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URIEL 

 

29 Janeiro 2018 

 
Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 
 
…Silêncio… 
 
Bem amados filhos do Um, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam vossa morada. 
 
…Silêncio… 
 
Na Eternidade que vocês vivem, o Juramento e a Promessa – em muitos entre vocês – revela-se 
e desperta, dando-vos a viver o inefável da Beleza, o inefável da Alegria, que não corresponde a 
nenhuma razão, nem nenhuma solicitação. 
 
Hoje, você que é renascido ou que vai renascer novamente, no seio da Eternidade, eu me dirijo 
a você, a fim de que nenhum olhar sobre teu passado possa alterar tua ressurreição. 
 
Escute e ouça.  A hora do Juramento e da Promessa ressoou talvez em ti, e te dá, hoje, a ser a 
Verdade.  Além de toda palavra e de toda forma, e no entanto presente nessa forma, tu és o 
que tu és, além de todo mundo, como de toda criação. 
 
Então, o Inefável revela-se a ti e te dá a ver a Verdade nua do que passa, e do que não passará 
jamais, a fim de que jamais, em ti, possa renascer o esquecimento, nem o sofrimento. 
 
Então escute-me, e ouça, e faça das minhas palavras o Verbo da Vida, em ti. 
 
…Silêncio… 
 
O Instante eterno está na orla de vossa Presença. Você que já o viveu ou você que o vive, por 
antecipação e por avanço, você que teve a honra de viver a graça da tua Ressurreição, antes 
mesmo de que o tempo do fim tenha vindo – enquanto este se instala – esteja feliz, e deixe 
simplesmente ser o que sempre esteve aí, revelar-se e desdobrar-se.  
 
Lembre-se de que a Luz não tem necessidade de ti, porque você é essa Luz. Não ponha mais 
distância entre o que você é e o que você acreditou, porque não há mais nada a acreditar, além 
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do que se vive na tela da Alegria, ali onde nenhuma forma, nenhum sofrimento e nenhuma 
ilusão pode vir perturbar o que é verdadeiro. 
 
Então escute e ouça. Esse Juramento e essa Promessa que se revelam a você, te dão a 
oportunidade de ser o que você é, enquanto este mundo, em sua totalidade, não reencontre 
sua Morada de Eternidade 
 
Então, permaneça assim, aí onde você está, sem nada pedir, sem nada propor, e sem nada 
esperar, a não ser a bênção eterna da Alegria reencontrada, que labora, em permanência, para 
a liberação deste mundo, que no entanto já está liberado, há muito tempo. 
 
…Silêncio…  
 
Então aí está : que se abra no tumulto do mundo, o tempo do Silêncio.  Enquanto as Trombetas 
ressoam em você, como em numerosos lugares sobre esta Terra, chamando-te ao mesmo 
Silêncio, e chamando-te a viver a mesma Evidência, ali onde nenhuma palavra pode ser 
colocada, ali onde nenhum conceito pode ser elaborado. Aí está a única Verdade, anterior a 
toda criação, anterior a toda consciência. E aí, você se descobre em tua nudez, em teu nada 
neste mundo, que é a porta do Todo além deste mundo. 
 
Então vim convidar-te uma última vez, para depor as armas, para depor as armas de todo 
combate, para depor as armas de toda dualidade, para depor as armas do sofrimento, a fim de 
que o Amor resplandeça e ilumine o conjunto das consciências da Terra. Porque você que é 
renascido hoje, nestes dias ou a vir, você é o Caminho, a Verdade e a Vida, além de todo modelo 
e mesmo além de todo cenário. 
 
Então o Amigo e o Amado ouça...Ouça o que eu te digo, além das minhas palavras, e ouça o que 
você vive, além de toda forma. 
 
…Silêncio… 
 
Reencontre, com felicidade, com esperança e sem esperar, a Verdade, além da forma, aquela 
que é anterior a tua primeira forma, colocando-te também nu, e dando-te a provar o essencial 
da Vida, aquela que você é, idêntica a todo essencial, dando-te simplesmente a posicionar-se ali 
onde tudo é deleite, não correspondendo a nenhum sentido, nem a nenhuma direção, mas 
simplesmente à Evidência do que você é, que você dança no seio do imóvel. 
 
Então, abre o que você pensa dever abrir, a fim de que mais nada possa ser fechado, onde quer 
que você olhe e onde quer que você se coloque, simplesmente, a Liberdade da consciência e de 
seu jogo não podem mais sofrer, nem estar na menor privação ou na menor carência. 
 
Você, o Amigo e o Amado, o tempo está concluído. Ele não poderá mais se escoar senão em 
outro lugar, e não mais no que você é, em teu Coração eterno, dando-te a viver essa Felicidade 
que nada pode vir contrariar e que nada pode vir desviar. 
 
Então, eu te convido ao banquete da Ressurreição, às núpcias que não são mais isso porque 
toda vida torna-se uma núpcia permanente, festejando a Vida, festejando o Amor, festejando a 
Liberdade, além de tudo o que você conheceu em meio a este mundo. 
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Cabe a você ver, decidir, escolher.  Mas lembre-se de que em meio à Eternidade que você é, 
você não pode levar mais nada além do que você é em Verdade: a Alegria e o Amor infinito da 
tua Presença. 
 
Alivie-se de tudo o que ainda pode te parecer ou te aparecer como empecilho, como pesado e 
penoso, não opondo-se a isso, não negando-o, mas aceitando-o, na Evidência da Paz e da 
Alegria do teu Coração reencontrado, e ressuscitado. 
 
Em cada olhar colocado neste mundo, você traz, além de todo pensamento e de toda 
discriminação, a mesma intensidade de Luz e o mesmo Amor, a mesma Alegria e a mesma 
leveza.  Um simples olhar basta, uma simples atenção, e a Liberdade segue seu caminho, na 
relação estabelecida, simplesmente por um olhar, por uma palavra ou por um gesto. Você não 
tem mais necessidade de discursos, você não tem mais necessidade de provas, você somente 
tem de deixar a Evidência aparecer na Evidência do outro, ali onde não pode haver nenhuma 
distância e nenhum erro. 
 
Então eu te convido hoje, antes que eu também conclua a obra de Reversão salutar deste 
mundo, reverta-se comigo e olhe a Verdade, a Beleza e a Felicidade, que você apenas pôde 
buscar neste mundo, e aproximar em certas circunstâncias. Isso te é ofertado em abundância e 
em profusão. Isso te é ofertado em toda Evidência porque esse é teu direito, porque isso é o 
que você é. 
 
Então cabe a você escolher : o que você decide alimentar? O que você decide ver? O que você 
decide contemplar, observar? O que você decide, em você, no mais profundo de você? É o que 
passa? Ou é o que jamais passa? É naquilo que flutua ? Ou é naquilo que detém todos os 
movimentos, por seu imobilismo e por sua solidez? 
 
Agora é tempo de olhar em você porque teu Coração te chamou. E se você renasce neste 
momento, então mais nada conta porque o Amor não pode ser contado, porque a Evidência não 
pode ser medida nem aferida, de maneira nenhuma, porque ela não depende dos teus sentidos.  
Essa Evidência não depende de nenhuma crença, nem de nenhuma postura, mas simplesmente 
do acolhimento dessa Evidência: você é o Eterno e você é a Eternidade, você é a Fonte, como 
você é o átomo, como você é a lágrima que rola pelo canto do olho de cada criança quando sua 
mãe falta. 
 
Escute. Escute e entenda o canto da Verdade, aquele do Silêncio, ali onde nada se move, ali 
onde tudo é imutável e onde nada pode faltar, ali onde você é completo, além mesmo de toda 
completude e além de todo pedido. 
 
Então, você que me ouve e me escuta, eu nada vim te pedir a não ser de viver tua Liberdade, 
assim como você a deseja, assim como você a pensa, e assim como você a vive hoje. 
 
Então, você é o Caminho, a Verdade e a Vida ? Ou você é outra coisa? 
 
Você tem necessidade de ser convencido? Então você buscará para convencer. Enquanto que se 
você está convencido pela Evidência do que você vive, você é, você mesmo, a testemunha da 
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Evidência, a testemunha da Verdade, que nada pode afetar, neste mundo como em outros 
lugares. 
 
Aí onde você é, você o recém-nascido, resta-te simplesmente clarear o cenário da Alegria.  Esse 
cenário da Alegria não é nada mais do que tua Eternidade reencontrada, Chama da Vida eterna, 
Luz branca emanada da primeira criação, além da forma, além de todo jogo, porque você é o 
jogo que se joga em cada parcela de ti, como em cada parcela dos multiversos.  Não há 
nenhuma diferença, não há nenhuma distância. 
 
Contente-se da simplicidade da Evidência, da simplicidade da Alegria.  Porque como foi dito, e 
assim como você o vive, nunca mais tens sede nem fome. 
 
Aí onde você é, eu me tenho com você, vivendo a mesma Reversão. Onde quer que você esteja 
sobre este mundo, a partir do instante em que você depõe as armas, da resistência ou da 
dualidade, então eu me instalo, em você, a fim de assistir à tua Reversão e à tua iluminação, 
aquela onde nem o efêmero, nem o Eterno podem coexistir, nem cohabitar. Isso te é mostrado. 
 
O efêmero passa, e expira, enquanto o Eterno, em sua Beleza, revela-se ao teu Coração, em 
meio à Evidência, em meio à Luz Branca. Então o sorriso do teu Coração jamais poderá apagar-
se. O que nasceu agora jamais poderá morrer. E o que nasceu não faz senão aparecer na tela da 
tua consciência, sacrificada ao efêmero. 
 
Então deixe a Alegria te preencher porque é o que você é. Então, preencha-se de você mesmo, e 
na Evidência de você mesmo, ali onde não há nem forma nem função, ali onde não há nenhuma 
reivindicação, você constatará, mais e mais, a plenitude da Alegria, a plenitude da tua Presença 
como da tua Ausência, onde tudo reside na mesma Eternidade, no mesmo Silêncio. 
 
Então você o Amigo, o Amado, em meio à Ronda dos Arcanjos, desde o Conclave Arcangélico até 
este dia, venho terminar em você, como em cada um – renascido ou ainda não – o efêmero e 
suas ilusões, o efêmero onde sempre faltará o que não se move, que é tua Eternidade. 
 
Assim, aliviado da densidade, aliviado do sofrimento, teu Coração pode novamente te falar.  Ele 
te fala em Silêncio porque ele só conhece uma palavra, que ele repete ao infinito e uníssono em 
cada Coração: Alegria, Alegria. E para aqueles entre vocês o escutam menos, por enquanto, a 
única palavra que vocês escutam é: Paz, Paz, Paz. 
 
Então, que a Paz e a Alegria tomem toda sua importância, a fim de que a Evidência seja perfeita, 
a fim de que a Evidência não possa ser pensada, e simplesmente vivida, a cada sopro, a cada 
olhar, como a cada palavra. 
 
Porque a palavra se faz Verbo, ela não pode acarretar o menor mal. Porque a palavra torna-se 
palavra de Verdade, ela se torna preciosa, ela se torna abundante, ela não exprime mais nada da 
tua história, concernente à tua pessoa, e instala-se integralmente na totalidade do Instante, na 
totalidade do Aqui e Agora, ali onde se vive tua Ressurreição. 
 
Vim hoje selar meu Amor em teu Coração, a fim de estar aí, nisso, no que você vive, no que você 
viveu ou no que você se prepara para viver, mesmo se você o nega, mesmo se você não o crê. 
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Você vai renascer. Não tenha nenhuma dúvida sobre este assunto porque isso já está inscrito no 
Silêncio do teu Coração. Você tem apenas que aí mergulhar tua consciência e teus olhares, e 
deixar ser o que apenas pede para te falar, no Silêncio de sua majestade, pela potência do 
Verbo, pela potência da Evidência, e pela beleza da Verdade. 
 
Assim, enquanto Arcanjo, eu deposito em ti as últimas vibrações.  Eu deposito em ti as últimas 
palavras, aquelas da Liberdade, aquelas do Amor, e sobretudo aquelas do júbilo. Esse júbilo que 
verá conjugar-se a Alegria do teu Coração com o Sinal celeste, ou com o Apelo de Maria. Isso 
está a caminho, isso está em ti, isso já nasceu.  
 
…Silêncio… 
 
Coloque-se. Coloque-se nesta Evidência e deleite-se, do que te embebe em profusão e que 
coloca fim à sede, como a toda fome. 
 
E aí, descubra... 
 
…Silêncio… 
 
Descubra a única Verdade, a única Evidência, além de toda criação, como de toda dimensão. 
 
…Silêncio… 
 
Então, neste dia e neste instante, termina a Ronda dos Arcanjos porque minha missão está 
concluída, e é tempo para cada um, de vocês como de nós, de estabelecer o silêncio da 
Verdade, de estabelecer a justiça da Evidência, e a beleza do Amor. 
 
…Silêncio… 
 
Assim, te são dadas minhas últimas palavras, dirigindo-se a cada um de vocês, onde quer que 
você esteja sobre a Terra. 
 
Mas lembre-se de que eu estou em você – como acabei de dizê-lo – de maneira mais lúcida, e 
não tenho outras palavras a te dar, mas simplesmente estar Presente, à medida em que você 
está Presente ao teu Coração. 
 
Assim é o dom da Graça, religado pelo mundo arcangélico até o seio do teu coração, a fim, se 
você o deseja, de viver desde agora, a Liberdade, quaisquer que sejam as aparências do teu 
corpo, deste mundo e das tuas relações.  Esse mecanismo passa-se no interior de ti, e ele 
transpassará ao exterior para cada um de ti, como para o conjunto da consciência coletiva da 
Terra, em qualquer forma ou em qualquer dimensão que seja. 
 
…Silêncio…  
 
Escute. Escute aí agora, mesmo o Silêncio entre minhas palavras porque o Silêncio entre minhas 
palavras te libera das palavras, e te libera da espera, e te instala neste Presente que jamais 
passa, que não tem nem passado nem futuro, e que no entanto contém todos os tempos.  Aí 
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está a Alegria. Porque mais nenhum tempo pode ser separado e não pode mais ser subdividido, 
nem contado. 
 
…Silêncio…  
 
Então, o que mais te dizer ? O tempo é para o Silêncio. O tempo é para a Presença. O tempo é 
para isso, que eu transmito agora, em cada Coração. 
 
…Silêncio… 
 
E não se esqueça de que no só a só deste último face à face, descobrindo-te só, você sabe muito 
bem que nós todos estamos no interior de ti, como você está em cada um de nós, qualquer que 
seja tua postura, quer você seja renascido ou ainda não. Não há diferença, não há distância, 
porque tal é a Evidência da Vida, porque tal é a Evidência do Amor, porque tal é a Evidência do 
teu Coração. 
 
…Silêncio… 
 
E aí, juntos, sem distinção, onde quer que você esteja, o que quer que você pense, e o que quer 
que você creia, eu me tenho com você, neste só a só, a fim de que eu me reconheça em 
definitivo em ti, da mesma maneira que você se reconhece em mim, porque entre nós, não há 
diferença, há a mesma Alegria, a mesma Paz, e a mesma Liberdade. 
 
…Silêncio… 
 
Eu sou Uriel Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão. 
 
…Silêncio… 
 
E eu me apresento a cada um de ti, no Branco imaculado. 
 
…Silêncio… 
 
E você o Amigo, o Amado, então, assim que estiveres pronto, os Anjos vêm bater em teu ouvido, 
a fim de te dizer que você chegou, ali de onde você jamais partiu, ali onde sempre, tudo esteve 
ali. 
 
…Silêncio… 
 
Ali onde o Amor, a Alegria, a Evidência da Verdade, não pode deixar o menor interstício de 
interrogação ou de questionamento. 
 
…Silêncio… 
 
Então vim convidar-te, a ser você mesmo, além de toda máscara, como além de todo simulacro. 
 
…Silêncio… 
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Ali onde não há sombra, ali onde tudo tem o mesmo brilho, a mesma clareza, e a mesma 
Evidência, onde nenhuma forma é superior a outra, onde nenhum mundo pode impor-se ao que 
quer que seja, a qualquer consciência que seja. 
 
…Silêncio… 
 
Assim, pelas últimas palavras dos Arcanjos das quais eu me faço, neste dia, porta-voz, vim 
convidar-te ao Silêncio, a fim de que você possa escutar e entender o que te diz a Alegria do teu 
Coração, mesmo se eu sei que as palavras dessa Alegria não são importantes porque só a Alegria 
o é. 
 
E todavia, assim você se torna disponível à tua Eternidade, colocando fim à vaidade de qualquer 
objetivo seguido neste mundo, porque não é mais tempo de compor, não é mais tempo de 
manipular entre o efêmero e o Eterno.  É tempo, simplesmente, de reconhecer ambos, em ti. E 
daí, deixar a Inteligência da Luz te desvelar tuas escolhas, mesmo se, até aqui, elas não eram 
conscientes. 
 
Então, eu te convido, e eu te abençoo, neste tempo, como a cada instante doravante, no mais 
profundo do teu Coração, ali onde o Fogo Ígneo e a Verdade se conjugam, a fim de que a Alegria 
e a Paz tomem tudo. 
 
…Silêncio… 
 
Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 
 
…Silêncio… 
 
E no Verbo de meu Silêncio, como no Branco de minha Unidade, você se encontra, ali onde tudo 
está completo. 
 
…Silêncio… 
 
Então o Amigo e o Amado, o que você espera? O que você espera que já não esteja aí, na Alegria 
do teu Coração? 
 
…Silêncio… 
 
Porque é nessa Alegria desse Coração que você é e vive, que a ilusão não pode mais te envolver 
nem te prender no mundo da ilusão, ali onde não há nada mais a fazer senão esperar e crer 
evoluir, ali onde tudo não é senão sofrimento, mesmo nas aparências as mais felizes porque a 
Alegria que você vive, você que é renascido ou que vai renascer, não pode ser comparada nem 
medida, àquela que você já conhece. 
 
…Silêncio… 
 
Assim como nenhum amor deste mundo – e vivido neste mundo – pode alcançar, porque o 
Amor do qual eu falo, porque o Amor que você vive, através dessa Alegria e dessa Paz, não 
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representa nenhum ponto possível de aproximação com o amor do homem, em qualquer 
relação que seja. 
 
Então você que renasceu ou que vai renascer hoje, esteja pronto, porque tudo está pronto. Não 
há mais distância. Não há mais latência. O que quer que você diga e o que quer que você pense, 
é hoje que você está o mais pronto, porque não há nem amanhã nem passado, e nenhum peso 
do passado pode sobrecarregar o que você é. 
 
…Silêncio… 
 
Então eu te trago, em minhas últimas palavras, a Paz do meu Coração, a fim de que ela ressoe 
com a Paz do teu Coração. 
 
…Silêncio… 
 
E aí, as palavras dos Arcanjos não têm mais razão de ser porque é em você que está a resposta.  
E a resposta é Alegria agora, ela não pode ser nada mais, porque não há mais cenário que possa 
manter-se, não há mais meta ou objetivo ao longe, a esperar, somente render-se, por você 
mesmo, à Evidência da tua Presença. Eu estou aí, pela Eternidade, no que você é. 
 
…Silêncio… 
 
Então nesta Alegria e nesta Paz da tua Ressurreição, você constata – e constatará cada vez com 
mais facilidade – que qualquer que seja a densidade do teu corpo ou a densidade da tua vida, 
ela não pode rivalizar com a densidade do Amor, e a densidade da Evidência. 
 
O que quer que você diga, o que quer que você faça, você não pode contrariar a Evidência que 
está aí. Essa Evidência te pede simplesmente para reconhecer-te, além de todo travestismo, 
além de todo corpo, como de toda história. 
 
…Silêncio… 
 
Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Qualquer que seja o momento em que 
você me ouça, me leia ou pense em mim, eu estou aí, no Branco de minha Presença, no Branco 
da Unidade, e no Amor, e na Verdade, e eu me digo, eu te digo, também por minha vez: “Até 
sempre, na Eternidade reencontrada”.  
 
Assim, a Voz dos Arcanjos acende-se em você e cala-se no exterior, porque você o sabe, te resta 
vivê-lo, em totalidade. 
 
Nós estamos todos em você, e nós somos você. 
 
…Silêncio… 
 
E aí, eu termino minhas palavras, eu termino minha ação exterior neste sistema solar, vindo o 
mais próximo de cada um de vocês, dando a iluminação da minha Presença à tua Ressurreição. 
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…Silêncio… 
 
Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, e eu saúdo cada Coração, com a mesma 
intensidade, e com a mesma felicidade. 
 
…Silêncio… 
 
Até sempre, no que é. 
 
…Silêncio… 
 
Até sempre, na Eternidade que é. 
 
 
…Silêncio… 
 
 

******* 

 
Tradução : Ligia Borges 

Blog : Últimas Leituras para os Filhos da Luz 

https://ultimasleiturasdaluz.blogspot.ca/2018/01/uriel-29-janeiro-2018.html
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O M A  

PARTE 1 

29 Janeiro 2018 

 
E bem caros amigos estou extremamente contente por reencontrá-los hoje e também devo 
dizer que há uma certa forma, vamos, como poderíamos chamar isso?...de emoção ao me dirigir 
a vocês hoje. 
 
Maria veio vê-los muito precisamente há 4 semanas e ela vos disse que era a última vez que ela 
se exprimia dessa maneira antes de revelar-se inteiramente em vocês, em cada um de vocês.  
Quanto a mim, venho hoje enquanto Comandante dos Melchisedeques, e venho vos entregar 
um certo número de elementos que vão permitir, eu o espero para muitos entre vocês, entrar 
na Alegria inefável do Coração que vocês são cada vez mais numerosos a viver sobre esta terra, 
mesmo e sobretudo sem ver o que se produz. 
 
Então é claro, hoje, venho vos dizer que não há mais necessidade de histórias, e que nós os 
Anciãos, como as Estrelas, como os Arcanjos, desde o Conclave Arcangélico, que participamos, 
assim como vocês, da liberação da terra, doravante nós todos devemos nos liberar da ilusão da 
história. Tudo o que vos é necessário para atravessar este período, se vocês têm a impressão de 
não estar nessa Felicidade, nessa Alegria e nessa Paz, e eu retornarei a isso de maneira muito 
mais extensiva logo após o que vou vos dizer agora. 
 
É preciso compreender que a Alegria ligada ao Fogo Ígneo, que eu vos lembro está por toda 
parte, nasce espontaneamente em vocês, e só pode haver uma tradução possível em vossa 
consciência, é de fazer-vos descobrir a Alegria incondicionada da qual nós tanto conferenciamos 
e que vocês viveram por episódios durante todos esses anos.  A Evidência do Coração traduz-se 
pelo Silêncio, a Evidência do Coração não dá mais nenhum controle possível a qualquer história 
que seja, quer seja vossa história pessoal, quer seja tudo o que nós desenvolvemos desde  já 
mais de 30 anos entre vocês e de diferentes maneiras, por diferentes caminhos e por diferentes 
aproximações, hoje deve cessar. 
 
E nós, Anciãos, Estrelas, devemos, nós também passar pelo buraco da agulha, quer dizer, viver 
como cada um de vocês o que a Terra deve viver. A única ligação histórica que eu gostaria de 
vos lembrar, é que tanto as Estrelas, como os Anciãos, como os Arcanjos, estivemos todos 
presentes ao redor do Sol e agora estamos o mais próximo de vocês.  Nós estamos, eu vos 
lembro, em uma espécie de embarcação de Luz na interface entre a verdadeira Luz e a falsa luz 
que ilumina este mundo.  Nós vos dissemos, durante esses anos, que viria um momento em que 
haveria um certo número de eventos, nós também vos dissemos ao longo desses anos que 
somente o Pai conhecia a data. 
 



2 

 

Essa data nós tentamos antecipá-la o mais próximo e o mais exato durante o último trimestre 
do ano que acabou de passar.  Vocês o constatam, estamos no fim do mês de janeiro de vosso 
novo ano. E vocês constatam também, e é a primeira coisa a constatar, além de ainda estarem 
inscritos de algum modo na ilusão de vossa pessoa, na ilusão da história, na ilusão do teatro, 
vocês são cada vez mais numerosos a realmente e concretamente terem vivido vossa 
ressurreição e de algum modo, viveram, quando eu digo numerosos, eu não falo de vocês, que 
estão em reação, que bebem nossas palavras, que se opõem, que tentam saber, que tentam 
viver, mas falo da grande maioria de irmãos e de irmãs humanos para os quais vocês 
trabalharam, alguns entre vocês, como nós, desde muito numerosos anos, está enfim 
terminado. 
 
O processo da ressurreição, a título individual, agora concerne a dezenas de milhões de pessoas, 
de irmãos e de irmãs sobre esta Terra que até o fim do ano de 2017, ou em todo caso desde o 
período que começou em 15 de dezembro, reencontraram-se liberados mesmo estando, é claro, 
ainda em meio à ilusão.  E é esse despertar massivo, essa ressurreição final que se produz nos 
irmãos e nas irmãs por toda parte sobre o planeta como nos vegetais, como nos animais, que 
criou a liberação.  Então certamente a gestação está largamente terminada.  Ela terminou, como 
Maria vos disse, eu diria 2 dias antes do 31 de dezembro do ano de 2017, em 29 de dezembro 
para ser exato. Isto ao que vocês assistem, neste momento mesmo, a sobreposição de várias 
linhas temporais, onde cada um reencontra sua autonomia, sua liberdade, e também atualiza 
aqui mesmo, uma vez que, é claro, o Apelo de Maria ainda não aconteceu, e ele é cada vez mais 
iminente.  
 
Então certamente, vocês todos têm as frustrações das datas, ora a Eternidade não conhece 
datas. É claro o evento coletivo é mais do que nunca atualidade, e eu digo o evento coletivo 
porque vocês sabem que aí há várias ordens, concernente tanto aos sinais celestes, como aos 
sinais acústicos, como aos sinais energéticos e vibratórios. Mas o mais importante e é assim que 
vocês demonstram a vocês mesmos, vossa própria liberdade, é que vocês não estão mais 
inscritos em nenhum cenário, em nenhuma história, uma vez que, quando nós vos falamos do 
Coração do Coração, da Consciência Pura, da Infinita Presença, da Última Presença, de 
Shantinilaya, todas essas diversas palavras que nós empregamos, utilizadas a fim de vos 
fornecer um quadro de referência, um quadro para vos localizar, hoje não tem mais nenhuma 
razão de ser. E aí eu falo para o conjunto da terra enquanto Comandante da ordem dos 
Melchisedeques. 
 
Alguns entre vocês seguiram uma história, alguns entre vocês viveram as subidas vibratórias que 
correspondem ao encontro entre o efêmero e o Eterno. O casulo está sintetizado, alguns de 
vocês desdobraram as asas, elas estão secas, aliás eles se perguntam porque a ilusão ainda está 
aí, mas a Alegria é tal que, assim que vocês fecham os olhos, e eu não falo de meditação, assim 
que vocês estão imóveis vocês constatam, a cada dia para aqueles de vocês que viveram a 
ressurreição, que quaisquer que sejam as questões que ainda podem existir na pessoa, na 
história, não têm mais nenhum interesse, porque a evidência da Alegria, a evidência da Paz em 
um certo momento e de maneira cada vez mais importante, e cada vez mais evidente, não pode 
dar lugar a qualquer pessoa que seja, a qualquer dualidade que seja, e em particular à dualidade 
bem e mal. 
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Vocês sabem :  « o deus, o diabo, é verdadeiro, não é verdadeiro, é aquele quem diz que é », 
não há necessidade de nenhuma palavra, de nenhuma visão, porque o que se passa quando 
vocês estão nessa Alegria sem objeto que se instalou e que vai crescer a cada minuto se vocês o 
desejam, mais e mais, corresponde é claro, e vocês o sentiram, e poderiam adivinhar, visto que 
nós vos dissemos que o Fogo Ígneo ia manifestar-se, já em novembro e já em outubro, isso foi 
estipulado de maneira extremamente precisa pelos Anciãos, pelas Estrelas, doravante vocês não 
têm de buscar uma história. Vocês nada têm a buscar. 
 
Nós desenvolvemos largamente os conceitos de permanecer tranquilo, de imobilidade, de 
acolhimento.  O Arcanjo Anael, há muitos anos, antes das Núpcias Celestes, desenvolveu de 
maneira muito extensa o que foi nomeado: o abandono à Luz. 
 
Hoje, aqueles entre vocês que viveram a ressurreição, e portanto estão realmente 
ressuscitados, bem mais do que liberados vivos, porque aí eles não têm a certeza da experiência 
e do estado de Absoluto, mas eles viram a vaidade do Si, a vaidade de toda história confinada.  É 
claro muitos entre vocês, hoje se reencontram em outros lugares do que nessa Alegria 
permanente que não sofre nenhuma interrogação, nenhuma questão, uma vez que essa Paz e 
essa Alegria da qual eu não vou falar novamente, é claro, é: Evidência. Na Evidência vocês 
encontram o quê ?  O desaparecimento é claro, a lucidez, a precisão não deste mundo que se 
desentende cada vez mais, de onde não há nada a tirar, mas a precisão do que é vossa 
Eternidade. 
 
Então certamente como eu disse, há várias linhas temporais, há alguns entre vocês para quem 
isso vai produzir-se durante a noite, eles vão perceber que eles se banham em uma Paz e ao 
despertar eles têm a lembrança dessa Paz. Outros enfim vão sentir os horários em que o Fogo 
Ígneo é mais extensivo.  Eu também vos lembro que para aqueles que não seguiram o 
desdobramento da Supraconsciência através de toda história que nós contamos, são os últimos 
e hoje o que é que eles são, eles são os primeiros, visto que eles nunca foram seduzidos pelas 
histórias, mas somente pela Verdade, mesmo se essa Verdade se acreditava ser encontrada nos 
movimentos, nos movimentos religiosos, de espiritualidade, de religião. 
 
Eu vos lembro que, há muitos anos, o único ser livre, realmente livre que veio exprimir-se entre 
vocês e que retornou há pouco tempo é aquele que se nomeia Bidi. Todos sem exceção, eu vos 
lembro, mesmo os Arcanjos, que certamente jamais estiveram encarnados neste mundo, mas 
foram implicados por uma causa ou outra no confinamento deste mundo, foram obrigados a 
participar desta liberação, coisa que vocês fizeram, para muitos entre vocês, e da parte do 
conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, eu rendo graças ao vosso sentido 
do serviço, eu rendo graças à vossa semeadura de Estrelas, e sobretudo agora eu gostaria de 
render graças à vossa Liberdade, aquela que não se obstrui, nem do personagem, quer dizer que 
vocês realmente estão liberados da pessoa, e também e sobretudo liberados de qualquer 
história. 
 
Então vocês terão enormemente irmãos e irmãs que agora vão viver as vibrações e que vão 
viver o Si e que vão espelhar-se em seu próprio Si. Vocês sabem, houve durante todos esses 
anos em que nós vos acompanhamos, inumeráveis ilusões que se produziram em meio à ilusão 
com as reivindicações de papéis, de funções, de atributos, de missões, tudo isso acabou.  Porque 
se vocês fazem uma diferença entre os mais luminosos de vossos irmãos e irmãs que vocês 
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conhecem e aquele que foi nomeado Yaldébaoth, vocês nada compreenderam. Não há 
diferença a fazer entre vosso filho e o filho do outro, isso é a pessoa quem vive, experimenta e 
sente as diferenças. 
 
Mas sendo Liberado vivo, liberado da morte e liberado da ilusão vocês não podem mais ser 
enganados porque a partir do instante em que vocês tentam servir-se de vosso mental para 
outra coisa do que o que concerne à atividade de vossa pessoa, a Alegria vos apanha. E 
certamente vocês constatam que ao redor de vocês, há muitos também, que não são 
apanhados pela Alegria e que alimentam as histórias, as persistências de pessoas, portanto eles 
estão no quadro típico do que nós desenvolvemos, há muito longo tempo após o ano 2012, 
concernente à ilusão. Eles quiseram conduzir a Luz na história enquanto que a Luz coloca fim à 
história, à pessoa, à história pessoal, à história coletiva ou se vocês preferem ao sonho coletivo.  
E certamente cada um escolheu e hoje se encontra muito precisamente, exatamente, porque a 
perfeição da Inteligência da Luz é tal que vocês não podem estar em outro lugar senão no lugar 
em que vocês devem estar, quer dizer, seja na Alegria e ressuscitado, seja nas inquietações do 
mental, seja nos problemas a resolver de qualquer natureza que seja concernente ao vosso 
corpo, à sociedade, às vossas relações. 
 
Aquele que está em Paz e em Alegria não quer mais jogar em tudo isso e ele não pode mais visto 
que a Alegria como eu vos disse, é Evidência.  Ela não tem necessidade de justificação, ela não 
tem necessidade de palavra, ela não tem necessidade de postura, ela não tem necessidade de 
aderir ao que quer que seja. E a Alegria só pode aparecer se vocês são verdadeiros com vocês 
mesmos, não com vosso personagem, não com qualquer história que seja, mesmo aquelas que 
vos guiaram e vos acompanharam durante todos esses anos. É o sós a sós, isso não vos impede 
de rir visto que a Supraconsciência é a consciência nua, para aqueles que vivem essa Alegria, 
vocês sentem bem que é uma grande explosão de riso interior, isso não tem nada a ver com 
exaltação, isso não tem nada a ver com zombaria de qualquer irmão que seja, qualquer que seja 
sua postura. É um verdadeiro estado de Amor, porque no Amor vocês veem a Verdade. 
 
Então o mais importante hoje é viver essa Alegria, e vocês não podem viver a Alegria enquanto 
ainda há a menor história no nível espiritual, no nível da energia e no nível da vibração. 
 
Assim neste dia é portanto minha última intervenção entre vocês, porque nós também, Anciãos, 
devemos entrar nesse estado de estase, sós a sós, mesmo em meio à nossa assembleia, a fim de 
estarmos sincronizados, e nós o estamos, com vocês, quanto ao sinal celeste. Portanto não 
haverá mais intervenção de Seres como nós, porque nós também entramos no Silêncio. 
 
Então é claro vocês têm inúmeros canais que vos dizem que há alguma coisa que está em vias 
de se produzir, ora como vocês o observam talvez, se vocês ainda estão lendo histórias, cada um 
vê uma finalidade diferente, e é normal! A Luz vos torna livres, mas se vossa liberdade consiste 
em manter a dualidade, como fazer?  A Luz não pode vos contrariar em nada. E como vocês 
sabem que a dualidade vos interessa, não porque vosso corpo ainda está aí e há coisas a 
resolver, mas sobretudo porque vocês ainda estão na dualidade.  E a dualidade é o quê ? É ver o 
diabo em outros lugares do que em você. E é o que a Luz, eu não falo da luz projetada, aquela 
que vocês vivem na interface de vosso efêmero e do Eterno.  O Amor é pura Alegria, além de 
qualquer forma, de qualquer cenário, de qualquer reivindicação pessoal, porque para viver a 
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ressurreição é necessário ter vivido o verdadeiro Sacrifício, não somente de vossa pessoa, como 
viveram os primeiros Liberados vivos, mas também da história. 
 
Creio que agora todos os canais ao que quer que tenham servido, talvez tenham também uma 
necessidade de imergirem nessa Alegria sem objeto e em sua ressurreição e aliás, e aí eu não 
falo somente para os canais ou aqueles que percebem a energia, a vibração ou ainda as 
histórias, vocês constatarão que essa Alegria deveria estar presente apenas no 
desaparecimento, mas eu diria que o desaparecimento, que os desaparecimentos que vocês 
vivem hoje não são um embrutecimento, mas uma lucidez total.  Vocês têm milhões de irmãos e 
irmãs que além disso começam a testemunhar por eles mesmos, não de serem isso ou aquilo, 
não de terem vivido a vibração, não de terem evoluído ou melhorado o que quer que seja, mas 
de um dia ao outro eles vivem a Verdade e a Evidência.  Então o que eu desejo dizer a cada um 
de vocês onde quer que estejam situados, na dualidade: bem-mal, ou na Unidade a mais pura 
que corresponde à Consciência Pura, pura e nua, ali onde não há nem bem, nem mal. Quer dizer 
que neste momento vocês começam a viver em Eternidade e se vocês vivem em Eternidade, 
sem travestir o que quer que seja, e não estando mais identificados à vossa pessoa, ao vosso 
personagem, à vossa história, à história deste mundo, então aí vocês estão liberados em 
totalidade.  O testemunho dessa Liberdade não é senão a Alegria, e essa Alegria é Evidência. 
Todo o resto, mesmo as palavras que estou dizendo-vos agora são apenas histórias. 
 
Nós insistimos extremamente, e aliás alguns Anciãos e em particular aquele que eu nomeio meu 
amado, que é Bença Deunov, Orionis, vos deram previamente para este último trimestre de 
2017, todos os elementos que vocês iam encontrar.  As Estrelas em particular, e penso 
especificamente, em Ma Ananda Moyi, em Teresa de Lisieux, vos deram tudo o que ia se passar 
e entre os Anciãos, deixei exprimirem-se livremente, ou seja sem levarem em conta o parecer 
da assembleia dos Melchisedeques, Irmão K e Sri Aurobindo, porque vocês o sabem, um foi 
Jesus de Nazaré e o outro foi João e portanto eles estavam marcados pela história, eles estavam 
implicados na história e eu os deixei exprimir o que permitia evacuar os últimos elementos da 
história. 
 
Então aqueles que tem necessidade de certezas e que não vivem essa Paz e que ainda estão nas 
histórias, eu não falo de vossa vida pessoal que é para levar, sem fugir, à medida em que a Luz 
vos atribui, vocês não estão mais em vossa vida, vocês estão na Vida, vocês estão vivos e estar 
vivo não se acomoda de nenhuma história.  É claro, se a Paz está aí, o que é que se passa? Este 
mundo desaparece realmente e concretamente e é substituído na tela de vossa consciência pela 
Luz Branca ou pelo que eu poderia chamar a ausência de Luz que não é a sombra, porque para 
aquele que tenha sombra é necessário que ele tenha uma luz que ilumine essa sombra, ali vocês 
tornam-se a A-consciência. Quer dizer que vocês não estão mais sujeitos nem submissos a 
qualquer história que seja, nem mesmo a essa forma. 
 
Eu vos lembro, não há outro testemunho do que o silêncio do mental, o silêncio das emoções 
para que a Paz e a Alegria possam tomar todo o espaço.  Então, é claro, à medida em que este 
mundo desaparece de vossa consciência antes que ele desapareça sob vossos olhos, se posso 
dizer, e vocês sabem que isso pode vos cair em cima de um minuto ao outro, e eu diria mesmo 
que todos os elementos que nós vos dissemos, que estavam em uma ordem precisa, há alguns 
anos, depois em não importa qual ordem, não têm mais necessidade de se produzirem. 
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Quer dizer que o evento de qualquer natureza que seja, e eu falo de um evento coletivo, quer 
ele seja humano, quer ele seja celeste, quer ele seja auditivo ou quer ele seja simplesmente a 
evidência dessa Paz, conduzirá de qualquer maneira aos 3 dias de trevas ou aos 3 dias de acordo 
com o local em que vocês estão situados sobre este plano.  Não há nenhuma diferença segundo 
o lugar em que vocês estão, porque de acordo com o plano de perfeição da Luz que vos é dado a 
ver, certamente desde que vocês saiam de vosso personagem e de toda história, é claro que 
vocês vão sentir o que nós vos nomeamos as Estrelas, as Portas, os circuitos, os circuitos da 
Onda da Vida, a Leminiscata Sagrada, mas mesmo tudo isso encontra-se literalmente varrido 
pela intensidade da Alegria e a evidência dessa Alegria. 
 
Então para aqueles que estão nas primícias, dificilmente eles podem falar de Alegria, mas eles 
podem constatar essa Paz que não depende de nada, visto que vocês podem estar muito 
doentes e mesmo assim vocês estão na Paz.  Vocês podem ser acusados de mil males, vocês 
permanecem na Paz, não pode haver reações, porque qualquer reação sempre estará inscrita 
em meio à dualidade, ora a última cena do teatro deste mundo que desaparece concretamente 
agora, vos dá a ver isso.  Quer dizer, como o Apelo de Maria não aconteceu desde os primeiros 
dias de janeiro e, além disso, tendo visto isso, já há duas semanas que eu vos anunciei que viria 
em 29 de janeiro, é evidente que os três dias não aconteceriam antes, mas agora eu vos digo 
que nós também, vamos nos preparar para essa estase com vocês, no Silêncio. 
 
Certamente, vos foi pedido fazer silêncio, vos foi pedido estar na Alegria. Aliás, vocês verão por 
vocês mesmos, se vocês começam a falar, se vocês falam das circunstâncias deste mundo, 
concernente à materialidade deste mundo, sem noção espiritual, vocês poderão levar uma vida 
perfeitamente normal. Mas assim que vocês quiserem entrar nas histórias espirituais, nas 
vibrações, vocês estarão na confusão, na raiva e no desvario. Não há outro caminho senão o de 
permanecer imóvel em silêncio, de não mais escutar o que vos diz este mundo, de não mais 
escutar o que vos diz vosso personagem, mas verdadeiramente, realmente e concretamente 
escutar vosso Coração, porque ele tem uma única coisa a vos dizer: vocês são esse Coração. 
 
Nesse Coração aqui sobre este mundo, ser Liberado é por fim a toda história. Por fim a toda 
história é entrar na Vida Eterna e não na vida estreita que está inscrita entre a vida e a morte.  O 
que vocês vivem não é a morte, é a ressurreição, nós sempre vos dissemos, mas em vossa 
ressurreição vocês constatarão que tudo o que nós vos dissemos, quaisquer que tenham sido 
até hoje, se posso dizer, vossos antecedentes em meio à história, vocês verão esta Evidência. 
Então, é claro, há os processos vibratórios cada vez mais intensos, e a coisa nova é que vocês 
têm milhões de irmãos e irmãs humanos-alma, que vivem deste esse período de dezembro essa 
abertura fenomenal. Certamente eles constatam a Alegria, mas eles não têm, eu diria, todo o 
preliminar que vocês seguiram ou rejeitaram, pouco importa, porque a partir do momento em 
que vocês portam vossa consciência, que vocês dão uma opinião: “é justo, é injusto, é 
verdadeiro, não é verdadeiro” isso não muda nada, vocês portaram vossa atenção. No que nos 
concerne estava aí o elemento o mais importante. 
 
Vocês sabem, nós vos falamos, por exemplo, dos livros dos mortos, quer sejam egípcios ou de 
outros lugares, onde lia-se esse livro dos mortos para aqueles que iam partir para lhes permitir 
localizar-se.  Hoje, o marcador é vosso Coração e no Coração não há história, há o mesmo olhar 
colocado sobre cada coisa, com benevolência quando são vistas as coisas que não são justas. 
Mas quando vocês estão na Verdade, no Coração real e não no coração da cabeça, porque há 
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processos vibratórios que se estabeleceram através do Fogo Ígneo. Metatron depositou-se em 
vossa cabeça, ele se desdobrou, então aí vocês o viram ou vocês o deixaram em vossa cabeça ou 
vocês o acolheram, vocês aceitaram o sacrifício, e então, Metatron, se posso dizer, reencontrou-
se em vosso Coração.  E ali, a Alegria sem objeto, a Felicidade, a Evidência começou a aparecer e 
a tomar mais e mais o tempo, mais e mais o espaço, vocês veem. 
 
Então Bidi gritaria vos dizendo: “mas o que é que vocês esperam para saírem do teatro, para 
verem que não há teatro?” Tudo isso nós vos explicamos longitudinalmente, em largura e 
transversalmente. Viver o desconhecido é liberar-se de todo conhecido, vocês não podem 
pretender conhecer em meio à vossa pessoa a Verdade, mesmo nós.  A única Verdade é Amor-
Luz, mas não serve para nada declamá-lo, não serve para nada buscá-lo. Vocês o sabem, Bidi vos 
disse que toda busca espiritual era uma fraude, hoje vocês veem os resultados do que vocês co-
criaram durante esses anos. E aí eu falo para o conjunto da humanidade, mesmo adormecida, 
porque é um período resolutivo e vocês estão muito exatamente na localização que vos é 
necessária, mesmo se vocês estão na ilusão concernente à história deste mundo. Eu vos lembro 
que há numerosos anos, vocês se lembram, nós tínhamos vivido os tournicotí-tournicotás com 
os irmãos e as irmãs mais próximos que viviam o Si e que se confinaram no Si.  O Si é apenas o 
orgulho espiritual, porque vocês não estão sacrificados quando vocês vivem o Si, vocês ainda 
estão inscritos na linearidade do tempo e vocês ainda estão inscritos no personagem. Há 
somente aquele que viu o Si e que aceitou seu sacrifício que agora vive a ressurreição, mas eu 
vos tranquilizo, vocês sabem que vocês estão todos liberados. 
 
Então eu vos lembro de que não há um só e único destino. De momento vocês estavam todos 
sobre a terra, vocês estavam neste mundo, sobre este mundo ou vocês creem mesmo ser deste 
mundo.  Hoje a evidência do Coração é tal que a cada dia há milhões de irmãos e de irmãs que 
saem da história. E vocês constatarão em vocês como ao redor de vocês que aqueles que não 
vivem essa Alegria permanente, que não depende de nenhuma história, de nenhum cenário, 
eles vão entrar em resistência, quer dizer que eles vão ter necessidade de falar, eles vão ter 
necessidade de justificar, eles vão ter necessidade de explicar, eles vão ter necessidade de 
existir, mas existir não é estar na vida, é a evidência do Coração que vos mostra isso. 
 
Não é mais tempo de fazer discursos, não é mais tempo de tentar encontrar-se, não é mais 
tempo de refutar, o tempo é para a Evidência.  Então se vocês não veem essa Evidência, que no 
entanto está aí, como nós vos dissemos para cada um, é vosso face à face, vosso sós a sós. 
Vocês só podem responsabilizar a vocês mesmos, porque a Luz é acessível desde o início de 
dezembro e sobretudo agora para cada um e isso não depende de uma vontade, isso não 
depende de uma história, isso não depende de uma linhagem, isso depende realmente de vossa 
aceitação do que vocês são e que vocês não conhecem. 
 
Quaisquer que sejam as primícias que vocês tenham disso, que seja em sonho, que seja por 
processos vibratórios, a única certeza é vosso Coração, mas não vão imaginar isso em vossa 
cabeça, aí eu falo, efetivamente e concretamente da localização de vossa consciência, a 
consciência não está mais no ego, a consciência, e nós o vemos em muitos dos irmãos e das 
irmãs, ainda está eu diria na ilusão luciferiana, quer dizer, a história, os cenários, os jogos de 
papel, esquecendo pelo mesmo de viver o Coração, esquecendo pelo mesmo de que não há 
nada a salvar.  O que vocês querem salvar? A história, um papel, uma função?  Eu vos 
tranquilizo, vocês sabem, nós vemos tudo isso muito claramente, e como há alguns anos, eu vos 
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disse que nós recrutávamos, e bem eu posso vos dizer que o recrutamento, ele é mais do que 
necessário em certa medida, nós temos amplamente de liberar todos os outros mundos e não 
um único.  Agora vocês estão todos livres e deem-se conta do que eu vos digo.  O Apelo de 
Maria, vocês entenderam, a título individual, sim, é Maria quem vos fala quando vocês estão na 
Luz Branca, é Maria quem se exprime quando vosso Coração sente essa Alegria que não 
depende de nada e que vocês estão nessa Evidência.  Vocês veem? 
 
Então não há culpa a ter visto que a cada dia eu vos disse vocês são milhões, e lembrem-se, esta 
será certamente a última alusão que eu farei a esse livro, que Irmão K e Sri Aurobindo 
definitivamente lançaram ao fogo, se posso dizer. É o quê? É que vocês estão livres! 
 
Maria está aí, vocês viram, vocês viveram, e quando eu digo isso, não é analisar o mundo para 
ver que ele é falso, que ele é traiçoeiro ou que ele é ilusório, ou que ele vos faz sofrer, ou que 
um outro irmão ou irmã não está na Verdade, e que vocês estão na Verdade, é claro, vocês 
conhecem tudo isso!  Portanto ou vocês estão realmente e concretamente na Alegria sem 
objeto, sem suporte, sem pessoa, sem história e aí nesse momento, vocês não têm mais sede 
como foi dito, ou vocês ainda têm sede e aí nesse momento vocês não estão na Verdade. Não 
há mais meia medida, ora eu vos lembro, que no fim da cena final vocês estão todos livres, mas 
vocês não têm todos a mesma concepção da liberdade, porque isso são palavras. Enquanto que 
vossa consciência, eu não falo de vosso personagem, eu não falo de vossas visões, eu não falo 
de vossos poderes psíquicos quaisquer que eles sejam, falo simplesmente da consciência nua, 
visto que encontrar a consciência nua é encontrar o Amor.  É o Amor que vos encontrou, vocês 
jamais poderão encontrá-lo em qualquer história que seja.  Nós vos dissemos durante todos 
esses anos, nós vos demos uma história para viver que era a mais propícia para viver o que 
vocês vivem agora, então vocês não podem responsabilizar senão a vocês mesmos neste sós a 
sós. Enquanto vocês não viram que não há ninguém mais, enquanto vocês não viram, quer dizer 
em vossa carne, eu não falo da visão pelos olhos ou pelos conceitos, mas enquanto vosso 
Coração não experimentou isso, vocês permanecem na história. 
 
Ora o problema que vocês vão ter para aqueles que amam as histórias, e vocês o sabem, 
durante os 3 dias não há mais nenhuma história que se mantenha, então alguns entre vocês, eu 
vos disse já estão ressuscitados, e eles não têm necessidade de proclamá-lo, eles não têm 
necessidade de dizê-lo, mas vocês o veem, vocês mesmos, do exterior. Isso não é uma postura, 
não é uma justificativa, é a única verdade, não há outra.  Então, é claro, vocês sempre podem, e 
é o caso de dizê-lo “construir os planos sobre o cometa” mas não há mais necessidade de 
planos, aí está a liberdade da Luz.  A Luz não tem necessidade de forma, ela não tem 
necessidade de dimensão, é a experiência da consciência que tem necessidade de forma e de 
dimensão, mas lembrem-se, vocês são anteriores à consciência, é o Juramento e a Promessa. 
 
Então sim, a cada dia, antes mesmo do momento coletivo, e vocês verão esses testemunhos que 
vão afluir por toda parte, e não vale à pena ir aos mundos binários, vocês sabem: internet, a 
estratégia de liberação deste mundo passou desde muito tempo pela contaminação da internet 
a fim de evitar que vocês estivessem automaticamente ligados às máquinas.  Portanto 
emprestamos o caminho do inimigo, se posso dizer, mas vocês sabem que não há inimigo.  Mas 
há o inimigo no tabuleiro do jogo, a fim de terminar o jogo, e eles não querem terminar o jogo, e 
vocês sabem que isso já se produziu um certo número de vezes neste mundo. Além disso, com a 
bênção, se posso dizer, daqueles que estavam confinados, vocês sabem aquele que está 
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confinado, se lhe é dito que ele está confinado, ele não pode aceitá-lo, ele vai construir-se todos 
os cenários que nós todos vivemos em nossas encarnações, eu o primeiro, eu o primeiro quando 
eu jogava de fazer magia na idade média, era tributário da história. 
 
Então certamente cabe a vocês agora.  Todas as questões que vocês vão me colocar, eu 
responderei sempre de acordo com este ponto de vista.  Você é uma testemunha da tua pessoa 
ou você é uma testemunha da Luz, se você é uma testemunha da Luz, não há mais pessoa, se 
você é uma testemunha da Luz, o que predomina e que é sempre lei, qualquer que seja o 
sofrimento, qualquer que seja a impaciência, qualquer que seja o desespero, é a Alegria e a Paz, 
porque o desespero e a espera sempre concernem à pessoa, mas aquele que encontrou a 
Verdade agora não tem mais nenhuma necessidade de qualquer história e ele sabe porque ele o 
vive: a iminência. 
 
Vocês imaginam bem que todos esses irmãos e irmãs por milhões, por dezenas de milhões agora 
que vivem realmente e concretamente o Coração, quer dizer essa Paz, essa Evidência, vocês 
acreditam sinceramente que eles vão se colocar as questões sobre outra coisa do que a vida.  
Sobretudo se forem simples de espírito como as crianças, quer dizer o Coração, não, mas 
inseridos na história, com esses, não há nenhum problema.  Os problemas eles vão permanecer, 
é claro, e nós sempre vos dissemos, são todos os irmãos e as irmãs que estavam na 
espiritualidade, quer dizer na ilusão de um progresso, de uma melhoria e portanto no que nós 
sempre chamamos a dualidade espiritual.  
 
Na unidade espiritual não há mais de espiritual, há a Vida, a Alegria, a Evidência e a Paz.  Essa 
Alegria, essa Paz, essa Evidência, ela está aí, ou ela não está aí.  E como eu disse é nesse sós a 
sós que vocês se reencontram para viver isso porque é em vossa alma e consciência, se a alma 
ainda está presente, que vocês escolheram isso.  A vida vos dá a viver hoje apenas os últimos 
elementos a resolver, mas esses últimos elementos a resolver, eles se resolvem pela Inteligência 
da Luz.  Ela não tem necessidade de vossa inteligência pessoal, ela não tem necessidade de 
vossas justificativas, ela não tem necessidade de vossas histórias, vocês viram isso ou não?  Daí 
decorre o que vocês vivem neste momento, uns e outros, fechados, abertos, despertos, 
adormecidos, Liberados vivos ou livres pura e simplesmente. 
 
Aí estão alguns elementos que eu tinha a vos dar.  Eu termino com essas palavras, antes de 
escutar as questões das pessoas, talvez as questões da Eternidade, vamos ver. 
 
Lembrem-se, são vocês mesmos, em vossa consciência, a testemunha de vocês mesmos, então 
o que é que se joga em vossa consciência, a busca da paz, a busca da alegria, a busca do que é 
verdadeiro, do que não é verdadeiro, a busca de um papel, de uma função mesmo a mais 
prestigiosa que seja, ou é que vocês aceitam vossa ressurreição?  Não há outra alternativa, todo 
o resto são apenas palavras no ar, todo o resto são apenas ilusões, apenas projeções, apenas 
adesões.  Aquele que está livre não adere a nada, nem ao bem nem ao mal, é claro ele está ao 
corrente, porque ele o vive, do que é o Cristo, porque ele está ao corrente da história deste 
mundo, porque ele ouviu falar disso, por aquele que viveu as etapas anteriores, mas aquele que 
não está ao corrente de nada, o que é que ele vai ver agora?  Ele vê realmente e concretamente, 
não com seus olhos, mas com o olhar do Coração, a ilusão total deste mundo. 
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Vocês sabem há anos, eu falei dos maus rapazes, dos fantoches e Bidi falou do teatro. Mas é 
exatamente isso, no momento atual, e certamente é uma imagem que vai vos agradar, vocês 
têm os personagens que puxam os fios dos marionetes, isso é a alma, vocês têm a marionete 
que vocês veem, e se vocês veem as marionetes, é que vocês são espectadores, observadores, 
testemunhas deste mundo, da cena de teatro. Agora hoje, é profundamente diferente. Tudo o 
que vos é pedido é ser testemunha de você mesmo, não pelas palavras, quer dizer testemunha 
da liberdade, testemunha da verdade, mas pelo Silêncio, uma vez que vocês não têm 
necessidade de palavras, visto que as palavras vos conduzem ao mental.  E porque o Verbo 
essencial vos permite acolher o Coro dos Anjos, essa cintilação dos ouvidos, e essa Paz e essa 
Beleza, não tem o que fazer deste mundo, não tem o que fazer das histórias, e mesmo as 
histórias as mais belas e as mais próximas da Verdade. 
 
O Cristo vos disse, nós vos repetimos, durante 4 meses, eu diria mesmo nesses 6 últimos meses 
passados do ano de 2017, a fim de engajá-los à liberdade, e vocês não podem ser livres aqui 
neste mundo.  A única liberdade, ela é a liberdade da consciência.  Essa liberdade da 
consciência, ela vos dá a ver realmente, não é algo que é uma ideia, não é algo que é 
transmitido por uma energia ou por uma vibração ou por uma visão, é a evidência de vosso 
Coração, a evidência da Paz, a evidência da Alegria, a evidência da Verdade, todo o resto, vocês 
podem dizê-lo agora é “besteira”.  Então como nós não queremos manter as besteiras, como é 
importante e fundamental que vocês façam esse sós a sós antes do evento iminente, eu espero 
que ele não vá chegar enquanto eu falo, e talvez vocês terão o tempo de ler, ou escutar o que 
eu vos disse que permite fechar, quanto a mim, a cena do teatro. 
 
A Paz, a Alegria, todo o resto apenas passa, aliás vocês o constatam, essa Alegria que cada vez 
mais toma o lugar quer vocês queiram ou não, ela enche todo o espaço, não há mais o menor 
espaço para outra coisa do que permanecer nessa ressurreição e esperar pacientemente o sinal 
celeste.  Todo o resto apenas traduz as angústias pessoais, a duplicidade ou a dualidade da 
pessoa que é inexorável, o erro de posicionamento ou muito simplesmente a necessidade de 
jogar, a necessidade de matéria, é vossa liberdade, e eu vos tranquilizo, cada uma das 
liberdades assim como vocês as concebem.  Se para você a liberdade é o livre arbítrio, não 
importa, você é livre. Se para você a única verdade é vosso Coração e você o vive e você não se 
conta histórias, através das ideias, dos pensamentos ou das emoções, ou das energias, se você 
não disfarça nada, você não está mais submetido a nenhuma história.  É claro vosso corpo ainda 
está presente, mas tão pouco, vocês o veem bem.  E isso vocês devem ver por vocês mesmos, 
não serve para nada que eu vos fale das respostas do Coração, das Estrelas colocadas em 
vibração, das Portas que se acendem porque a consciência está nua. Toda a interface do 
encontro do efêmero e do Eterno que vocês viveram, para alguns desde 30 anos, isso terminou. 
 
Se deve existir em vocês uma única questão que vale à pena ter uma resposta é esta: observem-
se objetivamente, não na pessoa e no que vocês querem conduzir neste mundo, claramente, 
com muito grande clareza e uma muito grande humildade: Você está na Alegria? 
 
O que quer que vos diga vosso corpo, o que quer que vos diga vosso mental, o que quer que vos 
diga este mundo, o que quer que vos diga as dificuldades habituais deste mundo, não há outro 
marcador. Então vocês veem, há necessidade de palavras em tudo isso? Há necessidade de 
explicar os sonhos ? Há necessidade de vos dar um percurso? Não. Nós não podemos vos dar 
mais do que foi dado. Doravante cabe a cada um de vocês, se vocês o desejam, se vocês têm 
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necessidade de se encontrarem entre vocês, mas não através do que vocês chamam internet. 
Quando eu digo de se encontrarem, é de se encontrar, seja no Coração, face à face, ou se é à 
distância, de acolher o outro em vosso Coração. Vocês não estão mais na projeção, por 
exemplo, de dizer: eu vou fazer uma Teofania ou um Coração a Coração com tal irmão ou tal 
irmã, isso ainda era uma projeção é claro, agora vocês são capazes de acolher tudo o que se 
apresenta a vocês em vosso Coração para realizar essa Comunhão, essa Teofania e esse Coração 
a Coração qualquer que seja o ator da cena de teatro, porque se vocês recusam, vocês estão em 
dualidade, porque se vocês ainda acreditam na história deste mundo, mas simplesmente vocês 
provam a vocês mesmos que vocês não vivem nada do Coração. 
 
O Coração é Silêncio, ele é Evidência, ele é Alegria, e sobretudo ele coloca fim à comédia deste 
mundo, que ela seja divina ou que ela seja diabólica não muda nada, é sempre uma comédia.  
Isso é o Juramento e a Promessa, é vossa ressurreição.  Então, não precisa vir nos ver em nossas 
embarcações, nós estamos aí, em vocês.  Não precisa relançar Yaldébaoth em Saturno, ele tem 
apenas de ser transparente e simplesmente deixar a alegria tomar tudo, porque vocês são a 
Alegria, e vocês são o riso, todo o resto pertence ao efêmero que passa.  E se vocês não vivem 
isso, o que é que vocês vão dizer, vocês poderão dizer: “eu vos conto mentiras!” Evidentemente 
uma vez que vocês não o vivem, mas aqueles que o vivem não têm necessidade de palavras, 
eles não têm mais necessidade das minhas palavras, dos meus discursos. É quando, que vocês 
são autônomos e livres? E eu diria que mesmo os canais que se exprimiram em meio ao coletivo 
do Um em alguns momentos, até mesmo todos os canais que se exprimem, deem-se conta, 
quando a evidência do Coração está aí, do que mais vocês podem ter necessidade? 
 
Eu também vos lembro que na cena final deste teatro, tudo o que chega, absolutamente tudo, 
mesmo o elemento que vocês poderiam julgar injusto ou desconfortável tem uma explicação, 
mas não em meio a este mundo agora. Vocês são, vocês mesmos, a explicação, é o resultado de 
vossa co-criação, e tranquilizem-se caso vocês são atraídos pelos papéis, pela dualidade, pela 
necessidade de brilhar, pela necessidade de ser isto, aquilo, antes do que ser o Coração, 
nenhuma preocupação, todos os vossos desejos serão respeitados.  E para aqueles que não têm 
desejo de nenhum tipo porque eles não estão mais inscritos na pessoa estando totalmente 
presentes na Eternidade sobre este mundo, estes do que vocês querem que eles tenham 
necessidade. Vocês ainda acreditam que eles podem vos convencer ou vos conduzir a algum 
lugar? Mas nós sempre vos dissemos que nós estávamos aí para vos acompanhar no que era 
para viver. Ora, agora o que é para viver é a Alegria Eterna, então, para isso vos é necessário 
estar sós a sós, vocês não têm necessidade de nenhum olhar exterior, de nenhum mental, de 
nenhuma justificativa, é a realidade do que vocês co-criaram e vocês o veem bem ao redor de 
vocês. 
 
Vocês o veem, vocês têm os irmãos e as irmãs, mesmo em vossas famílias, que vivem o Amor e 
eles não sabem completamente o que isso é, eles não têm necessidade de colocar as palavras, 
então é claro quando os véus se rasgarem isso pode surpreender porque eles veem as Luzes, 
eles veem as Presenças, eles não são conduzidos pela história como vocês puderam ser, porque 
vocês estavam na espiritualidade, e porque esses seres são espontâneos, eles são verdadeiros, 
eles são verdadeiros em sua raiva, eles são verdadeiros em seus erros, eles são verdadeiros em 
suas insuficiências e eles não enganam. 
 
Cabe a vocês concluírem o que vocês querem. 
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Então, agora, certamente como é minha última vinda entre vocês, deste modo em todo caso, 
porque é claro como eu disse, o testemunho da Luz se faz em silêncio, mas vocês têm 
completamente o direito de se reunirem, de trocar os olhares, de trocar mensagens, dos 
encontros entre vocês, mas para falar do quê?  Vocês não vão falar deste mundo, vocês não vão 
falar dessas energias dessas vibrações, mas simplesmente da descoberta do desconhecido. 
 
Vou vos dar alguns elementos antes mesmo de acolher as questões.  Quando vocês vivem a Paz 
e a Alegria eternas, primeiramente vocês descobrem que é algo desconhecido, mesmo se vocês 
viveram o Fogo do Coração, se vocês viveram a Coroa Radiante qualquer que ela seja, ou as três 
lareiras, ou o Canal Mariano ou a Onda da Vida, o que é profundamente diferente, é que vocês 
não estão mais em uma história, vocês estão em uma Alegria sem objeto, na Felicidade eterna 
da consciência nua é isso o que nós tínhamos chamado na época Shantinilaya, e depois é claro 
vocês têm, vocês o veem certamente, vocês têm muitos irmãos e irmãs que estão confusos, que 
estão na agitação, que estão na incapacidade de permanecerem imóveis.  Eles estão na 
justificativa da história, na justificativa de sua presença e sobretudo na necessidade de fazer 
aderir, de fazer seguir.  Mas nós sempre vos dissemos, bem antes das núpcias celestes, vocês 
não têm ninguém a seguir, absolutamente ninguém.  Vocês veem! 
 
E, aí, agora é o sós a sós, ora testemunhar a Luz é estar em silêncio, testemunhar a Luz é ver 
realmente e concretamente, não mais a partir do ponto de vista da pessoa, mas desde o ponto 
de vista do que é nomeado o 13º corpo. Quer dizer que vossa consciência que está no Coração, 
destranca eu diria, a visão global da ilusão do teatro, quer dizer a ilusão tanto do observador, a 
ilusão do personagem, a ilusão da cena e vocês veem que jamais houve teatro e que 
efetivamente o Amor sempre esteve aí e que isso é apenas um sonho coletivo. E 
evidentemente, vocês sabem para aqueles que seguiram a história, uma vez que a história 
terminou, que já houve insucessos, não é, porque é um jogo de xadrez e vocês sabem muito 
bem, para aqueles que jogam xadrez, que mesmo quando vocês perderam, há aqueles que 
adoram jogar, portanto isso pode durar muito longo tempo.  Então aí está, nós vos falamos, e 
Maria disse muito precisamente, a fase da Ascensão e da Liberação da Terra concreta começou 
em 8 de março de 2017 e terminou muito precisamente, vou vos dar muito exatamente o dia a 
hora: em 14 de dezembro às 21 horas.  Vocês veem as datas, para o passado, sim, é mais fácil 
encontrar as datas.  Foi a partir desse momento que a ressurreição começou, mas 
evidentemente essa ressurreição não pôde ser coletiva porque eu sempre vos disse, tanto os 
Arcanjos, nós os Anciãos, como as Estrelas, que ninguém conhece a data, mas o que nós 
observávamos nos dizia que estava terminado e efetivamente terminou. 
 
Então para aqueles entre vocês que vivem a Paz e a Alegria, terminou, a ilusão não tem mais 
nenhuma influência.  Para aqueles que ainda estão inscritos na história da pessoa deste mundo, 
mesmo pela vibração, vocês ainda estão em dualidade, é tão simples assim, mas eu não vou vos 
refazer no espaço de uma hora tudo o que foi entregue desde tantos e tantos milênios, de 
diferentes maneiras.  A Verdade não é deste mundo, vocês são a Verdade, mas não vossa 
pessoa, não vossa história.  Isso é uma Verdade e uma Alegria que não pode ser confundida com 
nenhuma exaltação, exceto, é claro, por aquele que não a viveu, mas isso é uma outra história! 
 
Então, isto estando dito, vou escutar e responder, eu diria à minha maneira, quer dizer de 
maneira totalmente livre agora além de qualquer personagem e de qualquer história vossas 
últimas questões.  Penso também que tudo o que eu acabei de dizer, e eu tentei condensar ao 
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máximo, evitando todas as palavras complicadas, orientais.  Sim, eu empreguei, me disseram, 
Shantinilaya, porque nossos amigos Melchisedeques dizem mesmo que foi o oriente que trouxe 
a terminologia mais exata, mas eu respondo que não há coisas mais exatas do que as outras, 
que isso seja no oriente, que seja na África, que seja no ocidente, o território não é o mapa, o 
mapa não é o território e o território não é a vida. Vocês sabem, há as frases que foram 
repetidas pelos Arcanjos, que foram inculcadas, não repetidas, mas inculcadas, mas vocês o 
sabem, nós somos responsáveis assim como vocês, vocês são responsáveis do que vocês dizem, 
mas vocês não são responsáveis pelo que é incluído.  E cada um arranja a história à sua maneira, 
não é! Ora quando não há mais história vocês nada podem arranjar, há a Verdade, ou não há a 
Verdade. 
 
É daí que decorre vossa localização hoje, alguns entre vocês não viveram a ressurreição mesmo 
vivendo as vibrações porque lhes restam elementos históricos a terminar. Quando eu digo 
histórico não vão imaginar que são papéis particulares, porque o papel mais importante na terra 
hoje, vocês sabem qual é, é aquele que não tem mais papel. Aquele que está disponível para 
viver essa Alegria e que lhe atribui a permanência.  Não há nenhuma obrigação deste mundo 
que agora possa se manter.  Nós sempre vos dissemos de compor com as injunções da Luz, mas 
hoje vocês veem bem que mesmo vossos desejos ou vossas necessidades as mais elementares 
não podem mais se manter. Quando vocês estão na Alegria, mesmo se vocês têm fome, vocês 
não têm mais fome. Quando vocês têm vontade de fazer xixi e se a Alegria vos toma pelos 
impulsos do Fogo Ígneo, o que é que se passa, vocês não têm mais vontade de ir fazer xixi! 
 
Então o que é que está diante de cena, primeiramente ainda há uma cena? Vocês são o 
observador, a testemunha, ou vocês são antes a testemunha da ilusão?  A testemunha do 
verdadeiro, neste momento aí vocês são silenciosos, vossa unidade é permanente, não existe 
nenhum vinco, nenhuma dúvida.  Isso toma cada vez mais o tempo para aqueles entre vocês 
que vivem as vibrações, e mesmo aqueles que viveram a ressurreição sem saber do que se 
tratava.  Eles também constatam que há horários particulares, e vocês veem que esses horários 
particulares, onde quer que vocês estejam sobre o planeta, são cada vez mais importantes, cada 
vez mais influentes. 
 
Então são vocês que escolhem, nós sempre vos dissemos.  Simplesmente vocês têm sob vossos 
olhos, em vossa vida, em vossa consciência e mesmo na cena do teatro para aqueles que ainda 
estão ali, vocês têm todos os elementos: o verdadeiro que é Alegria e Evidência ou o falso, quer 
dizer todo o resto sem nenhuma exceção.  Vocês veem, eu não falo mais de Amor ou de medo, 
porque mesmo no Amor ou medo, há nisso certamente quem compreendeu o amor limitado 
deste mundo, dessa pessoa, da história deste mundo.  Mas o Amor não conhece nenhuma 
história, nenhuma dimensão, ele é o cimento da vida, mesmo aqui neste mundo, mas vocês o 
esqueceram. 
 
Então caro amigo agora nós vamos tentar rir juntos com as questões ou os testemunhos. 
 
Eu te escuto. 
 
 

******** 



14 

 

 
Tradução : Ligia Borges 

Blog : Últimas Leituras para os Filhos da Luz 

 

 

https://ultimasleiturasdaluz.blogspot.ca/2018/02/aivanhov-29-janeiro-2018-parte-1.html


1 

 

O M A  
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Então caro amigo agora nós vamos tentar rir juntos com as questões ou os testemunhos. 
 
Eu te escuto. 
 
Questão: Bom dia OMA. Em 1988 meu corpo teve de súbito uma vibração intensa e 
inesperada, seguido a isso, minha vida e minha visão da vida se transformaram pouco a 
pouco. Em 2001-2002 liberei-me totalmente dos apegos a este mundo: materiais, afetivos, 
emocionais. Eu vivia na paz do Coração, em harmonia com o mental, necessário para 
sobreviver neste mundo. Este mundo não terminando mais, e a sucessão dos não eventos 
previstos, o mental pôs-se a duvidar da veracidade dos ensinamentos, rompendo assim a 
harmonia com o Coração. O que fazer para reencontrar esse estado? 
 
Então caro amigo, você explicou algo que é muito simples.  Você disse que o mental te dá voltas. 
Você diz que você guardou o mental para fazer o comum, mas porque você mistura o mental à 
uma noção de ensinamento?  Além disso, tudo o que eu acabei de dizer em preliminar, vocês 
podem aplicar a todas as questões, e mesmo nas frases que são empregadas.  Quem fala? É a 
pessoa! Ora a pessoa não pode ser desembaraçada do mental.  Por outro lado, o que você é, 
pode ser desembaraçado da pessoa. Ora tudo o que você realizou por você mesmo; tal como 
você apresenta tua história desde 1988, mostra que é a vontade e o controle que agem e não o 
sacrifício. Cabe a você ver! E eu especifico, quaisquer que sejam as energias, as vibrações que 
vocês vivem. 
 
Em um dado momento – e nós o tínhamos dito já desde o Impessoal – a Consciência é vibração, 
o corpo de Eternidade está aí, e além disso, – e é aí onde eu quero chegar – quando vocês são as 
testemunhas da Luz vocês não podem falar...- então é claro, vocês podem rir, hein, vocês 
podem fazer o amor, vocês podem comer o que quiserem, vocês podem fazer a festa -...mas a 
Alegria está sempre ali, e vocês não são enganados.  O que não é o caso daqueles que são muito 
sérios, não é, porque eles veem o diabo por toda parte, mas eles se esqueceram de vê-lo neles 
antes de qualquer coisa, não é. 
 
Então, é muito simples, a maneira mesmo como a questão está colocada mostra que o processo 
vibratório foi vivido efetivamente. Houve mudança de vida. Efetivamente eram os anos prévios, 
eu diria...prévios a 2012, hein; e agora essa pessoa constata o quê?  Que o mental duvida de um 
ensinamento. Mas o mental sempre duvidará de um ensinamento, e felizmente.  Mas a única 
coisa da qual você não pode duvidar é do que eu disse: a Alegria!  Ora enquanto há um mental, 
qualquer que ele seja em relação ao que vocês nomeiam o Espírito, vocês não podem ser livres. 
Guardem vosso mental para o que há a fazer neste mundo.  Para aprender a servir-se de um 
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automóvel, de um martelo, de uma máquina, para falar, para trocar, para comunicar, mas 
deixem o Espírito ali onde está. Vocês não podem mais compor desta maneira, acabou. 
 
Então, continuamos. 
 
Questão: Bom dia OMA. Agradeço por tudo, por vossa ajuda e vosso apoio. Há ainda 
obstáculos para a chegada de Nibiru, partiu novamente por 5 anos? 
 
Quanto ? 
 
… 5 anos. 
 
5 anos ! 
 
… Obrigada de todo o coração, e para breve espero. Está assinada: uma irmã não desperta 
viva, mas que segue o “Autres Dimensions” desde os anos 90, e que graças a toda a equipe 
evoluiu docemente. 
 
Sim, e bem agora, hoje, eu te digo, está bem evoluir docemente ou rápido durante todos esses 
anos.  Mas agora é necessário sair dessa noção de evolução ou de evoluir.  O Coração está aí 
para cada um!  Não há nada a fazer, isso foi repetido milhares de vezes. Somente, vão em vosso 
Coração!  E quando eu digo: vão em vosso Coração! Não é uma imaginação, algo que se passa 
na cabeça.  Lembrem-se, nós dissemos: a consciência e a Luz seguem o pensamento, em 
totalidade.  Se vosso pensamento olha o teatro, vocês não saíram do teatro! Se vosso 
pensamento vos diz: eu saio do teatro. Vocês vão ver que o teatro é uma ilusão e que não há 
mais observador e jogador.  Vocês veem? E quando vocês veem isso. Quer dizer que não há 
mais nada para ver. Como por acaso, é neste momento que a Alegria aparece.  Eu falo para 
todos aqueles que puseram as fortalezas históricas, mentais, conceituais, sobre a vibração. 
 
É por isso que os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. Porque eles têm os 
corações de crianças.  Qualquer que seja sua vida, qualquer que seja seu sofrimento. Eles jamais 
estão inclinados nem sobre a energia, nem sobre a história, nem sobre as religiões.  Eles 
estavam plenamente presentes em suas vidas quaisquer que sejam os sofrimentos. Mas 
sobretudo, e antes de tudo eles estavam no Coração, mesmo se eles diziam o inverso.  E vocês 
admitirão que frequentemente este não é o mesmo tipo de estado entre os irmãos e as irmãs 
que reivindicam a Luz.  Eh sim, reivindicar a Luz não é ser a Luz, projetar a Luz não é ser a 
Luz.  Então, e a questão era o que em relação a isso?  Ah, se havia por 5 mil anos... 
 
…Absolutamente não, 5 anos. 
 
Ah… 5 anos. Oh, isso poderia ser quinhentos mil se vocês querem, uma vez que quando vocês 
estão na ressurreição o tempo não existe, é claro.  E mais vocês serão numerosos a viver a 
ressurreição, mais as condições propícias...nós vos dissemos no final do ano passado, e mesmo 
todo o ano passado que a visibilidade...- visto que Nibiru fez sua volta por trás do Sol -...a 
visibilidade não é uma noção de distância para Nibiru. Ela é uma questão de véus.  Os véus, eu 
vos falei disso.  A ionosfera, a magnetosfera, tudo isso é antigo. Mas vossos véus, cabem a 
vocês, vocês veem? Quer dizer que o que vocês vivem desde o mês de dezembro, uns e outros, 
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ou vocês estão em uma história, ou estão na Alegria.  Isso é inelutável! E na Alegria não há 
histórias. Há a pessoa, e sobretudo não vossa pessoa. E há alguma história, e sobretudo não a 
vossa história ou a história deste mundo.  Vocês não têm mais nenhum ponto de apoio e vocês 
não têm mais necessidade disso. Ora agora não é mais questão de vos dar os pontos de apoio. 
Visto que a Luz está aí em tal profusão que a Verdade não tem necessidade de ninguém mais do 
que de vosso sacrifício. Todo o resto, eu vos disse são os derivados agora.  Não era o caso há 
dois anos nem três anos.  Acabou tudo isso! 
 
Portanto a visibilidade de Nibiru, há entre vocês aqueles que o viveram. Nibiru, é a ressurreição. 
É o Fogo Ígneo. E outros que veem isso na tela exterior.  E vocês o veem no nível dos vulcões, no 
nível da loucura social e a loucura familiar total.  Vocês veem os efeitos, eu diria, daqueles que 
não querem ver.  E o que é que isso quer dizer “ não ver”? Isso não quer dizer: olhar no céu para 
ver onde ele está. Isso quer dizer ver a Eternidade.  Porque quando vocês veem a Eternidade, o 
que é que se passa?  Vocês não podem mais ver a dualidade. Não é que vocês decidem ignorar a 
dualidade, vocês apenas sofreram isso demasiado. Mas vocês encontraram a Verdade, e a 
Verdade não conhece nem bem nem mal. 
 
Nós vos dissemos, há pouco tempo, sobre o que foi nomeado: uma anomalia primária. Mas esta 
anomalia primária está prestes a desaparecer.  Vocês a veem desaparecer.  É a Luz que a faz 
desaparecer. E se vocês são a Luz, são vocês que a fazem desaparecem.  Portanto o 
desdobramento da Luz...Isso também foi dito por Irmão K. Creio que Bidi vos disse: UM por 
todos, todos por UM ( ou o inverso). E eu também acredito que Sri Aurobindo vos disse: a guerra 
de todos contra todos.  Porque cada um defende seu ponto de vista. Cada um defende sua 
história. Cada um defende sua verdade. Mas isso são as ideias, são os conceitos, são as 
posturas.  Lembrem-se, a cada dia é cada vez mais simples.  Há a Alegria...- e essa Alegria não 
tem nada a ver com vosso estado em meio a este mundo, vossa idade, ou uma circunstância -
...ou, não há essa Alegria.  Vocês veem não é mais: o medo ou o amor.  E essa Alegria quando 
vocês a vivem, vocês não podem ser enganados porque tudo o que podia existir em meio à 
história, em meio à pessoa, e mesmo em meio ao corpo, desaparece.  Há uma ressurreição 
mesmo se ela é temporária, eu diria, no nível do corpo. Há apenas vocês que podem terminar 
vossa história, e é claro, mais vocês são numerosos, como é o caso neste momento, quem 
jamais viveu o menor elemento espiritual, que vive a Alegria, mais vocês são numerosos, mais os 
véus coletivos da humanidade desaparecerão. 
 
Mas para isso, é necessário já que vocês parem de jogar o jogo da dualidade, de jogar o jogo da 
cena de teatro, de entrar na Evidência e no Silêncio. Sem isso não pode haver ressurreição 
agora!  Vossa ressurreição ela ocorrerá unicamente no fim último. E eu vos disse também, que 
para o evento, agora, não há mais necessidade de se preparar. Nós sempre vos dissemos, - e 
também os profetas antes de nós – que haveria esses três dias de trevas.  Mas que também 
haveria antes o Apelo de Maria. Que antes haveria também as trombetas.  Mas as trombetas, 
vocês já não as ouvem no interior de vocês? Vocês veem bem que elas estão cada vez mais 
presentes sobre a Terra.  Elas se tornarão presentes por toda parte sobre a Terra.  Isto é uma 
Evidência.  Mas o Apelo de Maria não tem mais necessidade de obedecer a um calendário, 
qualquer que ele seja.  Ele ocorrerá somente quando a densidade de Luz Branca presente sobre 
a Terra estiver, - e já está em seu máximo – em cada um de vocês e em um número 
suficientemente importante de entidades de consciência, - eu não falo de pessoas presentes 
sobre a Terra. 
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Então sim, isso pode ser de um minuto para o outro, e isso pode resistir ainda um certo tempo. 
Quando eu digo: um certo tempo, não vão imaginar...Vocês veem, creio que vocês vão mesmo 
perguntar se não seria cinco mil anos ou cinquenta mil anos. Ali fala-se do que, de cinco 
anos?  Não! Nem cinco anos nem...eu não posso dizê-lo...Vocês o vivem ou vocês não o vivem. 
Porque qualquer data que é enunciada, por quem quer que seja, só pode ser falsa.  E vocês 
verão que inumeráveis irmãos e irmãs, da pura Luz, mas que ainda estão inscritos em um 
cenário e uma história, vão todos dizer: é agora! Era há três dias. Era porque há a lua cheia, em 
dois dias.  Mas não, a liberdade não tem o que fazer das circunstâncias astronômicas, do 
movimento dos céus, do movimento da Terra, ou dos movimentos de vossa consciência.  Nós 
sabemos que está aí, porque nós observamos esta ressurreição ou essas resistências. 
 
Então, nós só podemos vos dizer que nós também vamos fazer “Silêncio” e entrar nessa estase 
com vocês. E nós nos reencontraremos para alguns entre vocês.  E nos reencontrarmos, não 
vejam aí uma recompensa, não é, nem um privilégio, nem uma elite.  Bem ao contrário, se posso 
dizer, e eu já o disse: ou você é livre, ou você não é livre.  E reflitam bem o que pode representar 
a liberdade.  Eu falo da liberdade da consciência: a liberdade de rir, a liberdade de estar leve, a 
liberdade de não estar mais identificado a esse corpo, nem a este mundo, NEM À VOSSA VIDA! 
Mas desta vez em totalidade vocês tornam-se Vivos.  A morte deste mundo, a morte desse 
corpo, a morte do que quer que seja não quer dizer mais nada para vocês.  Porque dali onde 
vocês veem: não há mais teatro, não há mais fantoche, não há mais pessoas que são 
verdadeiras, pessoas que são falsas.  Há somente a verdade do Amor e da Alegria. 
 
Então não é cinco mil anos. Isso pode ser, - eu o disse – enquanto eu falo. Isso não depende nem 
de nós, nem de vocês, nem do conjunto das circunstâncias da Terra.  Vocês o sabem, desde 
2011, a Terra está liberada.  O núcleo cristalino da Terra está liberado.  A Ascensão começou 
somente em 8 de março.  É uma gestação, essa gestação terminou.  Simplesmente a liberação, 
bah, para isso precisa aceitar ser liberado, não é, hein.  Há aí aqueles que não querem partir. Há 
aí aqueles que querem não respirar.  Há aí quem se apresenta de atravessado.  E depois  às 
vezes há dois disso, não há um disso, ou três, ou quatro.  Portanto essa liberação, se vocês estão 
em Alegria e em Paz, não há mais nenhuma data que se mantenha. Não há mais nenhum mundo 
que se mantenha. Não há mais nenhuma pessoa que se mantenha.  Isso não vos impede de 
falar, mas de falar humanamente, de evitar os conceitos, as palavras, sejam verdadeiros.  E se 
vocês são verdadeiros, vocês não têm necessidade de refletir qualquer história, vocês são 
espontâneos. 
 
Então tranquilizem-se que a atribuição vibral que vocês vivem agora, nós sempre vos 
dissemos...até o Apelo de Maria!  E eu acabei de vos dizer que esse Apelo de Maria podia 
acontecer agora mesmo sem as trombetas.  Porque há suficientemente irmãos e irmãs que 
vivem as Trombetas interiores.  Mesmo se não há sideração, eh...com algo visível no céu. Isto 
não é mais importante. E isso se desenrolará, tudo isso, ao mesmo tempo.  E além disso, isso vos 
demonstrará que vocês não estão mais submissos ao tempo.  Então, isso pode ser 
imediatamente.  Resta uma etapa, eu diria, uma pouco complexa para atravessar, que é a lua 
cheia de 31 de janeiro.  Mas a partir dos primeiros dias de fevereiro, tudo isso deveria aliviar-se 
para aqueles para quem é pesado. Quando eu digo tudo isso, é tanto este mundo, como o fato 
de estar colado à pessoa, colado à história, ou colado a este mundo.  Aquele que vive a Verdade 
não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma interrogação. 
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Então como vocês são cada vez mais numerosos a viver a ressurreição, e quando vocês vivem a 
ressurreição, e quando vocês vivem vossa ressurreição, mesmo nossas vozes, nossas vibrações, 
não querem dizer mais nada. Vocês encontraram a Verdade.  Vocês encontraram que nós 
estávamos em vocês, totalmente e completamente.  A única coisa que vocês têm a fazer é 
explorar, se posso dizer, a Eternidade.  Quer dizer, não ir explorar as dimensões, mas ver com a 
consciência nua este mundo como uma ilusão.  O exemplo que eu tomei do teatro. E isso, 
quando vocês estão, quando vocês fecham os olhos...- eu não falo de meditação, eu não falo de 
alinhamento, e eu não falo de preces – mas quando realmente e concretamente vocês fecham 
os olhos.  E isso também quer dizer: fechar os olhos sobre as divagações de uns e de outros 
neste período. Se vocês fecham os olhos, então o Coração está aberto.  E é um ato que vocês 
vivem no nível fisiológico.  Não é energético ou vibratório.  Se vocês aceitam fechar os olhos, 
nesse momento a Alegria está aí.  Ora, o problema é que quando um irmão ou uma irmã vive 
essa ressurreição...- mesmo se hoje, no caso que nos interessa eu me exprimo a partir do 
interior deste canal, mas vocês acreditam que ainda há vontade de escutar minhas palavras, 
meus discursos, e tudo o que nós construímos e que vocês transcreveram sobre o planeta e que 
representam mesmo mais de cem mil páginas, mais de dezenas de milhares de horas de registro 
-...vocês acreditam que em um dado momento, estaria bem que isso parasse, não? Caso 
contrário, creio que o canal também vai nos mandar passear, hein. 
 
A Alegria não se acompanha de ninguém! Vocês não podem ser uma pessoa, uma identidade, 
um indivíduo, e viver a Alegria.  É impossível!  Vocês puderam tocá-la com o dedo.  Vocês 
puderam ter as primícias em vossos sonhos ou vocês sentem em sonho que vocês saíram do 
Branco e vocês estão em uma Paz incrível.  E vocês lembraram. Então, ou é vosso corpo, ou é o 
telefone, ou são os impostos, ou é um irmão ou uma irmã que vos colocou uma casca de 
banana, ou são as contrariedades no casal, e aí nesse momento, o que é que vocês constatam? 
Ei a Alegria partiu! E depois vocês fecham novamente os olhos, e a Alegria está ali.  Vocês 
sabem, eu não falo para todos vocês. Porque há aqueles que vão fechar os olhos e eles vão ver 
apenas a raiva, hein.  Mesmo na tela Branca, é necessário fazê-lo! Aí onde eu falo não há nem 
tela Branca, nem tela Negra. E a única verdade que vocês poderão ver não é mesmo mais uma 
cor, não é mesmo mais a sombra ou a Luz.  Vocês vão ver o quê?  A criação em sua totalidade!  É 
o que vocês são. É o que Bidi vos repetiu durante os anos com essa voz particular, que fez alguns 
fugirem, mas que abalou o Coração de outros.  Mesmo tudo isso é necessário esquecê-
lo.  Porque eu vos disse, vivam-no ou não, mas é uma verdade. Então interroguem vossos 
irmãos e vossas irmãs que o vivem, o que é que eles vão vos dizer? Essa Alegria é insubstituível. 
Ela não tem nenhuma imagem deste mundo, nenhum cenário espiritual, qualquer que seja, que 
vale à pena ser vivido quando se vive o Coração. É a única Verdade! 
 
Então continuamos com as questões. Então para resumir não é cinco mil anos. Não é cinquenta 
mil anos. Não é cinco anos. E agora ! 
 
Questão : Bom dia OMA. Muito frequentemente, este pensamento retorna incessantemente: 
porque eu ainda devo permanecer neste mundo? Estou cansado, cansado de esperar, cansado 
desse princípio de efêmero que não é a verdadeira Vida. Eu o sei visto que vivi a dissolução 
com Bidi em outubro de 2012. E cada instante desde esse dia é para mim sofrimento e cansaço 
de esperar. E depois esse vazio interior que não termina de estender-se chegando quase a me 
fazer duvidar. Faltei neste ponto da humildade para que eu chegasse a me sentir assim tão só? 
Muito pequeno eu já tinha esse pensamento: eu não tenho nada a fazer neste mundo. Eu 
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tinha 5 anos.  E hoje em minha idade avançada, há em meu coração apenas a tristeza dessa 
espera. O que é que ainda não compreendi? Eu perdi um passo? É isso o face à face ? 
 
Então aí caro irmão, você não perdeu o passo. Mas tudo o que você escreve, você se colocou, 
você viveu os processos descritos por Bidi de dissolução. Estamos de acordo, mas hoje o que é 
que eu disse: há a Alegria.  Isso quer dizer o quê?  Quem é que experimenta esse peso ? É a 
pessoa. Isso quer dizer que você permanece desde todo esse tempo no observador ; o 
observador é teu próprio personagem.  Mas lembre-se que enquanto há um espectador que 
olha a cena de teatro, e bem ele não pode ver que não há teatro. Ele é cativado. E nesse 
momento, como você o explica tão bem, há o peso. Há a impaciência ao invés da Alegria.  A 
única maneira de colocar fim a este mundo de maneira individual é o Coração. 
 
E aqui eu não falo de « fazer ». Justamente é questão de exatamente o inverso, de nada querer 
fazer no nível do Espírito, de tornar-se como uma criança. Não é suficiente estar dissolvido e ver 
a Verdade. Quando é que você a encarna e a vive? Aí, você está de algum modo em um 
observador que se cansa de observar a cena de teatro. Mas que, em nenhum minuto, pensou 
em sair do teatro. E não quero dizer com isso que é necessário suicidar-se ou se abrir as veias ou 
tomar comprimidos, hein! Simplesmente é o mecanismo da tua consciência que não foi 
visto.  Porque aquele que aceita...- não a liberação pela Onda da Vida, e agora não importa onde 
sobre a Terra -...que tem bom coração. No sentido nobre do termo, quer dizer que é como uma 
criança.  Ele não tinha busca espiritual. Ele não tinha filiação. Vamos dizer frequentemente eram 
mesmo ateus totais. Que estavam simplesmente vivos, e o que vocês nomeiam os “bons 
vivants”, esses têm muito menos dificuldades. Vocês o veem hoje e vocês o verão. 
 
Então eu sei que isso pode parecer, como dizer, um pouco cruel para a pessoa. Mas é 
justamente este aspecto um pouco cruel que vai vos comprometer a cessar de observar a cena 
de teatro deste mundo e de preferência, eu diria meu caro irmão, para te banhar em tua 
Eternidade que está aí. Ela não está em outro lugar. Para te banhar na Verdade que você é.  E aí, 
há somente a Alegria! Se você vê aí outra coisa do que a Alegria, se você vê aí, além disso, algo 
ou uma pessoa ou uma história, não é a Alegria, isso não é a Evidência. Você aceita tudo soltar e 
romper as amarras?  Ou, você ainda se tem de uma maneira ou de outra a este mundo? Ou, 
você se tem na Verdadeira Vida? 
 
Vocês veem bem como evolui vosso mundo. Vocês veem bem esse caos total dos climas, das 
sociedades, dos povos, a guerra de todos contra todos, mesmo e sobretudo no nível espiritual 
visto que vocês ainda não viram tudo, hein.  Vocês não viram tudo.  É a guerra de todos contra 
todos.  Lembrem-se, e eu creio que foi Irmão K quem disse, enquanto Krishnamurti. Ele vos 
disse! Ele o afirmou, hein! O que é a liberdade ? A liberdade é um país sem caminho. O 
Desconhecido, não serve para nada falar do Desconhecido, cabe a vocês vivê-lo. Nós apenas 
podemos estimular um interesse, mas a estimulação de um interesse estimula também a 
história. Vocês veem? 
Então sim, há um erro. Não é uma falta de humildade ou então eu diria que é uma humildade 
invertida: querer se fazer muito pequeno, mas controlando as coisas.  Como no exemplo do 
irmão precedente, quer dizer: eu me distancio deste mundo, eu recuso este mundo, eu vi sua 
ilusão.  Mas, você está Vivo em meio à ilusão?  É isso que é importante. Não é somente ter visto 
a ilusão. Não é somente ter vivido o desaparecimento. É encarnar isso aqui mesmo.  E isso já é 
possível desde setembro.  E para alguns entre vocês, já desde um ano, dois anos, e eu não falo 
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aqui da liberação pela Onda da Vida ou pelo Canal Mariano.  Falo apenas do que agora está 
atualizado desde dezembro.  Quer dizer essa Alegria e essa Evidência que cresce em 
intensidade, que cresce em manifestação, cada vez mais. São vocês que alimentam ou a história, 
ou a Verdade.  Nenhuma história pode ser verdadeira. 
 
Lembrem-se de que nas outras dimensões é a experiência das formas livres. Na experiência da 
forma livre não há história, há o jogo da consciência. Viria, por exemplo, o espírito de uma 
criança que brinca, anotar a história, registrá-la? Viria o espírito de uma criança que brinca fixar 
isso de algum modo? Ora, o que é que vocês fazem neste mundo? Vocês tiram fotos...não é? 
Vocês escrevem, vocês falam, como vocês querem que a história pare assim? Quando vocês dão 
atenção a qualquer elemento da dualidade, o que é que vai se passar? Vocês alimentam a 
dualidade. 
 
Por outro lado, o que é que se passa se vocês olham os eventos deste mundo, de maneira não 
mais pessoal, mas coletiva? Tudo isso também foi dito.  Vocês veem o tumulto, o 
desregramento total da sociedade, do clima, das terras, dos mares, os vulcões, os sismos, os 
ventos, tudo isso vos foi explicado de inúmeras maneiras.  E se vocês veem isso, - e isso foi 
explicado – o que é que vocês constatam? A Alegria.  Porque a Verdadeira Alegria ela está aí. Ela 
não está em se amuar em seu canto esperando um fim ou o Apelo de Maria. Ela está em ver a 
ilusão da cena de teatro. Ora, você não pode ver a ilusão da cena de teatro, agora, enquanto 
você está instalado confortavelmente na posição do observador ou do espectador.  É claro que 
você será liberado, como todos.  Mas vossa liberdade, isso depende para vocês, do que vocês 
chamam a liberdade. 
 
Ainda uma vez, a Luz não mente jamais, mas às vezes vocês podem compreendê-la ao inverso. E 
aí o que é que nós podemos? Nós sempre vos dissemos que o último passo, são vocês que 
poderiam fazê-lo. Certamente todos aqueles que não esperaram dar um passo reencontraram-
se os primeiros ressuscitados.  Mas interroguem vossas famílias, vossos parentes, vossos filhos, 
eles não falarão disso espontaneamente porque essa mudança é tanto uma felicidade.  Quer 
dizer de enfim viver, por uma vez, o Amor.  Enquanto que essas pessoas procuravam o amor 
como todo mundo no nível humano, no nível dos seres de Luz, mas não neles mesmos. 
 
Então vocês pensam que esses não tinham necessidade de ouvir falar de vibrações, de 
Supraconsciência. Eles estão na Evidência.  Vocês veem?  E informem-se, olhem ao redor de 
vocês. Necessariamente vocês têm um ao redor de vocês.  Não é possível diferentemente. Mas 
esses vocês não os escutarão falar, hein. Eles não virão vos falar da liberação. Eles já viveram a 
ressurreição. O que quer que chegue eles não serão afetados porque eles já estão livres. E você, 
você está livre? 
 
Vocês veem, através dessas simples questões dos irmãos, que no entanto viveram a dissolução, 
como eles mesmos o dizem. Eles ainda estão, e isso não é uma falta de humildade, ou uma falsa 
humildade, eles permanecem no que eu chamo: a atração pela história. Como vocês querem 
sair de uma história se vocês a alimentam?  É tão simples assim.  Olhem no nível...- a analogia, 
por exemplo - ... no nível deste mundo, vocês têm – como isso se chama – as sociedades, os 
produtores que vão produzir as frutas e legumes, de acordo. Eles vão produzir o que as pessoas 
querem. Eles não vão produzir o que as pessoas não querem.  E vocês, fazem a mesma coisa, 
vocês secretam as histórias, vocês secretam os cenários, vocês secretam as datas. 
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Certamente que nós vos demos uma data. E o que é que se passou antes desse ultimato que era 
efetivamente em 31 de dezembro de 2017 e que de fato terminou em 29 à noite. É a liberdade, 
qualquer que seja o estado deste mundo.  E, além disso, se você está livre e olha este mundo, 
quer dizer, mesmo o que eventualmente se passa na cena do teatro espiritual, você só pode rir. 
E não é um rir de zombaria.  E um rir de ver essas pessoas que ainda jogam.  É um rir de ver os 
elementos tempestuosos, porque vocês não veem o sofrimento – que vocês talvez também 
vivam por causa dos elementos – mas vocês veem o que há além da história.  Enquanto aqueles 
que são apanhados na história esperam com desespero, com raiva, alguma coisa. 
 
Mas esse algo coletivo, - vocês o sabem – desde 2011 eu vos disse que havia suficientemente 
irmãos e irmãs despertos para que a Terra fosse liberada.  A Liberação da Terra foi 
concretizada.  A Liberação do núcleo cristalino foi concretizada no final do ano de 2011. Vossa 
Liberação individual foi concretizada, e a cada dia doravante vocês têm cada vez mais irmãos e 
irmãs que se abrem.  Mas se de outro lado vocês têm os irmãos e as irmãs nas histórias 
espirituais até enjoar, que se projetam. Que vão dizer: eu estarei no novo mundo, eu estarei em 
minha origem estelar, eu estarei em um Círculo de Fogo, eu estarei no Absoluto, eu estarei isto, 
eu estarei aquilo. Vocês perdem nisso vosso Coração.  Essas histórias aí eram indispensáveis 
para fazê-los percorrer o caminho que vocês queriam percorrer. Mas agora é sós a sós! 
 
Então rendam testemunho a vocês mesmos. Não a você mesmo enquanto pessoa, mas a você 
mesmo enquanto Eternidade. Não peçam nada, deixem-se atravessar pela Vida e, sobretudo 
deixem a Alegria crescer. E vocês descobrirão muito facilmente o que vos coloca nessa Alegria 
sem objeto e o que vos distancia dela um pouco. Todo o resto apenas passa. Todo o resto não é 
verdadeiro, como tudo o que passa. 
 
Então continuamos com as questões. Ela não tinha acabado... 
 
… Acabou-se de maneira mais leve, então por este mesmo irmão: amor a você em nosso amor 
comum, e graças ao Arcanjo Uriel que vem depois me reverter em todos os sentidos quantas 
vezes ele considerar útil. 
 
Eh bem caro amigo, faça-o você mesmo pedindo isso em teu Coração. Mas creio que Uriel que 
vai fechar o ciclo de intervenção dos Arcanjos será também...- como de hábito e fiel a ele 
mesmo -... vocês verão por vocês mesmos o que se passa. 
 
Então, outra questão. E claro, nós eliminamos tudo o que é sonho. Vocês já estão em um 
sonho.  Este mundo é uma ilusão, é um sonho – como dizem os Ameríndios, os Xamãs – e vocês 
sonharam no sonho. Então tudo isso acabou! Não é mais questão de iluminar a pessoa, mas 
simplesmente iluminar a Eternidade.  Ora, para iluminar a Eternidade, vocês não têm 
necessidade de nós, vocês são a Eternidade. 
Então continuamos. 
 
Questão : Desde novembro-dezembro, sinto por momentos um calor intenso que nasce no 
nível do coração e que se difunde em todo o corpo, mas como estou em um período de 
menopausa eu me pergunto se isso são lufadas de calor simplesmente. Como distingui-las? 
Grata Omraam. 
 



9 

 

Então cara amiga é muito simples. Há anos, nós falamos do Fogo do coração. Eu expliquei que 
havia diferentes tipos de Fogo do coração. Há o fogo vital que vos dá a sentir o chakra do 
coração e que vos coloca na exaltação mental.  Esse é o chakra que pertence a este mundo. 
Depois nós falamos de Coroa Radiante do Coração, de Coração ascensional, esse é o Coração 
ligado à Existência. Depois nós falamos do Fogo Vibral, a Onda da Vida, os diferentes fogos que 
se manifestaram em vocês. E agora nós falamos do quê? Do Fogo Ígneo, com essa consumação 
de Amor. 
 
Então alguns entre vocês ainda estão em vias de viver essa consumação, eles estão em vias de 
queimar, eles queimam seu efêmero. Mas aqueles que queimaram completamente seu 
efêmero, pode haver aí manifestações de Fogo. Mas o que é onipresente é a Alegria e o rir, nada 
mais. A questão era o quê? 
 
 … Você respondeu. Como distinguir os diferentes fogos ? 
 
Então como distinguir ? A pré-menopausa, as lufadas de calor, é isso?  É o Fogo do Coração. Eu 
bem disse que agora vocês não têm mais de distinguir isso.  Porque o Fogo do Coração, - a 
menos que tenha uma sensibilidade extrema – a diferença percebida entre o fogo do coração 
egóico que corresponde ao chakra do coração. A Coroa Radiante que corresponde ao Fogo 
Vibral ou aí também o orgulho espiritual pode se colocar; e depois o Fogo Ígneo.  Mas o Fogo 
Ígneo, nós dissemos que ele nasceria, como Maria disse, espontaneamente de vocês mesmos, 
do interior de vosso Coração, de acordo? E qual é o testemunho desse Fogo Ígneo? A Alegria! 
Não há outro, a evidência dessa Alegria. Não vale mais à pena tentar aplicar as palavras, porque 
a palavra « amor » foi tão empregada neste mundo e essa Alegria sem objeto...Mas então 
vamos suprimir “Alegria sem objeto ou Alegria Infinita” porque ainda são palavras. A palavra 
que mais me agrada, mas são vocês que escolhem as palavras, hein, não me interessa, é a 
Evidência! 
 
Na Evidência não há questão, na Evidência não há interrogação, na Evidência não há tempo, na 
Evidência há a leveza.  Na Evidência o mental serve apenas para o que ele deve servir e é tudo. 
 
E porque não os dois ? E porque é que você não teria as lufadas de calor e ao mesmo tempo 
esse Fogo Ígneo? E, lembrem-se de que o Fogo Ígneo não deve ficar simplesmente nessa 
percepção vibral de Fogo.  Isso é a alquimia que se produz.  É a interface entre o efêmero e o 
Eterno.  Mas o Fogo Ígneo resulta em quê? Na Evidência da Alegria. E aí não vale a pena 
disfarçar, porque se eu emprego a palavra « amor » há aqueles que vão definir suas palavras em 
relação às suas próprias projeções. Quer dizer a necessidade de agradar, a necessidade de 
mostrar-se, e a necessidade de se fazer reconhecer.  Vocês veem? 
 
Portanto é impossível confundir os dois. Porque em um caso, bem há as lufadas de calor, e no 
outro caso o Fogo Ígneo. Se é o Fogo Ígneo, - e não o vital, hein...do pequeno chakra do coração; 
quer dizer o fogo do ego – aí vocês vão se reencontrar em uma Alegria sem objeto onde não há 
mais necessidade de história, não há mais necessidade de cenário, há somente necessidade de 
Silêncio e de imobilidade. 
 
Então sim, eu diria que no nível espiritual, no nível visual, no nível sensorial, em todos os níveis 
da história deste mundo, o que é que vocês preferem? A leveza de vosso Coração que está aí...- 
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e eu vos tranquilizo, não há nenhum álibi que possa se manter agora para me dizer que eu não 
encontrei meu Coração ou eu busco meu Coração – é falso! É falso. Ou vocês estão na Alegria, 
ou vocês não estão. E vocês verão que isso vai ser cada vez mais cortado. É por isso que nós vos 
dissemos no ano passado de não rir muito ou sorrir para aqueles que estão presos porque eles 
não vão ver exatamente a mesma coisa que vocês, hein. Eles estão sérios, ora a Vida jamais é 
séria. Certamente neste mundo ela está séria porque ela é grave, pesada, densa, e privada de 
liberdade. 
 
Então terminei para esta questão. 
 
Perfeitamente. 
 
Questão : Mesmo se nós não somos desta Terra, nós somos sempre desta Terra, e o fato de 
ajudar nosso próximo nos distancia de nossa própria Verdade ?  Agradeço OMA. 
 
Era o fim da questão ? 
 
… Era uma outra questão. 
 
Onde está a questão aí ? 
 
… Se o fato de ajudar nosso próximo nos distancia de nossa própria Verdade ? É a questão. 
 
Mas tudo depende de vosso ponto de vista. Se vocês o ajudam porque é algo que é resultado de 
uma crença, que por exemplo...- não sei eu – o Bhakti Yoga vai vos liberar. Você passa milhares 
de anos no Bhakti Yoga sem ser liberado. Porque vocês alimentam a ilusão. De acordo? A ajuda 
ao outro, o serviço ao outro...Há dois serviços...O serviço à pessoa, coisa que nós assumimos, 
que vocês assumiram. E há o serviço à Luz. O serviço à Luz, não é exatamente a mesma coisa. É 
o testemunho da Eternidade, o testemunho da Alegria, e alguns componentes da consciência 
que, aqueles que hoje vivem essa Alegria conhecem e que serão desvelados por vocês mesmos, 
entre vocês. 
 
E a questão era o quê? Vocês veem, perde-se o fio cada vez mais facilmente agora, mesmo eu. 
 
...Portanto esta pessoa diz que ainda que não somos desta Terra, somos sempre desta Terra, e 
o fato de ajudar o nosso próximo afasta-nos da nossa própria verdade? 
 
Tudo depende do que vocês chamam « ajudar ». Ajudar, como disse o Cristo, pode se fazer de 
duas maneiras. Ou vocês dão de comer, ou vocês ensinam a pescar àquele que tem fome. 
Enquanto o alimento é tomado fora, aí também, mesmo se é útil em meio à ilusão, isso alimenta 
a ilusão. Eu não disse com isso que é preciso desviar seu olhar da criança que morre de fome ou 
do que quer que seja.  Se vocês não vivem essa Alegria, é preciso ajudar. Mas se vocês estão na 
Alegria é vossa Alegria que ajuda! Não é mais vossa pessoa. Não há mais pessoa, aquele que 
vocês ajudam está tão vazio quanto vocês quando vocês estão na Alegria.  Então o que é que 
vocês preferem? Alimentar o vazio ou alimentar a Verdade? 
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Eu vos asseguro que agora é verdadeiramente um problema de posicionamento. Nós não 
estamos mais nas crenças, nas questões, nas necessidades de pacificar o que quer que seja. Que 
isso seja com poções, que isso seja com encontros. Tudo isso acabou. Irremediavelmente 
acabou, a fim de que vocês se voltem para vocês mesmos, sós a sós. E quando vocês viverem 
vossa Eternidade, quando ela estiver revelada a vocês em totalidade, então sim, vocês poderão 
testemunhar; não da história, não da Luz, não de vossa vida, não do futuro; mas do que se 
desenrola nessa Eternidade, aqui mesmo posicionado sobre este mundo. Quer dizer, que estar 
sobre este mundo e estar neste mundo, enquanto não sendo deste mundo, hoje vos leva a duas 
possibilidades: prosseguir a história, qualquer que ela seja, ou a Felicidade da Alegria e da 
Evidência. 
 
Não há outras possibilidades. Quer vocês aceitem isso ou não. De qualquer maneira vocês vão 
vivê-lo. Se vocês não o viveram até hoje, o Apelo de Maria vai colocar aí um certo número de 
correções, e sobretudo o que vocês viverão no fim. E não esqueçam de que através do que eu 
tinha nomeado “o planeta-grelha final”, há aí aqueles que reencontram a liberdade. Visto que o 
que vocês nomeiam “planeta grelha” do ponto de vista do efêmero é a integralidade da Luz. 
Não é mais a mordida do Fogo Ígneo, essa mordida de Amor que sacia toda sede e que vos 
consome, é essa Evidência da qual eu falo. Então, é claro, para a pessoa, é um drama. Para 
aquele que está inserido em uma história, é o pior dos dramas. Para aquele que está apegado 
aos hábitos, aos comportamentos, aos laços afetivos; é um drama. Um drama mas do qual vocês 
rirão depois, apenas depois. 
 
Então, eu vos peço, se vocês viveram a ressurreição, não vão rir mesmo se vocês estão na 
Verdade, porque aqueles que estão na dualidade eles arriscam estar cada vez menos ternos 
com eles mesmos e com os outros. Eles não estão no Amor, eles estão na ilusão do Amor. Uma 
vez que, a partir do instante em que vocês são capazes de emitir um julgamento de vossa boca, 
qualquer que seja,  já a Alegria não está ali. E isso vocês vão constatá-lo por vocês mesmos, para 
aqueles que ressuscitaram, não é uma ilusão. As tagarelices, manter os laços de dualidade, 
quaisquer que eles sejam, não vos permite encontrar a Paz. E, além disso, esses seres aí, o que 
quer que eles digam, vivem apenas o Fogo do Coração, mas o fogo do coração vital, não a 
verdadeira Alegria. Eles têm necessidade de cenários. Eles têm necessidade de representações. 
Eles têm necessidade de que os olhem. Eles têm necessidade de provar que eles são a verdade e 
que o outro é o erro. Aquele que está em unidade não tem o que fazer de tudo isso. 
 
E viver em Unidade hoje na superfície deste mundo só é possível se vocês ressuscitaram. Caso 
contrário vocês entram inexoravelmente na doença, no sofrimento, nos conflitos e nos jogos.  E 
isso é a experiência da vida.  Talvez desejando que vocês tenham um pequeno tempo para 
experimentar tudo isso. E ainda, não é mesmo importante, porque a cada dia vocês são milhões 
a viver vossa ressurreição antes mesmo do momento coletivo.  E isso, como Maria disse, é uma 
graça que jamais pode ser reencontrada em outro lugar do que nisto. 
Ah, vocês sabem as pessoas que dizem « eu te abençoo », que dizem “graça”, ou “eu te dou 
minha graça”, ou tudo o que nós tínhamos desenvolvido, hoje vocês não têm mais necessidade 
de palavras. Porque se vocês são verdadeiros, vocês não podem mais dizê-lo, vocês apenas 
podem sorrir. Vocês não jogam mais na cena do teatro, vocês não estão mais em representação, 
vocês não estão mais em justificativa...se vocês estão na Alegria.  Se vocês não estão na Alegria 
todo o resto ainda está presente em vocês, que isso seja o sofrimento, que sejam os problemas, 
que sejam os posicionamentos, que seja a dualidade, a necessidade de ver o que é verdadeiro, 
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de ver o que é falso, ao invés de viver a Verdade.  Na Verdade não há lugar para a pessoa, não 
há lugar para nenhuma história, para nenhum cenário; cabe a vocês verificá-lo, como de hábito. 
E mesmo aqueles entre vocês que não vivem nada, nem as vibrações, nem as energias, nem a 
liberdade, nem a Alegria, tranquilizem-se. Como para muitos entre vocês, se vocês tiverem a 
impressão de ainda estarem em atraso, de nada viverem de toda essa Eternidade, eu vos 
asseguro de que vocês a viverão de maneira amplamente merecida, inesperadamente. 
 
E por outro lado eu diria, quanto a todos aqueles que estão inseridos apesar de tudo ainda nos 
movimentos, no fato de seguir alguém, no fato de seguir uma religião, de crer em algo, quer 
sejam as onze mil virgens depis que vocês morrem, ou a ausência de reencarnação, ou de 
reunir-se ao reino celeste. Não! Isso desenrola-se aqui mesmo. O que foi ligado na Terra deve 
ser desligado na Terra, e é o que vocês vivem neste momento, todos, sem nenhuma exceção, o 
que quer que vocês digam disso e sobretudo se vocês não estão de acordo. 
 
Outra questão. 
 
Questão : Como um evento planetário e cósmico do qual todos os profetas falaram e que nós 
esperamos pôde ser retardado, ou apresentado em questão pelo que você chamou “a 
mascarada” causada pelas pseudo estrelas? 
 
Eu falei de mascarada sim. E a mascarada, eu vos expliquei há uma hora, é o que essa história de 
estrelas? 
 
… Ah, eu não tenho a menor ideia. 
 
Mas em todo caso, e eu posso remetê-los...Bom não vou fazer anamneses com retornos para 
trás. E vocês todos são as Estrelas. Como pode haver problemas de Estrelas? Vocês são Estrelas, 
mas não neste mundo.  As Estrelas encarnadas eram Estrelas,  mas não neste mundo.  A 
mascarada concerne a todos aqueles que desempenham os papéis quaisquer que eles sejam. E 
é a mascarada, sim efetivamente, que impede... Porque nós vos dissemos: a consciência, a Luz 
segue vosso pensamento.  A partir daí é muito simples de compreender, se vocês pensam, vocês 
não estão na Verdade. Sirvam-se de vossos pensamentos para este mundo, para escolher o que 
vocês vão comer. Mas se há a menor hesitação em vosso interior isso quer dizer que você não 
está livre e sobretudo que você não vive a Alegria.  Nisso, vocês não podem mentir sobre a 
Alegria. Vocês sempre podem dizer ao outro: sim, eu vou muito bem, olhe, eu sorrio. Mas 
aquele que vive a verdadeira Alegria, ele não pode trair, ele não pode mentir.  Isso não é 
possível! E isso se sente. Isso se vê. Porque isso se vê nos olhos, isso se vê na forma, qualquer 
que seja vossa idade. Isso se vê na energia. Isso se vê nas palavras, que são empregadas mesmo 
para rir. 
Vamos, continuamos... 
 
E eu respondi, talvez ? 
 
… Perfeitamente. 
 
Obrigado. 
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Questão : Uma mensagem, que termina com uma curta questão. Mensagem: Bom dia OMA e 
obrigada. Este é um testemunho que eu queria dar. 
 
Ah, eu adoro os testemunhos da luz. 
 
… Então é um pouco longo. Graças às informações das mensagens do “Autres Dimensions” eu 
pude colocar as palavras sobre o que eu vivi ao longo de toda minha vida... 
 
Mas por que você me fala de « Autres Dimesions », isso não existe já desde mais de cinco anos. 
Bom continuamos, na época talvez ela quer dizer. 
 
… Exatamente. Muito jovem, eu sentia em mim uma felicidade, mas também um peso em meu 
cotidiano. Desde 1987 esse peso mais ou menos estabeleceu-se. Interessei-me pela astrologia 
espiritual e li praticamente todos os livros que me punham em uma paz e uma leveza 
incríveis.  Eu não tinha nenhuma visão ou percepção exterior, mas eu sentia uma verdade 
interior, estava em Alegria.  Em dezembro de 2007 passou-se alguma coisa em mim. Era um 
desmoronamento interior, o que provocou uma forma de terror porque eu não sabia o que se 
passava.  Mais nada me interessava e eu não podia fazer mais nada. Eu não dormia mais e 
não comia mais. Pude explicar ao redor de mim posteriormente que naquele momento eu 
sentia e vivia a morte de algo, e no entanto eu ainda estava em vida. Em 2008 uma amiga 
enviou-me uma mensagem de Miguel do “Autres Dimensions” e aí eu fiz a relação com o que 
eu tinha vivido. Retomei todas as mensagens desde 2005, depois compreendi com clareza o 
que se passava em mim.  Em 2010, um novo período de vazio, mas sem o medo da morte. 
Acolhi e aceitei, com todos os intervenientes, é a mesma paz e a mesma Alegria. No repouso, 
fazendo o vazio, chega-me de ouvir um som ou as palavras no nível da garganta, mas não sou 
eu quem as emite.  Sinto as três Coroas e igualmente um vórtice potente no nível do ventre.  A 
garganta é a porta “IM” e o vórtice no nível do ventre, o que é? Aí está a questão. O hara? 
Você poderia esclarecer isso, por favor, obrigada e Graças, de Coração a Coração, em Unidade. 
Uma irmã. 
 
Então se você sente as três lareiras, quer dizer o sacro, o coração e a cabeça, necessariamente a 
Onda da Vida, durante todos esses anos subiu.  Vocês sabem que a Onda da Vida podia subir e 
ser parada em alguns lugares.  Os dois lugares onde ela podia parar – que mostrava que não 
estava terminado – era no nível do segundo chakra.  Quer dizer o ventre.  Ali onde há todas as 
linhas de predação e todas as histórias, kármicas e outras, e as histórias pessoais.  Quando essas 
linhas de predação – que são as linhas de predação interiores, com você mesmo – eram 
transfiguradas, a Onda da Vida subia ao coração e depois em alguns casos ela podia sair pela 
Fonte de Cristal no nível da cimeira do crânio, de acordo.  
 
E a questão é o que em relação a isso? 
 
… Ela pede um esclarecimento... 
 
Ah sim, então o que se passou no nível do ventre e que você sente agora é muito simplesmente 
a evacuação pelo Fogo Ígneo – e não mais pela Onda da Vida – do que você sente no nível do 
segundo chakra e da garganta, é a liberação.  Quer dizer o Fogo Ígneo, que você deixou operar 
porque tuas três Coroas estão abertas, vai dissolver os últimos elementos kármicos, históricos, 
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pessoais. E esse trabalho, para aqueles que sentem as energias vitais, desenrola-se quando a 
Onda da Vida não terminou o trabalho, se posso dizer, por uma sensação efetivamente no nível 
do segundo chakra que é a codificação vibratória dos karmas. 
 
E é claro no nível do chakra da garganta que está ligado à Porta “IM”, quer dizer o mistério, 
“Dahat” como diz a Kabala, ou seja o insondável e o incognoscível. Nesse momento vocês têm 
também no chakra da garganta, que está ligado ao corpo causal, quando há a consumação do 
corpo causal, que é a verdadeira liberdade, que se acompanha do sacrifício, da morte, e da 
ressurreição, que alguns de vocês vivem agora. Há efetivamente liberação do corpo causal. 
 
Portanto o que você sente é ao mesmo tempo o acesso ao mistério e o Fogo Ígneo trabalha em 
você através das três Coroas para criar essa Alegria que está em você.  E se você sente a energia 
nesse nível é que há um trabalho que está em vias de se fazer nesse nível, sobretudo se há as 
imagens do passado, das vidas passadas, se há as emoções que sobem.  Sobretudo não busque 
compreendê-las ou pará-las. Contentem-se em olhá-las passar, uma vez que o Fogo Ígneo vem 
queimá-las assim que elas são vistas.  Mas isto não é você enquanto pessoa que pode agir. Isso 
seria um erro. E eu o digo para cada um de vocês. Quando há um evento que vos chega...- é 
claro, quando há uma necessidade de uma ação dualitária, quer dizer: vocês quebram uma 
perna, é necessário gesso! Hein, aí estou desolado, não há outra alternativa -...mas para esses 
processos sutis, energéticos, vibratórios, aí resistam, se posso dizer, à tentação de querer 
compreender e explicar. Eu já o expliquei a cada vez que nós tivemos a ocasião de nos 
encontrar, e eu vos expliquei em abundância, não é. 
 
Acolher, tornar-se transparente, é não mais estar identificado a esse sofrimento ou essas 
imagens que estão realmente aí. Visto que mesmo o simples fato de dizer: “eu sofro” ou “estou 
mal” hoje, vocês arrastam a consciência, vocês arrastam a Luz. Esse corpo tem dor, não é 
questão de forçar ou de se despersonalizar, mas simplesmente de afirmar um ponto de vista 
que está fora deste mundo, é o ponto de vista daquele que ressuscitou. 
 
E, além disso, eu não terminei porque cabe a vocês descobri-lo. Quando vocês chegam no nível 
da Consciência pura e livre no nível do 13º corpo, quer dizer acima do corpo, vocês terão a 
possibilidade de ver o que se chama “a Centelha Divina” que vocês são.  Vocês terão a 
possibilidade de ver de cima, toda a ilusão da cena de teatro e dos seus espectadores que estão 
cativados pela cena de teatro e que não ouvem o apelo do Coração, e no entanto eles sentem as 
vibrações, hein.  Mas essas vibrações servem para eles se colocarem em dualidade.  Quer dizer 
que eles ainda estão “eu digo verdadeiro, ele diz falso”, e não para viver a Unidade.  Na Unidade 
não pode haver nada que se oponha à Unidade. 
 
Então o que quer que se passe, deixe-o passar. Eventualmente chame Uriel se você quiser, 
chame Miguel, chame teu Si..., tua criança interior. Chame o que você quiser, mas está em teu 
interior.  Deixem evacuar-se o que se evacua. Voltem vosso olhar para a Eternidade. Isso não vai 
vos impedir de fazer o que a vida vos pede para fazer ainda neste mundo, mas isso vai 
magnificá-lo, isso vai transcendê-lo, e isso concerne mesmo aos sofrimentos de vosso corpo, 
quaisquer que eles sejam.  E o que eu vos digo aí, não está aberto a alguns que passaram as 
etapas das Núpcias Celestes, não está aberto unicamente para aqueles que se interessam pelo 
Espírito ou pela espiritualidade, ou pelas energias, mas bem mais para aqueles que nada 
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viveram até o presente, exceto esta Alegria agora desta ressurreição, mas eles não têm palavras 
a colocar sobre isso, e é tanto melhor assim. 
 
Outra questão. 
 
 

******** 

 
Tradução : Ligia Borges 

Blog : Últimas Leituras para os Filhos da Luz 
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O M A  

PARTE 2B - Questões/Respostas 

29 Janeiro 2018 

 
Questão: Bom dia Vovô, obrigado por ainda estar aí, obrigado por vossa paciência, vossa 
tolerância, vosso Amor... 
 
Ele teve a chance dele, um pouco mais e ele não me encontrava, hein. 
 
… Sei que hoje, mais do que em outras vezes, você vai ser colocado na grelha, não do planeta, 
mas pura e simplesmente. Cada manhã eu alimento o pintarroxo muito familiar que batizei de 
Vovô, com todo o Amor que nós somos. Aí está a questão: A Liberação coletiva está 
prorrogada de 52.000 anos desta vez? 
 
Ah enfim, ainda melhor do que há pouco... 
 
… A partida de xadrez perdura para facilitar a Liberação coletiva ? 
 
E exatamente a palavra que empreguei há pouco, há muitos que estão cativados pela partida de 
xadrez. 
 
… Certo número de afirmações de diversos intervenientes se revelaram inexatas, por exemplo, 
aquela de Maria alegando que uma “CME” ia despertar uma grande parte da população 
mundial... 
 
Sim, é completamente verdadeiro, mas isso concerne ao planeta grelha final, e certamente não 
agora. É o momento em que o Sol explode. 
 
… Não podemos, em nosso nível, compreender que a Rainha dos Céus e da Terra não possa 
prever que isso vá ser dificultado pelas chemtrails. A Luz é Inteligência, Maria é Luz. Temos 
dificuldade em aceitar que ela possa se enganar. Gostaria de ter vosso esclarecimento, 
obrigado. 
 
Então, você mesmo diz que é um jogo de xadrez. Mas no jogo de xadrez só se faz enganar.  
Aquele que ganha, não é aquele que diz a Verdade, é aquele que é o menos enganado.  Mas 
como você o sabe muito bem, mesmo quando um adversário, no jogo de xadrez, ganha a 
partida, por exemplo, os brancos sabem que eles vão ganhar, e vocês sabem que o perdedor, o 
que é que ele faz neste caso? Ou ele aceita a perda, ou ele faz durar a partida. É exatamente o 
que chega, agora, neste momento. 
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Mas a partir do momento em que a Terra estava liberada, nós sabíamos que vocês iam ser 
liberados, que não podia haver novos ciclos. Isso estava evidente, bem antes da Liberação da 
Terra, a partir do instante em que, durante o ano de 2009, as chaves Metatrônicas e o impulso 
de Luz de Betelgeuse removeram a embarcação dos Arcontes. 
 
Mas agora, a Luz ganhou a partida de xadrez, é claro. Todo o mundo o sabe, mesmo eles. Mas 
aquele que perde o que ele tinha de mais caro ao seu ego, o que é que ele tenta fazer, sempre? 
É constante. Faz durar a partida, não é? 
 
Vocês têm dois perdedores, geralmente, em um jogo: aquele que não aceita e aquele que aceita 
imediatamente.  Antes mesmo que vocês ganhem a partida, ele sabe que vocês ganharam. Esse, 
ele abandona o jogo antes de perder.  Mas para os maus rapazes, isso arrisca não se passar 
assim, nós sempre vos dissemos: até o último minuto, eles deslocarão seus peões. Eles não 
sabem fazer outra coisa, vocês sabem.  Eles consideram a vida na matéria como a única 
possibilidade, se posso dizer, porque aí eles podem controlar.  Além disso, não é por nada que 
depois, o melhor controle que vocês têm está ligado à eletrônica, às câmeras de vigilância, às 
assinaturas eletrônicas, enfim tudo o que vocês conhecem neste mundo, em fim de 
degeneração, não é? 
 
Então Maria não se enganou. Maria afirmou e, além disso, ela disse que a Ascensão da Terra 
devia durar o tempo de uma gestação.  A gestação se passou perfeitamente: ela terminou 
efetivamente, alguns dias próximo, eu o disse, de 14 de dezembro.  Portanto, depois de 14 de 
dezembro, o Fogo Ígneo está presente em totalidade. A Inteligência da Luz está presente em 
totalidade. Além disso, entre vocês, alguns ressuscitaram, mas não o coletivo.  Então, o que é 
que embaraça no coletivo, quer dizer no conjunto da humanidade? Eu vos disse, e é evidente – 
aliás isso nos servirá para a próxima Liberação, para aqueles que irão – é não fazer durar tanto 
tempo a história, porque depois vocês sabem, é como para as crianças para quem se conta 
histórias, depois, não podem dormir se eles não têm sua história.  E o problema é que vocês 
acreditam que não podem despertar se vocês não têm vossa história.  Vocês veem, é 
exatamente a mesma coisa. 
 
Todavia, não há nenhum atraso. Maria, ela mesma, não conhece a data. Portanto ela pode vos 
falar da gestação, ela pode vos falar do parto, mas vocês sabem que depois, vocês estão como 
dizer, quando se fala – creio que tivemos três a falar de gestação, de gravidez, de parto -, vocês 
consideram que o parto terminou quando o bebê nasceu, mas é falso. Vocês sabem muito bem 
que a gravidez é uma coisa, mas que depois há o parto, e que depois há a placenta. Quando é 
que terminou uma gravidez? No parto? Ou no retorno da menstruação? E aqui não procuro 
fazer a cenoura e a vara. 
 
Agora, para ser muito verdadeiro, efetivamente nós teríamos preferido que o Apelo de Maria 
ocorresse alguns dias após 31 de dezembro. Esse não foi o caso. E, todavia somos obrigados a 
constatar essa adaptação, eu posso dizer fantástica, de alguns irmãos e irmãs humanos que 
viveram, e que ainda vivem cada vez mais, sua ressurreição, antes mesmo do Apelo de Maria. 
 
Portanto sim, é claro, a Luz ganhou, amplamente ganhou, e o demonstra a cada dia no interior 
de vocês, na condição de que vocês não estejam no calendário, ou na dualidade. Porque eu vos 
disse que neste momento, visto o atraso – estamos quase no final de janeiro -, o que se 
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desenrola é vossa Atribuição Vibral, nada mais e nada menos, quer dizer que vocês já vivem o 
que vocês vão ser. 
 
Alguns jogam os jogos, outros não querem mais jogar absolutamente. Portanto não há nenhum 
adiamento, nenhum atraso.  E a perfeição da Luz, devido a esse atraso aparente, e que é 
efetivamente, como vocês chamam isso nas mães quando o bebê não nasceu no bom 
momento? O bebê nasceu, está totalmente nascido, uma vez que vocês são muitos, 
verdadeiramente muitos, a viverem vossa ressurreição já desde o mês de dezembro. 
 
Então o que é que se faz nesses casos? Ou se espera que vocês terminem vossas histórias, e isso 
pode durar muito tempo, ou efetivamente, deixa-se tudo ir pela inércia. O que é que quer dizer 
deixar tudo ir pela inércia?  É, para vocês no nível pessoal, como no nível coletivo, quer dizer 
que a Luz está totalmente revelada na consciência.  A tradução para vocês, se vocês aceitam, é a 
Alegria, e vocês estão renascidos, vocês ressuscitaram. E todos aqueles que não estão 
renascidos, se faz o quê? É por isso que há um momento coletivo. 
 
E nós não podíamos imaginar, um único segundo, nós já o tínhamos visto no início de dezembro, 
mas não pensávamos que isso tomaria um andamento tão epidêmico, vocês dizem pandêmico – 
aliás isso concerne ao conjunto do globo -, que haveria ressurreições em massa, antes mesmo 
do Apelo de Maria, é magnífico. Isso quer dizer que a intensidade da Luz sobre a Terra, na 
natureza, sobre as árvores, é tal que o Fogo Ígneo revela tudo. E isso alivia Maria, também, 
porque eu vos lembro que é a criação de Maria, é a criação das Mães Geneticistas, este mundo, 
como tantos outros. E que, vocês sempre são responsáveis por vossa criação. 
 
Por que vocês acreditam que Maria – eu disse que não falaria da Bíblia, mas é um último 
exemplo -, quando da Assunção, Maria partiu com seu corpo, como Enoque, e como Elias. 
Justamente por este momento. Precisamente por isso, para fechar a história, e retornar com a 
mesma vibração que ela foi enquanto Maria esteve encarnada sobre a Terra. 
 
Então vocês veem, o parto, a gravidez, terminou.  O parto ocorreu, mas não a placenta.  
Geralmente, isso segue o parto parece-me, e antes do retorno da menstruação, quer dizer antes 
de reiniciar, em vossa Liberdade. 
 
Vocês sabem muito bem que independente da gênese, espontaneamente agora, do Fogo Ígneo 
em vocês, que não depende de fatores exteriores, vocês se deram conta de que há várias ondas, 
de Amor, de Fogo Ígneo, de Luz, que se produzem em vossos dias. Há sempre, e na hora em que 
vocês estão em vosso país, quer dizer na mesma hora por toda a Terra; ou seja, se vocês a vivem 
às 10 horas, na Austrália eles vão vivê-la também às 10 dez horas, mas nas 10 horas deles, com 
o horário do relógio. Assim é permanente. E aí onde vocês estão localizados, vocês vivem um 
primeiro apelo da Luz entre 10 horas e 12 horas. E agora, desde alguns dias, a partir do meio-dia 
até toda a noite, vocês vão viver os processos vibratórios e, sobretudo, os processos da Alegria 
para aqueles que transcenderam, se posso dizer, os processos vibratórios.  Porque a vibração é 
consciência, mas a Verdade é A-consciência. 
 
Então é claro, deixem cada um hoje, em sua linha temporal. Vocês já têm hoje irmãos e irmãs, 
que estão prestes a arquitetar o Novo Mundo.  Isso quer dizer o quê? Eles se projetam no 
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melhoramento da matéria. É sua liberdade. Eles reivindicam o Absoluto como uma meta. Então 
deixe-os viver sua liberdade.  O Absoluto não pode ser uma meta, ele é a Verdade. 
 
Vocês têm outros que pensam ter um papel maior no que se desenrola neste momento. Estes, 
não se inquietem, seu contrato de trabalho já está pronto. Porque eles esqueceram que 
efetivamente, vocês tinham uma responsabilidade pessoal e coletiva enquanto ancoradores, 
semeadores de Luz – ou enquanto qualquer outra coisa -, e é mesmo profundamente diferente 
desde o início de dezembro, sobretudo depois de 29 de dezembro, onde o Fogo Ígneo gera-se 
espontaneamente. 
 
E o fato de que isso se produza, aparentemente exteriormente em tais horários, vos assinala 
bem que é uma influência que vem de um corpo celeste.  Vocês vejam bem que há as interações 
que vão se tornar cada vez mais evidentes, com o Sol.  Interações de consciência, e interações 
vibratórias. Nós sempre vos dissemos que vossos corpos de Eternidade estavam prisioneiros no 
Sol.  Esses corpos de Eternidade estão todos liberados.  Eles estão em vocês, ao vosso lado, 
mesmo se vocês não o percebem.  A Eternidade está aí. O bebê está aí, se vocês preferem. 
Então depois do bebê, eh bem há que a mamãe tenha seu retorno da menstruação, não é? E, 
sobretudo, a emissão, do que serviu à história, ou seja a placenta. 
 
Tudo isso para vos dizer o quê? Que todos aqueles que vão levar sua atenção na tela deste 
mundo, são desviados.  Eles são desviados, não pelo diabo, não pelas entidades, nem mesmo 
pelos maus rapazes ou os fantoches, mas pela necessidade de história. E quando há necessidade 
de história, vocês sabem, em todas as histórias, mesmo quando se é bebê e que nos contam 
histórias, há sempre o mau e o gentil. Sempre, sempre. 
 
Então essas linhas de tempo, elas se desenrolam ao mesmo tempo.  Hoje, na mesma família, 
vocês têm um que está em vias de prever o Novo Mundo, um outro que está em vias de fazer 
seu testamento, e um outro que ri. Qual está na Verdade? Aquele que está no Instante 
Presente, quer dizer no Aqui e Agora, ali onde não há lugar para nenhuma história, a fim de 
desobstruir na maior das clarezas, a maior das profundidades e, sobretudo, a vivência, direta, do 
que é a Criação, do que é a Centelha divina, do que são as dimensões: terrenas de experiência e 
de jogo, e não de confinamento e de sofrimento. 
 
Aí está.  Portanto, as diferentes tramas temporais, vamos dizer dos liberados vivos, daqueles 
que vivem as vibrações, daqueles que se recusam em sair da forma, isso cria o quê? A guerra de 
todos contra todos.  O único que não está em guerra nisso, é aquele que está na Alegria, porque 
ele não é mais concernido absolutamente pelo que quer que seja.  E aliás, é por isso que eu 
disse que alguns canais não vão mais poder nos acolher, porque eles não têm mais necessidade 
de exprimir: eles estão, eles mesmos em Alegria, bem mais do que nós.  Nós também vamos 
viver nossos três dias. E eu vos garanto que entre nós, é, como vocês dizem, não é a 
efervescência ou a exaltação, mas, eu diria um pouco como vocês, batemos os pés. Enquanto 
que Bidi, nem quer saber de nós, mas não é grave. 
 
Nós cumprimos nossa missão, como vocês cumpriram a vossa, até o fim. E agora, só resta viver a 
Liberdade tal como vocês a concebem.  E, sobretudo, tal como vocês a criaram.  É a Inteligência 
da Luz e sua perfeição que vos coloca aí onde vocês estão. Se vocês ainda acreditam que vocês 
controlam vosso pequeno personagem, então nós vos deixamos com vossas ilusões.  Vocês 
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preferem a Alegria, ou a experiência? Vocês preferem a Alegria ou a densidade? Vocês preferem 
a Alegria sem objeto e sem sujeito, ou as histórias? 
 
Tranquilizem-se, se vocês aceitam a Liberdade – e esse será o caso para todo o mundo, quer 
vocês o queiram ou não -, vocês serão livres depois para irem jogar de livre-arbítrio, ou para 
irem residir em vossas moradas que vocês tanto gostam, quer dizer a matéria.  Mas a matéria 
livre, hein, não é mais questão de ir jogar na matéria confinada, exceto aqueles que tanto amam 
os jogos, e que tanto amam o jogo da dualidade, e que estão posicionados dessa maneira.  De 
fato estão encantados, hein, mesmo que eles não suspeitam disso. 
 
E havia outras questões nesta questão? Ou um testemunho? 
 
… Então, permita-me que eu especifique que você está aí há mais de duas horas, não sei em 
qual hora Uriel deve vir, e nós ainda temos várias páginas de questões para vos submeter. 
 
De qualquer maneira, todas as questões agora...eu disse tudo. Vou responder mais rápido... 
 
Questão: Vou terminar a questão deste mesmo irmão, especificando que você já antecipou a 
resposta. 
 
Ah sim, necessariamente.  
 
Questão: Orionis nos falou de obstetrícia, com uma duração de gestação normal, de alguns 
dias perto de 40 a 42 semanas. 
 
Oh, é um terapeuta quem se exprime aí, para conhecer isso em semanas ao invés de em 
meses... 
 
… Um antigo médico.  
 
Ah, de acordo. 
 
… Atualmente estamos na semana 47. A esta altura o risco de vida para o feto é enorme. Vão 
provocar o parto ou já é muito tarde? Obrigado por me responder. 
 
Mas, eu te assinalo caro amigo que o bebê nasceu. Você está – ah, ele não está aqui, é verdade -
, faltaria saber se ele está em Alegria e em Paz. 
 
… Sim, creio que sim. 
 
Então se ele está em Alegria e em Paz, o bebê nasceu.  O bebê é você, você está em Alegria e em 
Paz.  Agora, no nível coletivo, eu creio que expliquei antes, há a placenta que foi expulsa, mas há 
também o retorno das regras. Uma gestação completa é de 9 meses, mas, para retornar ao 
equilíbrio, a uma outra oitava, quer dizer não mais somente uma mamãe com seu bebê, 
geralmente, é quando vocês começam a amamentar, senhoras, e sobretudo no momento do 
retorno da menstruação, que vocês reencontram vossa fisiologia, mas em um outro estado uma 
vez que  além do mais vocês têm um bebê. 



6 

 

Então eu tranquilizo esse terapeuta, o parto ocorreu. Ocorreu de maneira parcelada, quer dizer 
não para todo o mundo, então não houve o Apelo de Maria.  E agora, eh bem é...iminente, e nós 
já o dissemos desde dezembro. Mas, ainda uma vez, quem está inscrito no tempo, exceto 
aquele que espera alguma coisa do exterior? 
 
E quando vocês estão na Alegria, e nessa Paz, vocês não têm mais nenhuma preocupação com a 
data, com o tempo, com a hora.  É a sociedade que tem um problema com o tempo, portanto 
não esqueçam do pagamento dos vossos impostos, dos vossos aluguéis, e tudo isso. Isto, 
pertence à pessoa, hein. O que eu quero dizer com isto, é que quando vocês não são mais uma 
pessoa, vocês não estão fora desse corpo, vocês não estão em outro lugar, mas vocês veem 
além da cena de teatro, vocês veem toda a ilusão deste mundo. 
 
Portanto não há atraso, não há problema de aborto, não há problema de parto difícil, exceto, 
como eu disse, que há alguns que dão à luz de atravessado. Mas eles têm de dar à luz, é um 
pouco mais longo, não é?  E ainda uma vez, Maria vos disse algo do 8 de março. 
 
Vocês estão impacientes?  Se vocês estão em Alegria, você pode questionar porque isso passa 
do tempo, como você diz, mas se você está em Alegria, o essencial está aí. 
 
Então, outra questão.  
 
Questão: Ainda o mesmo irmão: um interveniente nos explicou que a alma e o Espírito 
começavam a se desprender do corpo bem antes da morte, qualquer que seja sua forma, 
mesmo em um acidente... 
 
Exatamente. 
 
... Ele explicou que esse processo estava iniciado para a humanidade inteira... 
 
 
Exatamente. 
 
… Ele nos deu um tempo mínimo e máximo... 
 
 
Exatamente. 
 
…Atualmente, esse tempo máximo está largamente ultrapassado, nós deveríamos estar todos 
mortos. O que é disso? Obrigado por vossa resposta. 
 
Então é muito simples, eu já vos dei um elemento de resposta: quando vocês têm a Alegria, 
vocês vejam desde o 13º corpo, quer dizer vocês não estão mais implicados, mesmo se vosso 
corpo está presente neste mundo e se vocês têm coisas a conduzir, vocês viram que não há mais 
teatro.  Vocês olham o teatro em vocês, rindo.  Portanto, não há nenhum atraso.  
Simplesmente, o parto tendo ocorrido, o que é que vocês constatam? Vocês estão em Alegria e 
em Paz, e nós constatamos que há cada vez mais irmãos e irmãs que estão estabelecidos em 
Shantinilaya.  Shantinilaya não é mais somente o Coração do Coração tal como nós pusemos em 
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imagem, o lugar onde vocês passam da Luz Branca ao nada como pode dizer o ego, mas o nada 
é o tudo, vocês o sabem. Ali, vocês estão mortos, e vocês veem realmente o que está morto. 
Simplesmente o mundo, nele mesmo, ainda não dissolvido.  Mas vocês sabem que, isso nos 
deixa com os máximo...que é iminente... 
 
O que é que vocês esperam ?  O sinal de Maria, o Apelo? O Sinal celeste?  Um evento 
importante sobre a Terra?  Os eventos importantes sobre a Terra eles vão se suceder. Vocês 
nem poderão contabilizá-los. Aliás, isso já começou, hein, e é cada vez mais virulento.  E como 
nós tínhamos dito, aqueles que estão na Paz não estão na zombaria, ou em uma espécie de 
júbilo ligado ao sofrimento dos outros, bem ao contrário, porque eles veem além da aparência e 
eles sabem que é a liberdade também mesmo para aqueles que sofrem. 
 
É o Amor.  O verdadeiro Amor, ele está aí. Ele é o ver verdadeiro, e não o ver de vossa pessoa, 
vosso personagem, vossas relações neste mundo ou outro.  Isso, isso faz parte da história. Como 
vocês querem sair da história, se vocês permanecem no conhecido? 
 
Portanto, tudo está aí. Se vocês estão em Paz, vocês saem do tempo, mesmo se o mundo ainda 
está inscrito em uma certa linearidade.  Mas tudo o que vocês observam, já desde anos – e 
depois de alguns meses, com uma intensidade particular – é claro, é tudo o que se passa no 
nível da atividade do Elementos, e também da sociedade, porque é a guerra de todos contra 
todos: aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem em Maomé, aqueles que creem em 
Buda, aqueles que creem no desenvolvimento durável, aqueles que creem na felicidade sobre 
esta Terra, aqueles que creem na riqueza, todos aqueles que jogam. 
 
Portanto, não há nenhum atraso. E creiam-me, nem vocês, nem nós podemos mudar uma 
vírgula do que se desenrola. E é por isso que a melhor maneira para nós de vos ajudar, e de 
ajudar a nós também, mesmo se nós não temos necessidade de ajuda, nós, mas nós também 
temos necessidade de viver a totalidade da Verdade.  E isso é o Juramento e a Promessa.  E 
certamente, nós vos dissemos que nós tínhamos deixado o Sol, e que nós estávamos o mais 
próximo de vocês, certamente, invisíveis – mesmo se há as embarcações da Confederação que 
passeiam por toda parte agora -, mas em nossa embarcação de Luz, nós não somos visíveis. 
 
Vocês acreditam que Nibiru, com os efeitos que vocês sentem entre as 10 horas e meio-dia, e de 
maneira cada vez mais progressiva e intensa todas as tardes e todas as noites, não esteja ligado 
a isso? Olhem as interações que vocês têm com o Sol, simplesmente pensando no Sol, ou se 
colocando ao Sol. Vocês vão ver tudo isso está em curso. 
 
Ora é a Eternidade que está em curso, e a Eternidade não conhece o tempo. Agora, aqueles 
entre vocês que projetam, que creem que vão ficar aí mil anos, ou que isso jamais vai chegar, aí 
eu estou desolado, vocês o viverão por vocês mesmos.  Vocês o verão por vocês mesmos. Não 
procuro nem convencê-los, nem levá-los em outro lugar senão na Alegria. É o que vocês são. 
 
Então buscar a Alegria não quer dizer buscar, isso quer dizer deixá-la estar. Todo o resto chega 
por ele mesmo. Hein, eu disse que não retomaria mais frases da Bíblia, e eu não vou sair com 
parábolas, isso acabou, hein, é necessário também pensar em todos aqueles entre vocês que 
jamais ouviram falar do Cristo, de Maria, de Buda, ou do que quer que isso seja. Hein, isso 
concerne tanto àquele que vive em sua floresta enquanto povo primitivo, como àquele que faz 
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contas todos os dias em sua empresa financeira. É independente do tempo o que se produz 
agora, e independente de toda história. 
 
Então, resta somente instalar-se na Alegria, porque quando vocês estão na Alegria, o tempo não 
conta.  E ele não conta, verdadeiramente.  Mesmo se os dias passam para vocês, ele não conta. 
E de qualquer maneira, e eu repito de maneira forma, qualquer que seja o indivíduo, qualquer 
que seja o ser de Luz que vos dirá “isto vai chegar tal dia, tal hora” eh bah a Luz fará de modo 
que isso não chegue tal dia, tal hora, tanto mais se sua escuta é muito importante, é tão simples 
assim. É necessário que haja surpresa.  E essa surpresa, ela concerne a todo o mundo. É 
necessário que haja, como foi explicado, choque, sideração, imobilismo. É necessário que vocês 
sejam surpreendidos, como muitos entre vocês, mesmo quem viveu as três lareiras, quem viveu 
a Onda da Vida, descobrem com estupefação que isso sempre esteve aí, essa Alegria. 
Simplesmente, os véus que estavam colocados diante de vossa consciência, por vossas histórias, 
vosso personagem, impediam de vivê-la. 
 
Agora, a estrada está livre. 
 
Isso deve vos surpreender, não importa em qual momento. Vocês estão efetivamente, com uma 
espada suspensa sobre vossa cabeça, é a espada de Miguel. É a espada do Cristo também. 
Somente o Pai...nós sabemos que tudo é, nós vos dissemos, tudo já chegou: há várias tramas 
temporais. Há aqueles que já estão em sua Eternidade, mesmo se esse corpo, ele ainda vive.  
Eles viram sua Chama de Vida. Eles vivem a Alegria, permanente: as noites não são mais as 
noites, os dias não são mais os dias. E isso toma todo o espaço, todos os sentidos, toda a 
consciência.  É isso que se está vivendo. 
 
Então se vocês não o vivem, não vale a pena babar ou estar em raiva. Só depende de vocês. E 
não há nenhuma falta, não há problema de resistência. Há somente vosso posicionamento: a 
atração pela matéria, a atração pelas histórias, é tudo. Não há nada mais. E tudo isso se resolve 
em seu ritmo em cada um de vocês.  Agora, aqueles que se opõem completamente, quer dizer 
aqueles que perderam e que ainda deslocam os peões, eles vão se cansar antes de nós, hein, 
posso vos assegurar. 
 
Então, há outras questões em estoque ? 
 
… Muitas. 
 
O que é que você chama de muitas ? 
 
… Eu diria … uma boa dúzia. 
 
Bah, eu vou responder por sim ou não. 
 
… Ok.  
 
Questão: Eu escuto em meu Canal Mariano, os sons cristalinos vindo do céu pelo Coro dos 
anjos, e concomitantemente, os sons mais pesados vindo da Terra, sobretudo à noite, quando 
os sons da Terra são mais perceptíveis.  Desde 16 de janeiro, eles aumentaram em potência e 
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podem me despertar por horas à noite. Correspondem às Trombetas que receberei 
interiormente? Anunciam as Trombetas que serão ouvidas no momento vindo, no exterior 
sobre toda a terra? Esse momento ainda vai demorar? Eu o espero tanto. Entretanto, 
sobretudo de dia quando os sons da Terra são menos perceptíveis, posso viver com grande 
prazer longos momentos de êxtase que me proporciona o Coro dos Anjos. E na manhã de 26 
de janeiro, desde muito cedo pela noite, percebi com uma intensidade mais marcante, os dois 
sons em meu Canal Mariano, mais particularmente no início da tarde, estando mais 
disponível, e em uma sequência que me faz viver o Coro dos Anjos, e que eu traduzo como 
uma urgência de algo desconhecido que vem com insistência, ao mesmo tempo em que tenta 
impor-se, e que cobre particularmente o som da Terra, sem fazê-lo desaparecer, mas 
acompanhando-o, sem dúvida. Este não pode ser um momento de êxtase.  A noção de 
urgência parece prioritária, em relação à busca de um prazer harmonioso, que difunde 
normalmente o êxtase.  A harmonia é substituída pela energia vibral, impulsionada em meu 
coração, que anuncia provavelmente, ao meu sentido, a chegada iminente das Trombetas. A 
duração dessa sequência prolongou-se até a noite de sábado. Duro, duro. Mas eu pude 
adormecer algumas poucas horas, e despertei com o dia nascendo em...adivinhe em quê? (é 
uma questão)...no êxtase vivido com o Coro dos Anjos e o som da Terra que não quer soltar 
nada. Continuei vivendo pela manhã na Felicidade dessa harmonia dos dois sons, em meu 
Canal Mariano e vos transcrevendo minhas sensações.  Em definitivo, tenho a impressão que 
esse presente que é o êxtase se merece pelo sacrifício, que de maneira geral nos conduz à 
ressurreição. Querido OMA, muito obrigada por me dar mais precisões sobre essas sensações. 
 
Bem, ela retoma tudo o que eu descrevi me parece, não ? 
 
… Exatamente. 
 
Aí está. Passamos para a seguinte. Bravo. Bem-vinda em teu renascimento, em tua ressurreição. 
 
Então vocês veem como também há uma espécie de sobreposição, mesmo para aqueles que 
vivem a Alegria, como ela o descreve, tanto que isso não ultrapassou um certo limiar eu quero 
dizer. Esse limiar é quando vocês vão constatar que vocês estão mais disponíveis para a Luz, do 
que para vossa pessoa.  Isso quer dizer o quê? Que vocês vão imergir nessa Alegria sem objeto 
de vosso Coração, e que pouco a pouco, o mundo se distancia de vocês. 
 
Portanto vocês veem aqui, há os dois componentes: há essa irmã que vive a totalidade do 
processo da ressurreição, e que diz assim mesmo “isso demora”. Eh sim, porque quando vocês 
vivem a Alegria, e o peso ao mesmo tempo, vocês querem terminar com o peso. E vocês 
acreditam que devem depender de uma circunstância exterior.  O coletivo depende de uma 
circunstância exterior. E o que se passou entre dezembro e janeiro deste ano, vos mostra que os 
indivíduos, os irmãos e as irmãs, por milhões, ultrapassaram o Apelo de Maria, sem mesmo 
saber do que se trata. 
 
Então isso prova bem a instalação da Luz. Agora isso demora, e eu creio que isso foi dito a cada 
vez, mais há demora, mais há contração, quer dizer que há um alívio para a consciência. E a 
contração quer dizer o quê? É que o conjunto dos eventos que vos foram descritos pelos 
profetas, que vos foram descritos de inumeráveis maneiras, vão colidir. E em um dado 
momento, isso arrisca tanto colidir, vou tomar um exemplo: Maria não tem o tempo de vos 
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prevenir com as Trombetas, talvez haverá as Trombetas antes de Maria, hein, eu não sei. Mas, 
vocês têm as Trombetas interiores, como diz essa irmã, que vão se tornar cada vez mais 
incríveis, e a Alegria, o marcador da Eternidade. Neste momento, são vocês, - e aí, não é 
questão de egrégora ou de se ligar a tal hora -, é vossa Presença, como ser ressuscitado, sem 
nenhuma vontade em meio à história, quem fecha a história, e paralelamente é claro, ao 
desvelamento de Nibiru cuja influência, a radiância em vosso Coração do Fogo Ígneo, é cada vez 
mais intensa. 
 
E quando vocês atingirem...em um dado momento vocês bascularão, isso quer dizer bascular na 
Eternidade, abandonar o corpo – isso pode ser nas horas que vêm, nos dias que vêm -, em um 
dado momento vocês constatarão, que vocês são muito mais vocês mesmos, quando vocês 
permanecem na Alegria, do que quando vocês deixam livre curso para a vida da pessoa, 
qualquer que seja a atividade. Então, nesses momentos, vocês vão fazer o que? Vocês escolhem. 
E mais vocês escolhem a Luz, menos o efêmero vai desarranjar, , menos os problemas pessoais 
vão aparecer, quer eles sejam corporais, relacionais ou outro, quer dizer que vocês se forjam em 
Eternidade, antes mesmo de algum modo, da liberação que está em curso, e do retorno da 
menstruação. 
 
Então sim, todo o processo da Ascensão e da Liberação da Terra, coletiva, individual, do sistema 
solar, está em pleno apogeu. É por isso que agora pode haver irrupção de não importa qual dos 
elementos ligados à materialização da Eternidade que vocês já vivem, para muitos, a título 
individual. 
 
Outra questão, visto que eu tomo tanto tempo para responder cada questão. 
 
Questão: Um testemunho: Bom dia OMA. Pela manhã ao despertar eu senti o Coração, e/ou a 
Coroa Radiante do Coração.  Às vezes, chego a sentir um ponto minúsculo queimando sobre o 
Coração ou a Porta ER (9º corpo), e às vezes muito forte, as Portas AL e UNIDADE. Durante o 
dia quando coloco minha consciência no Coração, todo meu peito queima e torna-se doloroso, 
mesmo insuportável. Estou relativamente em Paz, mas muito pouco em Alegria e em Amor. 
Obrigada de todo coração. 
 
Oh, eu respondo simplesmente. Você está frequentemente em Paz, é sempre parecido, você 
tem os dois pratos da balança: você tem o efêmero de um lado, e a Eternidade do outro. Até o 
presente, e durante todos esses anos, vocês fez malabarismos, se posso dizer, uma forma de 
equilíbrio entre os dois.  Agora acabou, a Eternidade está cada vez mais presente. E é aí que 
vocês veem se vocês se mantém na história, se vocês têm os apegos, se vocês têm os hábitos, se 
vocês estão visceralmente apegados à matéria, porque vocês não podem estar apegados à 
matéria e à Luz, não é possível ao mesmo tempo.  Esta matéria, eu falo da matéria carbonada, 
hein, eu não falo das outras matérias, é claro. 
 
Então, tudo isso se vive agora. E são os dois pratos da balança:  mais vocês vão estar em Paz, 
sem nada pedir, quer dizer em silêncio e imóveis, fechar os olhos sem nenhum objetivo, mais a 
Paz vai crescer, e mais a Alegria vai estar aí.  A Paz, eu disse há pouco, são os primeiros estratos 
da Alegria porque essa Paz não corresponde a nenhuma satisfação da pessoa, em qualquer nível 
que seja. 
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Então, continuamos. 
 
Questão: Bom dia OMA, obrigada por me permitir colocar uma questão. Estou cada vez mais 
enrolada, e minhas asas também, nos meus medos e antigos traumatismos que voltam a 
superfície. Por momentos estou triste de morrer. Então eu me digo: “eh, bem, morra!”, mas 
sou incapaz por causa dos meus medos. Contudo, nestes dias, se eu ouso fazer face à face aos 
meus medos, eu os constato sem lhes dar corpo (enfim para alguns, não para todos). 
Paralelamente, por momentos o Apelo me invade cada vez mais, com o Coro dos Anjos em 
pleno ensaio geral. Não sei onde está minha alma, aí está a questão, se ela se voltou apesar 
das aparências? Você pode me esclarecer, mil obrigados. 
 
Aí está, então esse é o gênero de questão que alimenta a pessoa.  Ainda no ano passado eu 
respondia, porque isso vos permitia vos situar.  Mas aí vocês estão no desconhecido, vos é 
necessário esquecer todos os marcadores do conhecido.  Portanto, estando dado o que você 
vive, estando dado que você ouve o Coro dos Anjos, deixe esses medos. Onde você coloca tua 
consciência? Você a coloca ali onde há medo, ou ali onde há o Coro? Eu expliquei: o medo ou o 
Amor.  Se agora, ainda mais com o Fogo Ígneo, você se coloca no Amor, você constatará muito 
rápido, que se você fecha os olhos e, sobretudo não pede nada, que a Inteligência da Luz vai 
distanciar isso de você.  Você não tem nenhum meio de agir sobre isso, uma vez que os medos, 
eles estão inscritos no cérebro arcaico, eu creio que vocês nomeiam o cérebro reptiliano, quer 
dizer é a parte do diabo em você. 
 
Vocês sabem, Maria sempre vos disse que vocês têm, nós todos temos, seu DNA. E ah sim, e 
vocês acreditam que não temos o DNA dos Arcontes talvez em nós?  Vejamos então.  Vocês 
sabem muito bem o que se passa, a história, nós vos contamos em grandes linhas. Enquanto 
vocês não viram isso, são vocês que decidem o que vocês alimentam em vocês: vocês 
alimentam o Coração ou vocês alimentam o medo?  Como é que se alimenta um medo?  Não é 
somente querendo resolvê-lo. Pode-se alimentá-lo ou opor-se, não querendo vê-lo – tudo 
aquilo a que vocês se opõem se reforça -, ou olhando-o. Eu vos disse que a Luz segue a 
consciência e o pensamento. Portanto, olhar um medo, não quer dizer apropriar-se dele, ou 
acreditar que isso vos pertence.  Se ele vos é mostrado, é justamente para vos mostrar e 
mostrar novamente que vocês estão em sofrimento, e que vocês são o Coração. 
 
Então é muito simples, nos momentos em que isso se produz, deixe-se atravessar por esse 
medo, não peça nada, mas coloque tua consciência no Coração, no meio do peito. Isso foi 
explicado. Mas somente, se colocar no Coração, há quem vai compreendê-lo ainda atravessado, 
e vão se colocar no centro da cabeça e pensam que é o Coração, porque aí pensam que ter bom 
Coração e estar no Coração, é a mesma coisa: isso não tem nada a ver.  E aqueles que vivem a 
Alegria podem testemunhá-lo. 
 
Esse Amor, essa Alegria, não pode ser conhecida a partir da pessoa, é impossível. É tão vasto, 
tão grande, que isso termina por uma consumação espontânea, aliás é por isso que há um 
planeta grelha final.  Ah, não para todo mundo, é claro.  Eu vos lembro que há aqueles que 
partiram antes, há aqueles que estão nos Círculos de Fogo, há aqueles que foram evacuados 
como carne para comer (os corpos hein, não o Espírito) pelos Dracos, outros que devem 
terminar os velhos dias com suas memórias junto aos Arturianos, aos Vegalianos, aos 
Andromedianos, e outros povos.  Mas a Liberdade, sim, ela é verdadeiramente, no planeta 
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grelha final, não há mais ninguém que pode dizer que não sabia.  E já hoje, hein, visto que vocês 
têm muitos entre vocês que estão se lançando em histórias diversas e variadas, 
“abracadabrantes”, é o caso de o dizer, e que vos impedem de encontrar o que vocês são, e que 
já está aí. Aliás é também por isso que nós vamos nos calar.  E Uriel será, eu diria, uma certa 
forma de fechamento de nossa missão de acompanhamento, para alguns entre nós Anciãos, 
desde mais de 30 anos, hein isso começa a ser muito. 
 
Portanto para vos dizer sinceramente, mesmo estando em um espaço protegido no nível 
temporal, se posso dizer, isso começa efetivamente a ser longo.  Mas é normal porque o fato de 
sentir, não de ser perturbado, quer dizer se vocês encontram o tempo longo e que vocês saem 
da Alegria e da Paz, isso não é ideal.  Por outro lado, se vocês sentem essa Alegria, mas ao 
mesmo tempo isso vos parece longo, isso apenas retesa vossa consciência para o Evento, é 
tudo.  E por isso, é necessário estar no vazio mental, total.  Depois, vocês não têm todos a 
mesma vida, se posso dizer. Então não busquem querer levar os outros com vocês. Onde está a 
liberdade aí?  Vocês não têm nada a demonstrar. E como eu dizia na época, ocupem-se de 
vossas nádegas, ou se vocês preferem hoje, ocupem-se de vosso Coração.  Não há necessidade 
de nada mais, no nível do Espírito. Absolutamente nada mais. 
 
Creio que vou falar uma meia hora por questão, e nós vamos chegar realmente à meia-noite, 
não? 
 
Continue. 
 
Questão: Uma profecia anunciava uma terceira guerra mundial, no ano seguinte a uma seca. 
Ora, 2017 foi extraordinariamente seco... 
 
Mais um que busca uma data, passamos. 
 
Questão: Bom dia OMA. Eu gostaria de ter alguns esclarecimentos sobre a frase que Maria 
pronunciou quando de sua última intervenção: “Qualquer que seja a data de meu Apelo, que 
hoje foi consideravelmente diminuído enquanto espaço pela vivência de vosso Fogo Ígneo, 
retransmitido pelos diferentes aspectos da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.” 
Isso me parece contraditório com o fato de que a própria Maria nos disse que seu Apelo 
aconteceria antes de 31/12/2017... 
 
E o Apelo não aconteceu. O bebê nasceu, para alguns, e não para outros. Portanto o momento 
coletivo, efetivamente, não foi liberado.  Mas eu expliquei por que, isso não depende nem de 
nós, nem de vos. 
 
… Todavia eu termino sua questão.  
Você pode nos dar as explicações sobre as razões desse novo atraso? Eu não busco a data, mas 
é necessário admitir que as datas que nos foram dadas estão novamente colocadas em 
questão. 
 
Como dizer « Eu não busco a data » pedindo uma data?  Agora, desembaracem-se com vossas 
próprias incoerências e contradições. 
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Efetivamente, o Apelo de Maria não ocorreu antes de 31 de dezembro.  Assim mesmo o bebê 
nasceu, então tranquiliza-se o terapeuta, de há pouco, além disso se está vivendo a Alegria e a 
Paz, é evidente. Agora, é necessário esperar os outros. Esperar os outros, isso não quer dizer 
esperar cada um dos outros. Isso quer dizer esperar a ressonância do conjunto do coletivo da 
humanidade. Eu não falo dos sem alma, hein, falo dos humanos alma, é claro. 
 
Portanto, quando nós vos dizemos, e como no testemunho precedente, quando vocês ouvem a 
cintilação e o Coro dos anjos, duvido muito que vocês possam sobreviver além de um certo 
atraso razoável, com essa qualidade vibratória, de Alegria, em meio a este mundo.  No 
momento é engraçado, vamos dizer.  Mas isso, não depende de nós. E não depende de vocês.  É 
a conjunção de todos os parâmetros que faz isso.  Em todo caso, o bebê nasceu, já em muitos, 
muitos irmãos e irmãs, e isso era o mais importante.  O resto segue seu curso, e nós também 
seguimos esse curso. Mas vamos segui-lo agora como vocês, se possível, o mais possível em 
silêncio. 
 
O testemunho da Eternidade que vocês vivem, se vocês o vivem, são vocês que o darão. E não é 
um ensinamento. Vocês são as testemunhas da Luz, não as testemunhas da cena do teatro, 
disso eu não quero mais ouvir falar, e vocês também não, aliás, vocês não querem mais ouvir 
falar disso o mais frequentemente. 
 
Mas o que é a Eternidade? Não aplicada a este mundo, em relação às vossas referências deste 
mundo, mas o que vocês vivem, quando vocês estão nessa Paz e nessa Alegria que toma tudo?  
Vocês sabem que é a Verdade.  Não há necessidade de imagem, não há necessidade de 
palavras, não há necessidade de dimensões, não há necessidade de salvador, não há 
necessidade de Maria. Depois vocês compreendem o que era Maria, se vocês são alguém que se 
desviou de Maria. 
 
Basta com as palavras, os conceitos e as histórias. Há a Verdade nua agora. E a Verdade nua, ela 
não tem necessidade de se embaraçar de história, ou de requisitos, quaisquer que eles sejam. 
Porque aí nós nos dirigimos, doravante...enfim vocês, vocês se dirigem a vocês mesmos, no nível 
da Consciência Pura, e não à pessoa.  E aí verdadeiramente as palavras tornam-se, cada vez mais 
supérfluas. 
 
Então posso vos propor, - uma vez que as questões, ainda vão ter muitas -, e penso que além do 
mais cai bem que nós façamos esse silêncio, nós também muito em breve, porque caso 
contrário, as questões, vocês não duvidem de que haverá em profusão. Visto que desde que 
vocês voltem vosso olhar sobre o efêmero, vocês se desviam da Eternidade. 
 
E isso vocês vão vivê-lo, não é uma afirmação gratuita. Vocês vão constatar, e mesmo 
imediatamente após o que eu acabei de dizer, se vocês querem: se vocês têm um problema que 
passa pela cabeça, ou uma dor, vocês não pedem nada, vocês não tentam tirar algo, busquem 
atravessá-lo. Fechem os olhos, e como eu já disse, se vocês não sentem vosso Coração, batam-
se no peito. E nesse momento a Luz vai seguir vossa consciência e vosso pensamento.  
. 
Quando eu digo bater no peito, não é piada, vocês veem.  E, a partir do momento em que vocês 
estão ali, eh bem a Evidência está ali.  E a Evidência instalando-se cada vez mais, mesmo a noção 
de data torna-se ridícula, exceto se vocês têm em vocês, de algum modo, uma não aceitação da 
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Verdade, onde aí, vos parece dever fugir deste mundo, ou do sofrimento deste mundo que vai 
tornar-se, aliás, cada vez mais sofrido. 
 
E lembrem-se, à medida em que o sofrimento aumenta, à medida em que aqueles que 
despertam vivem a Alegria, é claro, que uma personalidade humana que não está no Coração 
não pode compreender, porque ela vai vos dizer que isto não é sério, que zomba do Amor, que 
zomba de Maria, que zomba disto ou daquilo. Isto, inegavelmente, são as palavras de alguém 
que não vive nada, que vive apenas o Fogo vital do Coração e a ilusão luciferiana, visto que o 
Cubo Metatrônico lhes explodiu na cabeça, e não fez a junção, com o quê? Com o Coração, quer 
dizer com a Leminiscata Sagrada, mais uma palavra complicada, com o Veículo ascensional se 
vocês querem. 
 
Aí está, continuamos. 
 
Questão: Bom dia OMA. Eu segui o Autres Dimensions desde as primeiras intervenções de 
Jophiel em agosto de 2015. Tomei a irresistível decisão de deixar Paris para voltar a viver 
perto de minha cidade natal na Costa do Marfim. Desprezando os constrangimentos desta 
vida efêmera, a partir de quando, observando um pouco o que se passa ao redor de mim, a 
seguinte questão se impôs, como africano: “O que é do continente negro diante do processo 
em curso?”. Obrigado por vosso esclarecimento. 
 
O processo está em curso igualmente, de maneira uniforme sobre toda a Terra porque agora 
Nibiru está direto.  Eu vos disse que ele tinha feito sua volta diante do Sol, e que a radiação de 
Nibiru está direta, diante de vocês.  Vocês ainda não o veem, certamente, mas a radiação está 
bem presente porque é o que vocês sentem, quando vocês estão em Alegria e em Paz, é 
Hercólubus.  É vosso duplo, também, porque é o duplo do Sol. É a parte que falta, é a anomalia 
primária, que é resolvida assim, vocês veem? 
 
Então, isso quer dizer o quê? Simplesmente isso quer dizer que se vocês deixam a Alegria estar, 
além de qualquer pessoa, além de qualquer reivindicação ou pedido, e de qualquer questão, 
isso vai estar aí, isso vai estar aí de maneira cada vez mais importante.  Vocês não têm 
necessidade de conceitos, vocês não têm mais necessidade de datas, vocês não têm mais 
necessidade de um calendário, vocês não têm mais necessidade de saber onde estão localizadas 
as Estrelas sobre vosso corpo de carne, porque se vocês estão em Eternidade, vocês se 
deslocam em vosso corpo de Eternidade. E as Estrelas elas servem, antes de tudo, ao corpo de 
Eternidade parece-me, como as Portas, mesmo se nós atribuímos as virtudes em meio a este 
mundo, quando são portadas por algumas irmãs. 
 
Portanto não há mais nada a esperar, há somente de estar, estar no Coração, realmente e 
concretamente.  E se vocês aí estão realmente e concretamente, o que é que se passa? Há a 
Alegria.  A Paz primeiramente, e em seguida a Alegria.  E se vocês não vivem a Paz e a Alegria, é 
porque vocês estão um pouco ocupados da história, na dualidade, no bem e no mal, ou no 
efêmero.  Mas é vossa responsabilidade e é vossa escolha.  Mas não venham se queixar se vocês 
não vivem essa Alegria eterna, porque ela vos foi oferecida e está aberta.  E devo dizer que 
quando Maria falou das últimas graças e se apresentou como Nossa Senhora da Graça, uma vez 
que, quem pode desencadear tais graças sobre a Terra, exceto Maria?  Ninguém. E o 
transmissor de Maria, é claro, é a Confederação Intergaláctica, é vosso Coração.  E Maria é 
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anterior a toda história.  E eu vos disse, ela criou a história, há 20 milhões de anos. E toda 
criação deve ser responsável e livre. E se acontece algo a essa criação, é preciso velar para que o 
princípio do Amor e da Liberdade seja restaurado. 
 
Você tem outras questões? 
 
Creio mesmo que vai ser preciso, porque isso me pressiona, mesmo se eu também disse que 
não estava mais no tempo, não parece de acordo. 
 
Então vamos, mais uma ou duas. 
 
Mensagem: De acordo. Mensagem de nossos irmãos do Brasil, que lhe agradecem e vos 
dirigem toda a sua gratidão por todos os ensinamentos recebidos, e a você Comandante em 
particular, por todas essas respostas preciosas, muito apreciadas por numerosos leitores 
portugueses e brasileiros. 
 
Questão: Uma questão de um irmão. Penso que por trás desta questão esconde-se a questão 
seguinte: ele encontrou ou não sua Chama gêmea? Aí está, era uma intuição pessoal, que me 
permitiu... 
 
Então, uma intuição pessoal, e vou responder nesse nível.  A Chama gêmea não pode ter 
nenhuma confirmação exterior, nenhuma, nem de mim, nem de não importa qual outro ser 
humano.  Quer dizer que vocês têm algo, um encontro neste caso, e são vocês que decidem o 
que vocês vivem, são vocês que observam o que vocês vivem. Isso se passa no nível do Coração 
? Ou é um álibi? Há expansão dos campos da consciência ? Era inelutável esse encontro, 
quaisquer que sejam as idades, qualquer que seja o distanciamento, se posso dizer ? Isso não 
sofre nenhum atraso, e aí, não há questões a colocar. 
 
Mas não conte comigo, ou com nenhum outro ser humano, que faria um erro ao vos dizer 
« vocês são Chamas gêmeas” ou “vocês não são Chamas gêmeas”. É uma decisão que deve 
ser...não é uma decisão, é algo que se impõe por si mesmo, e que não tem necessidade de 
nenhum olhar exterior. 
 
E é perfeitamente possível que nesta fase final, que coisas como essa se produzam.  Mas 
simplesmente atenção, aí também, para vigiar. Vocês criam uma história ou vocês vivem o 
Coração?  Cabe a você ver caro amigo.  Isso não quer dizer que é uma Chama gêmea, ou que 
não é tua Chama gêmea, nem um nem o outro.  Mas prestem atenção enquanto Chamas 
gêmeas, se vocês o são, de ver o que vocês constroem. Neste momento. Ou o que vocês 
desfazem, também. 
 
Outra questão...ah não, eu disse que pararia aqui, hein? 
 
Então, caros amigos, se não há questões importantes entre a assembleia aqui presente, orais, 
creio que talvez vai ser tempo de deixar Uriel fechar a ação invisível, se posso dizer, da 
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. 
 
Então se vocês não têm questões, eu vos digo até sempre em vosso Coração. 
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E lembrem-se, o que quer que vocês passem, o que quer que vocês vivam, o que quer que vocês 
decidam, há a Alegria ou não há a Alegria. Se vocês ainda não têm a Alegria, há a Paz, ou não há 
a Paz. Vocês não têm nem de pedi-la, vocês a vivem instantaneamente. A partir daí, o sóis a sós, 
há somente vocês que podem vivê-lo. Não há ninguém que pode vos ajudar. Nenhum de nós 
pode vos forçar com a mão ou o pé. É vossa liberdade. E é vossa decisão. 
 
Aí está o que eu tinha a vos dizer. 
 
Em nome do conjunto dos Anciãos, em nome das Estrelas que concluíram sua obra, nos vamos 
todos agora nos dizer até logo, e até sempre na Eternidade. 
 
Eu particularizo todavia, que se, durante estas férias do pensamento e do mental, vocês tenham 
necessidade de se comunicar entre vocês, de se encontrarem, simplesmente para viverem, e 
certamente não para falarem de outra coisa além do que vocês vivem no nível da Alegria. 
Porque aí, vocês encontrarão não os marcadores, porque a alegria não tem necessidade de 
marcadores, mas encontrarão uma forma de cooperação, se posso dizer, entre uns e os outros, 
que vivem essa Alegria, visto que vocês têm, nesse nível, coisas a trocar entre vocês, a 
testemunhar, a refinar, o que quer que vocês terão de viver após o Apelo de Maria. 
 
Aí está, caros amigos. Então permitam-me vos dar todas as minhas bênçãos, da Luz Ígnea, e da 
Luz verídica, a cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, qualquer que seja vossa 
postura, qualquer que seja vossa raiva, qualquer que seja vossa Alegria. Nós somos todos Um, 
quaisquer que sejam as aparências. 
 
Eu vos amo, e vos digo sobretudo...eu só posso vos desejar a Verdade da Alegria, a Verdade do 
Amor. E vos digo, até sempre. 
 
 

******** 
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