QUINTA-FEIRA, 29-06-2011
Mensagem:
Devido ao avançar da hora necessário faz-se que eu seja mais resumido, no possível. Todos aqui,
todos aqui precisam compreender as palavras que foram ditas pelos meus predecessores. Estas palavras, elas
não são para ficarem guardadas, fechadas ou expostas em prateleiras. Elas tem que ser usadas, mastigadas,
a todo momento.
É por isso que nós chamamos vocês aqui, para que vocês recebam essa carga de informações. Essa
energia que revitaliza. Como está em cima da hora, serei mais breve. Se faz necessário que todos vocês usem
tudo que nós e Deus Pai Todo Poderoso fornece em vocês. Saibam que aqui virá alguém firme e quando esta
entidade chegar, vocês recebam de braços abertos. Saibam que o sofrimento bate a porta de qualquer um, e
quando ele chegar, saibam usar da melhor maneira possível.
Vocês terão irmãos nos seus trabalhos, nos seus afazeres, nas suas famílias carnais, que querem
agredi-los, suscita-los a discórdia, provocar inveja, fúria, ira. Todos esses segmentos têm de ser freados, a
todo custo, seja chamado de passivo demais, de besta demais, de boboca demais, mas tem espirito forte e
forte não é aquele que revida, é aquele que aguenta a pancada. E age como vulgar.
Quando vocês se depararem em momentos de cair a sua faixa vibracional, roguem a Deus, orem, orem
consigo mesmo, na hora do embate, e esperem com tranquilidade. Vocês são privilegiados, alguns durante um
curto período de tempo vão ser conclamados por suas famílias, são muitas necessidades de harmonia e vocês
é que são a fonte. Vocês pedem a Deus que Deus fornece, agora é preciso que vocês sejam o veiculo pra que
este fornecimento dessa energia passe para os seus irmãos menos preparados, não é isso que nós fazemos
aqui, nos preparamos? Vocês serão fustigados espiritualmente, de se harmonizar com suas vidas cotidianas.
O médium sabe definir qual é a de origem espiritual, qual é de origem e regar. Ele sabe definir isso. Se
vocês não conseguem ver, chegará o momento que vocês conseguirão ver, sentir. Se vocês não conseguirem
ver nem sentir, não se preocupem, porque isso faz parte das suas provas. Quando este momento chegar,
roguem a Deus ajuda, orem com fé.
Fé é um salto no abismo, sem ver o chão, fé é aceitar a resposta de Deus a um pedido que foi feito.
Muitos de nós somos ingratos, Deus nos responde na medida que nós precisamos, mas nós damos as costas
a Ele, não seja dessas pessoas, sejam gratos pela resposta de Deus, saibam ouvi-la, muito mais, saibam vivela, não esperem que seus irmãos lhe apoiem, não espere que seu irmão lhe perdoe, não espere que seu irmão
lhe ame. Perdoe, apoie, ame, principalmente aqueles que lhes causam desgosto, tristeza, raiva, que desperta
em vocês o mais pérfido reflexo emocional.
Mas não deixem de amar aqueles que se apossam de você, que lhe amam no silencio, na humildade,
não escolham as suas companhias pela aparência física ou pelo que ele representa na sociedade financeira,
ou qualquer coisa desse tipo, que é efemeridades. Escolha as suas companhias, quando você respira, você
sente, se faz bem, não precisa ser médium experimentado, nem precisa ser um médium cheio de faculdades
para chegar perto de uma pessoa e sentir que aquela pessoa lhe faz bem, mesmo que ela seja fininha aos
olhos dos traços físicos, pobre pelas cifras financeiras, mal vestida pelas faculdades da visão, fedorenta, saiba
que ali pode estar alguém que foi anteriormente seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho e você pode ter sido a
pessoa que provocou o seu encarne, a sua desgraça, ele está ali para resgatar e você também, se você virar
as costas a dívida vai pendurar e vai chegar o dia que você vai ter de pagar, com juros, não rende juros porque

cresce, rende juros porque você diminui, você enfraquece espiritualmente, a cada oportunidade que perdemos
nós enfraquecemos em amar e perdoar, não perca uma oportunidade de ir atrás das desventuras, e abrace,
ria, se divirta com o sofrimento, seus irmãos ignorantes vão olhar pra você e vão dizer, está louco, saiu do
senso comum, vamos nos afastar, olhe que beleza!
Três são o remédio para o ignorante e o obsessor, transviados, o guardador da exclusão,
conhecimento da palavra de Deus e a prática dela. Segundo, oração com fé, como um salto no abismo sem ver
o chão, e aceitar a resposta de Deus. Terceiro, equilíbrio, mas não é equilíbrio quando você está tranquilo em
paz, equilíbrio na dificuldade, na hora da agonia, na hora do desespero você se manter equilibrado, não há
espirito recrudescido que aguente isso, esposa-se na hora, irmãos famintos, com esse exemplo você irradia
uma luz tão forte que alimenta uma cidade inteira, de energia boa para aqueles que sofrem, o perdão significa
anos de sofrimento, anos de sofrimento, vou dizer mais uma vez, o perdão significa anos de sofrimento, de
espera, de resignação.
É sobre isso que falou-se aqui, daquele desesperado até o mais elevado, todos falaram somente disso.
Se cada um tem compreendido apenas uma letra, nós nos damos por satisfeitos, porque teremos a eternidade
para aprender e ensinar.

