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- Ensinamentos do Mestre da Luz -

Primeira mensagem de CRISTO no site Autres Dimensions

 *INÍCIO DO PERÍODO DAS GRANDES TRIBULAÇÕES*

Neste período Pascal, que é tão caro ao meu Coração, eu venho a vocês para confirmá-los na entrada total e
definitiva do período das grandes tribulações, no período onde cada alma humana deverá fazer escolhas sobre

a sua evolução futura.
Acreditem em mim que nem eu, ou qualquer outro ser da Luz eterna, viremos julgar suas escolhas.

Mas convém, de uma vez por todas, e de maneira definitiva, fixar suas escolhas.
Alguns de vocês sobre este planeta irão se deparar com ultimatos, digamos assim, a fim de escolher de

maneira irremediável entre a Luz e os caminhos da encarnação.
Na realidade, nós vimos aceder à abertura de uma janela cósmica extremamente importante na evolução deste

planeta que é tão caro ao meu Coração.
Hoje, enfim, nós podemos afirmar a entrada no período de tribulações tal como ele foi descrito pelo meu divino

amigo São João, como vocês o chamam.

***

Vocês entram, definitivamente, no período em que irão ver, no exterior de vocês, confrontar-se uma série de
elementos: a oposição entre a sombra e a Luz, a oposição entre as forças vivas da Luz autêntica que deve
conduzir à emergência de uma nova consciência, mas, também, de um novo paraíso sobre este planeta.
Essas forças, que são caras ao meu Coração, vão se opor à falta de Luz, às forças involutivas ligadas à

evolução da 3ª Dimensão na qual vocês estão desde tanto tempo.
Essas forças vão tudo fazer, acreditem em mim, para impedir a eclosão desta Luz no coração de vocês, mas,

também, a eclosão sobre este planeta.
E, no entanto, é importante compreender que este combate, esta luta de que vocês terão que se liberar é algo
que está inscrito de toda a Eternidade, como eu disse durante a minha vida e como isso lhes é apresentado

pelo nosso divino Pai de todos.
Vocês terão, em vocês, a clareza total da consequência das suas escolhas.

***

E acreditem em mim que cada alma fará sua escolha com conhecimento de causa.
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E acreditem em mim que cada alma fará sua escolha com conhecimento de causa.
Não haverá palavras que poderão se erguer e dizer “eu não sabia”.

Em nenhum caso isso será possível.
Cada alma será confrontada com ela mesma.

Cada alma, durante os meses e as semanas, será capaz de fazer as escolhas.
E, de fato, vocês terão compreendido, desde vários anos houve alguns períodos a mais de escolhas.

Mas este período de escolha é o mais importante porque ele é probatório.
É ele que os leva a afirmar, definitivamente, as direções que tomaram suas vidas, para alguns de vocês desde

muitíssimo tempo e, para outros, mais recentemente.
Não há, no entanto, julgamentos da nossa parte.

E mesmo São João falou do ‘julgamento final’, esta pesagem das almas, essas almas chamadas, eleitas, que
irão subir ao Céu, é que elas terão, evidentemente, feito a própria escolha.

Ninguém poderá forçar ninguém.

***

Cada ser será livre em sua alma e com consciência para escolher o caminho da liberação ou o caminho da
subordinação.

Certamente, alguns de vocês poderiam dizer-se: “como podemos escolher ainda a subordinação muito mais
do que a liberdade?”.

Boa pergunta.
Mas, no entanto, é preciso bem compreender que as almas concebem, em algum momento da sua

peregrinação, a noção de dependência, a noção de prazer e de deleite, como algo essencial à sua experiência.
Em caso algum vocês podem prejulgar e julgar a evolução dessas escolhas.

Portanto, é por isso que eu pedi a vocês, durante a minha vida, para não julgar ninguém, para nunca fazer
julgamento de valor, independentemente do caminho que foi empreendido por uma alma que poderia ser

qualificada de inimiga, ou até mesmo de amiga.
Não esqueçam que o inimigo mais oposto ao que vocês são, é, entretanto, seu irmão, realmente;

simplesmente, o caminho dele difere do seu.

***

Nisso está a grandeza da alma, de compreender que o divino Pai não tendo qualquer limitação, o Filho que
desejar se confrontar com seu caminho de evolução (que eu apresentei há dois mil anos), não deve, também,

ter limitação alguma.
A partir do momento em que vocês observarem uma pessoa, um acontecimento como algo não pertencente à

sua área de coerência, à sua área de coesão, à sua vida, vocês saem do caminho do Amor que eu tracei.
Vocês saem do caminho da Unidade que o Pai desejou para vocês.

É extremamente importante compreender isso.
E, sobretudo, nos períodos de escolha em que as confrontações, em que as tensões podem tornar-se

enormes.
Os acontecimentos que acontecem agora na superfície deste planeta não estão aí para punir, mas estão aí

para despertar.
Eles são, também, a justa retribuição das ações insensatas e engajadas pela loucura dos homens na corrida à

competição, na corrida à moeda, na corrida ao dinheiro tal como vocês denominam isso, na corrida
desenfreada para a dominação do seu irmão e de outros povos que vivem sobre este planeta.

***

Hoje, e como sempre, de uma forma certamente um pouco mais recente, a natureza inteira grita “pare”.
Os reinos de todas as vidas proclamam sua aversão expressa por esta vontade de controle de alguns homens

que vai além dos limites que foram assinalados pelos jogos ligados à encarnação na 3ª Dimensão.
Convém compreender que, hoje, a Terra deve manifestar, e os reinos que a habitam também, o resultado das
ações passadas que irão corresponder não a uma punição, eu lhes disse, queridos filhos, mas, realmente, a
uma liberação e a uma potencialidade enorme como jamais existiu: revelar ao ser humano o seu potencial

Divino, colocá-lo frente às suas responsabilidades, frente às suas escolhas, frente ao que ele sofreu,
conteve, esperou e, sobretudo, temeu.

É extremamente importante compreender isso para, no momento oportuno, não fazer julgamentos, nenhum,
não apontar o dedo àquele que não tiver feito uma boa escolha porque quem sabe se vocês mesmos, no

momento da escolha, irão fazer a escolha correta.



***

Na realidade, até o último minuto de escolha proposta pelo Pai, há uma oportunidade de se redimir, de voltar
atrás.

Mas quando a escolha final estiver aí, naquele momento, essa escolha torna-se irremediável e definitiva e não é
sujeita a alterações.

E induz a alma a uma polaridade de vida que vai sonhar, de algum modo, com suas possibilidades de
manifestações de evolução de potenciais nos próximos 200.000 anos.

É extremamente importante compreender isso.
Certamente, vocês têm que derrotar, em vocês, uma série de limitações.

Essas limitações foram forjadas pelas encarnações passadas que vocês enfrentaram, experimentaram,
perfizeram, mas, também, por todos os desejos que vocês engendraram (desejo de sucesso, desejo de

dinheiro, desejo de ser visto), desejo, desejo, sempre a mesma palavra.

***

Ora, a passagem ao Paraíso sobre a Terra acompanha-se, necessariamente, de um abandono total de todos
os desejos de maneira que, no devido momento, como no suplício que eu passei, vocês pudessem dizer: “Pai,

que a tua vontade seja feita e não a minha”.
Isso necessita de abandonar, totalmente, os seus desejos, de abandonar, totalmente, as suas projeções, as

suas vontades, os seus desejos e as suas predisposições de possuir, seja o que for.
Isso não é uma atitude mental, uma atitude afetiva, emocional, mas, realmente, uma decisão lúcida e final da
alma que deve instruí-los a dispor os atos fundadores da sua nova vida sob novos céus e sobre uma nova

Terra.
Isso é extremamente importante para entender.

No momento da escolha, nenhum elemento deve vir perturbá-los.
Somente aqueles que tiverem a força da alma serão capazes de renunciar às aquisições, de renunciar à

família, ao que há no seu bolso, ao que há na sua cabeça, ao que há no seu coração, de maneira a tornar-se de
novo como uma criança para aceitar penetrar no reino dos céus, como foi anunciado há dois mil anos.

***

É extremamente importante compreender com o coração, também, e não com a cabeça, que essa escolha é
uma experiência final que apenas ocorre excepcionalmente na superfície deste planeta, especialmente desde

que, ainda mais raramente, o nosso planeta, o seu planeta sobre o qual vocês vivem, deve aceder à sua
dimensão transcendente que deve fazer dele um planeta sagrado.

Ora, somente poderão caminhar no seu solo aqueles que optaram por sacralizar-se.
As escolhas, em certos casos, poderão ser difíceis e dolorosas.

Acreditem em mim que, seja qual for a escolha que vocês fizerem, vocês serão, de qualquer maneira,
abençoados.

Não haverá o que lamentar.
Haverá apenas que assumir as suas próprias responsabilidades, as suas próprias decisões.

Agora, nas próximas semanas e meses, vários seres vão entrar em rebelião, vão entrar em sofrimento extremo
em relação ao que está chegando.

Isso não é devido à vontade do Pai, nem à minha, mas sim, evidentemente, aos freios e às resistências e, eu
diria até mesmo, às barreiras que foram colocadas para a emergência da Luz em meio à sua alma.

Essas almas vão tentar manter com elas alguns seres no que poderíamos realmente denominar uma queda,
uma regressão e um retorno a esquemas involutivos extremamente potentes.

***

Mas saibam que esta luta acontece também, em alguma parte, no fundo do seu ser, o combate entre
a materialidade e a espiritualidade.

Vocês serão capazes de espiritualizar a sua matéria?
Ou, ao contrário, de materializar a sua espiritualidade?

Cabe a vocês escolher, queridos irmãos, cabe a vocês fazer a escolha correta com toda a lucidez.
Vocês terão, evidentemente, em sã consciência, a lucidez da escolha a ser feita.



Essa escolha não leva, contrariamente ao que alguns de vocês poderiam pensar, ao advento do final dos
tempos.

Isso corresponde a um período muito mais tardio na sua história.
Entretanto, os atos e as fundações colocadas irão acarretar uma série de modificações extremamente

importantes de vida e o aparecimento de novos dons que lhes foram preditos desde a minha encarnação: a
impressão, não unicamente a impressão, mas, sobretudo, a capacidade para a dupla visão, o acesso aos

mundos espirituais será oferecido a vocês nesta ocasião.
Será conveniente lutar, evidentemente, também, contra as forças involutivas que irão procurar reconduzi-los a

um período anterior à escolha.
Isso não é possível, meus filhos.

Cabe a vocês fazer a escolha.

***

Uma vez feita a escolha da Luz, vocês apenas poderão trabalhar no sentido da Luz.
Vocês apenas poderão, pelo seu exemplo de irradiação, atrair, com sua perseverança, os seres ainda

indecisos no momento da escolha.
Convém, portanto, cultivar este atributo, esta fé total na Luz, no Amor, na Unidade do Pai e do Filho, porque

vocês são também, evidentemente, o Filho que vai se juntar, de novo, ao Pai.
Não há nisso qualquer metáfora, qualquer imagem, mas, sim, a realidade do que vocês são: os filhos do Pai,

os filhos da Luz e os filhos do Um.
Vocês são o único, enquanto inteiros em vocês.

Para isso convém a vocês, nisso, aceitar esta dimensão sublime do que vocês eram há muitíssimo tempo e
que vocês devem, hoje, tornar-se de novo.

***

Aí está a mensagem que eu tinha para trazer a vocês neste período pré-pascal, a fim de colocar no seu
coração a certeza da sua Divindade, a certeza da Luz e, em todo caso, a certeza do seu caminho.

Agora, eu permaneço com vocês ainda um pouco mais para saber se cada um de vocês tem uma pergunta
particular para me fazer, à qual eu posso responder.

Portanto, eu os escuto.

***

Pergunta: como se liberar do ego?

A única maneira, por meio do discurso que eu fiz, de se liberar, durante esta fase decisiva, do seu ego,
consiste em deixar agir em si a vontade do Pai, em abandonar qualquer veleidade de desejo, qualquer

veleidade de ação e deixar o céu agir em si mesmo, em abandonar toda a resistência.
Aí se situa a resolução do ego.

Aí se situa a resolução das oposições ligadas à encarnação na 3ª Dimensão.
Não há alternativa senão deixar agir, em vocês, a vontade da Luz.

Esta resposta está clara, caro irmão?
A vontade que vocês vão ter, todos vocês, para estarem ainda mais motivados no caminho será o

acontecimento que vocês irão observar no exterior, ao redor de vocês, em toda a superfície deste planeta.
Vocês serão confrontados com eventos que irão levá-los a escolher com todo o conhecimento de causa.

Vendo as imagens, ouvindo os barulhos, vocês irão compreender, real e sinceramente, as escolhas que vocês
devem fazer.

Vocês não poderão, contrariamente àqueles que serão confrontados com esses acontecimentos em diversas
regiões do globo, dizer que vocês não sabiam, porque vocês têm a oportunidade de serem privilegiados,

observadores do exterior de alguns eventos traumatizantes que se instalam.
Isso irá fortalecer a sua vontade de Luz, e a sua vontade de liberação, estejam certos disso.

***

Pergunta: como ter a certeza da retidão das nossas ações?



Não há certeza do tipo matemático, caro irmão, no sentido humano.
A certeza não se encontra na realidade deste plano.

Não há mais concordância total entre o que acontece no Céu e o que acontece sobre a Terra.
A única maneira de ter certeza é a coerência interior, não a exatidão dos resultados, mas a certeza interior no

nível do coração.
O que diz o seu coração é a verdade, o que diz a Luz é a verdade também, sejam quais forem os obstáculos, e

o Pai sabe que há muitos, nesses tempos finais.
Convém, no entanto, estar lúcido sobre a sua vontade de Luz.

A partir do momento em que vocês deixam, totalmente, as noções de ego, a partir do momento em que vocês
deixam, totalmente, a noção de vontade pessoal, a partir do momento em que vocês deixam falar o coração, a

sua alma, torna-se evidente que vocês estão na verdade.
Entretanto, a partir do momento em que vocês observarem o que acontece no exterior, vocês serão

confrontados com algum tipo de elemento sobre o qual eu não vou me alongar, vocês terão frente a vocês as
capacidades para sensibilidade total no nível do coração, para a compreensão de quem vocês são.

***

Pergunta: quando teremos que fazer essas escolhas?

Vocês entraram no período das tribulações, e isso por um período de dois anos, dois anos e meio, durante o
qual os eventos vão ocorrer no exterior de vocês, mas no interior de vocês.

Vocês serão confrontados com as suas próprias sombras, mas, também, com as sombras planetárias.
Convém, durante este período, fazer as escolhas, mas, também, fortalecer a sua Luz, crescer na Luz, crescer

em Verdade, crescer em Espírito.
Os potenciais espirituais estando inativos para a maior parte dos seres humanos vão, gradualmente e à medida

do seu reforço de Luz, desenvolver-se de novo, revelar-se de novo em sua total magnificência.
Vocês irão se tornar, realmente, seres multidimensionais e, isso, muito em breve, o que alguns de vocês já

são através da percepção ultrassensível dos outros mundos, das outras Dimensões.
A dúvida, caro irmão, faz parte do caminho.

Aquele que não duvida, que jamais faz perguntas, está no ego, na ilusão da certeza total da sua vida.
Alguns discípulos que estavam encarnados entre a fase da minha vida e a sua época manifestaram, de uma

forma ou outra, este período de dúvidas, independentemente da fé que os animasse.

***

Pergunta: neste período difícil, quem invocar para encontrar conforto?

A invocação é uma palavra significativa, a oração é uma palavra significativa, a meditação também é uma
palavra significativa.

É pedido, simplesmente, para estarem vivos, para estarem na vida, para estarem conscientes a cada minuto da
totalidade da Divindade que vocês são.

A partir daquele momento, todo ato feito é um ato correto.
Não pode ali haver, nesta situação, independentemente das dúvidas inerentes à condição humana e à condição
do seu aparelho intelectual e mental, não pode ali haver deslealdade ou farsa do que diz a sua alma, do que diz

a sua vida, mesmo se esse, e eu concordo, for um período extremamente difícil.
Portanto, a palavra invocação é um pouco forte.

Convém, simplesmente, estar vivendo e ir ao sentido da vida e ir ao sentido da expansão dos novos potenciais
do ser humano que vocês irão se tornar.

Ser si mesmo, estar lúcido e consciente a cada minuto que passa, não se deixar arrebatar pelo que
corresponde às emoções, pelo que corresponde às ideias, aos pensamentos, às formas, de qualquer modo

“divisões”.
A realidade da vida basta a ela mesma.

A realidade da ação, no momento mais oportuno, é, certamente, a coisa mais importante para permitir o pleno
florescimento do seu potencial de Divindade.

Permanecer lúcido.
Permanecer consciente no instante.

Abandonar toda a resistência e deixar realizar a vontade do Pai.

***



Pergunta: qual é ou qual será o seu papel nessas tribulações?

Eu irei intervir, cara amiga, cara irmã, apenas no final das tribulações.
Entretanto, a minha Presença irá se manifestar, a um dado momento ou outro, para cada alma no caminho,

pronta a fazer a escolha da Luz do Pai e do caminho Crístico.
Nisso, eu irei intervir, individualmente, neste período de tribulações.

O meu papel intervém, ele, bem depois do momento do fenômeno que vocês denominaram no seu mundo, o
fenômeno de Ascensão que está descrito no evangelho do meu Santo Irmão.

***

Pergunta: poderia definir ao que corresponde o seu tipo de energia?

Querida filha, querida irmã, eu sou a Via, eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Nesta frase única, eu assumo totalmente quem eu sou.

Aquele que quiser encontrar o caminho do Pai não pode passar senão por mim, não há alternativa.
Eu não falo, aí, das religiões que foram construídas com o meu nome.

Eu falo da ilustração do meu caminho, mas, também, do meu canal, em todos os sentidos do termo.
Há no meu Caminho, na minha Verdade, na minha Via, a mensagem final que conduz à Dimensão do Pai.

Considerar-se como uma criança, considerar-se como o Filho do Pai, aí se situa o caminho que eu mostrei, que
eu ilustrei.

Enquanto Rei deste planeta, convém mostrar o caminho que conduz ao Céu, ao Pai e às Dimensões que vocês
chamam de “superiores”.

Ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não se tornar, de novo, como uma criança.
Ninguém pode penetrar no reino do Pai sem passar por mim.

Quando eu digo “eu”, não se trata da minha presença encarnada, nem dos modelos construídos pelas
religiões, mas sim, evidentemente, de um modelo vibratório característico que denominamos ‘filiação’.

***

Pergunta: como você se situa em relação a Orionis?

Orionis é o Regente.
O Regente é aquele que organiza, que dirige um esquema evolutivo.

A minha encarnação e o meu sacrifício foram simplesmente destinados a lembrá-los da sua inspiração Divina e
a mostrar-lhes a Via e o Caminho, a Verdade e a Vida que eu sou.

Nisso, eu sou o intermediário, não de Melquizedeque, não da ordem de Orionis, não de qualquer igreja, mas eu
trabalho, no entanto, para a mesma Luz que é a Luz da Unidade, a Unidade do Pai, a Unidade da Luz.

Nisso, eu sou aquele que é o seu canal para o Pai.

***

Pergunta: Miguel nos disse que mencionando Almala, com a repetição dos três “a”, havia uma
ressonância vibratória direta com a sua energia. Existe algum nome que põe em ressonância

vibratória diretamente com você?

Querida irmã, querida filha, a vibração é extremamente importante.
Uma vibração formulada por um ser pleno de Luz e a vibração formulada por um ser pleno de sombra, leva

necessariamente à mesma vibração?
Portanto, no que se refere ao meu nome sagrado de Sananda, que foi utilizado em diferentes locais, assim

como o nome de Cristo que foi dado, essa palavra foi mudada.
Se vocês chamarem Cristo, será que Cristo se manifesta?

Se vocês invocarem Sananda, será que Sananda se manifesta?
Isso depende da sua afinidade vibratória.

Agora, esta lógica dos três “a” sempre foi fundamental no que se refere aos seres de Luz.
Mas com relação ao meu canal de Luz, eu proponho manter a denominação e a nomeação que é a origem

primordial do meu nome.



***

Pergunta: qual diferença você faz entre ser de Luz e canal de Luz?

Eu sou ser e canal de Luz.
Pelo meu canal, vocês acedem ao Pai.

Eu os guardo no caminho dos desvios que podem se manifestar, ligados às armadilhas do poder da alma uma
vez que elas forem reveladas.

O canal é o lugar pelo qual vocês devem passar para aceder a outra coisa, sem, necessariamente, passar pelo
ser que eu sou, mas pelo canal que eu represento.

***

Pergunta: qual ritual podemos utilizar para invocá-lo mais eficazmente?

A evolução da Luz, compreendam bem, não é a mesma de quando eu vim sobre a Terra.
Vocês estão, hoje, frente a vocês mesmos, frente ao que denominamos o seu próprio livre arbítrio, não que

vocês estejam livres, mas na sua própria escolha e, também, na sua própria mestria.
Os rituais, que foram preconcebidos da história da humanidade durante um passado extremamente recente,

digamos até o século XVI, que estavam ligados à religião muito fortemente, desintegraram-se.
Este afrouxamento e esta desintegração permitiram a manifestação de uma série de poderes diferentes da

Luz.
Foi também, necessário e obrigatório, para o homem entender que ele devia superar o conceito dos rituais, o

conceito das orações, o conceito das meditações para aceder ao coração a essência, para aceder à sua
essência central.

E isso com toda a lucidez, sem esforços específicos e sem rituais complicados.
Assim, mais do que nunca, é solicitado para abandonarem todos os rituais e se dirigirem, realmente, à
autenticidade do seu ser, porque, quando vocês estão centrados no seu coração, quando vocês estão

alinhados com a Dimensão do “eu sou”, com a Dimensão de Jeshua, vocês se tornam, vocês mesmos, este
ser divino de que falava que não tem necessidade de qualquer ritual, mas que é, simplesmente, o “eu sou”.

***

Pergunta: quais são as suas relações com a Intraterra?

Nós poderíamos chamar os seres da Intraterra, em todo caso para mim, de “guardas” que verificam, a cada
vez, as minhas idas e vindas, os meus retornos sobre este plano dimensional para entrar em contato com

alguns dos meus canais, com alguns dos meus médiuns.
Quando eu chego eu digo, realmente, aquilo que eu digo que eu sou, e não qualquer outra entidade que

chegaria de planos intermediários.
Portanto, eles são os guardiões, eles são os guardiões do plano dimensional.

***

Pergunta: durante a sua última encarnação você teve descendentes?

Evidentemente, eu tive descendentes, eu tive dois filhos.
Não podíamos ser Rabino, na época da minha encarnação, se não fôssemos casados.

E, evidentemente, que eu era.
Várias coisas foram profundamente distorcidas.

São dados históricos que apenas pouco tem a ver com o que vocês irão viver.

***

Assim, queridos amigos, será tempo de liberar o canal em que eu estou.
Permitam-me, queridos filhos, queridos irmãos e irmãs, dar-lhes todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

Eu os amo.



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

Mensagem do Bem Amado CRISTO no site francês:
http://autresdimensions.info/article447a.html
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09 de fevereiro de 2006

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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- Ensinamentos do Mestre da Luz -

 Meu Filho, o momento está próximo das revoluções eternas, aquelas que invadem a alma da certeza e da
demonstração da unidade do criado.

Cabe a você pôr fim aos erros deste mundo ao optar pelo novo mundo.
Esta Dimensão de experiência termina, permanecem apenas freios que lhe permitem subsistir além do que foi

requisitado pelo Criador.
Nesses dias, muitos movimentos vêm precipitar as convulsões do parto.

Este nascimento do homem ao anjo refere-se a muito poucos, mas, entretanto, mesmo aqueles que recusam
ou que não podem aceder a esse novo estado sentem as dores deste parto, porque a Terra as vive, o
fenômeno é, no entanto, coletivo e não mais individual, mesmo se referido somente a alguns indivíduos

predestinados ou instruídos para isso nesta vida final da Dimensão trina.

***

Cabe fazer eclodir e deixar viver somente o que deve perdurar nesta 5a. Dimensão.
Não é mais preciso prolongar um sistema já moribundo, é preciso, pelo contrário, deixá-lo terminar,

desaparecer, desfazer-se em suas próprias contradições.
Você se esqueceu das minhas palavras?: “o meu reino não é deste mundo”, o meu reino é aquele da Luz,
aquela que é sem forma e incriada que, no entanto, torna-se abundante neste reino terrestre corrompido.

***

Várias almas esperam recriar um paraíso que não pode existir sobre esta Terra no estado.
As novas regras de vida serão aquelas do Espírito e não da matéria.

Aquele que se preocupa em nutrir sua matéria não vai ver nascer, nele, o Espírito, aqueles que se preocupam
com esta matéria não vão ver a sacralização da nova matéria, mas irão semear, novamente, uma nova forma de

Dimensão trina por que tal é o caminho deles.
 A transformação desta Terra envolve escolhas pessoais e todas respeitáveis, somente poucas almas irão ver
o anjo, na Dimensão prometida, mas isso não é digno de ser nem julgado, nem contestado, pois a escolha das

almas é livre.

***

CRISTO - 20 de janeiro de 2007 - Autres Dimensions
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Apenas a visão idealista da multidão no caminho espera que a sua vontade seja feita independentemente da
vontade da Luz.

Isso é, agora, um ato de rebeldia e de vontade de ir a um espaço que não é aquele das Dimensões elevadas,
mas, meu Filho, a liberdade permanece e vai permanecer o presente dado pelo Criador...
Ninguém pode impor nada a alguém, ninguém pode desejar para aquele que não quiser.
A maior lição de humildade é essa: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.

***

Eu sou o guia infalível para mais alteridade, para mais autonomia e liberdade, a minha área é aquela da Graça
e não aquela das limitações inerentes às suas condições de vida no mundo da queda.

Esta experiência é aquela decidida pelos seus contratos muito antigos, mas, hoje, o contrato foi cumprido.
Livre, para a maioria, para refazer o caminho ou para reescrever os termos de um novo contrato, eu proponho o

fim do contrato e o retorno à Unidade, o retorno aos campos de experiências de pura Luz, os medrosos irão
recuar diante deste desconhecido que é, no entanto, o seu lar.

***

Somente aqueles que amarem realmente poderão seguir o meu caminho.
Ora, este caminho é liberdade e não apego.

Infortúnio aos profetas da desgraça que predizem dias felizes sobre esta Terra.
O reino não é aqui, mesmo sendo verdade que lhes foi atribuído, como tarefa, elevar esta Terra para a sua

sacralidade, a missão passa pelo abandono da crisálida que é o manto deste planeta.
Amigos e Irmãos na Luz, preparem os seus Templos Interiores, preparem-nos em Espírito e em Verdade,

porque eles devem estar livres de tudo o que é antigo, do que está corrompido.
Os seus Templos devem ser esvaziados dos ídolos que vocês imaginaram, eles devem ser como cristais

transparentes a fim de que nenhum entrave ou ligação os imobilize em um passado sombrio.
Vocês foram avisados, meus Amigos.

Cabe a vocês fixarem suas regras e seu futuro, mas saibam que nada poderá ser como foi durante tanto e tanto
tempo de iniquidade.

Sejam abençoados, sejam quais forem as suas escolhas atuais, pois vocês são Luz, mesmo se vocês
escolherem o outro lado oposto à Ascensão.  

Que a Paz esteja com vocês.

CRISTO
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Eu os saúdo e os abençoo, queridos Filhos, queridos Irmãos na humanidade.
Eu venho a vocês a fim de apaziguar, a fim de abençoar sua Divindade, sua Unidade e seu caminho da

Verdade, neste espaço sagrado da sua Terra, em seu espaço sagrado que é aquele de um momento tão
aguardado do seu planeta.

Bem amados Irmãos, bem amados Filhos, eu os saúdo, eu que toquei esta Terra há dois mil anos, eu que
sacrifiquei minha encarnação a fim de permitir a este planeta elevar-se para sua sacralidade.

Eu venho a vocês, hoje, neste momento abençoado, neste momento imediatamente anterior a um período
importante deste planeta.

Na realidade, dentro de alguns dias vocês irão viver e experimentar a totalidade da descida do Espírito, em
seus corpos, em suas mentes, em suas almas, a fim de preparar um fenômeno descrito por vários médiuns,

vários iluminados sobre este planeta, desde agora mais de vinte anos.
Esse processo que muitos chamaram de Ascensão é um processo que se aplica durante este ano tão

especial.

***

Cabe a vocês, hoje, mais do que nunca, encontrar sua Unidade, encontrar sua Unidade fundamental a fim de
permitir ao seu ser, em sua totalidade, preparar o fenômeno ascensional que vocês irão viver durante este

período abençoado e tão caro do Natal deste ano.
De fato, o Pai, em sua misericórdia, vai mudar com sua mão, com seu Sopro, com seu Espírito, as posições

dos planetas ao redor do Sol.
Vocês irão viver momentos inéditos, vocês irão viver momentos de grande influência ao nível do coração,
momentos de reconciliação, digamos, que vão permitir-lhes reintegrar sua Unidade primeira, reintegrar sua

conexão com a Fonte, sua conexão com o Pai e sua reconexão, evidentemente, com si mesmo.
Queridos Filhos, uma grande divulgação, uma grande apresentação deverá ser feita com estas palavras que eu

anuncio a vocês neste dia que antecede o dia de Pentecostes.

***

Cabe a vocês irradiar.
Cabe a vocês, hoje, mais do que nunca, esforçar-se para reencontrar sua Divindade, a fim de permitir à

totalidade do seu ser escapar aos condicionamentos que foram os seus, desde agora milhares e milhares de
anos.

Cabe a vocês desvencilhar-se de tudo o que impede de ir à sua Divindade, de tudo o que é resistência em
torno da Unidade.

Não vejam nos eventos exteriores, qualquer que seja a duração desses eventos, algo que seja duradouro, no
interior de vocês.

Quanto menos houver resistências, mais o caminho será fácil, mais será fácil para vocês passar o buraco da
agulha se vocês se desvencilharem do que não é vocês, se vocês de desvencilharem do que é obstáculo à

sua Divindade.
Não cabe mais a vocês sofrer, não cabe mais resistir à sua Divindade.

Através do seu ego, através da sua personalidade, vocês construíram, gradualmente e à medida de suas vidas,
uma série de obstáculos à Divindade.

CRISTO - 24 de Maio de 2007 - Autres Dimensions
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Em alguma parte, em sua Essência, permaneceu, em um canto, a promessa do retorno à Unidade.
O dia do retorno à Unidade se aproxima a grandes passos agora, estejam certos.

***

Cabe a mim, neste dia abençoado, anunciar-lhes o retorno à Unidade, cabe a mim, neste dia abençoado,
reforçá-los em sua Divindade, reforçá-los em sua essencialidade.

É inegável que o esforço a fazer é não resistir, que o esforço a fazer é acolher de braços abertos a Divindade
que chega para vocês, é festejar isso como reencontros, como um filho que reencontraria seu pai depois de ter

experimentado uma série de coisas, muito longe de casa.
O momento do retorno ao lar, agora, chegou.

Nesses tempos reduzidos que lhes resta agora a cumprir, é-lhes pedido, com insistência, para percorrer uma
ligeireza de caminho no interior do seu ser, qualquer que seja a gravidade do seu exterior.

Na realidade, a Terra, neste período de sacralização, abriga seres humanos que recusam, a maioria,
infelizmente, esta sacralização.

Cabe a vocês iluminar seus Irmãos na humanidade.
Cabe a vocês irradiar este Amor que os habita, irradiar a Divindade que será sua nos próximos dias, a fim de

que um máximo de seus Irmãos e Irmãs possa aceder a esta Dimensão nova que estará aí, sem dúvida, no fim
deste ano.

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu estou com vocês por toda Eternidade, eu estou no seu coração,
eu estou em suas células, eu estou no seu Espírito porque este é o meu destino e este é, também, o seu

destino.

***

Nesses dias abençoados, cabe a vocês desengajar-se de tudo o que não é vocês, da ilusão da sua
personalidade, desengajar-se, também, das doenças que os atravancam, que os impedem de aceder à total

luminescência do ser que vocês são.
A doença não tem mais andamento, a doença não existe mais para aqueles que olham o Pai direto nos olhos.
Aqueles que acolhem a minha Presença em seu ser não podem mais apresentar esta ilusão da sombra e da

doença.
É de sua responsabilidade, hoje, atenuar seus sofrimentos, estreitando sua personalidade.

É de sua responsabilidade, hoje, encontrar o caminho da Unidade e deixar fusionar em vocês a Luz do Espírito,
aquela que lhes permite, estejam certos, ser, um a um, chamados em meio à Luz e acompanhar essa

maravilhosa embarcação que é a sua Terra, que é a nossa Terra, para um futuro glorioso, para um futuro
radiante onde a sombra não existe mais, onde a divisão não existe mais, onde tudo é apenas Alegria, onde tudo

é apenas beleza, onde tudo é apenas transparência e impermanência.

***

Queridos Filhos, eu lhes prometo que nesses tempos abençoados, a hora da libertação do sofrimento, enfim,
soou.

Ele se apaga a grandes passos na condição de que vocês nada façam para retê-lo, na condição de que vocês
abram, totalmente, o seu coração e o seu Espírito para a totalidade da Divindade que vocês são.

Convém, nisso, abandonar os jogos estéreis da divisão, do olhar lançado com depreciação uns sobre os
outros, do olhar lançado sobre os outros sem Amor, que tem sido o de vocês em sua experiência de vida de 3ª

Dimensão e que convém, hoje, superar totalmente, à Luz da Divindade, à Luz da Unidade.
É extremamente importante, hoje, divulgarem essas palavras, meus Filhos.

A Luz se revela neste final de ano.
A Luz total não permite mais que a sombra venha macular seus corpos, venha macular a Terra.

Um mundo de Luz sem fim é-lhes prometido, um mundo de Luz sem divisão é-lhes, assim, acessível.
Cabe a vocês irradiar esta promessa que eu faço a vocês, neste dia, para transmitir, a todo ser que vocês

atraírem, pelo silêncio, pelo olhar, pela palavra, pelo contato ou pelo pensamento, esta energia da Divindade
que está chegando, esta energia da Divindade que não encontra mais resistência, esta energia da Divindade

que se instala na perenidade, esta energia da Divindade que é Luz eterna, Luz criadora, Luz que vocês chamam
de 5ª Dimensão.

***



Esta 5ª Dimensão tão aguardada por alguns, tão temida por outros, chega a vocês em uma escala que ninguém
pode infringir, que ninguém pode eliminar, que ninguém pode remover.

Assim decidiu o Pai para o bem-estar da sua humanidade, para o bem-estar da vida, para o bem-estar da Luz,
para o bem-estar da Divindade, e para acessar todos esses parâmetros em uma outra dimensão, em uma

dimensão elevada onde a sombra, eu repito, não tem mais lugar.
Queridos Filhos, como eu dizia durante a minha vida, vão anunciar a boa nova: a sacralização do planeta e dos
seres que a desejarem foi traçada para uma data que não pode ser alterada, para uma data que foi fixada

porque tal é a vontade do Pai.
Pertence a vocês, doravante, durante os tempos que os separam desta Ascensão, desligar-se, ainda uma vez,

de tudo o que não é vocês: das suas sombras, das suas doenças, dos seus apegos.
Convêm a vocês reencontrarem-se vocês mesmos, frente a vocês mesmos, frente à Luz que vocês são.
Vocês são Luz desde toda a Eternidade e vocês irão revelar, em vocês, esta Luz que a experiência da

encarnação afastou de vocês.
Queridos Filhos, anunciem a palavra e, sobretudo, irradiem, irradiem isso ao redor de vocês.

***

Que a Paz esteja com vocês, queridos Filhos, sejam Luz, sejam Unidade.
Eu transmito a minha Paz a vocês.

Sejam os embaixadores da minha Paz, sejam os embaixadores do meu Amor, sejam a Paz, se vocês bem o
quiserem.

No que se refere a esse processo que eu lhes anunciei neste dia abençoado, eu quero muito prosseguir, se
suas perguntas forem referentes a esse processo.

***

Pergunta: poderia nos falar dos agrupamentos, das reuniões e do período dos ‘3 dias’?

Os períodos de agrupamento ocorrerão depois deste período ascensional, depois dessa grande tribulação.
Os ‘3 dias’ correspondem, presumivelmente, a este período ascensional de mudança de localização planetária.

Isso ocorre.
Vocês terão mais informações, como isso já foi dito em várias ocasiões, por muitas entidades de Luz sobre

este planeta.
Minha Mãe irá se dirigir a vocês, a cada um de vocês, pessoalmente, para dizer-lhes: “mantenham-se prontos, a

hora do Senhor está aí”.
Vocês serão notificados, individual, pessoal e coletivamente, pela minha Mãe, setenta e duas horas antes do

período.

***

Pergunta: o que será conveniente fazer durante esses ‘3 dias’?

Isso será revelado naquele momento.
A coisa mais importante não é se projetar nesses ‘3 dias’, não é se projetar nesse basculamento importante,

mas preparar este evento da mesma maneira que se prepara um aniversário, uma data importante, muito tempo
antes, certificando-se de que a festa seja perfeita.

Para isso, convém fazer a limpeza no interior de vocês, tratar do que não foi resolvido.

 Quais são os apegos que ainda animam sua alma?
Quais são os medos que ainda animam sua alma?

E encontrar os meios, através da certeza da Luz, através da certeza do meu Amor e daquele do Pai, da sua
Divindade.

Gradualmente e à medida que vocês acolherem sua Divindade, e somente isso, o trabalho das últimas
resistências far-se-á.

***

Pergunta: seremos ajudados pelos nossos Irmãos da Intraterra e da Extraterra?



Evidentemente.
Vários acontecimentos vão ocorrer.

Anunciamos para vocês a presença dos seus Irmãos do espaço e da Intraterra.
Esta revelação será feita de maneira abrupta durante seu verão (inverno, no hemisfério sul).

Vários fenômenos serão vistos, ouvidos e claramente identificados.

***

Pergunta: a oração é essencial?

Para aqueles que creem na oração, a oração do coração é essencial.
Mas quando eu falo de alinhamento e de olhar para o interior é já um ato de oração, evidentemente.

Se vocês têm necessidade de colocar palavras para voltar seu olhar para o interior, sua Essência para a
interioridade, então empreguem as palavras, quaisquer que sejam, qualquer que seja o idioma.

O importante é o processo da consciência que se volta para a interioridade, para as modificações que estão
prestes a chegar a seus seres, para esta elevação vibratória das suas células, dos seus átomos.

Somente isso deve estar no primeiro plano da sua evolução.

***

Pergunta: alguns já ascensionaram?

O fenômeno ascensional, querida alma, é um processo que alguns de vocês não podem se aproximar.
Trata-se do que poderíamos denominar, de algum modo, uma “pequena morte”, como o processo que

antecede o fenômeno que vocês chamam de “saída fora do corpo” onde todas as referências se embaralham,
onde o exterior não existe mais, onde uma intensa sensação de aspiração ocorre e onde alguma coisa sai de

alguma coisa, comparável, efetivamente, ao processo de ascensão, mas acompanhado, não de um medo, mas
de uma grande Alegria, de uma explosão da Luz, de uma intensa radiação.
Isso não corresponde a processos que vocês puderam, já, experimentar.

É um processo extremamente novo que se refere, para a maioria dos seres humanos encarnados, a um
processo que jamais foi vivenciado.

Eu especifico que esse processo é perfeitamente natural, a partir do momento em que vocês tiverem limpado
seu interior.

A partir do momento em que não há mais resistências, a partir do momento em que há a certeza da sua
Divindade, da sua Unidade fundamental, não pode ali haver medo.

Apenas pode haver abertura, aceitação e ascensão.

***

Pergunta: você pode nos ajudar a superar esses medos e esses apegos?

O trabalho que deve ser feito é um trabalho pessoal interior.
Evidentemente, vocês serão ajudados pela elevação vibratória que já está aí.
Evidentemente, é-lhes concedido ter esse olhar interior com mais facilidade.

Isso é uma ajuda constante fornecida pelos Irmãos e Irmãs da Intraterra, mas também da Extraterra.
É importante deixar a vibração invadi-los.

Ela deve se tornar vocês.
Vocês devem se tornar esta vibração, esta Unidade porque é a vibração da Fonte que penetra em vocês, de

hoje em diante.
Não há trabalho no sentido intelectual.

Eu bem disse que se tratava de soltar as resistências.
Que se tratava de aumentar em Luz, de aumentar em vibrações, de aumentar em irradiações.

Nisso, tudo o que vocês doarem aos seus Irmãos e Irmãs ser-lhes-á restituído cem vezes, como eu já havia
anunciado.

Irradiem, doem este Amor, esta Luz e esta vibração, e seu interior iluminar-se-á.
Vocês não têm necessidade de se debruçar sobre seus medos existentes.

Vocês não têm necessidade de analisar intelectualmente quais são as resistências que estão em vocês.



Essas resistências irão desaparecer diante do seu trabalho de Luz.
Então, irradiem, transmitam suas bênçãos pela palavra, pelo silêncio, pelo gesto, pela oração, pela presença,

simplesmente.
Contentem-se em emitir esta vibração cada vez mais e seu interior iluminar-se-á.

***

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu vou, agora, deixá-los e eu peço a vocês, com insistência, para
fazer passar a minha vibração a cada ser, por qualquer meio colocado à sua disposição.

Eu transmito minhas bênçãos a vocês.
Sejam abençoados.

Eu os amo e eu estou com vocês.

************
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Queridos Irmãos da minha humanidade terrestre, eis que eu venho na hora da Verdade, mas, o que é a
Verdade?

Um conceito?
Uma intuição?

Um sentimento?
A Verdade é o que é.

O que é, é o Amor infinito de toda vida.
Sem Verdade o mundo não é possível, a criação não é possível, o futuro não é possível.

Em cada um de vocês flui a Verdade, o Amor.
 Somente as vestimentas assumidas durante suas múltiplas peregrinações são um freio ao aparecimento do

seu Ser de Verdade.
Este, quando ele aparece, torna-se sua vestimenta de Luz, sua vestimenta de Transcendência.

Em momento algum lhes é possível vesti-la enquanto a menor medida de julgamento, tanto para vocês
mesmos, como para com a criação, habitá-los.

***

E, no entanto, eu lhes garanto que tudo já está presente em vocês desde toda Eternidade, que tudo já está
pronto para iluminar sua vida e todas as vidas que estão ao seu redor.

Somente o jogo da sua dimensão os impede de revelar e de desvendar sua luminescência.
Seu sentimento, mesmo o mais justo, não é a Verdade, mas permanece sua verdade e cada um apresenta a

verdade que ele defende ou justifica.

***

O Amor da Verdade é a Verdade do Amor.
Esta Verdade é a pulsação dos universos, o elo e o aglutinante de qualquer vida e, no entanto, ela é Liberdade,

ela não conhece qualquer vínculo.
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Vocês compreendem isso?
O aglutinante de qualquer vida está na ausência de outro vínculo senão com sua Divindade única.

Paradoxo, dirão vocês?
Não.

Sua mestria é a rendição, sua mestria é o abandono à lei do Amor, o abandono à vontade da Luz e da Verdade
em vocês.

***

Ô, o quanto é difícil tornar-se de novo como uma criança, sem preconceito, sem outro apego que o Amor de
toda vida.

Isso foi difícil, por isso que estou eu aqui, agora, com meus Anjos e minha Espada da Verdade para libertá-los,
se, contudo, vocês derem todo o espaço no seu coração para mim.

Estão aí o momento do Fogo e o momento da Luz azul, aquela que vem do centro do seu universo, lá onde
queima o coração ardente dos Serafim.

A Fonte de Cristal está a caminho do seu coração, a caminho da nossa Terra.
O momento dos reencontros, o momento da minha Graça, enfim, chegou.

***

Vocês que tanto suplicaram e rezaram para o meu Divino Coração retornar, vocês que aumentaram tanto assim
sua Vibrância, eu respondo ao apelo, eu respondo, também, e, sobretudo, àqueles que ainda não me

conhecem, àqueles que estão perdidos e que, no entanto, aguardam tanto por mim.
Eu venho revelar seu CRISTO, eu venho consolá-los, regá-los em sua FONTE, que é também a minha, aquele

que, durante a minha Passagem, eu nomeei ABBA, que vocês irão nomear, também, ABBA.

***

O momento do nosso reencontro está aí, não tenham medo, eu venho como Amigo, eu venho cortar os últimos
laços que os mantiveram prisioneiros dos seus medos e das limitações da encarnação.

A libertação que eu faço é um ato de Amor infinito, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Graça, porque
vocês são isso.

***

Vocês são maiores do que o maior dos seus sonhos, vocês são mais luminosos do que o mais brilhante dos
sóis, vocês são Amor para além de suas verdades limitadas.

Sua Unidade está aí.
Ela se revela nesta subida vibratória sem precedentes que vocês vivem atualmente, e que não poderá nunca

mais descer de novo ou se tornar mais pesada, porque ABBA decidiu assim.
O momento da Verdade foi anunciado pelos meus Anjos de Luz e pelo Manto Azul de Luz que vai recobrir sua

Terra e seus ombros.

***

Vocês aceitam a minha Graça?
Vocês aceitam a Verdade da sua Luz?

Vocês aceitam entrar na Verdade?
Sim, eu o sei, os tempos que chegam são majestosos e solenes.

Vocês aceitam confiar a mim os seus medos, os seus limites, a fim de que eu os queime em meu Coração?
Vocês aceitam evoluir?

Vocês aceitam se tornar meus sóis?

***



O momento da sua abertura soou, as Trombetas se preparam para soar, uma revolução está em andamento,
ela se precipita para dar às suas vidas seu sentido o mais nobre, o mais elevado.

***

Sejam abençoados, queridos Irmãos, por responder ao meu Apelo, sejam abençoados por abrir o seu Templo
à minha Presença.

Eu os amo e eu abençoo vocês.
CRISTO

************
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Bem amados Irmãos em encarnação, a minha vinda, na Glória, está se aproximando do seu planeta.
O “Eu sou” vem despertar a sua Luz.

Eu venho com os meus Anjos para abrir as portas da sua alma, os meus Anjos do Senhor chegando,
doravante, a vocês.

***

Vocês estão em evolução, vocês estão em expansão, vocês são despertados, esta Luz Vibração vem tocar e
ativar seus campos vibratórios de 3ª Dimensão.

Ela vem ativar e fusionar seu ser Etéreo com a Luz central.
Esta Luz azul que alguns percebem e vivem como um grande Fogo é a Vibração do Sol Central, esta Vibração
ativada desde 23 anos chega, finalmente, à sua maturação e totalidade, ela pode, enfim, abrir as últimas portas

que bloqueavam a entrada ao seu Templo Interior.

***

Meus bem amados, esta Vibração veiculada, portada em majestade por MARIA e por MIGUEL, foi chamada,
no meu tempo, de “Manto da Compaixão”.

Ela é a Vibração que antecipa a passagem da Tocha de MIGUEL para URIEL, a Vibração que provoca a
Reversão, a ignição do seu veículo ascensional e, sobretudo, o fim das ilusões, o fim das mistificações.

***

Almas abençoadas, vigiem e orem, tenham-se prontos, soltem os jogos da ilusão, os jogos exteriores a vocês
mesmos, os jogos estéreis que os afastam da sua realidade.

 Sua realidade é Unidade, sua realidade é Amor, sua realidade é Vibrância e Leveza.
O tempo dos sofrimentos, realmente, terminou para dar lugar à experiência.
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Vocês me amam?
Vocês amam nosso Pai?

Vocês nos amam o suficiente a fim de voltarem para nós?

***

Não é mais tempo de olhar para trás, não é mais tempo de percorrer o tempo, de seguir e de reagir ao que
acontece no exterior de vocês.

É hora de liquidar suas contas, que elas sejam devedoras ou credoras, porque vocês irão mudar, muito em
breve, de tipo de conta.

Suas novas contas serão infinitas porque regidas pela doação e pela oferenda, e não mais submetidas a
reações sem fim das suas ações, porque não haverá mais lugar para a reação.

***

Apenas irá persistir a Ação da Graça que é oração e Comunhão permanente com a FONTE.
A Luz será muito diferente da pálida cópia que vocês observam a partir da superfície do seu planeta.

É-lhes preciso aceitar que o lugar onde vocês vivem, desde tanto tempo, é apenas às avessas da verdadeira
Vida onde a sombra a disputa com a Luz, ao passo que, na vida no local, apenas existe a Luz que reina sem

divisão alguma.

***

Os seus sonhos, o mais inusitados, são apenas um pálido reflexo da Verdade, algumas de suas experiências,
as mais vibrantes e as mais intensas, são apenas a sombra da Verdade.

Minhas muito queridas almas, vocês são a alvorada de um grande dia, esse grande dia que verá as barreiras
entre todos os seus Irmãos cair, entre todos os reinos, esvaecer-se.

Como foi dito, “o leão irá comer ao lado das ovelhas”.

***

Eis, meus Irmãos na humanidade, o que eu gostaria de dizer-lhes e de Vibrar com vocês.

Sejam abençoados e agradecidos pela sua escuta.

************
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Colocar o instante fora do tempo, para tocar a imensidão. Parar a marcha para encontrar a essência do não. Eis
a chave que permite encontrar a Unidade: em seu estado dual de beleza visível, pela exteriorização de si
mesmo. Isto não poderia ser se fosse a essência. A experiência da vida encarnada é um meio sublime de
multiplicar a Unidade, mas a unidade, gradualmente descendo em vibrações encarnatórias, vem a perder a
natureza essencial da Unidade.

Assim vem o momento ou soa a hora do retorno para casa. 
Assim vai a roda das encarnações: experiências, fluxo e refluxo de emoções, paixões, desejos. Nada
censurável ou louvável, simples jogo da vida, jogo do amor. Mas, ao jogar, vocês esquecem o objetivo que é a
experiência e tornam-se peões. Para aqueles que querem jogar, a multiplicação das unidades conduz também
à divisão e a subtração. Mas vem sempre um momento em que a partida termina para aqueles que decidem
despertar e se despertar para reencontrar sua essência, retornar à sua fonte, desligar-se do Eu para voltar ao
UM.

Meus queridos companheiros de Unidade, eu sou a Luz do mundo, como vocês o são também. Vocês
chegaram a uma encruzilhada de seus jogos e de suas experiências.  Eu lhes peço para escolher sua
realidade, suas condições.  Tudo está pronto para retornar ao centro ou para se distanciar ainda mais de sua
essencialidade. Cabe a vocês depositarem as areias do tempo por alguns instantes a fim de olhar: quem são
vocês? O que vocês querem? O que quer seu coração?

É tempo de fazer e colocar suas escolhas.
Vocês são, meus amigos em Unidade, inteiramente livres. Absolutamente nada irá julgá-los, absolutamente
nada irá condená-los, apenas alguns pequenos “eus” os farão crer nisso.
O Pai é Amor, vocês são Amor, de toda Eternidade.
O karma é uma lei, eu substituí essa lei de ação/reação pela Lei da Graça.

Meu sacrifício é a realeza de suas vidas. Vocês aceitarão o presente de minha doação?
Se sim, sejam bem-vindos, sejam abençoados.
Se vocês recusam, sejam abençoados igualmente.

Sua chama de vida não pode ser destruída, ela pode somente dar essa ilusão no jogo dos outros.  Nada do
que foi criado ou do que se criou pode se perder, tudo se transforma, tudo evolui de vida em vida, de vibração
em vibração. Um sol que morre a uma manifestação move-se a uma outra manifestação invisível à anterior.
Assim acontecerá em suas vidas, seus sopros, suas esperanças.
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Somente permanece imutável a Fonte de onde vocês vêm, a Fonte para onde vocês retornam.  Sua
encarnação é uma escarnação (excarnation) da Fonte. Aquela que permanece contudo na esperança de seu
eterno sopro e de seu retorno, ela extrai em sua pulsação e sua radiância a lembrança de vocês, a esperança
de vocês.

Queridos amados amigos, vocês são o sal do mundo, vocês são o sorriso do Pai, vocês são os peregrinos da
Eternidade. Como unidades indissociáveis da Unidade, vocês não podem se bater, vocês não podem se
confrontar ou se afrontar.

Como o único poderia afrontar o único? Eu lhes coloco a questão.
Fazer o jogo da oposição da contradição é um sonho do mental, um sonho do sonho da divisão.
Vocês são preciosos, em vocês flui a semente do Pai, a alma do mundo e da criação.

Tudo é vibração: o olhar que você coloca, a palavra que você emite, a carícia que você faz, o cuidado que você
dá. Teu ser inteiro é vibração. A vibração não pode crescer ou morrer, não há lugar para o repouso, não há
lugar para o entre lugares, tudo é movimento na vibração. Os universos são vibração e a luz de todas as
dimensões é vibração.

Tudo em seu ser é vibração, que vem da Fonte e retorna à Fonte. Somente o tempo que você leva para
alcançar o ponto de junção entre o distanciamento e o retorno é importante, pois esse ponto crucial é o lugar de
seu retorno da Sombra à Luz. Assim é seu caminho de vibração. Teu retorno à Fonte é unicamente função
desse instante mágico, o momento em que sua alma sedenta de Luz decide retornar para a Fonte que é ela
mesma.

Nesse momento tudo é duplo e se duplica, se espalha diante de sua consciência em tumulto.  Esse momento
tão esperado, desejado, buscado, e às vezes fugidio, se chama Amor.  O Amor é o lugar de todas as
reversões, o lugar onde a vibração para sua retração para retornar na expansão. Essa dilatação é o reencontro
com a Luz. Então seu caminho de volta começou.
O olhar que você traz sobre esse caminho pode fazê-lo crer que ele é pavimentado de rosas ou de espinhos,
ele é curto ou longo, mas apenas o olhar que você aí coloca, apenas sua capacidade de aceitar totalmente sua
essência que é Amor vai orientar a direção de sua expansão.

Será você um anjo? Uma estrela? Um deus? Tudo é possível, tudo é examinável. Apenas a qualidade de sua
radiância entra em conta. Se sua alma deixa isso se fazer, se seu espírito se solta, então você voltará a sua
matriz, em sua ascensão, você reencontrará a Fonte, a fonte de cristal, você se fundirá em sua realidade
essencial, você se tornará a vibração, aquela onde nascem e morrem os mundos e os universos, aquela onde
o amor e a Luz se conjugam a todos os tempos ao mesmo tempo.  Então, peregrino da Eternidade, você
retornará enfim à vida, àquela que é Una, que não pode senão se expandir, que não pode ser senão doação,
alento e fala do eterno infinito.

Nessa nova vibração, sua Totalidade desposará a Eternidade, teu Infinito  desposará o Indefinido, milhares de
anjos cantarão seu retorno, cada um dos átomos de seu ser cruzará o limiar quântico da dualidade. Você rirá de
seu ser enfim reconhecido, você rirá do caminho percorrido, você rirá de seus irmãos, não de escárnio, mas
um rir que não julga, um rir que ama. Nesse momento você será o Pai, a Lua, o Sol. Sua vibração atingirá o
coração dos universos, você estará em toda parte  ao mesmo tempo e em todos os tempos simultaneamente.
Na aurora dos dias, eu estava ao seu lado. Na noite de suas vidas eu estou com você, te apoiando em minha
vibração.  Hoje você se torna você, e então eu, pois eu lhe deixo o lugar.
Eu te amo e te abençoo.
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Meus Bem amados, eu venho a vocês para conversar sobre a Paz.

Muitas vezes, em minha vida, eu disse àqueles que se aproximavam: “Eu lhes dou minha Paz”. Ora,
essa Paz que eu dava sem restrição é a Paz da alma, aquela que extingue a sede ligada à noite da encarnação.
Ninguém pode transmiti-la tanto quanto eu, ela é reconexão, ela é Amor e Verdade, ela vem abrasar a alma de
um fogo que preenche, de um fogo que não queima, mas que fará com que a alma tocada jamais tenha sede,
ela não conhecerá mais a noite, ela viverá por e para a Luz.

É essa Paz que hoje eu venho lhes trazer, com meus anjos, com Maria e Miguel, com as Milícias Celestes e
seus amigos do Intraterra.

Compreendam que nada neste mundo pode lhes trazer a Paz.Nenhuma satisfação,
nenhuma oração, nenhuma meditação, nenhum despertar pode rivalizar com essa Paz. É a que meus santos e
outros santos experimentaram, que têm, por suas vidas, ilustrado essa Paz. Quando ela os tocar, em sua vez,
nada mais poderá alcançá-los, nada mais poderá ficar na sombra. Ela é a garantia de sua ressurreição
ascencional a vir.

Este será um estado de ser perfeito onde, em permanência, vocês estarão em Amor, para vocês, para mim,
para toda a criação e é claro sobretudo para o Pai.

Sua Paz será o motor de sua ascensão. Ela guiará seus passos, como a verdade de que vos falei. Será um
estado de radiância permanente de sua Unidade e de sua Divindade.

Nessa vibração vocês serão Luz, vocês serão eu, eu serei vocês. Vocês queimarão de Amor,
vocês se consumirão sem queimar, vocês experimentarão em seus seres de carne
o efeito da Luz e da Unidade em suas células, e sobretudo em seus corações.
Vocês abrirão então as comportas de seu ser real, seu mental não poderá mais interferir, nem suas emoções,
não mais. Só restará a emoção última que conduz à sua essência.

Vocês serão como crianças que descobrem uma coisa inédita que sua esperança, a mais louca, não poderia
conceber. Vocês sentirão a vida fluir em vocês, vocês serão a fonte e a água que brota a qual seus irmãos
poderão vir beber.

Vocês poderão então, apenas por sua presença em Paz, contaminar gradualmente aqueles dos seus irmãos
que lutam para deixar verter-se a sede de mim. Nada de mais essencial pode lhes chegar.

Para isso a palavra mestre é Confiança: confiança em vocês, confiança na vida, confiança sobretudo em nós e
em nosso Pai comum.
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A Graça é um momento sublime na vida de uma alma, é o retorno para casa, é o fim da divisão, o fim dos
sofrimentos, o fim das interrogações, o fim das lutas, a abertura à verdadeira dimensão de Luz.

Como quando alguns entre vocês têm deixado seus corpos para reencontrar a Luz, exceto que, no caso
presente, vocês estarão em seus corpos e ele se iluminará do interior, sua radiância será visível, seu efeito
será evidente.

Vivendo essa Paz que eu lhes prometo, vocês chegarão a viver em Unidade. Vocês estarão em comunhão
comigo e com todos aqueles que vivem nos reinos da Luz.

Vivendo essa Paz que eu lhes darei, vocês tremerão, vossas peles emitirão perfumes desconhecidos para
vocês, seu amor englobará o universo, o átomo.

Vocês poderão ser lavados de tudo o que não é vocês na Luz, tudo o que não é vocês na Unidade. Vosso
caminho é esse, agora, ele os leva para casa, se vocês o quiserem do fundo de suas almas.

Como acolher essa Paz, vocês me perguntam? Simplesmente sendo simples,
estando abertos e dizendo “Sim” à minha presença em vocês, “Sim” à
Luz, “Sim” ao fim das experiências de ilusão da dualidade.

Aceitando não mais colocar um olhar de dualidade, aceitando cessar suas lutas e seus combates, mesmo
aqueles pela Luz.

Compreendam bem e aceitem minhas palavras.

Eu venho em Majestade livrá-los de suas correntes, livrá-los de seus apegos, abrir seus olhos, queimá-los no
coração com meu selo, se tal é realmente sua aspiração e se vocês me dão seu consentimento.

Meus bem amados, eu sou Cristo, rei do Amor e eu já havia dito que eu retornaria, armado de uma espada de
justiça e verdade. Meu braço armado não é para dividi-los ou julgá-los, mas para acolher todos aqueles que
quiserem minha Paz.

Estejam prontos, estejam unidos, estejam em esperança.

Eu os amo, eu os abençoo.

Minha primeira efusão de Paz virá agora em menos de duas semanas de seu tempo terrestre, não fiquem
atentos a datas, pois “ninguém conhece a data, nem a hora” exatas enquanto os tempos não
estavam consumados. Ora eles estão consumados e nós podemos agora, de nossos planos de Luz, contar em
seu tempo terrestre, o tempo que nos separa desses instantes de reencontros.

Paz, Paz, Paz.
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Meus bem amados, eis a minha Paz. Venho hoje para lhes falar sobre a Luz. 
De fato o que é a Luz? De qual luz vocês falam quando buscam a Luz? É a luz do dia, a do sol ou ainda aquela
captada em sua tela interior enquanto vocês meditam?

A Luz espiritual é outra, ela não aparece a esta dimensão em que vocês vivem, ela pertence ao reino dos Céus.
Ela está em seu mundo de terceira dimensão, como o aglutinante invisível de toda vida. Ela brilha tal qual a luz
de um templo, escondida dos olhos exteriores, escondida e velada enquanto ela não se torna o objetivo da
própria busca.

Ela é também Vibração (mas não vibração de ondas ou de corpúsculos como dizem os físicos), ela é Vibração
de Amor, um imã que atrai e irradia ao mesmo tempo. Ela é o meio de seu retorno à Unidade. Muitos místicos
que a têm visto não retornam ilesos. Muitos seres humanos, hoje, a tem visto e sido transformados além de
tudo o que era concebível.

Essa Luz é capaz de modificar totalmente um universo. Quando ela é manifestada e revelada, ela é ainda
onipresente, mas só o fato de revelá-la a torna eficiente. Para vocês, meus bem amados, a única maneira de
revelá-la é utilizar a doçura de sua consciência, o amor de sua alma, para que ela possa florescer em seu
interior, em seu coração. E o que pode, melhor do que eu, iluminar sua lâmpada, “ eu que sou a Luz do
mundo”?

Meu fogo é o sopro que pode abrir as comportas da Luz em vocês. Para isso é necessário aceitar
que “eu sou” os inunde de sua Graça. É necessário assimilar e viver o Amor, pois o Amor é Luz. Enquanto
que seu amor não gera luz, esse amor vem de seus apegos somente, pois quando seu amor for em verdade
então os banhará na Luz que é Vibração.

A Luz em que vibra o Amor é diferente da luz de seus dias. Não esqueçam nunca que existir em seu mundo
significa realmente, ter-se fora da Verdade e da Vida. E, quanto, nestes dias, é essencial fazer vir, fazer
penetrar a Luz na sombra da vida humana pois só ela pode transmutar, comungar com os medos e as
dualidades da vida.
Vocês estão sozinhos para realizar isso? Não.
Certamente vocês estão sozinhos para fazer a escolha da Sombra ou da Luz mas, uma vez feita a escolha,
então meus seres do fogo virão iluminar a chama de seu templo.Vocês não estão jamais sozinhos quando
sua alma decidiu unir-se à Verdade. E nesses dias benditos que estão aí, a Luz é proposta ao conjunto das
vidas. À Gaia, em sua globalidade, é proposta uma explosão da verdadeira Luz.

Qual escolha vocês farão meus bem amados? Vocês são, muitos, hoje mais do que antes, livres em suas
escolhas. E como eu quero lhes dizer “vinde a mim”. Como todos os seres que os rodeiam desejam
ardentemente levá-los de volta para casa, de volta para sua luz, para ver brilhar o que vocês são, para ver todas
as suas luzes nascerem novamente em suas consciências. Esse espetáculo é o mais belo que o Pai
poderia oferecer a suas criaturas: esse momento sublime da revelação, instante em que, ao mesmo
tempo, o Amor, a Luz, a Verdade estão presentes em vocês como na aurora de toda criação. Quanta
Graça, nesse momento. Quanta magnificência à qual eu me regozijo.

Meus bem amados, eu sou seu pastor, eu sou o guardião de seus dias e suas noites. Eu gostaria que, juntos,
festejássemos a ascensão de Gaia, juntos, cantássemos o canto da vida, o canto de seu retorno à Unidade. O
fim do medo, da dualidade, das experiências para aqueles que o querem, para aqueles que o esperam, para
aqueles que estão prontos.
Mas quem está pronto? Todos e todas, é claro.

Não é mais tempo de acreditar em seus erros passados e em seus efeitos nefastos sobre vocês. Não é mais
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tempo de acreditar que o medo ainda possa impedir sua Luz de viver. Eu lhes asseguro que, se vocês se
voltam para mim, nada mais do exterior poderá impedi-los de viver na Luz. Somente os espíritos contrários à
Luz quererão fazê-los acreditar que vocês ainda estão acorrentados aos esquemas obsoletos. Somente seus
apegos à sociedade quererão confiná-los nos modelos sociais ultrapassados.
Como há dois mil anos, eu lhes disse: “Deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me”.
Vocês o farão? Responderão ao meu chamado? Escutarão minha voz?
Verão minha luz? Abrirão a mim as portas de seu coração ou ficarão surdos a tudo o que os confina em seus
medos, em seus sofrimentos?
Eu não posso ir ao encontro de sua escolha, mas ousem abrir os olhos e o coração. Eu sou seu amigo,
ninguém além de mim os conhece tão intimamente e pessoalmente. Ninguém além de mim os quer tão bem,
exceto vocês mesmos quando vocês aceitam não mais ver como seres limitados, incompletos, sozinhos em
sofrimento.

Meus bem amados, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a Luz, eu lhes dou minha benção.
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Meus bem amados, eu venho com Amor para lhes confirmar que a Vibração é Amor, a Vibração é Luz, a
Vibração é Verdade. Toda Vibração que vocês emitem com o Coração é capaz de realmente transformar o
mundo, senão meu sacrifício e minha crucificação teriam sido em vão. O que pensar daqueles, dentre seus
irmãos, que afirmam que a Vibração não pode mudar as coisas?

Aqueles que dizem que a Vibração emitida pelo Coração não é preparação para lutar contra a sombra e contra
a fatalidade de suas vidas? Aqueles de seus irmãos que dizem isso perderam a fé, aquela que move
montanhas.
A fé é o motor da Vibração de seu Coração, é ela que move montanhas, mas com a Vibração do Amor ela é
muito mais, é a força que criou os universos.
Não crer nela, considerar essa força como qualquer outra força, compará-la às outras forças, é um ato de
pouca fé e falta de Amor. Aquele que vive o Amor torna-se o farol de toda vida, ele transcende pela
radiação seu entorno, mas também a qualidade do sol e de todos os planetas.

Tudo está interligado, tudo é interdependente, nada pode existir sem a radiância do Amor. Se vocês duvidam
disso, como vocês farão para vir a mim? Como vocês farão para mudar de Vibração? Como vocês poderão
amar seus irmãos? Como, mesmo, vocês poderão amar a si próprios?

Não há regras aritméticas, não há regras matemáticas complexas, a única regra é: o Amor é tudo o
que é.
Ver outra coisa é já uma dualidade, já uma divisão e já uma recusa de sua divindade e de sua Unidade. É
reintroduzir-se na ação/reação.

O Amor é Graça, o Amor é Unidade, porque não casar esse axioma?
Tudo se transforma na Luz do Amor, tudo se resolve na Unidade do Amor.

Meus queridos irmãos, é claro que vocês são livres, livres para continuar todas as suas experiências. Enquanto
a sede por experiências estiver aí, vocês não poderão fazer a última experiência que é o Amor.

O Amor é a única experiência que termina todas as outras, a única experiência que pode conduzi-los à sua
divindade. Todas as outras não são senão distanciamentos. Compreendam bem que eu não julgo e nem
julgarei nenhuma outra experiência diferente do Amor pois, definitivamente, todas as experiências os levarão
um dia a fazer a última experiência o tempo não conta, nem a soma de suas experiências, diante da grandeza
do Amor.

Meu coração tem, em toda parte, sede de vocês, sede de vê-los reencontrar nosso Pai. Meu coração
arde por abrasá-los em meu fogo.
Qual é o mais belo êxito de Amor senão o de se fundir nesse braseiro de Amor que, eu e outros grandes seres
de Luz, lhes propomos?
Qual experiência pode rivalizar com o fogo do Amor?
Nenhuma, é claro.

Mas enquanto vocês não decidirem vivê-la, eu não posso estender minha mão totalmente, eu só posso
acariciar sua alma, às vezes, eu apenas posso me recordar das boas lembranças de Unidade que vocês são.
Meus bem amados Irmãos de Luz, eu venho o mais próximo de vocês, para tocá-los. Vocês aceitarão deixar-
se tocar pelo meu fogo?
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Eu sou seu baluarte contra o sofrimento, seu baluarte contra a noite.
Como eu os amo. Como eu sou vocês, que são eu, como sua Luz é necessária ao Sol. Vocês contam mais do
que jamais vocês poderiam crer ou esperar.
Fujam daqueles que querem induzi-los na dor, na crença em sua dualidade.

Certamente vocês estão em peregrinação por tantas vidas, que vocês acreditam verdadeiramente que o que
vocês vivem é a realidade. Mas a única realidade é a Unidade, o “Eu Sou”, a Vibração do Amor.

Apaguem seus hábitos de medos e de sombra.
Vistam seu hábito de Glória, adornem-se da cor do Amor e da Verdade.
Eu estou aí para acolhê-los, para abraçá-los e felicitá-los por terem feito a escolha da Verdade.
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Eu os abençoo meus filhos e inundo seus corações da minha Graça eterna.

Meus bem amados, eu venho hoje falar-lhes da Luz, de fato das luzes, pois não há uma luz, mas luzes. Da
mesma forma que há numerosas moradas nos reinos da Criação, há também numerosas luzes.
Em primeiro lugar a Luz que ilumina os planos de vida desde a dimensão encarnada até os planos mais altos.
Na verdade os Serafins não têm sido chamados de seres do Fogo? E o fogo não tem um brilho intenso, ele
também, como uma estrela ou um Sol?

A Luz pode ser definida por suas características, por suas medidas físicas, por seus efeitos sobre a vida, tudo
isso participa da análise dessa luz. E quando eu lhes digo, meus bem amados, que vocês são Luz, que
vocês são filhos da Fonte que é, ela também, Luz, não é necessário para tanto confundir todas as luzes,
não tanto em suas descrições ou seus efeitos (quem não choraria diante do espetáculo de um ser vivo
pulsando o mais perto do trono do Pai?), mas sim quanto ao propósito da Luz. O objetivo da Luz vai definir o
papel dela bem mais do que seus atributos.

E sua Luz para vocês, esse esplendor da criação que vocês são, qual é seu propósito? Retornar à Fonte ou se
distanciar da Fonte?
Segundo seu propósito a vida de sua Luz vai se modificar para se conformar às necessidades de sua alma e,
evidentemente, essa Luz espiritual vai induzir manifestações em sua vida que serão diametralmente opostas.
Se vocês pudessem ver sua Luz vocês notariam diferenças importantes.

O melhor qualificativo que vocês encontram em todos os reinos da criação (desde os planos densos físicos
até os planos da criação dos mundos) está então no propósito.Mas o objetivo é sempre ou o de se
aproximar da Fonte (e nesse caso a Luz é quente) ou de se distanciar da Fonte (e nesse caso a Luz é fria).

O frio e o calor têm o mesmo efeito sobre a vida? Certamente não.
Em um caso haverá expansão da vida, em outro caso contração. Todas as luzes podem se resolver nessa
última equação e, daí, em sua encarnação, elas podem orientar suas vidas seja para mim seja para o outro
(Lúcifer).
Mas vocês não podem viver sua Unidade de divindade não tendo vivido os dois. E eis porque eu lhes
disse, durante minha encarnação, para não julgar seus irmãos, pois vocês não veem inteiramente o destino do
Pai para cada alma, vocês não veem o propósito da Luz.

Em todo caso, vocês não podem vê-lo senão através de seu próprio filtro que colore ou descolore tudo e, a
medida com a qual vocês julgam, servirá para julgá-los, pois vocês são todos iguais em Luz, vocês são
todos iguais em Verdade, mas em momentos diferentes de sua evolução. Aqueles que estão adiante de vocês
são vocês mais tarde. Quanto aos que estão atrás de vocês, são vocês antes.

Somente a difração da Luz os impede, neste mundo, de viver a Unidade, mas é pedido para não mais
funcionarem segundo os antigos códigos da dualidade. Minha mensagem de há dois mil anos era esta: ““
amem-se”.amem-se”.
Eu vim ensinar-lhes a Unidade, mas os homens não tinham, naquele momento, os meios para colocar em
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operação os meus preceitos.
Hoje chegou a hora de viver em mim, de viver com minha Luz e não mais a divisão e a dualidade.
Não há mais tempo, meus bem amados, para discernir, para separar.

Eu venho agora pedir-lhes um ato de Amor inaudito: "Amem-se uns aos outros, amem seus inimigos"
pois é amando os inimigos da minha Luz que vocês os conquistarão, inundando-os da minha Graça e
do meu Amor, é regando-os de Amor e de Verdade, que eles capitularão diante de vocês e de mim
juntos.

Meus amigos, eu lhes peço a oferenda total da abertura de seus corações, eu lhes peço sua mestria por meio
de seu deixar ir o apego à sombra,
Eu lhes peço para estarem em Paz e tornarem-se o Amor, eu lhes peço para não mais jogarem pedras,
tanto as pedras que vocês chamam discernimento, como as pedras de seus medos de deixar sua realidade
por minha realidade e a do Pai.

Eu venho lhes dizer: “não tenham medo”.
Eu venho lhes dizer que vocês estão enfim livres, então removam as correntes de seus julgamentos, de suas
separações, de suas divisões.
Eu venho lhes dizer para amar toda a criação, pois vocês têm em vocês a força de voltar as trevas para a Luz.

Sua Luz pode e deve fazer gritar de Amor o diabo e Lúcifer, pois o Amor pode curar, sobretudo sua
própria negação.
O Amor é tudo o que é, a Luz é sua mais fiel manifestação aqui e em todo lugar.
A Luz vem para as núpcias. Vocês aceitarão unir-se a ela? Vocês aceitarão unificarem-se com vocês mesmos?

Sim, vocês o farão, pois seu destino é o do Pai, o da Alegria e da Unidade.
Nada poderá resistir a esse chamado.
Então abram, abram todas as comportas de seus corações, amem sem restrições, sem julgamento, sem
discernimento, sem divisão, sem dualidade.

Vocês vão me seguir para fora da dualidade?
Vocês vão voltar para os reinos da Alegria e da felicidade eternas?
Então, se sua resposta é “Sim”, aceitem nada mais rejeitar, aceitem tudo amar, tudo abrasar no fogo de seus
corações, tornar tudo sagrado em Verdade, em Unidade, em Divindade.

Meus filhos, meus Irmãos, meus amigos, meus bem amados, eu me coloco aos seus pés para intimá-los a
abrir as comportas do que vocês são e que está esquecido, contudo, pelas necessidades de suas
encarnações. Mas as encarnações têm um fim. Um ciclo acaba e permite a abertura de seu código genético.
Sua liberdade lhes é devolvida, vocês a querem?
Não me digam não, meus bem amados, que vocês preferem permanecer na prisão, que vocês preferem
permanecer à distância das núpcias celestes!
Eu sei que, o grande dia chegou, o maior dos inimigos da Luz estará entre as fileiras daqueles que cantam os
louvores da criação de Amor e Luz.
Eu os amo. Amem-se como eu os amo, sem barreiras, sem filtros, sem sombras.
Paz a vocês.
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Que a Paz esteja com vocês, Irmãos e Irmãs na humanidade.

Eu retorno a vocês como previsto.
Os dias que vocês vivem são os dias onde a clareza e o discernimento devem se ampliar em vocês.

 Primeiramente, recebam todo o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Vocês estão, nesse momento, plenamente, em meio ao período da efusão de energia que lhes é dada.
Esses momentos se traduzem por uma necessidade vital, para cada um de vocês, de estar alinhados,

centrados.

***

A partir do momento em que sua ferramenta mental entra em ação, a clareza e o discernimento se afastam.
É necessário, durante alguns dias do seu tempo, colocá-lo em segundo plano na sua consciência.

Várias informações, várias ondas de energias vêm de encontro a vocês em todos os sentidos do termo.
Esse choque é, certamente, um choque de Amor puro, mas ele vem, também, revelar suas sombras

escondidas ainda nas profundezas do seu subconsciente.

***

Mais uma vez, não julguem, mas adiram a elas.
Observem-nas como algo que se manifesta e, imediatamente, elas são eliminadas de vocês.

Nada retenham, nem se deixem tomar por nada.
A Luz vem limpar suas vestimentas de Luz, é, então, perfeitamente normal que essas sombras sejam

colocadas na Luz nesse momento mesmo, de Graça, elas não lhes pertencem mais.
Não as deixem invadi-los ou voltar para vocês.

***

Meus bem amados, é indispensável não deixar esses pensamentos desencadear quaisquer emoções.
É também indispensável silenciar tudo o que poderia interferir com o recebimento desta Luz magnífica em seu

Coração e em sua Coroa.
Deixem-se levar por mim e não pelo tumulto que elas acarretam.

***

Meus bem amados, Filhos do Pai e da Fonte, eu venho assistir ao seu despertar na minha Luz, eu venho
acolhê-los no meu Reino.

Isso é agora, isso não é amanhã, tenham-se prontos, tenham-se em pé, fortes, firmes, e plenos de Luz.
Absolutamente nada deve desviá-los de sua tarefa sublime no momento.
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Nenhum apego, de qualquer tipo, pode frear sua aspiração à Luz.
Nenhum Irmão pode ou deve desviá-los da minha Santa Face.

***

Eu sei, também, que vários dos seus Irmãos ainda não sabem como fazer para remover os véus das sombras
reveladas pela efusão de Luz, mas pouco importa.

Amem-nos, eles ainda estão mais necessitados de ajuda do que vocês, o que vocês fizerem por eles, a Fonte
irá restituir-lhes cem vezes.

Nenhum temor.
Não deixem seus véus atuais obscurecerem sua Luz.

Cresçam, ousem iluminar sua Terra pelo seu olhar, pela sua Presença, pelo seu “eu sou”.
Meus bem amados, eu confio em vocês que me leem para retransmitir isso, para experimentar e realizar o

despertar em minha Luz.

***

Nesses dias abençoados em que a Luz desce, vocês devem se elevar para ela, aliviar seus pesos, seus
apegos.

O mental discriminativo, tão útil em outras circunstâncias, é, nesses dias, o obstáculo o mais pernicioso
colocado em seu caminho para mascarar a Luz que chega e, sobretudo, aquela que vocês são.

Então, eu peço para que vocês não entrem em conflito, nem com vocês mesmos, nem com a sombra, porque
esta última iria se nutrir da sua Luz.

É preciso, simplesmente, aceitar ser, aceitar receber, aceitar o Amor em vocês e ao redor de vocês, responder
a toda solicitação da Luz.

***

Difundir esta Luz é a sua tarefa divina: tornar-se um Semeador de Luz a fim de suscitar o acordar e o despertar
à minha Presença.

Eu jamais os abandonei.
Somente seu olhar não se concentrou mais em mim, somente sua dor e suas lágrimas impediram de me ver.
Mas, agora, não é mais possível ocultar-me, não é mais possível confinar-me em qualquer igreja porque eu

volto como eu parti.
Eu volto em majestade com todas as Luzes dos universos luminosos para libertá-los.

***

Sejam pacientes, meus bem amados, vigiem e orem, permaneçam lúcidos, permaneçam belos porque é assim
que eu os vejo.

Não há mais pecado, não há mais culpa, há apenas a Glória do Pai caminhando a grande velocidade para
vocês.

Há apenas vocês e vocês, vocês com vocês, vocês frente a vocês, vocês comigo, vocês em mim, nada mais
pode e deve fazê-los chorar.

Somente a minha Divina Presença deve ocupar a sua consciência.

***

Eu sou o seu baluarte, eu sou o seu apoio, eu sou o seu céu, eu sou seu amigo, eu sou seu Irmão.

***

Meus bem amados, ô como eu me alegro em encontrar o Coração aberto e receptivo.
Abandonem suas sombras ao que elas são: as armaduras que vocês se serviram para sobreviver nesse

mundo pequeno, mas agora eu volto para acalmá-los.



Eu sou o consolador, eu sou o Irmão tão aguardado no caminho.

***

Não esqueçam jamais que a única coisa que a sombra deseja é impedir a florescência do seu Coração.
Nunca esqueçam que a sociedade em que vivem tem exatamente o mesmo objetivo.

Nunca esqueçam que as igrejas têm esse objetivo em mente, apesar do uso do meu nome e de minha história.
Nunca esqueçam que vocês são, por essência, seres Divinos, cheios de Graça, plenos de todos os atributos

da Luz Divina.

***

Que a Paz esteja com vocês.
Esqueçam seus conflitos humanos, abracem-se com o Coração.

O momento da reconciliação chegou para todos aqueles que o desejam realmente.

***

Eu os amo, eu sou o Cristo.
Eu sou a Luz do mundo.

************
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Eu sou o Cristo, o Rei do Amor, o Rei e Senhor desta Terra.

Queridos bem amados, vocês devem me ver como vocês mesmos, mas em um outro momento da grande
corrente da vida. Eu venho neste dia lhes falar sobre a necessidade de Unidade que é a sua. Fora da Unidade
nada de bom pode lhes chegar.

Toda experiência é, certamente, boa de viver, mas ela nem sempre os aproxima de Mim. As experiências são
necessárias durante um tempo, esse tempo chegou ao seu termo para aqueles que querem reunir-se a mim.
Eu vim fazer minha colheita de almas para levá-las à Fonte.

Dirijo-me também àqueles que ainda querem fazer as experiências da divisão, da manifestação da dualidade.
Para esses eu venho também para trazer a minha Paz e colocar a marca do meu Amor neles para que, jamais,
eles percam a noção da minha Presença neles. Suas experiências enriquecerão, em um outro tempo, a Fonte.

Enfim, a todos vocês quaisquer que sejam suas escolhas, eu venho para amá-los, para lhes mostrar quem eu
sou. Eu venho em amizade, para fazer calar definitivamente o maquiavelismo de certas manipulações
espirituais das forças da rebelião. Essas serão sufocadas pelo Amor infalível de Miguel.

Eu venho lhes dizendo “não tenham medo, eu estou aí”“não tenham medo, eu estou aí” a fim de que vocês possam livremente ir ali
onde os chama a vida, sem serem enganados, sem serem manipulados, com um coração leve. A prisão das
ilusões se cala doravante ali onde vocês colocaram seus passos. Mais do que nunca o filho não se colocará
contra o pai, mais do que nunca o irmão não levantará a mão sobre o irmão que desvia o olhar.

É o fim da vontade de mal, é o fim dos jogos obscuros, dos jogos perversos e malignos, das tramas que
asfixiam seu ímpeto para a Fonte ou para a experiência.

Doravante vocês são livres, totalmente, em suas escolhas de alma, em suas escolhas de encarnação e fora da
encarnação. Mais nenhum ser pode lhes dizer para ir ali onde vocês não querem mais ir.  Essa nova liberdade
pode dar medo, eu o sei, mas vocês não estão mais sozinhos para os primeiros passos na nova dimensão que
vem. Vocês serão recolhidos, reagrupados, reunidos, vocês serão abrigados e ensinados nas novas regras.
Isso se fará naturalmente, sem sobrecarregar, sem dificuldades, pois vocês serão diferentes pela nova
vibração que nós expandimos sobre esta Terra neste momento mesmo.

Nos dias que vêm, concretamente e, sobretudo em 31 de julho de 2007, o principal dia durante este período,
abram-se ao Manto Azul de MariaManto Azul de Maria, pois, durante esse dia de Graça, vocês receberão como nunca essa
radiação divina. Essa radiação que se chama Mãe-Fonte vem a vocês para abrir e desbloquear as limitações
dos seus códigos de DNA. Então acolham esse presente inestimável e anterior à sua ascensão
transfiguradora.

Esses códigos desbloqueados permitirão aos seus corpos densos tornarem-se Luz no momento necessário.
Vocês sentirão a radiação de início em suas cabeças, depois, muito rapidamente no seu Coração. Não temam
a aceleração dos seus corações, isso é normal. Acalmem-se e encontrem um momento tranquilo para deixar
agir em vocês essa divina Graça. Muitas limitações que vocês chamam de doenças lhes serão removidas
durante esse período de repouso.

Meus bem amados, eu lhes agradeço por aceitar essa Graça. Obrigado por irradiar essa mensagem em vocês,
ao redor de vocês. Obrigado por estarem tão perto de mim.

Eu os abençoo e lhes dou a minha Paz e o meu Amor eterno.
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Eu sou Jesus Cristo.
Vocês são os meus amigos.
Eu lhes trago a minha Paz.

Eu sou aquele a quem denominaram o Caminho, a Verdade e a Vida.
Eu sacrifiquei a minha vida a fim de salvar a de vocês.

O “Eu Sou” afirma a minha Presença e não o “I Am” da língua inglesa, que significa Maya: ilusão.
Eu sou o rei do Amor, o rei da Eternidade.

Eu sou o Princípio Solar.
Vocês são Eu.

Além da língua, além da Minha bênção, Eu lhes trago a Minha Paz.
Eu lhes trago o “Eu Sou”.

Vocês são os meus bem-amados.
O Eu Sou veio acender a sua lâmpada, porque Eu Sou a Chama Eterna que arde em cada Ser.

Através do Meu pastoreio e da Minha radiância, Eu os conduzo a mim a fim de conduzi-los ao Pai.
Eu Sou a Verdade, Eu Sou a espada que corta.

Eu venho neste instante, além da direção e da radiância que Eu lhes trago, convidá-los a se voltarem para o seu
Eu Sou.

Nisso, as palavras e as frases que Eu empregarei serão concisas, curtas.
O Meu Caminho é o Caminho.

Se agora as palavras quiserem se expressar, Eu os escuto.

***

Pergunta: quando a sua vinda sobre a Terra será efetiva?

Eu já cheguei.
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Eu retorno neste momento em cada um de vocês.
Da maneira que Eu parti, Eu vou voltar.

As palavras mais exatas são que vocês é que virão a mim.
Isso é iminente.

***

Pergunta: como chegar a você?

Tornando-se Eu.
Percorrendo o meu caminho.

Servindo todos os outros.
Amando cada vida.

Não se ocupando de nada mais senão de Amar.
Acendendo a Chama do seu Templo, você irá renascer em mim e Eu renascerei em você.

Fazendo-se muito pequeno.
Engrandecendo a sua alma e o seu Espírito.

Tornando-se puro.
Tornando-se o Caminho, a Verdade e a Vida, para todos aqueles que os seus olhos tocarem e que as suas

palavras atingirem.
Descendo de novo a cabeça no coração.

Colocando na cabeça o seu coração.
Colocando no seu coração, a criança.
Proclamando e declarando: Eu Sou.

***

Pergunta: como se purificar?

Considerando-se já como puro.
Adotando as minhas vestes.

Purificando, sobretudo, e principalmente aquilo que sai de vocês.
Como Eu o dizia, que o seu olhar seja sem censura.

Que a sua palavra seja simples e justa.
Que o seu pensamento seja salutar, para com os outros e para com vocês mesmos.

Trata-se de uma pureza de intenção.
Considerando que o importante é o que sai de vocês, mais do que o que ali entra.

Aceitando a sua Unidade, a sua Chama e a sua Divindade.

***

Pergunta: Você acaba de evocar o fato de adotar as Suas vestes. Você pode desenvolver?

As minhas vestes são aquelas que foram lavadas no sangue do cordeiro.
São vestuários da ressurreição, roupas de pureza.

As minhas vestes são a minha vibração que Eu vim revelar pela minha história humana.
Vocês devem se vestir de glória, além da pureza.

Vocês devem se vestir do Sol que aquece e alimenta.
São essas as minhas vestimentas.

***

Pergunta: “Ehieh” é semelhante a “Eu Sou”?



Ehieh é a vibração original.
É a autoconsciência da divindade.

A segunda etapa é o Eu Sou, aquele que É: Ehier asher Ehieh, em qualquer idioma, com exceção da língua da
falsificação do “I Am”, a língua com a qual vocês nomeiam o seu comércio mundial.

Comércio com as forças das Sombras.

***

Pergunta: devemos chamá-lo de Jesus, ou de Jéshua?

O importante é o apelo que vocês formulam com o coração e não com as palavras.

***

Pergunta: o que significa identificar-se com você?

Isso significa, como Eu dizia, colocar os seus passos nos meus passos.
Conhecer-me como eu o conheço, pedir-me, a cada instante, que os meus olhos sejam os seus olhos, que as

minhas mãos sejam as suas mãos, que a sua Chama e a Minha Chama se tornem uma só.
Isso é chamado de último combate porque algumas zonas de sombras inerentes à encarnação podem vir a se

opor a isso.
Esse processo de identificação irá permitir-lhe matar-me enquanto modelo exterior, a fim de deixar aparecer o

seu ser autêntico.
Esse caminho é idêntico para cada um.

Trata-se do último combate, entre a vontade da vida e a vontade da Eternidade.
Quando a identificação se torna total, o modelo não tem mais razão de existir.

Você terá absorvido a minha Essência.
Você irá se tornar o Eu Sou na totalidade.

Não haverá mais diferença nem distância entre o Eu Sou e você.
Assim foi com várias almas que seguiram o meu Caminho.

Pela humildade, vários deles não puderam afirmá-lo, mas o manifestaram, através da Presença.
Trata-se de um sacrifício livremente consentido.

Dizendo Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida que leva ao Pai.
Isso foi uma verdade absoluta.

Isso significa também que, em outras tradições, vários seres viveram essa morte, esse sacrifício e assumiram
as minhas vestes.

Mesmo se eles não carregaram o meu nome, eles eram eu.
É preciso compreender que a distância que colocam entre a sua Chama e a minha Chama, representa a

distância que nos separa.
Gradualmente e à medida que essa distância se torna coincidente, que a minha Chama cobre a Chama de

vocês, vocês carregam as minhas vestimentas.
Vocês são os encarregados do “Eu Sou”, com toda a humildade.

***

Pergunta: isso corresponde a ser um Guerreiro da Luz?

O Guerreiro da Luz luta pela Luz.
Cristo é Luz.

A etapa é aquela que sucede a do Guerreiro da Luz.
Na ordem das hierarquias, o Guerreiro da Luz Miguel vem antes de Cristo.
Cristo se contenta em ser o Caminho, em ser a Verdade, em ser a Vida.

A sua Presença deflagra a guerra, mas você não é o Guerreiro.
A guerra é de todos aqueles que recusam a Presença e que, no entanto, procuram-na, talvez mais avidamente
do que aqueles que estão próximos da Minha Chama, mas que as mágoas da Vida causaram um medo da Luz.

Dessa maneira, então, convém não julgar, mas Amar, sempre e ininterruptamente.



E perdoar, porque eles não sabem.

***

Pergunta: Buda e você mesmo estão unidos sob o mesmo plano de Amor?

Eu Estou unido a todos aqueles que, depois de mim, seguiram o meu caminho, mas também a quem, antes de
mim, antecedeu o meu Caminho.

Entretanto, a totalidade das minhas vestimentas não ficou acessível senão depois do meu sacrifício e não por
quem foi anterior a Mim.

***

Pergunta: poderemos dizer que a vinda de Buda foi uma preparação para a sua própria vinda?

Ele não foi o único a ter deixado uma marca forte.
Mas outros vieram, antecederam o meu Caminho: Abraão, Isaac, Jacob, David e, em outros locais, Mani e

tantos outros constituindo os avatares da minha Presença, depois.
Eu respondi ao seu apelo, ao apelo deles e o meu sacrifício sacralizou o planeta e toda a vida que, depois de

mim, ali nasceu.

***

Pergunta: a sua afirmação de que “cada vez que estiverem reunidos três em Meu Nome, eu estarei aí”
ainda é atual?

Sempre atual, mas hoje, quando estiverem reunidos frente a mim, Eu estarei aí.
“Quando estiverem três reunidos em Meu Nome, Eu estarei entre vocês” foi a frase que Eu pronunciei.

Eu lhes digo também: “quando vocês forem Um reunidos comigo”, Eu estarei com vocês.

***

Meus amigos, uma vez mais, Eu lhes dou a Minha Paz.
Estejam Unidos.

************
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Filhos da Fonte, bem amados, vamos, juntos, reativar as Estrelas coletivas e, em seguida, eu lhes darei o meu
caminho, em meio a essas doze Estrelas.

***

Vibração AL.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Bem, Atração.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Clareza.

... Efusão Vibratória ...

Vibração IM, Aqui.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Unidade.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

Vibração OD.

... Efusão Vibratória ...

***
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Eu sou AL. Vibração.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Mal ou Repulsão.

... Efusão Vibratória ...

Precisão.

... Efusão Vibratória ...

Vibração IS, Agora.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Profundez.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Visão.

... Efusão Vibratória ...

E vibração OD.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou o Alfa, ponto AL, e o Ômega, ponto OD.

Eu sou o Caminho, ponto IM.

Eu sou a Verdade, ponto IS.

Eu sou a Vida, ponto Cristo (Ki-Ris-Ti).

Eu sou Bem (Atração) e Mal (Repulsão).

Eu sou Unidade, Clareza e Precisão, Profundez e Visão.

... Efusão Vibratória ...

Deste conjunto, a minha Estrela é traçada nesta frase: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida.

Vibração.

Luz e Fogo.

... Efusão Vibratória ...

Que a Paz, e a minha Paz os acompanhe.

Eu sou o Alfa e o Ômega.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês são o Alfa e o Ômega.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
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... Efusão Vibratória ...

De Coração a Coração.

... Efusão Vibratória ...

Até amanhã.

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