, encontrar esta filiação, esta Liberdade de Ser o que vocês desejam, o que vocês gostam, ou que

vocês estejam, em alguma forma, em alguma Dimensão, em qualquer consciência que seja.

***

Tenham também em mente que, nesses tempos tão específicos, podem se manifestar, ainda (em vocês, mas,
cada vez mais, no que vocês nomeiam o exterior, ou seja, o mundo), sinais podendo ser considerados como o

que é chamado de catástrofes, do ponto de vista da personalidade.
Mas nenhuma catástrofe alcança o que vocês São.

Muito pelo contrário.
E o que é denominado, de um ponto de vista, uma catástrofe, é uma Liberação, por outro lado.



Isso não são simplesmente jogos de palavras ou questões de definição, mas, muito mais, o próprio estado da
sua consciência.

Segundo o que vocês São, e não mais segundo o que vocês pensaram, criaram ou imaginaram, ou
acreditaram, mas, sim, segundo a sua intimidade (que lhes é própria e onde se encontram todas as

intimidades), na mesma dependência, na mesma filiação, que é aquela da Liberdade, do Amor e da Luz.

***

Eu lhes proponho alguns instantes de Fusão, em silêncio, antes de prosseguirmos, para a segunda parte, do
que eu tenho que transmitir a vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

Eu vou então, agora, prosseguir com esses poucos elementos que, eu espero, irão permitir ajudá-los no seu
processo de verificação do que se desenrola, em vocês.

E lembrem-se destas frases: somente o que é chamado a desaparecer tem medo de desaparecer; o que é
Eterno não tem qualquer razão de ser afetado seja pelo que for.

***

Nossa tríplice Radiância das Estrelas (realizada por GEMMA, MA e eu mesma), que é ilustrada pelo Manto Azul
da Graça e pelo Canal Mariano, vai agora transpor um limiar.

Esse limiar é o limiar de uma comunicação mais direta, mais fácil, até mesmo, segundo os seus critérios.
Dos nossos Encontros vai aumentar a Paz.

Dos nossos Encontros vai aparecer o Amor.
Nós os convidamos a imergir, completamente, nos nossos contatos.

Vocês irão tirar dali, sem nada pedir, tudo o que for útil e necessário para esse tempo.
Para concluir, eu os lembro, também, de que em termos de tempo, o Estrondo (o momento do Basculamento,
se vocês preferirem) irá corresponder a um momento que não é escolhido, nem por nós, nem por vocês, nem

pela Terra, mas, sim, pelo que vocês nomeiam (e nós nomeamos, com vocês) A FONTE e também pela
capacidade para Revelação d‘A FONTE.

 A Luz penetra em vocês.
Ela não penetra mais somente, doravante, pelas Estrelas da cabeça ou pelo Coração, mas a Luz pode penetrar

em qualquer espaço da sua consciência e do seu corpo.
Então, é claro, há reajustes necessários.

Mas o seu corpo é um guia, perfeito, para o que é para viver, agora.

***

Sigam o que lhes diz o seu corpo e não mais o que lhes dizem os seus desejos ou os seus hábitos.
É aí que vocês devem estar claros com vocês mesmos.

Será que vocês estão realmente de acordo com vocês mesmos?
Será que vocês aceitam estar de acordo com o que for necessário (e que a Luz lhes pede) para completar a

sua própria Translação?
É um momento (durante esses dias e essas poucas semanas que antecedem o final deste ano) em que vocês

poderão, não somente posicionar-se, mas, realmente, estabelecer-se no Amor e na Luz, ou no mental.
No Amor, ou em outra coisa.

Não haverá mais dois lugares possíveis.
Não haverá mais a escolha entre um lugar e outro lugar.

Vocês não poderão mais estar precisamente em duas realidades, mas vocês irão constatar, por vocês
mesmos, que uma realidade substitui a outra, ou que a realidade que vocês conhecem se torna ainda mais



pronunciada.
Isso irá se tornar facilmente perceptível.

***

E lembrem-se, sempre, de que as nossas Presenças, ao lado de vocês e em vocês, são, de algum modo, a
prova evidente de que vocês não estão mais separados, de que vocês não estão mais divididos, mesmo se

este mundo lhes parecer ainda separado e dividido.
E se vocês aceitarem esta Unificação, esta União, que ocorre em vocês, então, vocês verão bem depressa

que, real e concretamente, as circunstâncias do efêmero não estão, de qualquer maneira, à frente da sua vida,
mas se afastam de vocês, natural e espontaneamente, sem nada rejeitar, sem nada desprezar.

Mas é, justamente, o que estava privado de Luz que, em vocês como sobre este mundo, desaparece na
totalidade, mesmo se, em alguns casos, as aparências possam dar-lhes mais a imagem do que resiste e do

que se opõe.
Isso apenas tem um tempo de existência, que é cada vez mais limitado e cada vez menos aparente.

Mas, para isso, nós insistimos: é preciso estar cada vez mais livre, sobretudo, de toda crença, de toda ideia
pré-concebida, de toda projeção.

Lembrem-se de que, em última análise, seja o que for que eu lhes disser sobre o tempo que se desenrola,
sobre os prazos astronômicos ou sobre o Estrondo da Translação, vocês já estão fora de tudo isso, a partir do

momento em que vocês não estão mais inscritos na personalidade.
Aliás, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que quando vocês estão de novo conectados à sua

Liberdade, vocês não são mais afetados por uma história deste mundo.
Qualquer que seja o início ou fim da história, vocês não estão mais na história, mas vocês Estão da Vida.

Ora, a Vida não condiz com qualquer história, com qualquer entendimento com o mental ou com memórias
(quaisquer que sejam).

Redescobrir a Vida e a Liberdade é manifestar a Paz, o Amor, a Luz e a Humildade e, sobretudo, a
Simplicidade.

Porque aí se encontra, na Humildade e na Simplicidade, eu diria, a quintessência da sua Eternidade.

***

Então, sim, vocês podem nos chamar, as minhas Irmãs e eu, do mesmo modo que URIEL acompanhou vocês,
durante essas semanas.

Ele termina, hoje, a sua missão.
Do mesmo modo que outros Arcanjos terminaram, do mesmo modo que alguns Anciãos ou alguns

intervenientes (que os deixaram recentemente porque eles não têm mais nada a expressar), do mesmo modo,
para vocês, é a mesma coisa que se desenrola.

Não há que adquirir a mínima crença.
Há apenas que se estabelecer na sua Eternidade.

Todo o resto, absolutamente todo o resto, decorre daí.
Não é mais tempo de procurar modificar as circunstâncias.

Não é mais tempo de procurar modificar as condições.
É realmente tempo de viver o Essencial, a fim de se tornar, vocês mesmos, este Essencial que vocês São.

***

Assim, para ajudá-los nisso, as minhas duas Irmãs, e eu mesma, estaremos com vocês, todas as noites, às 19
horas [16h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], ou quando vocês nos chamarem.

Mas eu voltarei, também, a me expressar, dentro de uma semana e dentro de quinze dias, entre vocês, sempre
à mesma hora (ndr: nos dias 08 e 15 de dezembro, às 14 horas [às 11h00 da manhã – hora de Brasília; às

13h00 – hora de Lisboa]).
É um encontro que eu marco com vocês, onde haverá, como vocês irão ver, cada vez menos palavras, cada

vez mais Presença, cada vez mais Eternidade, cada vez mais Beleza.
Porque o conjunto de palavras que eram possíveis de pronunciar, foi-se.

Porque o conjunto das experiências da sua consciência que eram possíveis de viver durante esta fase, foi
comunicado a vocês.

Vocês vivenciaram, talvez, a totalidade ou, talvez, nenhuma delas.
Mas quaisquer que sejam essas fases, hoje, elas se apagam sozinhas diante da magnificência da Luz e do

Amor, no Retorno integral de KI-RIS-TI.



***

Então, não há mais que buscar sinal exterior, não há mais que buscar data.
Porque, tudo isso, quando vocês entram na sua Eternidade, vocês sabem, não há mais qualquer importância.
O que vocês São não é mais dependente deste mundo, mesmo se vocês ainda estiverem sobre este mundo.

A Verdadeira Liberdade e a Verdadeira Liberação estão aí.
Elas não estão em outros lugares.

Tomar consciência disso é tomar consciência e viver a sua Eternidade.
É viver este indizível do qual nada pode ser dito.

É, sobretudo, render as armas de qualquer resistência e de qualquer veleidade de confrontação, mesmo entre
o seu próprio efêmero e o seu próprio Eterno, em vocês.

Esses mecanismos diversos que vocês vivenciaram e o que foi denominado, ainda há uma semana, esta
sobreposição, esta justaposição (ndr: ver sobre esse tema a intervenção de ANAEL de 24 de novembro de

2012 (1)), tornam-se, por enquanto, uma espécie de superimpressão onde duas realidades se mesclam, onde
duas coisas (que, até agora, eram desconhecidas uma da outra) se encontram.

São, efetivamente, Reencontros.
E como todos os Reencontros, é sempre uma Festa.

Exceto que, aí, não é uma Festa limitada a um momento ou a um instante, mas que, a cada dia, vai lhes
aparecer como Eterna, Perpétua e de uma grande Graça.

***

Se isso já não tiver ocorrido, vocês irão descobrir que a Luz, que o Amor, é a única e exclusiva Verdade,
presente e inscrita em qualquer tempo, em qualquer Dimensão, mesmo aqui, aí onde vocês estão.

Não como uma busca ou algo do exterior, mas, sim, como a própria natureza do que vocês São e do que nós
Somos.

Então, nós os convidamos mais do que nunca durante todos esses anos, a permanecer realmente o mais
Simples possível.

Observem, se vocês o desejarem, a ação da Luz e do Amor, em vocês.
Observem o que parece mudar no seu ambiente, bem como em vocês.

Uma das minhas Irmãs os avisou: doravante, a Luz é tal que ela alimenta vocês, em todos os sentidos do termo
(ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012 (2)).

E tudo o que os alimentava antes (que isso seja nas partilhas fraternas, que isso seja em uma relação
harmoniosa com um outro Irmão ou Irmã, qualquer que seja o seu papel na sua vida) aparece-lhes como

insuficiente, mas, também, como elementos que eram paliativos, de algum modo.
Hoje, vocês se descobrem inteiros e curados.

Mesmo se isso tiver, para vocês, ainda, a aparência de um devaneio, de um sonho, porque isso ainda não está
estabelecido, para vocês, de maneira fixa e definitiva, vocês não podem ignorar esses dois componentes.

Vocês não podem ignorar o que atua, em vocês, de maneira cada vez mais tangível, como o que atua sobre
este mundo.

***

A Fusão dos Elementos, que ocorre no nível do Éter e no ponto ER da sua cabeça e do seu Coração, é um
momento de grande regozijo.

É o momento em que tudo o que lhes é conhecido desaparece (que isso seja o corpo, que isso seja o senso
de uma identidade, que isso seja, até mesmo, uma Vibração que pode se tornar extremamente intensa),

parecendo transportar o corpo para outros lugares.
A um dado momento, depois de tudo isso, há a Paz.

E esta Paz não é, simplesmente, uma oposição à guerra, mas, realmente, a Verdadeira Paz, aquela que
coincide com a Eternidade e que é a manifestação, aqui, para vocês, da Eternidade.

Encontrar a sede da consciência, d’A FONTE, no coração do Coração, é passar de um estado a outro, sem
dificuldade e sem apreensão.

Isso não é mais, realmente, fazer distinção entre o que é conhecido e Desconhecido, porque o Desconhecido
é revelado a vocês, mais ou menos vigorosamente, mais ou menos integralmente, mas, entretanto, com

bastante evidência para fazê-los considerar o que se desenrola agora.
Da sua constância na Paz, da sua constância na Humildade, irá decorrer, diretamente, a facilidade com a qual a

Luz irá estabelecer o seu Reino Eterno.



***

Estejam, também, conscientes, e eu repito isso hoje, de que vocês não têm que convencer quem quer que
seja.

Somente a sua Presença (não através das palavras, mas através da qualidade de Transparência que habita
vocês) será capaz de iluminar, realmente, não o mental, mas o Coração dos seres que se aproximam de vocês.

O Amor é evidência.
O Amor jamais será uma expressão ou um ponto de vista.

Esta evidência, ela se estabelece sozinha.
Eu diria que ela não tem necessidade de nada, doravante, do seu efêmero, contrariamente quando, durante

esses anos, nós insistimos sobre a sua consciência, sobre as Lâmpadas do corpo, sobre as Cruzes da cabeça
e tantos elementos que lhes permitiram refinar, de algum modo, a sua consciência, na sua capacidade para

descobrir o Amor, que está em si.

***

Tudo isso, agora, está superado porque vocês estão imersos, cada vez mais, na Luz.
Vocês estão imersos, cada vez mais, nesta Paz.

Então, é claro, há inúmeros Irmãos e Irmãs que não vivem esta Paz.
Que vivem o medo, a raiva, a negação.

Que recusam ver a Verdade da consciência.
E vocês nada podem fazer ali.

Simplesmente estar cada vez mais Humilde e cada vez mais Transparente, a fim de que o que emana de vocês
chegue pelas palavras, chegue pela atitude, chegue pelo olhar.

E de que o que emana de vocês sejam o único sinal e a única evidência importante, para o conjunto da
humanidade.

***

A partir desta noite, às 19 horas (hora francesa), nós iremos estabelecer a nossa Presença, em vocês, até o
momento em que esta Presença se tornar, por sua vez, para vocês, comum e habitual.

Não para criar um hábito, mas para criar, justamente, uma permanência que não se extingue mais.
Quando vocês começarem a viver isso, durante esses dias que transcorrem até o final deste ano terrestre,

vocês sabem (e vocês irão saber) que vocês se aproximam desse Estrondo.
Lembrem-se de que os Sons do Céu e da Terra (que foram ouvidos, em cada local da Terra, de maneira

descontínua) serão contínuos pouco tempo antes do meu Apelo.
Não há melhor modo de desaparecer do que aparecer na Luz.

Aí está o objetivo desse Estrondo, desse momento que foi apreendido de tantas maneiras diferentes, pelos
profetas (no Antigo como no Novo Testamento) ou ainda nas Escrituras Védicas ou Corânicas.

Tudo isso foi colorido pela história do momento, pelas personalidades do momento.
E, evidentemente, essas circunstâncias foram alteradas graças à Luz, graças a vocês.

Quando esses sinais se reforçarem, em vocês, quando vocês desaparecerem, cada vez mais, dos seus
hábitos de vida em meio a uma personalidade, quando não existir mais senão a Luz e vocês estiverem sempre
aí, independentemente deste corpo, desta forma e da sua pessoa, vocês irão saber, então, que vocês estão na

Eternidade e que o momento está muito próximo para que a Eternidade se estabeleça sobre a Terra, em sua
nova Dimensão de vida.

***

Quando os Sons do Céu e da Terra forem permanentes (e eu sei que vocês vivem isso, a título individual, pelo
fortalecimento do que foi denominado o Canto da Alma ou do Espírito, em vocês), quando isso for audível por

todos, e por toda parte, então vocês irão saber que poucos dias depois (três dias depois) eu irei intervir.
E que três dias depois da minha intervenção, irá se desenrolar esse mecanismo do desaparecimento e do

aparecimento, com a maior das facilidades.
Porque esse processo, ainda uma vez, é totalmente natural para a Luz e totalmente oposto à manutenção do

que é efêmero.



***

Hoje, vocês são então chamados, pela nossa Presença e pela Presença de vocês, a estabelecer-se, de
maneira cada vez mais permanente e evidente, no que aparece.

E a afastar-se, sem buscá-lo, de tudo o que desaparece.
E vocês se dão conta: nada apareceu e nada desapareceu.

Só resta o que vocês sempre Foram.
Mesmo se, por enquanto, isso for apenas simples expressões, mesmo se o seu Coração Vibrar ao que eu

estou dizendo, o importante não é dizer “sim” ou “não”, não é ali acreditar ou ali não acreditar, mas, sim, vivê-lo,
vocês mesmos, na sua intimidade.

É isso que está prestes a chegar, a partir de hoje.

***

Nós escolhemos, é claro, os momentos que são, para cada um de vocês, os mais fáceis: fora dos
Alinhamentos, quando vocês estão sozinhos, nós escolhemos os momentos em que a permeabilidade da sua

forma seja a mais segura, para vocês como para nós.
Mais frequentemente, no momento do adormecimento ou do despertar, nas suas meditações ou durante a

noite.
Muitas vezes vocês irão notar que os seus sonhos são interrompidos, e vocês irão constatar, então, que o que

vocês nomeavam até agora um sonho, não o é.
E que esse sonho não é mais tangível como a sua vida.

Eu não falo, é claro, dos sonhos relacionados ao seu cotidiano, mas dos sonhos que podem fazê-los viver
tanto a Luz como a Vibração, ou, ainda, Encontros místicos.

Deste modo, vocês se aperceberam (ou vocês irão se aperceber cada vez mais) de que a própria definição da
realidade não tem mais sentido para vocês e não faz mais sentido.

O que era denominado o real, a matéria, o concreto, espiritualiza-se e, ao se espiritualizar, desaparece de um
plano de manifestação para entrar em outro Plano de manifestação.

Tenham em mente que o que a lagarta denomina “morte” ou “catástrofe”, a borboleta denomina “Nascimento”
ou “Liberação”.

E isso não tem que ser uma crença.
Isso não tem que ser uma ideologia, mas, sim, a sua vivência, a sua intimidade.

Vocês têm, doravante, tudo em vocês, e com vocês, para levar a bom termo o que está chegando.
Não mais somente para vocês (ou para alguns de vocês), mas, sim, para a totalidade da humanidade.
Vocês não devem conceber nem inquietude, nem medo, nem impaciência, nem qualquer projeção.

Simplesmente, saibam que não somente tudo está consumado, mas que há, em vocês, agora, todas as
estruturas, todas as funções e todas as percepções necessárias para levá-los a esse Basculamento.

***

A Porta Estreita (para um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs encarnados) foi realizada ou está
prestes a se realizar.

Mesmo se puder existir, ainda, em vocês, resistências, não deem peso ali.
Permaneçam Humildes e Simples.

Porque, como vocês poderiam pretender que a Luz Fosse Tudo, sem deixar a Luz Ser Tudo?
O que vocês querem manter?

Cabe a vocês ver.
Mas, mais do que nunca, isso irá decorrer da sua própria capacidade para viver esta intimidade, ou não.

Eu os convido, novamente, além de cada noite, a estabelecer um processo de Fusão no coração do Coração,
a cada sábado, nos dois próximos sábados, no mesmo horário.

É um momento em que, não somente nós iremos Comungar, mas em que nós iremos Fusionar, na Liberdade e
na Verdade.

***

Na altura em que, cada vez mais, entre vocês, sobre esta Terra, vivem transformações importantes
(transformações Interiores, acima de tudo) referentes tanto a este corpo de carne como à sua consciência, isso



é a testemunha indiscutível do que se desenrola, para vocês e em vocês, mas também para a Terra.
Eu não vou falar mais sobre os sinais da Terra ligados aos Elementos porque eles irão aparecer, a cada dia,

cada vez mais evidentes.
Somente aqueles (entre vocês, entre o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra, encarnados) que estiverem na

negação, não poderão nem aceitar, nem mesmo acreditar, no que é visto, percebido e experimentado.
Lembrem-se, aí também, de que isso não tem qualquer importância porque, até um certo limiar, a imersão na

Luz pode ser negada ou contornada, mas que, a um dado momento, a intensidade, a difusão da Luz Vibral é tal
que vocês não poderão mais se extrair dali, mas, simplesmente, encontrar a sua Eternidade, mesmo se,

depois, a sua escolha for diferente, porque vocês são Livres.
E é, justamente, esta Liberdade encontrada que irá lhes permitir Ser Livre, enquanto prosseguindo a

experiência da consciência ou o estado Absoluto.

***

Esses tempos são um tempo de Amor Infinito, de Amor intenso (segundo os seus critérios), de um Amor
Vibrante, Total, que não se perturba com qualquer compromisso.
Porque o Amor jamais será um compromisso, nem mesmo a Luz.
O Amor e a Luz são as evidências que foram retiradas de vocês.

Eu não voltarei sobre esses dados históricos, mas eu quero, sobretudo, me ater ao seu instante presente.
Este instante presente, que se desenrola durante este mês, e que necessita de estar ainda mais à escuta, não
do que lhes sugere a sua personalidade, mas do que lhes diz a própria Luz, quanto aos seus hábitos, quanto

aos seus comportamentos, quanto ao conjunto do que constitui a sua vida.
Porque a Luz não faz mais do que, apenas, convidá-los a algumas coisas: Ela vem se estabelecer, na

totalidade.
E nada pode ser realizado com meias-medidas, com Ela.

***

Comecemos, se vocês bem o quiserem, depois desta segunda parte da minha apresentação, a estrear este
dia com um momento de intimidade, de Coração a Coração.

Façamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Novamente, eu rendo Graças pela sua Presença e pela sua Luz.
Se vocês tiverem perguntas específicas com relação, exclusivamente, à minha intervenção de hoje, então, eu

os escuto antes de me retirar.

***

Pergunta: é possível o Canal Mariano se ativar durante alguns dias, depois se desativar?

Bem amado, como isso foi explicado, em várias ocasiões: o desaparecimento dos processos Vibratórios pode
ocorrer por intermitência e, até mesmo, de maneira definitiva.

O ápice da Vibração, o que lhes foi descrito por dois Anciãos como a Vibração celular ou a Luz celular (ndr: ver
a intervenção de UM AMIGO de 02 de novembro de 2012 (3) e de SRI AUROBINDO de 1º de dezembro de

2012 (4)), a um dado momento (devido mesmo à superimposição, à justaposição das diferentes consciências),
há uma aclimatização que acontece.

Naquele momento, a Vibração não tem que ser percebida sobre este corpo.
Vocês se tornaram a Luz, na totalidade.

E na instalação disso há, efetivamente, momentos em que a percepção (que isso seja do Canal Mariano, do
Fogo do Coração ou, ainda, de um dos Triângulos Elementares da cabeça ou, ainda, da Onda da Vida, se

vocês a viverem) pode desaparecer completamente, mas, também, reaparecer ainda (enquanto o Estrondo, o
Basculamento, não tiver ocorrido), neste corpo, e ser percebida de novo.

Não é preciso se alarmar (nem se inquietar) pelo desaparecimento de uma Vibração.
Mas realmente que se ela apareceu, e se ela desaparece, isso não desapareceu do que vocês São.

Simplesmente, que isso seja na Infinita Presença ou, ainda, quando vocês saem da própria consciência, não há
mais razão para que alguma coisa seja percebida, exceto a Beatitude da Luz.

É-lhes ainda, certamente, difícil de conceber isso.



Então, é claro, aqueles que não vivem esses aspectos da consciência estarão sendo muito ajudados pelas
circunstâncias para dizer que a Vibração nada é e de nada serve, que a consciência é o que ela é,

independentemente de qualquer circunstância.
A passagem pela Vibração foi o meio, mais direto, de fazê-los aceder ao que vocês São.

Então se, em você, a Vibração, qualquer que seja, a percepção, desaparece, não somente não se alarme, mas
aceite, também, isso.

Porque é aí que se encontra a Paz.
Em Shantinilaya, não há mais Vibração, mesmo se o que antecede for, por exemplo, a Onda da Vida ou a

percepção do Manto Azul da Graça.
Mas o que antecede não é o que se estabelece, no final.

Isso pode ser uma circunstância preliminar.
Isso pode ser uma etapa.

Mas, como nós o dissemos, a partir do momento em que o interveniente que falou muito durante este ano (ndr:
BIDI) veio: as etapas preliminares foram, talvez, etapas indispensáveis para muitos de vocês, a fim de

direcioná-los para a Consciência Pura, aquela que, devido a este vínculo com o Absoluto que vocês São, não
tem mais necessidade de se manifestar por esta espécie de interface, ligada à sobreposição (ou à

justaposição ou à superimpressão) das consciências.
Dessa maneira, quando você É Amor, você o É.

Você não tem mais necessidade de perceber, até mesmo, a Vibração do chakra do Coração.
Porque o que percebia isso era, obviamente, a personalidade que se transformava.

Mas a partir do momento em que a personalidade é dissolvida, a partir do momento em que o que é efêmero
começa a desaparecer, e quando Você começa a aparecer (ou, em todo caso, você tem a sensação de

aparecer), bem, não há mais justificativa para que uma Vibração esteja presente.
Quando você se torna a Luz, você É a Luz.

Não há mais impacto da Luz no nível da densidade.
A espiritualização da matéria (a Ascensão, a Transubstanciação, a Translação ou o Estrondo) corresponde

exatamente a isso.
Portanto, não se alarme pelo que pode ocorrer, principalmente nesta fase, final, do Tempo.

*
Lembre-se de que não é o que você pensa que cria o que você É.

É o que você É que cria o que você pensa e que se afastou.
Deste modo, então, a Vibração estava ligada à consciência, mas do seu ponto de vista: aquele da

personalidade.
Pouco a pouco, elevando a consciência e as Vibrações, vocês vivenciaram, pela experiência, o Si, ou mesmo a

Infinita Presença.
A Onda da Vida foi então lançada, transfigurou o que restava de apegos, ligados, até mesmo, à estrutura e aos

hábitos deste mundo.
E alguns de vocês descobrem agora (ou já há mais tempo, ou irão descobri-lo proximamente) que além da

própria Vibração da consciência há, efetivamente, a a-consciência.
Ou seja, que vocês Estão aí e sós, Vocês, Estão aí.

Nada mais pode existir.
Vocês acabaram, naquele momento, de exteriorizar a sua consciência.

Vocês acabaram de discriminar Vibração ou não Vibração: vocês estão estabelecidos na Eternidade.
E esta Eternidade não tem a vocação, se eu puder expressá-lo assim, para manifestar o que quer que seja.
E é, justamente, na cessação total da manifestação (que isso seja do mental como das Vibrações) que se

vive Shantinilaya.
Então, não há quem esteja mais adiantado ou mais atrasado.

Há, simplesmente, etapas da Luz que ocorrem em uma determinada ordem e em uma outra ordem, para
outros.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu lhes digo então: às 14 horas, dentro de uma semana.
Mas eu lhes digo também: a cada minuto do seu tempo terrestre, em vocês, se vocês o desejarem.

Que todas as Bênçãos do Amor, aqui e em outros lugares, estejam em vocês.



Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Até logo.

************ 
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121201_-
_MARIE.mp3 

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

NDR1: Alinhamento Coletivo
MARIA propôs então, durante o Alinhamento das 19 horas, durante o mês de dezembro, recorrer,

simultaneamente, a Ela própria, a GEMMA GALGANI e a MA ANANDA MOYI, para ajudar-nos a reequilibrar a
Dualidade masculina / feminina e nos permitir reconectar o que foi nomeado, pelo Arcanjo MIGUEL, o

Andrógino Primordial.
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

NDR2: Processo de Comunhão e de Fusão no coração do Coração, com MARIA
- Sábado, 08 de dezembro, das 14 horas às 15 horas (hora francesa)
- Sábado, 15 de dezembro, das 14 horas às 15 horas (hora francesa)

Nesses dias, as canalizações públicas já tendo sido programadas (dia 08 em Lyon, e dia 15 em Angers), essas
intervenções serão feitas em público, nesse contexto. Entretanto, além da presença física, a conexão, em
Espírito, nessa hora, independentemente do lugar que vocês se encontrarem, permite viver os aspectos

Vibratórios que serão então propostos.

Os horários correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir o seu horário local.

***

1 – ARCANJO ANAEL (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-24-de-novembro-de-2012-autres.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-1-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-2-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions

*

2 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-
autre

*

3 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-02-de-novembro-de-2012-autresdimensions
*

4 – SRI AUROBINDO (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2012.html 

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1715

1º de dezembro de 2012
(Publicado em 02 de dezembro de 2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-24-de-novembro-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-2-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-autre
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121201_-_MARIE.mp3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-1-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2012.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1715
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-02-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/

