Mensagens Virtuais
2011-2012
“Continuação”

Junho
De
2011
***

O tempo não perdoa e sempre faz o seu trabalho de destruição em tudo e em todas
as coisas e com os homens não é diferente. A vida segue o seu rumo sem olhar se os
agredidos gostarão ou não desse trabalho e, as criaturas sem perceberem, são
levadas por ele até que nada mais reste, a não ser, o ser inteligente que migrará para
outras paragens, boas ou não tão boas, dependendo das conquistas efetuadas. Por
isto, hoje me encontro tal como uma folha seca levada pelo vento sem que nada possa
impedir o seu rumo por ter ele sido traçado pelo Autor da obra sem que a criatura
tenha conhecimento enquanto se encontra em estado de vigília. No entanto.
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No entanto, irmã querida a obra se encontra acabada mesmo que como disseste, não saibas e não
sintas essas verdades em ti.Sabes quando vens ter conosco, de todas as diretrizes e de tudo quanto te
aguarda nesta caminhada, no entanto, preciso é que não lembres para que não te preocupes com o que
te reserva o futuro com referência a estas realizações.
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Fonte de montagem da foto – www.scrapee.net

Meu Protetor

Nathanael.

Dia
10/06/2011
***

Varanda

As luzes se formam no piso e nas paredes iniciando com um fio de luz que
rapidamente se transforma em um círculo que dá surgimento a outros sempre unidos
até que formam linhas de vários formatos.

Banheiro

Reflexo na parede.

Julho
De
2011
***

Dia
10/07/2011
***

Dia 16/07/2011

16h33minh

Agosto
De
20011

***

Minhas mãos
Nos pontos de luz
Que eu denominei de
Chuva de prata.

***

Dia

09/08/2011

***

Ás 11h07minmin.2
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Constam vídeos.

Mão

Da

Nossa segunda filha

A claridade que se formou a partir dos vidros das duas janelas de
um Edifício que se localiza muito distante (Stela Mariz) em relação
ao nosso edifício (Av.João Davino) formou a luz da página seguinte.

Às 14h06minh3.
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Contém vídeos.

Mãos
De
Uma amiga
***

Dia
13/08/2011
***

13/08/2011

Senhor! Faça-se em mim a Tua vontade. É sempre assim que me posiciono
quando decido conversar contigo, porém Senhor, nesses últimos dias não sei
bem qual rumo dar as tuas realizações e, sei também que muito recebo em
assistência, amor e misericórdia com referência a tudo que me cerca. Esses
dias Senhor, tens distribuído tantas luzes diuturnamente, mas não sei
interpretar o motivo para tais acontecimentos. No entanto te passaremos agora
que tudo significa algo que já te prometemos há algum tempo e que agora
necessário se faz te passar mais diretamente, até porque te dissemos que o
trabalho estava em stand by até que novos acontecimentos surgissem e isto já
está ocorrendo há alguns dias como tu mesma te expressastes há pouco. Irmã
amada não vez que tudo o que foi e continua sendo colocado nas tuas benditas
mãos é fruto de muito amor e de muita responsabilidade? Porque tantas
dúvidas te assolam, se muito és amparada e orientada? Sabemos que te
sentes pequena para essas realizações, no entanto, é através de ti que tudo
acontecerá em ipselítere como transmite aqui o nosso Coelhinho. Necessário
se faz dar continuidade aos cartões e as narrativas como há poucos dias vens
fazendo, uma vez que o trabalho da luz será sempre assim. E, te passamos
que o nosso Natanael para ti se apresentará por necessidade do trabalho, uma
vez que, é melhor te fornecer este amparo de forma mais contundente e
quando o momento se fizer oportuno isto acontecerá e não será em outra
encarnação como nos respondes, será nesta e para isto estamos trabalhando
em nome de Deus e de Jesus. O processo evolutivo das criaturas se faz pouco
a pouco, não te preocupes com opiniões dos outros, contendas não levam a
lugar nenhum, respeites o temo de cada criatura como sempre vens fazendo
mesmo que doa na profundeza do teu ser quando descobres as desditas e
contraditas e até mesmo os desdéns com as coisa do Pai, um dia os que
assim procedem entenderão e agradecerão tudo o que receberam na
retaguarda e que não aceitaram. Aquela casa está pouco a pouco sendo
organizada para que adiante ofereça condições para o trabalho que lá será
implantado mesmo que com as tuas rebeldias vás de encontro ao que te
intuímos paulatinamente e te perguntaremos outra vez: Quem é maior o
Criador ou a criatura? A quem deves obediência ao servo, ou ao Senhor?
Sabemos que tens consciência das duas respostas corretamente, no entanto te
posicionas muitas vezes atendendo ao sevo e não ao Senhor, com o fim único
de desmentir o que vem sendo transmitido em espírito e verdade. Repetiremos
que a nossa irmã L..., que caminha ao lado daquele amoroso irmão chefe
daquela casa,que por vezes se sentia só sem ter como tocar melhor um
trabalho, recebeu ela o que merecia a “cura” e se por motivos vários escondes
os outros detalhes que envolveram aqueles acontecimentos os quais te
passamos terem sido parecidos com o caso da nossa irmã Ione, pois te

lembramos de tudo por associação aos fatos passados, o problema é teu, o
nosso é passarmos verdades e trabalhamos continuamente na edificação do
ser. Quanto a termos sustado a realização do Evangelho motivos existem para
tal, uma vez que, temos um planejamento que preciso é seguirmos a risca; e
adiante verão mais claramente o porque de tudo. Se contendas acontecem e
discordâncias também, não responderemos a perguntas vazias, já que
preenchidas já foram às lacunas existentes quanto a esta situação. Breve,
muito breve desbravarás horizontes desconhecidos dentro de um trabalho tão
amoroso que farão muitos felizes e acalentados. Os abraços são necessários
serem dados entre aqueles com quem convives naquele trabalho, já que as
energias são transmitidas nos momentos em que assim procedem, Lamentos
não resolvem coisa alguma filha amada. Sigas em frente firme e forte mesmo
que penses forte não ser. Lembras quando seguravas em minhas mãos para
me ajudar a caminhar poucos passos e logo me refazia e percorria melhor os
caminhos que precisava e chegava onde necessitava chegar? Tudo era fruto
do amparo que recebia de Deus e de Jesus através desses irmãos amados
que sigo com eles agora do lado de cá. A caminhada será longa filha amada,
mesmo com este teu corpinho de cristal, pois é para este fim que ele foi
programado célula a célula para o desempenho desta missão redentora. Estou
ao teu lado de forma que é possível estar, pois agora outros são os que de ti
se aproximam e quando de ti me acerco é sempre por misericórdia do Pai e de
Jesus o Amor dos Teus Amores, e não há como negar isto, Madalena fostes; e
aprenda a conviver com estas verdades que estão chegando pouco a pouco ao
teu conhecimento. Em outra época foste Teresa a Teresa de Ávila, lá na
Espanha onde muito fizestes pelos necessitados do copo e da alma. Agora
irmã amada, sigas colocando em dia estes arquivos e não duvides, uma vez
que amparo não tem te faltado. E, todas as flores que visualizas quando te
encontras em estado sonambúlico são aqueles que te assistem que assim se
apresentam para te fortalecer como anteriormente se apresentavam em forma
de flores até mesmo nos pequenos vasos e, agora também se apresentam em
forma de luzes coloridas para colorir mais ainda o teu viver. Fique com Deus e
com Jesus. Irmãos em Cristo em Missão Reveladora.

Minha Paixão
***

Paris

***

Tour Eiffel - A torre possui 324 metros de altura. Foi a estrutura mais alta do mundo
desde a sua conclusão até 1930. Torre é a segunda estrutura mais alta da França.

Fotos em loco. 4
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Lisley, amiga da nossa primeira filha foi à Paris e, sabendo da minha paixão pela cidade luz, me
presenteou com estas fotos.

Arco do Triunfo-Marco das conquistas do exército de Napoleão Bonaparte é
uma das preciosidades arquitetônicas e históricas mais visitadas do mundo.
No coração de Paris, ele é ponto de partida das cerimônias mais
importantes que ocorrem na França.5

Pesquisa-http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/franca/arco-dotriunfo. php)
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Algumas
Telas
***

Óleo sobre tela – 2011.
Sem título.

Título – Roseiral.
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Óleo sobre tela-2011.
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A assinatura não ficou bem por ter sido realizada as pressas, pois o dono quis levar, antes que eu me
arrependesse de entregá-la. Para mim todas são filhas únicas.

Acrílico sobre tela – 2011
Título- A Luz do Mundo

Acrílico sobre tela

Planetas Unidos para cumprimento de uma Missão de Amor.

As luzes
Sempre surgem
Próximas
De alguma tela

***

Minhas
Aventuras
Fotográficas
***

O importante
É
Estar no lugar certo na hora certa.

***

Nesse momento caía uma chuva fina

a.

Sol .

Mais
Riscos e rabiscos
*********

Dia

03/07/2011

***

Dia

14/08/2011

***

Esta luz apareceu no momento em que recebi um telefonema de uma
amiga que há mais ou menos uma década não nos víamos. Porém
necessário se fez esta reaproximação para que soubesses o quanto será
assistida nas suas necessidades físicas e espirituais, uma vez, naquele caso
cura não será possível. Por isto te passamos intuitivamente que seria um
até breve, uma vez que, lá não permanecerá por muito tempo. O caso é
irreversível e lamentamos termos que passar essas informações contrárias
ao que distribuímos em esperança para a tua amada irmã, ali sim, está
resolvido. Constava nos arquivos existenciais esta possibilidade e
precisaria permanecer por aqui até que cumpra toda a sua caminhada de
assistência aos que ela mesma solicitou para cuidar deles. Infelizmente
irmã amada o processo será sempre este: A cada um segundo as suas
obras. Perguntaremos agora: De que serve amontoar tesouros na terra,
quando este as traças comem e a ferrugem corrói. Tanto trabalharam e
lutaram para adquirir bens, no entanto, parte, deixarão para a prole que
construíram e, outra parte para os que se aproximaram pelas leis divinas
neste processo de aprimoramento moral, no entanto são apenas dentro
deste contexto o que por aí chamam de agregados, porém os agregados
de hoje serão os herdeiros de amanhã. Nem ao menos souberam usufruir
melhor do que lhes pertence por direito apenas pensando em amontoar e

partirem deixando os que trouxeram ao mundo com “herança” a qual não
fizeram por merecer. Só no final da alvorada é que decidiram tomar as
rédeas das suas vidas, quando bem poderia
Irmãos em cristo em missão reveladora.
m ter seguido as orientações dos pais. Irmã amada. Se lamentas e relutas
em receber essas informações que a ti chegam banhadas de muito amor,
lamentamos, mas o teu caminhar nem sempre será de esperança em um
alvorecer novo deste lado, e sim, no outro lado da vida, pois como sabes a
vida continuará para todos em outras paragens. Através de ti como
instrumento, infelizmente, não poderemos passar algo diferente, mas
receberá ela tudo o que for possível em assistência em nome de Deus e de
Jesus. Afinal, amanhã será sempre um novo dia.
Muita paz.

Dia

17/08/2011

***

Dia

20/08/2011

***

10h44minh

14h06minh

Mês
De
Setembro
***

Dia

03/09/2011

***

Às 12h50minh

Ás 14h23minh.

Ás 14h28minh – Esta luz sempre aparece nos momentos das decisões mais difíceis
ou quando está para serem transmitidas novas notícias. Porém nem sempre sei o que
deseja me orientar.7
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No entanto diremos que, desta feita motivos houve vários uma vez que, o instrumento não
pode ficar a deriva nem a mercê daqueles que desejam impedir que a obra do Criador siga o
seu rumo. Te passamos há algum tempo que preparada estavas sendo para enfrentares as
feras que surgiriam no teu caminho e te ensinamos a te fortaleceres para as lutas. E, aí estás
forte por dentro para enfrentares situações como aquela de ontem e outras tantas que já
surgiram e surgirão no teu caminhar. Amada irmã, se lutas são empreendidas é por serem
construídas por aqueles que se acercam daqueles que designados foram pelo Pai Celestial e
por Aquele com quem ao lado caminhas-te enfrentando desafios de toda ordem, no entanto,
sempre saístes vencedora da refrega, por teres em ti forças suficientes para tais procederes.
Naqueles momentos nada sentiste por estares muito amparada para que discussões maiores
não surgissem e agravasse aquelas contendas. Aquele nosso irmão amado está
temporariamente equivocado nos seus pareceres e na sua postura diante da vida desejando
que todos lêam na sua cartilha, quando ele bem poderia fazer um esforço maior para ler na
cartilha que o Mestre leu e escreveu apesar de pensarem que Ele nada escreveu. O processo
evolutivo das criaturas se faz através dos tempos recebendo oportunidades várias de novos
reencarnes, no entanto, o momento é sempre hoje para que o amanhã seja melhor. Sabemos
perfeitamente de todas as lutas que vens empreendendo no intuito único de negares o que
vem sendo transmitido em espírito e verdade e, por isto, o momento chegou de trabalharmos
para dar o testemunho desta verdade provocando acontecimentos como esses que já se
fizeram visíveis e outros tantos, e, não te iludiremos dizendo o que desejas ouvir, que aí
permanecerás no anonimato, pois para saíres do anonimato é que estamos trabalhando e, a
partir de agora, no teu tempo, que é o tempo dos encarnados será dado início aos

acontecimentos mais contundentes e impossíveis de não serem vistos a olhos nus, pois o Pai
quando deseja algo providencia os meios. Diremos que, este raio ainda se tornará maior e
visível a olhos nus para dar o testemunho da presença de Jesus ao teu lado, neste trabalho da
luz, que muito amor distribuirá. Adiante quando aquela casa oferecer condições necessárias ao
bom desempenho de um trabalho assistencial de ordem espiritual, lá será instalado e não
adiantará lutares contra, será mesmo sem choro nem vela como já te passaram naquela
reunião, para sermos mais diretos, que foi transmitido pelo nosso Chico Xavier, e nada
podemos fazer para negar este fato apenas para te satisfazer ou concordarmos com o teu
pensamento muitas vezes de rebeldia por sentir medo de se defrontar com a verdade dos
fatos. Aquela casa, repetiremos, crescerá e se tornará local de abrigar muitos que a ela
recorrerão em busca de amparo. As tuas energias de amor unidas ao magnetismo que deténs
serão capazes de cobrir a multidão de pecados. Mulher o que temes, já te falei há muito que
comigo ao lado todo jugo é suave e todo fardo é leve. A fogueira que por vezes sentes
ascender em ti provocando vulcões interiores é capaz de desbravar horizontes inimagináveis
de amor e, por isto, tantos são os que de ti desejam se acercar, e adiante verás ser
transformado sal em mel e água em vinho como assim também aconteceu com o Filho do
homem, e te direi: Há tua hora é chegada de transformares o imutável em mutável, o intangível
em tangível e até mesmo aqueles que questionaram lá chegarão em busca de consolo, e
descobrirão por si só que em verdade tudo o que foi transmitido durante todos esses anos de
preparo, foi para que possível se tornasse a condição de seres mansa como um cordeiro, mas
também prudente como a serpente . Se assim não fosse não seria possível enfrentares tantas
situações que já surgiram no teu caminhar. Quando para te me fiz visível há séculos e te
convoquei a caminhar, atendeste ao meu convite e nunca mais olhaste para trás para ver se já
tinhas percorrido caminhos grandes ou pequenos, sempre olhastes para frente em busca de
novos desafios; e nunca te faltei nos momentos das tuas angústias, quando por me clamavas
no fervor das lutas que enfrentavas com aqueles que te perseguiam com o intuito único de te
derrubar por não teres concordado com os propósitos daqueles que se diziam defensores dos
perseguidos, quando em verdade, defensores eram do poder temporário que levavam as
criaturas inocentes ao cume das aflições e do sacrifício final. No entanto eis que cumprindo a
vontade do meu Pai para este orbe te enviei, e, ai estás para cumprires esta missão redentora
que te levará a patamares maiores no mundo o qual habitaste até então, uma vez que, dele te
despedirás para seguires em direção a outra casa do Pai.
Se estás analisando e desconfiando do que está sendo transmitido irmã amada, melhor
será que inicies a obra de convencimento em ti mesma porque em verdade te digo, céus e
terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, por que sou aquele a quem o Pai
concedeu o poder de acalmar os ventos e as tempestades de transformar sal em mel e de
retirar os pecados do mundo e, a ti também está sendo transferido tudo isto para que se
cumpram as minhas palavras, amanhã estarás comigo no paraíso, e direi que comigo estás
desde há muito e que tudo isto é apenas um até breve, até que cumpras tudo o que está
escrito nas estrelas.
Irmã amada toda obra está alicerçada em patamares sólidos e não haverá tempestade capaz
de abalar esse alicerce por estar ele fincado na rocha viva do infinito amor. E, se com ele
caminhas-te consolando os aflitos do corpo e da alma não seria agora que procederias
diferente. Agora nós os Espíritos do Senhor diremos, prepare-se para enfrentares os
acontecimentos vindouros com parcimônia e desprendimento para com aqueles que estarão
ao teu lado quando tudo acontecer, uma vez que, sempre desmentes o que está bem claro,
agora não conseguirás tal proceder, pois os fatos por si só comprovarão a verdade. Te
conformes e sigas em frente filha amada, pois o que está escrito no céu cumpre-se na terra.
Irmãos em Cristo em Missão Reveladora.

Dia

25/09/2011

***

14h06minh- esqueci o pensamento que emiti no momento em que esta luz apareceu,
pois costumo anotá-los e não o fiz.

Dia

30/09/2011

***

Na manhã deste novo dia despertei ouvindo a frase: Foi colocada na tua
cabeça a tiara do amor de Jesus. Apesar de todas as tuas lutas contrárias ao
que sempre desejamos transmitir tudo acontece porque assim está escrito e
assim será.

Neste dia ao qual te referiste ouviste muito bem e porque estava programado
ser naquele dia por serem as condições favoráveis. Irmã amada o que te
prometemos está próximo de acontecer, não será por não acreditares que não
acontecerá. Já te foi dito que a tiara do amor de Jesus está sobre a tua cabeça
por seres a escolhida para trazer a tona alguns fatos que fazem parte de uma
revelação e não poderia ser por outro instrumento, pois aquela que banhou os
pés do Mestre Jesus foi a escolhida para tal fim. Os fatos comprovarão o que
estamos transmitindo pouco a pouco e como ele mesmo disse: O perdão cobre
a multidão dos pecados. Perdoado fui por ti apesar dos tantos sofrimentos
pelos quais te fiz passar através dos tempos, no entanto, irmã, o mesmo tempo
foi o remédio para que cicatrizassem todas as feridas causadas, ao ponto de
torná-las susceptíveis de serem cicatrizadas com o exercício do amor. O amor
é algo que anula todos os males da alma, por ser capaz de apagar das mentes
que outrora arquivaram ódios e rancores. Agora estamos juntos nesta missão;
queira ou não este é a nomenclatura que usarei sempre que me referir ao
assunto. É com este corpinho transparente tal como cristal, que tudo será
concedido e, aqueles que de ti se aproximarem e os que conseguirem tocá-la
sentir-se-ão aliviados das suas dores físicas, morais e espirituais, uma vez que,
através do processo do sono serão trabalhados para reverem os seus atos e se
arrependerão modificando então os seus estados vibratórios e
conseguintemente a saúde.
Como aconteceu a época do Cristo de Deus assim também será agora, pois
jamais se viu tal acontecimento dos idos até estes dias e se não concordas e
não acreditas, verás o que acontecerá a olhos nus. Aquela casa está sendo
preparada e muito se desenvolverá a partir deste trabalho que foi implantado,
no entanto, como viste, não foi e nem será sem lutas. Não lamentes o trabalho
ao qual está se entregando o teu amado, ele está sendo muito amparado e
fortalecido para empreender esta luta; e se lutas contra e procuras tirá-lo dos
locais nos quais é colocado para que o empreendimento cresça, bem sabemos
ser o teu intuito evitar os acontecimentos, mas estes se concretizarão a tua
revelia. Questionas agora o transmitido por saberes que o nosso Francisco de
Assis fez muito mais, e concordamos, no entanto, desta feita sem que saibas,
mais será ainda realizado, pois ele trabalhou com a dama pobreza diferente,
apenas construindo nos corações das criaturas o amor e se entregando ao total
desprendimento das coisas materiais por conta do segmento ao qual foi
enviado para dar o testemunho da verdade, agora, porém, a edificação será
necessária crescer além dos corações e das mentes concedendo o pão
material e abrigo para os que lá forem chegando. Tudo surgirá aos poucos e
tempo terás suficiente. Aquele bairro será quase uma cidade interiorana pelo
tamanho. As caravanas que lá chegarão trarão empreendimentos e tudo ao
derredor desenvolverá por conta das necessidades que surgirão. Adiante
transmitiremos mais detalhadamente as realizações vindouras. Muitos virão de

longe em busca de auxílio e se transformarão em doadores e trabalhares da
obra do Pai e de Jesus.
Tudo bem irmã amada respeitaremos o teu livre, no entanto, conseguimos dar
algumas pinceladas sobre o que te aguarda. Não estamos te comparando a
Jesus e nem a Francisco de Assis, mas que a tua caminhada será muito longa,
com compromissos vários isto será.
Fique com Deus o autor da dobra e com a criatura o nosso amado Mestre
Jesus.

Outubro
***

DIA

01/10/2011

***

Ás 10h03minh – Visualizei o primeiro andar de uma construção onde existia um
salão. Senti que ali será o local onde se realizará a nova etapa do trabalho. 8
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E não poderia ser diferente, uma vez que, toda esta etapa que está sendo cumprida e que

prometido foi há algum tempo, tem por finalidade dar cumprimento ao que foi
adredemente planejado pelos mensageiros do Pai e de Jesus e, se temes o que te aguarda
não há motivos para tais temores, pois amparo não tem te faltado irmã amada. Aquele
trabalho será lindo e como já passamos virão pessoas de todas as partes em busca de
consolo e será através das tuas benditas mãos que tudo acontecerá como visualizou o
nosso amado irmão B... apesar de não ter ficado tudo o que lhe passamos em sua memória
após despertar e, sim, apenas o suficiente para confrontar com o que já vens captando
intuitivamente e fortalecê-la neste ponto, uma vez que, sempre duvidas de tudo que vem
através e ti. E, já diremos que a tua mediunidade passará a ser mais ostensiva quanto à
psicografia. Como te passamos terás mais consistência no que será instrumento para que
venha a tona. Aquele que te protege já te orientou que se fará visível no momento
oportuno e não poderia ser diferente diante de um trabalho desta envergadura para que
tudo transcorra dentro dos tramites a serem seguidos. No devido momento passaremos os
procedimentos que deverão ter dentro de uma organização necessária ao bom
desempenho das tuas atividades. Como já foi transmitido será sem choro e sem vela. Os
encantados serão muitos com relação a este trabalho, e até mesmo os que foram contrários

ao que anteriormente foi divulgado lá chegarão em busca de uma palavra daqueles que te
assistem através do nosso irmão Nathanael o teu protetor. Portanto o período é de espera
pela conclusão dos trabalhos. Quanto a festinha dedicada as crianças, não era para saberes
para que não desistisse, uma vez que, és mestra neste assunto. No entanto, não conseguirás
o teu intento, pois assim também procedia anteriormente sem pensar e agindo de certa
forma abruptamente. Adiante terminavas por colocar em prática o que a ti tinha sido
designado. O processo evolutivo das criaturas se faz através de vivências várias perdidas
pelos tempos, e tu já fizeste este trabalho com relação a este orbe e aí te encontras apenas
para cumprir esta missão redentora; e terás tempo suficiente para isto. Continues levando
adiante o que vens fazendo. Os cartões precisam ser continuados assim como este arquivo
que estás trabalhando no momento. O trabalho aguardará até segunda ordem, e era para
ser assim, não precisaria alugar casa para dar continuidade e, sim, aguardar que tudo se
resolva com relação à construção. Fique com Deus e com Jesus o amor dos teus amores
Irmãos em Cristo em missão reveladora.
***

Dia
02/10/2011
***

Ás 11h55minh - Esta luz surgiu no momento em que questionei a informação
transmitida sobre o nosso irmão Nathanael. Mas não sei se realmente
apareceu por estes pensamentos emitidos. 9

9

Ainda ontem te passamos a veracidade da informação transmitida não é de agora, no

entanto, estamos te preparando para que tal acontecimento possa se dar de forma
tranqüila sem temores, uma vez que sabemos perfeitamente com quem estamos lidando e
as tuas limitações, Lamentamos apenas que diante de tantos fatos ocorridos diuturnamente
dando o testemunho da presença do Pai e de Jesus ao teu lado ainda continues com tantas
dúvidas e questionamentos. Sabemos serem verdadeiros os teus cuidados com informações
falsas que podem ser transmitida, no entanto irmã amada o que estamos exercitando é o
amor do Pai e de Jesus para com todos os irmãos. Se dúvidas tens sobre esta informação
adiante descobrirás a verdade dos fatos por si só. E, quanto ao teu protetor sabe ele muito
bem o quanto tens sido responsável com tudo o que vem sendo colocado nas tuas mãos; e
sabe também que adiante descobrirás quão verdadeiro foi tudo o que foi transmitido em
espírito e verdade. Irmã amada lamentamos, mas, não vamos te iludir com referência ao
trabalho que te aguarda, ele será muito belo e muito grande com relação ao que vens
fazendo, por isto, já passamos que tudo o que já está realizado em forma de impressos e
digitações ser apenas o preâmbulo da obra do Pai que te aguarda e repetiremos, tempo

terás, como diz aqui o nosso Chico, que também pensava quando na carne que não teria
tempo para desenvolver o trabalho que o aguardava.
Irmãos em Cristo em missão Reveladora.

Dia

18/10/2011

***

Dia 18 às 14h20minm – Pela primeira vez estas luzes sugiram juntas. Sempre
apareceu apenas uma, e em algumas oportunidades observei que havia uma
movimentação e em cima surgia outra, dando a impressão de serem duas
luzes como poderá ser observado na foto da próxima página, mas não tenho
certeza quanto a isto.10
10

Porém, te diremos que este fato ocorreu para dar o testemunho de que são dois os seres

que mais de perto te protegem e lamentamos todos os teus sofrimentos mesmo diante das
tantas dádivas que são fornecidas diuturnamente em nome de Deus e de Jesus. Estes seres
muito trabalho já realizaram em si mesmos e por isto aí estão te concedendo este amparo
para que desempenhes esta missão na íntegra. Sabes muito bem serem várias as equipes
que participam destas realizações, no entanto serão sempre esses dois irmãos amados, que
estarão adiante das realizações e, mais especificamente o nosso irmão Nathanael. Sabemos
também que estás correndo das notícias que bem sabes serão fornecidas por necessidade
do trabalho e para que tenhas conhecimento enquanto em vigília do que te aguarda.

Dia

22/10/2011

***

Este raio reapareceu.

Dia

24/10/2011

***

Às 14h30minh - Senhor! Neste dia me concedeste mais esta dádiva, mas não
sei Senhor, o que desejas que se concretize através de mim.11

11

Mas, te diremos agora, ser por conta do que desejavas realizar indo de encontro ao que

já está pré-determinado para que sejas o instrumento para se concretizar no plano material,
quando a tua vontade seria deletar o que já havia sido anexado naquela página,“Blog’. E
diremos ser para permanecerem ativas, uma vez que jê te foi orientado que servirá para
acalentar muitos corações aflitos. Não sabes muito como será, mas adiante verás que tampo
para ti será material escasso diante dos tatos pedidos, das tantas rogativas. Te diremos
também que quando te orientaram a respeito do “Estudar”, refería-se aquele irmão amado,
a necessidade de aprofundares o conhecimento na informática para que também
avivássemos a tua mente com referência aos assuntos. Por isto, permaneceste algum tempo
garimpando vídeos, arquivos e informações outras ,pois necessário se faria adiante utilizar o
acervo arquivado nesta página recentemente editada. Ao contrário do que pensas

necessário se fará procurar mais mensagens para anexá-las, pois servirão de conforto para
os que desejarem sorver do mel nelas contido.
Irmãos em Cristo em missão Reveladora.

27/10/2011

Irmãos amados! Jesus seja com todos.

A luta é grande, porém necessária ao empreendimento do Pai e de Jesus que
foi colocado sobre as suas responsabilidades.
Sabeis que foi dito: Toda árvore má será cortada e jogada ao fogo para ser
queimada e toda árvore boa, bons frutos produzirá e serão distribuídos para
saciar a fome dos tantos quantos assim se sentirem.
Aquela obra física que está sendo edificada muito contribuirá para melhores
condições do trabalho que lá será realizado. Sabemos terem sido muitas as ditas
e contraditas, no entanto, tudo acontecerá à luz do dia e das noites. Dádivas
serão concedidas a olhos nus, para que os que não viram vejam, os que não
caminhavam passem a caminhar, os que se encontrarem entregues as dores da
alma sejam aliviados, os aflitos sejam consolados com as notícias que receberão
dos entes queridos que pensavam estar mortos e que darão a prova da
continuidade da vida no além; além da lápide fria a vida continua.
Irmã querida, bem sabemos das tuas lutas para negar um trabalho tão
amoroso por medo do desconhecido, no entanto, desconhecido não é para ti,
quando vens ter conosco.
Aquele bairro, te mostramos, será desenvolvido nas suas raízes e atingirá o
patamar de uma pequena cidade interiorana diante dos tantos irmãos que virão
em carreatas de lugares distantes e de outros ares mais além.
Luzes têm desembocando do universo sobre aquela casa para que
espiritualmente fique pronta para receber a Dama Pobreza, assim como aquela
que já vestiu a túnica nupcial e, por isto, preparada está para o grande
empreendimento de amor.
Sigamos! Em frente, avante filha amada, filha do meu coração, pois o que foi
para ti transmitido está próximo de acontecer. Refiro-me a ti, quanto a condição
de psicograficamente passar mensagens mecanicamente, pois tudo consta neste
Planejamento. O Planejamento, queiras ou não filha, se cumprirá em ipselítere.
Não se trata de estória da carochinha, e sim, de verdades transmitidas em
Espírito e Verdade.
Amada filha, errado estava eu, quando por ti foram transmitidas algumas
informações e, como outros, também procedi duvidando e, neste caso, por
responsabilidade diante do cargo que a mim foi designado para direcionar os que
eram colocados sob a minha tutela como forma de “orientação”; orientar era o

meu dever de dirigente de uma reunião. Mas, quando aqui cheguei, tomei
conhecimento do tamanho do trabalho e vi todo o manancial de luz que foi
colocado sob a tua guarda após ter sido passado através de ti. Filha amada,
pegues a charrua e avante!
Irmã amada! Todas as luzes que estão sendo emanadas para veres a olhos
nus juntamente com aqueles que te cercam, são para dar o testemunho da
verdade quanto à nova fase do trabalho que será iniciado sem choro e sem vela
como se refere aqui o nosso amado Chico, mesmo com as discordâncias de
muitos, tudo acontecerá lá naquela casa de amor e, aqueles que foram escolhidos
para passarem a planta do imóvel para o papel, não foi o acaso o responsável.
Aquela planta já se encontrava pronta no plano espiritual esperando apenas o
momento de ser transferido para o papel e adiante ser executado no plano
terrestre com material visível e pesado.
Irmã querida, aquela irmã que passou os seus pensamentos, ao teu lado está
de há muito, e longe estás de imaginar o tempo, afinal, o que é o tempo para nós?
O tempo é a eternidade e, a eternidade será melhor ou pior dependendo do que
realizarmos hoje. Prepare-se para o início do empreendimento. Por isto estás a
repousar para descansar o corpo de carne, pois adiante tempo quase nenhum
terás sobrando.
Muita paz para todos.
Irmãos em Cristo em Missão Reveladora . Participação do Prof. Coelho Neto, e
tenho dito!

Mês

De

Novembro

***

Dia

14/11/2011

***

Este reio após alguns meses de ausência reapareceu – 14h17minh.

16h52minh- Não sei o motivo da presença desta luz, neste dia, pois muito
penso e nada realizo. 12

12

No momento estavas procurando no Google um vídeo que ensinasse como tirar os teus vídeos
daquela página do youtube mas precisam permanecer pois faz parte de uma etapa do trabalho e
diremos que, mais deverás adicionar aquela página com referencia aos acontecimentos do trabalho.
Hoje

Desaparecendo. - 16h52min e alguns segundos.

Dia

15/11/2011

***

Às 14h22minh- Esta claridade oriunda da janela de um edifício iluminou a
tela que está na parede do corredor.

Dia

30 /11/2011

***

Iniciou às 09h21minh.

Terminou às 09h25minh.

Este reio reapareceu.

c

Iniciou às 10h29min.
Encerrou às 10h32minh.

Dezembro

***

Dia

01/12/2011

***

13h56minh – fotos da mão de uma amiga na frente de um raio de luz do
sol.13

13

Local muito representativo.

Dia

03/12/2011

***

As luzes se formaram a partir da claridade do sol que incidiu na vidraça da
janela deste edifício localizado a um quarteirão do nosso.14

14

Existem vídeos para maiores comprovações e avaliações posteriores.

Início - 10h30minh.

Término às 10h32minh.

13 /12/ 2011
Senhor! Nos últimos dias as luzes vêm marcando presença de forma mais
intensa, mas não sei qual a Tua vontade, uma vez que, anteriormente em um
tempo perdido pelos séculos elas para mim surgiam em forma de flores para
alegrar o meu viver que por vezes era cheio de expectativas e desejos de
concertar o que tão claramente deixaste para todos os que fazem parte desta
humanidade terrena. Mas ti digo mulher que desta feita, aí estás para propagar
uma nova Revelação e deixar deslumbrados todos aqueles que questionam o
amor do Pai e, por vezes, vão de encontro as suas verdades. O trabalho que
foi colocado sobre os teus ombros fortes está para ser iniciado e por isto tanto
relutas em descreveres o que vens tomando conhecimento que será executado
em distribuição de amor para todos aqueles que lá se farão presentes
cansados e desesperados em busca do consolo que por teus lábios receberão
e tudo será transmitido em espírito e verdade através daquele que te protege
em nome do Pai e do Filho.
Irmã amada o mel adoçará as mentes dos muitos que lá se farão presentes.
E lamentamos, porém, será lá naquela Casa de Amor que tudo iniciará, mesmo
com todas as ditas e contraditas já ocorridas. Este trabalho que realizas
continuará, no entanto, de forma mais lenta, pois a outra fase tomará parte do
tempo, até porque, de agora em diante tudo que te foi prometido acontecerá
em espírito e verdade.
Lamentamos tantos sofrimentos pelos quais passaste durante todos os anos
transcorridos, no entanto, ara preciso que assim fosse para que chegasses no
ponto o qual te encontras. A lâmina está afiada pelo esmeril das vidas
sucessivas, mas necessário se fazia reviver acontecimentos diversos para que
mais afiada se tornasse.
A casa está sendo organizada para receber melhor a dama pobreza e os que
também já não fazem parte deste contesto, no entanto, o sofrimento também
bate as suas portas de formas diversas, sem que o consolo exista e sem que
encontrem as suas respostas. O Espiritismo fornecerá a todos os que
desejarem receber os esclarecimentos e as explicações necessárias para uma
melhor forma de viver, compreendendo que o ter não representa tanto quanto
pensavam, ajuda, mas deixa lacunas que coisa alguma preenche e, então,
sairão de lá saciados e plenos do amor do Pai e de Jesus.
Sobre a tua cabeça foi colocada a tiara do amor do Mestre dos Mestres,
aquele que é a luz que ilumina as nossas vidas; e por isto aí estás ciente e
consciente do teu dever, da tua responsabilidade e da tua missão.
Sigas em frente com os cartões, a digitação das mensagens que estão
dispersas e da organização dos arquivos encadernando-os como vinhas
fazendo.

Muita paz e fique com Deus e com Jesus o Amor dos teus Amores.
Irmãos em Cristo em missão reveladora.
Breve receberás maiores orientações

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

Ano

2012

***

26/02/2012.

Senhor! Elevo neste instante o pensamento a ti ao Mestre Jesus, para rogar a
assistência de que me fizer merecedora no sentido de receber se estiver dentro
dos desígnios orientações para essas realizações que foram colocadas sob a
minha responsabilidade. Nestes últimos dias luzes estão sendo propagadas
mais intensivamente e sinto na profundeza do meu ser que algo deverão
significar em novas notícias. No entanto, por receio de me fazer instrumento
nas horas não especificadas para este fim, fujo de mim mesma.
No entanto a fuga nunca foi o proceder correto diante das responsabilidades
que deves ter, como tu mesma disseste com referência as realizações do Pai e
de Jesus. Importante se faz dar continuidade à etapa que interrompida foi por
conta da necessidade de reestruturação daquela casa de amor.
Precisas convocar os trabalhadores para o labor o qual se fizeram
merecedores. Já afirmamos por diversas vezes terem sido todos escolhidos
através das leis magnâmicas e dadivosas para que este empreendimento se
concretize no plano material. Sabes perfeitamente que o nosso Kardec andou
por inúmeras vezes a procura de instrumentos capacitados para que
recomendações recebeste no intuito de serem delimitadas todas as formas de
procedimento com referência as realizações que foram colocadas sob a sua
alçada e, agora não seria diferente, uma vez que, alguns dos que se dizem
espíritas e verdadeiramente não o são, interferem na caminhada dos irmãos
em Cristo em nome de uma disciplina muitas vezes até mesmo torturosa no
intuito de tentarem interferir na obra do Criador, no entanto, não são as
criaturas maiores que o Criador. Sigas em frente com tudo o que a ti está
reservado em realizações e verás adiante que muitos dos que dizem não
acreditar, acreditarão diante do que verão em amor do Pai e de Jesus serem
distribuídos para tantos quantos se fizerem presentes no ambiente. As lutas
têm sido imensas para ti bem sabemos, no entanto não há vitórias sem lutas.
Se lamentam teres dito algumas narrativas que constavam no ter ser, preciso é
que vão se acostumando uma vez que muito será transmitido a teu respeito
não especificamente por ti ,mas através daqueles que foram designados para
este fim, os mensageiros do Pai e de Jesus. E, por voz direta será transmitido o
que o Pai autorizar e até mesmo o local já foi adredemente escolhido e longe
estás de imaginar onde será. Então veremos como ficarão aqueles que
duvidaram, detrataram e tudo fizeram com algo de tanta responsabilidade e de
tanto amor. E. Sigas em frente filha amada com tudo o que a ti foi destinado; e
é em ipselitere que afirmo ser eu muitas vezes solicitado no intuito de te
fortalecer na luta uma vez que bem sabes ter sido sempre no meu proceder um
homem com H maiúsculo e de gostar da verdade, não fui homem de mentiras,
por isto filha como sabes, quando o Pai deseja algo providencia os meios , e os
meio encontrados foram intuir os nossos irmãos amados a tomarem aquela

decisão uma vez que querias fugir da raia, quando bem já devias saber não ser
esta a postura correta diante de um trabalho tão amoroso e que distante estou
de merecer dele participar, a não ser por misericórdia do Pai e de Jesus o
Amor dos Teus Amores, que me solicitam a presença no intuito de contribuir
com a obra sempre que precisas de ajuda nas tuas fraquezas, mas fraca,
apenas pensas que és. Em verdade és forte como uma rocha e, por isto, esta
obra foi a te designada para ser fincada, pois nenhum vendaval será capaz de
derrubá-la, tu és a rocha viva. Ao meu estimado tenente Bispo que há muito é
para mim capitão, desejo que seja feliz neste empreendimento que também
pediu para realizar e que fraco também não é, é forte como uma rocha e tem
braços de ferro, não como o homem de ferro dentro do seu proceder, pois
neste sentido é até maleável, sabe conduzir com sensatez as dificuldades do
caminho. Nesta encarnação sabe ele ter sido eu homem com H como já me
referi, porém tudo isto ficará para trás, pois na próxima reencarnação não sei o
que serei, mas o Pai certamente sabe. Os fins justificam os meios e, apesar da
tua amada pensar não serem necessárias tantas reformas em uma casa para
que ela seja capaz de fornecer condições para um trabalho, necessário se fez
o empreendimento para que adiante não necessite passar por interrupções. Já
direi e ratificarei o já transmitido pelos Espíritos do Senhor que aquela casa
crescerá e aquele trabalho será enorme, será grandioso em amor do Pai e de
Jesus; e muitos serão assistidos nas suas dores físicas, morais e espirituais.
Ao Barrinhos deixo os meus sinceros agradecimentos por tudo o que vem
fazendo em nome desta Bendita Doutrina Espírita; e que ele saiba ser muito
amado por todos aqueles que fazem parte destas realizações. E como foi
transmitido anteriormente, a participação dele nesta obra estava escrito que
seria assim. Ele só não sabia é que já estava reservado onde seria aplicado
aquele dinheiro, aquelas economias. O labor será intenso e não se preocupe,
pois ainda viverá muito tempo para participar deste empreendimento. Só não
deseje ficar como se estivesse com vinte aninhos, mas sim, vivendo de acordo
com o que o corpo hoje fornece em condições, sem exageros. E digo exageros
no dia a dia, e não, com referência aos trabalhos que participa, pois agora está
tudo de acordo com a carga que pode carregar nem mais, nem menos; e já
está na hora de retomar a atividade que foi interrompida por necessidade
também de reforma naquela casa Máter. Portanto, mãos na charrua e vamos
ao trabalho. Fique com Deus e com Jesus filha amada firme e forte, Avante!
Prof. Coelho Neto.

Dia

29/02/2012

***

01/03/2012

Senhor! Sei que penso muito e nada faço, mas, se algo ainda há para se
concretizar através deste instrumento ainda tão rudimentar, não sei por que
tantas expectativas me causam, uma vez que, tempo creio eu, já não tenho
mais tanto na minha contabilidade. A digitação está se tornando difícil, pois
nesta altura já sinto os punhos e os dedos reclamarem quando exijo mais deles
e como poderei dar seguimento a Tua obra, se assim me encontro já
alquebrada e muito desgastada pelo tempo que não perdoa e vai fazendo aos
poucos o seu trabalho de destruição enquanto o instrumento vai se tornando
cada vez mais desafinado e sem condições de repetir as notas enviadas pelo
autor das belas melodias que pouco a pouco vão se transformando em uma
sinfonia da qual participação alguma tenho nela por ser ciente e consciente que
tudo Te pertence.
Durante todos esses anos sei perfeitamente que muitas inverdades foram
transmitidas e, que se nelas acreditei foi apenas pela fraqueza de um espírito
que de tanto insistir e persistir em tocar a mesma música terminou por
desafinar fugindo da sintonia da maestria a qual bem sei, poderia ter sido
diferente, se alguma atitude tivesse tomado em concordância com aqueles que
delas tomaram conhecimento, mas com a minha teimosia decidi sempre
continuar entre acertos e desacertos fazendo com que o final fosse bem
diferente do resultado desejado por Ti e por aquele que em Teu nome a este
orbe me enviou mesmo sabendo que me sentiria só como se tudo ao meu
derredor fosse um vazio imenso, e pior ainda um vazio onde nem mesmo o ar
existe para me proporcionar condições de submergir da profundeza daquilo
que posso chamar martírio. Mas ao lembrar-me desta palavra, lembro-me dEle
que nada devia e tanto sofreu por amor a todos os que habitam neste orbe
terreno onde tantas são as dores que assolam a humanidade. Deste-me
responsabilidades que por vezes me deixa impotente para materializá-las; e
nesses momentos ouço no intimo do meu ser uma voz que clama: Siga, siga,
pois bem sabes que comigo ao lado todo fardo é leve e todo jugo é suave. Bem
sabes mulher que foi em ti que enxerguei forças descomunais às quais em
nenhum outro ser divisei, e por isto te escolhi para que com o teu poder de
perdoar aí permaneças até que tudo se cumpra, pois o que está escrito no céu
cumpre-se na Terra. E ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir e vejam os que
tiverem olhos de ver. E a sinfonia continua muito bem executada dentro das
notas escolhidas para que nenhum acorde seja esquecido e assim
comprometer o que está reservado para o dia do divino concerto quando as
liras tocarão uníssonas e, a uma só voz dirão: Aí está a serva do Senhor por
Ele enviada para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os
justos e em verdade te digo mulher, uma folha não cai de uma árvore sem que
o Pai que está nos céus permita dentro das suas leis dadivosas e magnânimas
e, por isto direi: És aquela que tudo fará por amor àquele que te enviou e que
apenas pediu ao enviado que cumprisse o planejamento já pronto há tantos
séculos, pois tudo o que virá pela frente mais belo ainda será do que tudo o
que já presenciaste nestes últimos anos. E Quanto as tuas deduções com

referência ao local e momento certo para aquele acontecimento a te revelado,
a voz direta, não será de acordo com o teu pensar, mas sim, em concordância
com o que o Pai determinou e por isto te passamos por repetidas vezes que
planejamento igual a este não existe neste orbe terreno. E para tua informação,
até tu serás pega de surpresa por realmente não saberes onde e quando se
dará, só não será de acordo com as tuas deduções, pois se assim fosse tudo
estaria consumado. E o que precisas realizar necessário será que aconteçam o
que taxaram de “fantasioso”.
Muita paz e sigas em frente com aquele Blog que também conta neste
planejamento, tu apenas pensas que andas a ermo, no entanto, a claridade te
cerca em todos os cantos reais e inimagináveis.
Os Espíritos do Senhor em Missão Reveladora.

20/03/2012

Senhor quando tenho dúvidas com relação a todos os acontecimentos que me envolve
e busco respostas, na profundeza do meu ser algo me faz lembrar que há muito me
entreguei a ti e disse faça-se em mim a tua vontade e desde então não me preocupo com
o que me aconteça. Mas por vezes sinto que a espera corrói as minhas entranhas e
deixa-me apreensiva diante do curto tempo que me resta nesta existência, quando
percebo que através de mim nada existe realmente concretizado, o que existe são
promessas vazias dentro de um contexto que desconheço ao menos enquanto me
encontro em estado de vigília e, não nego, que por diversas vezes quase decidi escolher
ficar com o servo e não com o Senhor, pois as dificuldades são grandes no meu
caminhar com referência as tuas realizações. Sei que tenho procedido como uma filha
rebelde agindo de forma impensada. Talvez seja o meio que encontrei para mascarar as
minhas fugas.
No entanto fugir não resolverá o que desejas, que seria desistir do que a ti está
reservado. O teu caminho já te dissemos que será de muita luz e de muito amor para
distribuíres para tantos quantos necessitarem e merecerem receber, pois diante do que te
aguarda os transeuntes serão incontáveis em busca de uma palavra, de um consolo, que
darás vindo do Pai e de Jesus através daqueles que te protegem. As luzes que se fizeram
presentes no dia de hoje foi para alertá-la sobre a não permissão para que não interfiras
no que já foi adredemente determinado e programado, uma vez que, autorização não
recebeste para interferir na obra que não te pertence retirando daquele arquivo o que
nele consta até que tudo venha a tona. Portanto irmã amada, deixes todo o arquivo da
forma que está naquele bendito site e não reenvies modificado como estavas desejando.
Quanto ao trabalho daquela casa de amor precisará seguir adiante e verão em que se
transformará. Será um reduto de esperança e paz para muitos dos que lá chegarem e o
teu protetor contigo está, te orientando quanto aos tramites que deverás seguir.
Por agora é apenas isto que passaremos; e diremos que as luzes, quer desejes mostrá-las
ou não, elas serão vistas por aqueles a quem escolhermos. O processo será este.
Fique com Deus e com Jesus.
Irmãos em Cristo em Missão Reveladora.

Dia

21/04/2012
**********

Às 14h59minh

21/04/2012

Senhor desejo neste instante pedir a tua permissão para elevar o pensamento
a ti e pedir por todos àqueles que passam por dores e sofrimentos vários, os
quais longe me encontro de saber a intensidade e onde se localizam.
E quanto ao dia em que surgiram luzes idênticas a estas no momento o qual
dialogavas com a tua amada filha que se encontrava distante, foram em
resposta ao que anteriormente foi transmitido em espírito e verdade, uma vez
que não somos ilusionistas e em embusteiros como captaste muito bem
aqueles pensamentos. E, acredites ou não contarás com alguém no seio
familiar oriundo de outras terras e de muito longe, no entanto, não existem
distancias que não possam ser diminuídas através do progresso tecnológico e
da aviação. Por isto diremos, preparem-se para receber o visitante que breve
será mais um integrante da família como nos referimos.
. Quanto ao trabalho continues com os cartões e digitando as mensagens que
estão atrasadas enquanto que, o blog deverá ser sempre alimentado com
novas mensagens dentro das possibilidades dos espaços fornecidos.
Sejam felizes pois o Pai colocou os seus filhos no mundo para serem felizes,
apesar das dificuldades que por vezes se apresentam nos caminhos das
criaturas. Quanto a tua amada irmã tudo já está resolvido, necessário se faz se
precaver com a alimentação, pois, como me expressei através de ti, o que
sentiu foi fruto da alimentação ingerida no dia anterior e que necessário se faz
abolir do cardápio, afinal não tem ela mais quinze aninhos; apesar de saber
disso abusa nos excessos. Saiba ela que muito ainda trabalhará em benefício
dos necessitados quando o tempo chegar, pois no momento a sua missão
ainda está restrita a assistir aquela que trouxe os rebentos ao mundo terreno.,
e como não são eternos na carne todos um dia partirão, mesmo sem desejar
fazer a grande viagem.

Irmãos em Cristo em Missão Reveladora.

Dia

23/04/2012

***

Início-15h01minh

Término - as 15h04minh

Maio

***

26/05/2012

Senhor! Sois o Criador de tudo e de todas as coisas e bem sabes de todos os
meus pensamentos com referencia ao que por mim vem sendo transmitido
durante todos esses anos, porém, sinto que nada ou quase nada aconteceu de
frutífero, continuo me sentindo inútil como em outras épocas perdidas pelos
tempos, onde de tanto questionar as artimanhas que ao meu derredor ocorriam
, momentos houve os quais quase me dei por vencida pensando que sozinha
me encontrava na luta. E, nesses instantes sentia uma força imensa emergir do
meu ser a me concitar a caminhar sempre, mesmo que por vezes sentisse que
as forças estavam de mim se esvaindo, quando repentinamente sentia a
presença daqueles que me protegia e protegia todos os trabalhos que
precisariam ser desenvolvidos no plano terreno e todos àqueles seres para
mim se apresentávem em forma de flores; e com essas flores travava
conversações inimagináveis de serem observadas e, quando por algumas
vezes fui surpreendida nesta condição chamavam-me de louca e endemoniada
por não compreenderem todo o amor que nesses instantes era distribuído para
que eu continuasse a percorrer por caminhos espinhosos , pois seriam eles
que me levariam ao cume da vitória sobre mim mesma e isto é o que conta na
esteira do tempo. Ao martírio também foi levado àquele que nada devia e
tantas perseguições sofreu dos detratores das verdades eternas. Agora sinto
está se aproximando o momento crucial deste trabalho que colocaste sobre
ombros tão fracos de um ser ainda tão rudimentar. Certamente não poderia ele
desabrochar de forma rápida como muitos desejaram, quando no início muito
foi analisado por olhos que não podiam ver.
Sei perfeitamente que não poderei abafar tais acontecimentos, pois quando
vou ter com os teus prepostos tudo me é esclarecido e adredemente discutido,
porém quando em estado de vigília decido no exercício do livre arbítrio tudo
mascarar para confundir os que porventura possam ser envolvidos. No entanto
mulher ainda hoje tiveste a resposta aos teus pensamentos e que por vezes
fazem tremer as entranhas daqueles que foram destinados para proteger-te por
sentirem o tamanho das tuas dores e nada poderem fazer para evitá-las por
serem elas fruto de muito trabalho desenvolvido não apenas nesta encarnação
e, sim, através dos tempos. Já te disse que comigo ao lado todo fardo é leve e
todo o jugo é suave. Trabalhe na lavoura daquele que te enviou para este fim,
consolar os aflitos do corpo e da alma, e, preciso é saberes que aquela
construção não foi o acaso que a edificou, e sim, as vontades dAquele que me
enviou que estão sendo cumpridas. Ela se transformará em um hospital de
almas e de Espíritos, uma vez que, assistidos serão encarnados e
desencarnados.

desejarem delas sorver.
Quanto aquela nossa irmã que foste visitar, ali o processo será irreversível,
lamentamos o que passamos continuará sendo verdade apesar de todas as
tuas ditas e contraditas. Passamos que seria um até breve e não podemos E,
diremos que, aquele irmão que ao teu lado estava acomodado receberá o que
se faz merecedor, o processo evolutivo das criaturas muitas vezes se faz
através da dor. Muito ele já recebeu e continuará recebendo e necessário se
fazia lá aportar para mais receber. Cada ambiente é refrigerado de acordo com
o ar daquele que o Pai escolheu para a implantação de algo tão amoroso e o
edifico se fazia necessário , pois abrigará corações aflitos.
Queremos transmitir a verdade do que intuitivamente já te passamos. Aquele
irmão amado receberá a cura que se faz merecedor. Os cães ladram e a
caravana passa distribuindo luzes para tantos quantos mudar o teor da
informação.
Saibas que não conseguirás evitar os acontecimentos e eles se multiplicarão,
pois assim foi dito e assim será.
Avante e siga em frente, pois até que chegue a sua hora como chegou a minha
muito ainda tem de trabalhar consolando os aflitos do corpo e do Espírito.
Transmitidas foram as solicitações, no entanto, ele ainda não tomou a sua
decisão quanto ao retorno. O importante é e será sempre pegar a charrua e ir
ao trabalho, pois instrumento que não trabalha enferruja e é corroído pelo
tempo quando bem poderia ser diferente. Portanto, que ele não permita que o
seu instrumento pare , pois ele veio para tocar belas melodias de amor e paz.
Quanto a ti irmã querida perto encontro-me de ti, no entanto, necessário é
aguardar a hora do principal acontecimento, que se dará e que não passarei
por ser preciso te deixar em condições de permitires que tudo se cumpra. Ti
passei que me apresentarei e isto é verdade e assim todo o trabalho será
realizado vendo-me ao teu lado e de forma equilibrada e confiante percorrerás
por caminhos inimagináveis de mor e luz.
Que a paz do Mestre dos Mestres fique contigo. Aquele que ao teu lado muito
trabalhará. Irmão Nathanael e equipes.

05/08/2012

Senhor neste dia em que tantas dádivas foram distribuídas em forma de luz
quero abaixar-me mentalmente diante de ti para pedir para que se um fio de
luz existir em mim que possa ele se apagar para que me sinta plena para
receber as orientações vinda de ti através dos seus mensageiros de luz de paz
e de amor que labutam incansavelmente para que a s tuas vontades sejam
cumprida no plano terreno , mesmo sendo eu ainda um instrumento tão
rudimentar creio que quando desejas algo providencias os meios. Por isto te
diremos nestes momento que a segunda etapa deste amoroso trabalho é para
ser iniciada uma vez que, as condições já possíveis e como foi transmitido
para ti de viva voz e anteriormente intuitivamente, a tua hora é chegada de
confundir os orgulhosos e glorificar os justos, uma vez que , foram muitos os
detratores da obra que verão ser transformado sal em mel e ser tirada água de
pedra como prometemos há uma década. Os questionadores que fiquem a ver
a carruagem de luz passar por alamedas floridas onde todos os que por elas
percorrerem se sentirão regozijados de tanto e misericórdia que será
distribuído. A dama pobreza receberá o que merece alguém que como outros
tantos por ela trabalharam distribuindo o pão material mãos acima de tudo o
pão espiritual. Diremos que, a equipe precisa assumir as suas
responsabilidades diante do trabalho tão amoroso e que saibam terem todos
sidos escolhidos através das leis dadivosas e magnâmicas para de certa forma
diminuírem os seus comprometimentos, uma vez que, muitos são reincidentes
e como sabeis aos espiritas mais será cobrado por mais trem recebido em
forma de esclarecimentos distribuído pelo Consolador, são trabalhadores da
última hora como está bem expresso e devidamente no Evangelho Segundo o
Espiritismo onde foi tirado o véu da letra. O t5rabvalho deverá ser5 realizado no
pavimento superior daquela casa de amor por motivos já muito bem percebido
por todos os que lá frequentam. Após o término da preparação da sopa
deverão os integrantes subir para realizar o evangelho enquanto que alguns
permanecerão na parte baixa administrando os caldeirões e, diremos que a
matrona do Colégio apostólico deverá permanecer após o término do
Evangelho na parte baixa da casa para fazer leituras edificantes e do
Evangelho encaminhando os que lé se fizerem presente para que estejam eles
ao se dirigirem ao recinto do atendimento já mais preparados e leve para
receberem o pão da vida. Lamentável é sabermos que alguns dos integrantes
preparados para este fim, tenham se entregue as tarefas apenas relacionadas
com o dia a dia, ou seja, pela sobrevivência esquecendo que a prioridade será
sempre cuidar das coisas do espírito para que tudo o mais possa transcorrer
dentro de um melhor equilíbrio. Por isto alguns estão cada vez mais sendo
envolvidos pelos problemas tal como a areia movediça faz com os transeuntes
mal avisados do caminho. Portanto irmã amada, tempo não será mais te

concedido para desempenhares esta nova etapa, a hora é agora. O
chamamento foi feito tal qual aquele feito por Maria a virgem santíssima de
Nazaré para o seu Filho amado Jesus. E não estamos te comparando a Ele ,
no entanto, é e será sempre Ele a referência para este orbe terreno. Deves
conversar com os integrantes para organizar responsavelmente os elementos
do trabalho, uma vez que, não poderá ser executado com lacunas e sem
responsabilidade. Podem até faltar, no entanto deverá ter sempre um
substituto. Diremos para a nossas irmãs S. e J, que a hora delas também é
chegada para pegar na charrua e ir ao trabalho, pois instrumento que não ara a
terra enferruja e faz com que a terra que deveria ser remexida promova
condições para que os fungos e bactérias lá façam as suas moradas.
Infelizmente para ti, irmã amada, temos que passar essas informações uma
vez que respeitamos os pensamentos e o livre arbítrio dos nossos irmãos em
Cristo, no entanto, não podemos ser coniventes com eles pois em assim sendo
nos tornaríamos responsáveis diante do Pai e de Jesus modelo do trabalho
deverá ser como o anterior com a diferença que deverás contar com pessoas
ao teu lado pra dar sustentação. Saberás escolher um a um para seus
respectivos lugares, uma vez que intuitivamente já vens sendo orientada. De
início começará com poucos integrantes, mas adiante aumentará o número e
todos os que lá chegarem como trabalhadores deverão receber os
ensinamentos espíritas. Aos que estiverem do lado de fora, ou seja, que não
forem em busca, respeitaremos os seus princípios evangélicos ou não, no
entanto, os que lá chegarem ouvirão falar sobre reencarnação e muito mais. A
aceitação ficará por conta de cada um, no entanto provarão da fonte da água
viva do infinito amor , aquela que, quem dela bebe jamais sentirá sede, pois se
sentirá saciado eternamente.
Agora filha amada passarei a mensagem que tinha adredemente organizado
para transmitir e te negaste, então respeitei o teu livre arbítrio, no entanto,
agora a hora também é chegada de transmiti-la.

04/08/2012

Irmãos amados eis-me aqui para dar o testemunho da minha presença neste
conclave de anjos e arcanjos, quando tantas luzes estão sendo distribuídas em
forma de conhecimento. Amado irmão Fred. Agora é hora de agradecer tantas
coisas lindas que ouvi e aprendi com você. Lembras quando das tuas visitas a
nossa pequena cidade te fazias presente sempre nos momentos de abertura e
encerramento dos eventos na Casa Máter e ao teu lado me sentava para
esperar que as palavras que seriam transmitidas, saíssem de tua boca em
forma de luzes e que por vários momentos fizeste me emocionar de maneira
tão intensa, que me permitia viajar pelo imaginário de como seria mesmo esse
outro lado da vida, pois como sempre repetes com este teu jeito gracioso,
tomamos conhecimento da sua existência, mas vez por outra nos
perguntamos: Como será mesmo que chegarei lá e como verdadeiramente
será? Na dúvida melhor será lutar com todas as forças para permanecermos
por aqui no plano material o maior tempo possível. Sei que parti na hora certa e
que fui enviado para viver 83 anos até que consumisse todo o meu fluido vital e
isto aconteceu. Os sofrimentos do corpo de carne foram grandes, porém
verdadeiramente nada senti. Muito recebi daqueles que me protegeram durante
toda a minha caminhada no exercício da mediunidade, que bem sabes não ter
sido fácil, mas sabemos tu e eu que a porta que leva a felicidade é a porta
estreita e por ela consegui passar sem ranhuras. Sinto-me pleno trabalhando
sempre pelos mais necessitados do corpo e do espírito agora de forma mais
intensa, livre daquele corpo que agradeci imensamente a Deus ter me
concedido como instrumento de trabalho para a minha evolução, mas que me
impedia de dar voos mais altos. Tenho andado por alamedas floridas de onde
posso vislumbrar as nuances das luzes que são distribuídas para tantos irmãos
em Cristo.
Neste dia em que se comemora os sessenta e cinco anos do Lar Francisco
de Assis não poderia deixar de me fazer presente, pois afinal continuo no
trabalho que iniciei amparando aqueles que já se encontram com um corpo
degastado, alquebrado pelo tempo e por doenças de toda natureza. É muito
triste vermos um idoso abandonado por aqueles que deveriam ampará-los e
por isto continuo daqui agasalhando-os da forma que posso. Tentei transmitir a
minha mensagem durante o seminário, porém o instrumento que escolhi para
tal incumbência não permitiu e em assim sendo, aguardei por um momento
propício no mesmo dia.

Agora que já deixei as minhas assertivas desejo da profundeza do meu ser
que continues na tua caminhada de amor e luz firme e forte. O trabalho com
Jesus exige esforço, no entanto é gratificante, afinal já sabes de longas datas
que com Ele ao lado todo fardo é leve e todo jugo é suave.
Abraço fraternal.
Prof. Coelho Neto.

As 14h39minh

As 14h45minh a luz ficou no tom esverdeado.

A claridade que se formou nas janelas desse edifício deu origem às luzes das
próximas páginas.

Siga!

Dia

29/08/2012

***

29/08/2012

Neste dia fui à casa de minha mãe e para minha surpresa ao me dirigir ao
jardim vi que um edifício distante (Centro Empresarial) estava repleto de luzes.
Todas as janelas eram verdadeiros sois. Rapidamente chamei a minha irmã e
meu sobrinho para compartilhar comigo daquele momento. Infelizmente não
conseguimos registrar melhor o acontecimento por não termos equipamentos
adequados, e por conta do excesso de claridade as duas fotos não condizem
com a beleza do que vimos. Quando fatos como este acontecem me pergunto
por que tanto recebo e nada faço. E, eu mesma respondo: continuo inútil.
Mas te diremos que tudo isto é fruto do trabalho que realizaste em ti e por
conta da necessidade de te tornar mais sensível as verdades que estão sendo
transmitidas em espírito e verdade. E diremos que aquele trabalho está iniciado
desde o momento que te reuniste com o grupo para traçar os últimos ajustes
necessários ao inicio desta segunda etapa. Quanto ao procedimento lá no
primeiro pavimento correrá por nossa conta o que será transmitido através de
ti, e os componentes pouco a pouco irão se engajando ao trabalho. Haverá
necessidade de teres ao lado mais algumas pessoas que farão parte do
quadro. Tivemos que reorganizar para que alguns transeuntes pudessem dele
fazer parte, pois os convocados decidiram se afastar fugindo da
responsabilidade como se este procedimento fosse ajudá-los na retaguarda.
Muito pelo contrário, todos deveriam mesmo era se posicionarem na linha de
frente para que esta linha se transformasse em um halo de proteção. O
trabalho com Jesus é gratificante, porém exige esforço contínuo. Deverás ir
assentar naquela mesa, pois é assim que será realizado o trabalho e, há muito
já te passamos estas orientações, se desejas também fugir saindo pela
tangente assim não será e bem sabes disto. Não estarás te expondo da forma
que pesas, mas estarás desempenhando um trabalho adredemente desenhado
e articulado por aqueles que o Pai designou juntamente com o Mestre Jesus o
Amor dos teus amores pois queiras ou não, concordes ou não a verdade
continuará sendo a mesma. No momento certo saberás escolher a dedo os que
contigo permanecerão no pavimento superior e os que farão o trabalho
embaixo lendo o Evangelho além de fazerem leituras edificantes isentando
deste contexto os romances, esses, deverão ficar para outros momentos mais
condizentes. E repetiremos, os livros deverão ser aqueles que tem conteúdos
doutrinários Espírita; e aqui não vai nenhum desrespeito aos outros
seguimentos religiosas, no entanto, aqueles que adentrarem ao recinto
beberão dos ensinamentos do Consolador prometido pelo mestre Jesus, o”
Espiritismo”, o Cristianismo Redivivo. Aos que discordarem respeitaremos, mas
seguiremos com o nosso empreendimento da forma que foi alicerçado; em
patamares sólidos que não há vendaval que derrube por ter sido fincado na
Rocha viva do infinito amor.

Fique com Deus e com Jesus.
Irmãos em Cristo em Missão Reveladora.

As 16h45min.

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

As 15h15min – Nossa segunda filha ligou para me avisar que tinham aparecido
muitas luzes no nosso apt.

29/09/2012

Irmã amada, enceraremos este arquivo para que seja enviado ao nosso irmão
que administra o site e deverá ser devidamente adicionado para que faça parte
do acervo que lá já se encontra, em parte, já que por vezes fizeste o trabalho
de descarte de algumas importantes partes das mensagens. Porem,
necessário se faz dar continuidade ao outro arquivo que contém as mensagens
transmitidas naquela casa de amor a “Federação Espírita do Estado de
Alagoas.”
Portanto, nada de temores. Sigas em frente com tudo o que vem sendo
colocado sobe a tua responsabilidade. O processo será sempre este, seguir em
frente firme e forte trabalhando na seara do Senhor, pois para este fim foste
enviada.
Irmãos em Cristo em Missão Reveladora.

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

