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APRESENTAÇÃO
“As vossas dores são Minhas, a vossa rebeldia o
Meu sofrimento!”...
Quem, senão Jesus, para dirigir-nos estas palavras?
Eis a razão porque resolvemos juntar todas as
mensagens que vimos recebendo ao longo de alguns anos até o presente momento neste simples
livrinho, de modo que pudéssemos estar mais perto
d’ELE.
Sabemos que muitos dirão: “Não é possível”! “ Não
acredito no que estou lendo”! “Logo de um Centro
Espírita”?! Mas esquecem-se que Ele mesmo nos
disse, naqueles memoráveis tempos:
“Quando duas ou mais pessoas reunirem-se
em nome de Deus, aí Estarei!...” Não especificou
lugar, onde e quando.
Recentemente, em outubro de 2003, no Morro do
Chapéu, na Chapada Diamantina, Bahia, sentadas
no chão, no topo do Morro, tendo como teto um
maravilhoso azul celeste e ao longe, o visual de um
horizonte com uma curvatura espetacular de 360º,

rodeando-nos do qual nunca esquecerei. E, toda
aquela paisagem belíssima era atapetada por uma
planície verde exuberante, recortada por estradas e
trilhas, tudo aquecido e brilhando, quais pedrinhas
preciosas, devido ao encontro matinal dos raios solares com o orvalho caído nas plantas.
Simplesmente emocionante e majestoso, convidando-nos a saudarmos a Mãe Natureza.
E foi justamente isso que fizemos.
Esperávamos, como de costume, receber comunicações de Irmãos Superiores, mas, para surpresa
nossa, foi ELE, o Divino Rabi da Galiléia, o Amoroso
Jesus quem se manifestou.
Eis suas marcantes e sensatas palavras:
“Homem me fiz entre vós para que pudésseis
ouvir e aprender.
Como homem, não me aceitaram Filho de
Deus; como Filho de Deus, muitos não aceitaram
o homem, e as palavras impregnadas do Amor e
Sabedoria d’Ele perderam-se inertes no tempo e
desuso.
“Como Prometido, permaneço entre vós, Centelha Divina irradiando a Luz do Meu Pensamento entre os homens"...
Vitória (ES) / Dezembro de 2007
Obs.:
Esta mensagem completa encontra-se nesta pe-

quenina e grandiosa obra.
Leiam-na isentos de preconceitos e sentirão que
somente ELE seria capaz de espargir tanta doçura e
bondade, doação e amor, em tão simples palavras.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Nota:
Sananda é o nome cósmico de Jesus.
Ramatis é o mesmo Mestre Kuthumi da Grande
Fraternidade Branca Universal, criador e mentor espiritual do GESJ.
Margarida Pinho Carpes,
Vitória, 2º semestre de 2008
______________________________________
01 - EIS QUE VOS CONCLAMO
Filhos amados!
Erguei-vos do comodismo confortável, da mente
descrente e conflituosa, e estendei vossas mãos laboriosas em direção ao próximo, carente de socorro.
Socorrei Meus pequeninos infelizes, pois é a Mim
que atendeis.
Este é o Meu chamado, que não se reveste das
glórias terrenas.
Eis que vos chamo e vos conclamo ao socorro
amigo e sincero, no silêncio dos vossos corações.

Vinde, Meus pequeninos, socorrer os aflitos, enxugar, de suas faces as lágrimas e secar,de seus corações, o pranto.
Devolvei-lhes a esperança e a confiança Naquele
que É Eterno!
Vossas mãos, são Nossas mãos; vossos olhos, são
Nossos olhos.
Vinde e curai os doentes.
Sou Aquele que cobre todas as dores e as transforma em alegria!
Eu sou Jesus – Sananda
______________________________________
02 - COMO NÃO SOIS DIGNOS?
Rendei graças a vossa condição.
Alegrai-vos, pois que já caminhastes até este ponto e porque EU estarei sempre convosco, pelo que
ainda tiverdes que caminhar.
Vinde até a MIM, vós que sois meus pequeninos!
Caminhai em Minha direção.
- Palavras do canal:
Nesse momento, revelei, mentalmente, sentir-me
indigna de vê-Lo ou de ouvir Suas palavras, ao que
escutei:

Como não sois dignos?
Não sois candidatos a servir Este que Sou?
Não tenhais medo de Minha Luz vos queimar!
Recebei-A, como um afago do qual necessitam vossas almas cansadas. Não tenhais medo! Caminhai
até a MIM. Vinde a MIM. EU vos aguardo plácido e
manso.
Não podereis esquecer vossos erros do passado,
é certo, pois que os carregais convosco em vossos
corpos, mas não os deixeis arrastar-vos para longe
de MIM.
Porque a angústia? Acaso dentre vós poderia EU
encontrar alguém perfeito?
Qualquer de vós que queira ver-ME, basta tornar
puro o coração e EU aí estarei no fundo de vossa
alma, aguardando por vós.
Não vos deixeis levar pela angústia ou pelo medo,
vós que fostes feitos para a alegria, vós que sois a
imagem e semelhança do PAI.
Rendei graças a vossa condição.
Alegrai-vos, pois que já caminhastes até este ponto e onde estiverdes, EU estarei sempre convosco,
basta que, para isso, queirei-me ao vosso lado.
- Palavras do canal:
Senti que a energia ia diminuindo e fiquei aguardando a continuação da mensagem, ao que ouvi:

Não posso despedir-ME, pois que nunca Me vou.
EU sempre estarei convosco.
Abençoados sejam meus irmãos pequeninos.
Sananda
07/07/1997
______________________________________
03 - DEIXAI VIR A MIM AS CRIANCINHAS
"Eu disse que voltaria.
Já estou entre vós, sempre estive, porém agora
podereis ouvir-me falar novamente.
Tendes agora ouvidos para ouvir.
Falo-vos através de meus comandados, soldados
do irmão Ashtar, treinados pelo grande Ashtar.
Este foco de luz guiará muitos que ainda chegarão
para os acontecimentos finais do GRANDE PLANO.
Até onde for visto, guiará "Obreiros do Bem" em
direção a este Planeta. Cada pequena luz será capaz
de guiar muitos que beneficiarão outros mais.
Tudo depende de ativardes em vós a "Chama do
Amor". Quando esse "centro de força" estiver emanando, irradiando sua própria energia-luz, criará
fluxo contínuo, rítmico e pulsar próprio, tornandose canal livre para o intercâmbio das energias cósmicas.
Esse é o vosso trabalho. Essa é a vossa missão:

divulgar. Divulgar entre os homens a vossa função
de geradores de vida no planeta Terra, através da
vivência do amor e irradiando amor.
Cada ser vivo sobre este planeta é célula viva, integradora das forças universais adensadas na forma
de matéria e deve vencer a matéria para libertar-se
da casca grossa que envolve a película monadal (espírito).
O Amor é o único caminho.
Foi o que vim dizer-vos há 2000 anos.
Agora já podeis compreender. É hora de agir.
Deixai vir a Mim os meus pequeninos, pois deles
é o reino dos céus que já conquistaram e agora vos
trazemos como a visão do irreal para o real.
Deixai vir a Mim, Sou Eu quem os chama e eles
estão despertando do grande sonho de ilusão, não
bloqueeis suas mentes com falsas verdades.
Trazei-os até Mim com a divulgação dos propósitos dos "contatos" que vindes recebendo. Eles precisam de vós.
Precisam que outras almas acordadas os guiem
até a Mim.
Deixai-os vir a Mim, condutores de ovelhas.
Sois agora meu rebanho e meus pastores. Conduzi essas almas desgarradas, abrindo-lhes os Caminhos, mostrando-lhes a Luz. Não sois vós quem
indicará o caminho, somos Nós, através de vós, que
o faremos.

Deixai-os Vir a Mim.
Conduzi-os ao Meu Seio para que não vivam mais
em aflição, para que encontrem, reencontrem a paz
e a plenitude.
Carregai-os no colo se preciso for, pois muitos já
não podem andar, tamanha as pedras que ataram
em seus corpos. Arrastam-se perdidos. A escuridão
os ameaça.
Vós sereis seus olhos, guiando seus passos até
Mim.
Deixai-os Vir a Mim.
Vossa Missão é o vosso resgate.
Eu vos beijo em vossas faces e vos chamo ao Meu
convívio, filho querido do Meu Pai.
Irmãos pequeninos, Minha Alma Acolhedora vos
abraça, acolhendo vossas dores.
Caminhai seguindo em frente, Eu vos ampararei
sempre.
Profusões de amor brotarão em vosso íntimo e
poderão sentir Minha constante Presença em vós.
Nessa hora, elevai vosso pensamento ao Alto e
agradecei ao PAI pela existência.
Eu vos chamo a trabalhar pela redenção da humanidade, por vossa própria redenção como filhos
diletos do Meu PAI.
“Acolham minhas palavras em vossos corações,
pois que são Servos, D’Este que Sou”.

Vidência do canal, acompanhada de rápida e
complexa explicação, não sendo possível anotar
tudo que foi dito, mas tentaremos passar uma pequena idéia.
Viu um foco de luz proveniente da irradiação das
freqüências de comunicação, emitidas pela Torre de
Comando, que é uma grande antena de cristal, cravada no coração do Planeta Terra, situado no Planalto
Central, em Goiás. Daquele Centro de Forças, partem
canais, ligando-o a várias capitais brasileiras e outros
pontos já estabelecidos, aguardando ativação.
Viu do Brasil irradiar-se para o Mundo um grande
foco de luz resplandecente. A energia que alimenta
o foco de luz vem de vários pontos do Universo, e
tem sua origem nas vibrações de Amor emanadas
de mônadas extra-planetárias em avançado estado de pureza, sendo direcionadas no sentido de
convergência planetária. O que esses Seres nos pedem é para que desenvolvamos nosso potencial de
amor para que a própria humanidade terrena possa
alimentar esse Centro de Força e fechar o circuito,
mantendo-o vivo através de nossas emanações
angélicas. O cristal integra o circuito de energia alimentado pelo amor, recebe e distribui essa energialuz que envolve todo o planeta.
Cada consciência desperta, ou seja, cada ser humano, é um gerador de luz capaz de alimentar esse
centro de força, daí a importância de despertar as
consciências, para que integrem voluntariamente o
circuito da luz.

Sananda
Pedra Azul – Domingos Martins(ES) - 21/09/1997
______________________________________
04 - ERGUEI-VOS, VINDE A MIM!
Quando soarem as trombetas convocando-vos
ao trabalho, erguei-vos e vinde, deixando para trás
tudo que vos pertence.
Erguei-vos, vinde a Mim e EU vos darei o conforto de que necessitais, no entanto, descobrireis que
nada possuís.
A paz que todos buscam só poderá ser encontrada com o coração puro e leve de toda mágoa e de
toda dor; um coração livre, preenchido de alegria e
Amor!
Entregai vossa alma ao PAI e Ele vos erguerá diante da vida, enriquecendo-vos a existência com Seu
Amor Infinito.
Dispensai os requisitos de ordem intelectual e ativai os valores de ordem espiritual.
Entregai-vos ao trabalho, socorrendo, recordando
os momentos em que estivestes, cada um de vós, a
clamar por socorro e ajuda.
Ainda ontem, ouvíamos vossos gritos a suplicar o
auxílio bendito. Saíamos em vossa direção, a auxiliar vossa alma cansada de tão prolongadas dores.
Hoje, que já compreendeis a tarefa dos Exércitos

do Bem sois convocados a trabalhar no socorro
amigo.
Por que desertar?
Acaso não considerais importante o grito de socorro que vos chega aos ouvidos?
Acaso estaríeis aqui, não tivéssemos Nós a escutar os vossos gritos de socorro naqueles dias?
Sede, antes de tudo, caridosos, irmãos Meus.
Estendei vossa mão e socorrei os aflitos.
Voltai vossos passos para alcançar um atrasado.
Sustentai com vossos ombros o irmão cansado.
Consolai este que chora lágrimas amargas, alisai
sua fronte dolorida, sofrida e, credes, a cada um que
socorrerdes é a Mim que socorreis!
Auxiliai mais e mais, pois as dores se espalham
enquanto os devedores se recolhem em suas propriedades. olvidando o crédito bendito do socorro
da ajuda.
Eu vos dou a Minha Paz, a Minha PAZ vos deixo.
Eu vos guio e vos acolho em MEU Coração, que é
maior do que as dores da Terra.
Encontrai-Me e junto a MIM estareis em PAZ.

Nota:

Jesus Sananda
1998

Já recebemos várias mensagens com a assinatura
de Jesus Sananda, mas ficávamos indecisos se deve-

ríamos ou não, publicá-las. Sabem por que? Porque
nos julgávamos muito pequenos para recebermos semelhante dádiva e daí partíamos para um raciocínio
errado: as pessoas não vão acreditar... Hoje, pensando melhor, resolvemos publicá-las, creiam ou não, as
pessoas. Se não acreditam, problema delas, mas se as
recebemos e não as publicamos, é problema nosso.
(Acontece que já lidamos com problemas demais...)
Tempos depois, pensei: o que é um canal ou médium?
Um instrumento de comunicação manipulado por
"forças invisíveis" a serviço do Bem ou do Mal; logo,
não nos cabe reter mensagens a menos que os Irmãos
Maiores nos proíbam.
Não dá mais para recebermos mensagens como
esta e guardá-las, com receio do julgamento das pessoas, que, ao meu ver ainda, é tão imperfeito quanto o próprio ser humano. Por outro lado, seria como
guardarmos a Luz embaixo do alqueire... E já estamos
vivendo os Tempos Chegados!
______________________________________
05 - VINDE EM LUZ E ME ACHAREIS
Filhos Meus!
Conservai vossas mentes tão claras quanto a luz
que inunda o dia, iluminando-o.
Despejai vossas preocupações e dores no riacho
do amor que banha vossas consciências.

Evitai os abusos da matéria que aprisionam os
sentidos.
Mergulhai nas ondas de Amor que invadem vossa
atmosfera e sentir-vos-ei os bem amados, filhos de
MEU PAI.
Todos vós, sem exceção, volvei vossos olhares ao
Alto e vereis a Luz de uma Nova Era a brilhar em
torno de vosso planeta. Ao enxergardes essa Luz,
entendereis que a pura expressão do Amor passará
sobre vós, corrigindo as sendas da imperfeição.
Já é hora de vos libertardes das dores, filhos
Meus!
Deixai de lado o medo de despertar em uma nova
vida.
Desligai vossas mentes entorpecidas de tudo
quanto a ilusão da matéria vos seduz.
Libertai-vos e vindes ao Meu encontro, pois estou
a esperar-vos, guardando o verdadeiro vinho para
convosco compartilhar.
Vinde em busca do Amor e Me encontrareis.
Vinde em Luz e Me achareis.
Despertai do sono tolo que vos afasta de Mim,
vosso caminho está contornado pela misericórdia
do Amor Divino.
Fazei Luz sobre ele, estendendo vossas mãos à
Caridade e assim o mantereis iluminado ao vosso
redor e não mais vos desviareis.
Socorrei os aflitos caídos pelas estradas. Atendei

aos que vos chamam. Vozes clamam por Mim. Sede
vós também Meus mensageiros e socorrei aqueles
que deveis encaminhar no final de vossa jornada.
A Paz que tanto almejais, está dentro de vós. Encontraste-a mas a perdestes de vista quando passastes a procurá-la na reflexão dos espelhos da vida
ilusória do Mundo.
Vinde a Mim e, Juntos, Caminharemos em Direção ao Infinito.
Sananda
16/02/1998
______________________________________
06 – VINDE A MIM ...
Vi uma projeção imensa de Jesus sobre o mar, vestido com uma túnica branca. Seu Semblante estava
sereno, mas, um pouco triste. Do Seu Coração saiam
dois fachos de Luz, um azul e o outro dourado que envolvia tudo. Meu espírito ajoelhou-se perante aquela
Imagem. Algumas palavras foram passadas à minha
mente e eu anotei
.
Vinde a Mim, todos vós que estais cansados
de labutar em meio as tribulações do Mundo!"
Vinde a Mim, todos vós que buscais a Luz, mas
que por descuido, às vezes, vos encontrais perdidos
em meio às Trevas.

Vinde a Mim, todos vós que sois desprezados por
anunciarem Minha Boa Nova!
Vinde a Mim, todos vós que buscais alento e consolação e encontrais dor e ingratidão.
Vinde a Mim e Eu vos darei a Paz que acalmará
vossos espíritos.
Peço-vos que sejais pacientes com vossos irmãos
que caminham quais crianças em direção ao abismo, ignorando Meu Amor.
Sedes compreensivos e mansos e guiai-os até
Mim, pois encontram-se acorrentados as vãs ilusões
terrenas e não tem forças para prosseguirem.
Quando estiverdes exaustos pela dura caminhada, mirai-vos em Meu exemplo que do mundo somente recebi dores e tormentos e trazei Meus pequeninos até Mim, pois que sois os servos Meus.
Sananda
Ilha de Páscoa - 26/06/1999
______________________________________
07 - A PRESENÇA DA LUZ
Filhos muito amados!
Irmãos benditos!
EU vos guiei até aqui.
Não seriam necessários tantas dores e dificuldades se vossa humanidade já houvesse refletido no
seu agir, já houvesse refletido sobre as palavras que

há tanto tempo vos enderecei.
Novamente, com o coração constrangido, vejo
esta humanidade caminhar, caminhando em direção ao abismo.
Por acaso falta-vos até hoje qualquer providência
a suprir-vos toda e qualquer necessidade?
Acaso o PAI, que é Nosso, vos deixou de suprir
qualquer que fosse vossa carência?
Estais, constantemente, filhos queridos e amados
do MEU PAI, desejosos demais e este é o pensamento que guia vossos passos em direção ao sofrimento, em direção ao caos, em direção à dor.
Abandonai este agir.
Deixai de lado o desejo constante de possuir.
Olhai à vossa volta. Todos os seres não têm o que
precisam? Todos os seres não cumprem seu papel,
oferecendo à humanidade terrestre as condições
necessárias para o desenvolvimento dos seus corpos materiais? Por que não vós, que sois para o momento deste planeta, os seres de maior evolução?
Mesmo que vossos passos não se interrompam por
vossa própria vontade, eles serão interrompidos
por AQUELE que, do ALTO, em toda SUA ONIPOTÊNCIA, em toda SUA SABEDORIA, vos ampara. Aquilo
que há de vir sobre a humanidade terrestre virá,
não como castigo, como muitos pensam, mas como
medida de socorro à humanidade infantil que, qual
criança desavisada, encaminha-se em direção ao
despenhadeiro.

Quando soarem as trombetas, e as dores se espalharem por todo vosso Planeta lembrai-vos dessas
palavras e segui a LUZ que próximo a vós estará indicando-vos o caminho: "O caminho da mudança"!
Mudar é preciso.
Muitos EU escuto falar MEU NOME, poucos
vejo viver Minhas Palavras.
Chamar-Me para junto de vós não é o suficiente
para vos fortalecerdes na LUZ, porém agir, como Eu
agi. Essa é a única e verdadeira possibilidade de vos
elevardes até Nós.
Levai Minha Mensagem aos homens e jamais esqueçais que Eu estive todo tempo aqui, aguardando por vós e assim permanecerei.
Embora passeis por todas as dificuldades para dizer aos homens que estiverdes reunidos COMIGO,
segui em frente com coragem e perseverança como
fizerdes nessa tarde!
Um novo encontro teremos no futuro onde a LUZ
há de sair vitoriosa, pois que Nos guia, a Força mais
Poderosa do Universo.
Meus irmãos pequeninos irmãos, ficai em Paz.
Eu vos deixo Meu Amor, que Ele possa curar todas
as vossas feridas, acalmar-vos todas as dores.
M - Pai Querido, não sei se estou extrapolando, mas
gostaria de vos fazer humildemente uma pergunta.
Se não for possível responder-me agora, eu compreenderei. A fase de sofrimento mais intensa para toda a

humanidade terá início ainda este ano?
S – Hoje, vossa humanidade já não vive dores
suficientes? Para MIM, vossa humanidade já está
vivenciando-a: é a ausência da LUZ e do AMOR. O
que virá será apenas remédio para curar toda essa
chaga aberta pelo orgulho e pelo egoísmo dos homens.
M - Pai Amado, o remédio amargo está muito próximo a ser ingerido?
S - A cada dia aproxima-se mais o momento em
que não será mais permitido o "apogeu das Forças
contrárias à LUZ". Elas ainda estão tendo sua oportunidade enquanto preparamos grande parte do
vosso povo para o salvamento.
Deixo-vos a PAZ!
Que a LUZ vos guie.
Sananda
Topo do Morro de São Jerônimo
Chapada Diamantina - 06/09/1998
Nota:
Após ter lido esta mensagem para o público do
nosso GESJ, lembrei-me de umas palavras do Meigo
Rabi da Galiléia. Creio, com certeza, que nem todos

os presentes deram crédito a mensagem. Foi como
se "alguém" falasse para mim: cite para eles aquelas
palavras de Jesus. E eu que já estava na prece final,
encerrando os trabalhos da noite, interrompi a prece e falei:
- Jesus quando esteve entre nós há 2.000 anos
atrás nos disse: "Quando duas ou mais pessoas se
reunirem em nome do MEU PAI, EU aí estarei presente." Éramos cinco mulheres. "Quem tiver olhos
de ver que veja..."
______________________________________
08 – POR ENTRE HOMENS ANDEI
Vi Jesus num lugar deserto, ajoelhado em oração.
Comecei a captar o seguinte:
Eis que entrego a Vós, Oh Pai, esta minha Humanidade!
Por entre homens andei, a sua língua falei, de suas
vidas participei.
Em muitos, vi realizar a força do Vosso Amor; em
poucos, vi florescer a Luz do Vosso Evangelho.
Apertados, espremidos pela "roda do tempo" eis
que é chegada a hora de retomarem a trilha escolhida.
Recolhei, Pai, em Vossos Braços, essas pobres criaturas. Confortai-os em sua dor, amparai seus espí-

ritos.
Eis que venho sem demora juntar-Me a vós, Humanidade!
Eis que Me encontro entre vós; no entanto, não
ouvis mais a Minha voz.
Meus irmãos, são tantos brados e chamados que
vejo partirem de vossas mentes em direção ao vazio.
Quero trazer-vos para junto do Meu Coração, mas
já não posso. Sois vós os caminheiros. Necessário
buscar com vossos pés, esta Luz. Eu vos chamo,
Meus Irmãos, suplicando ao Pai mais uma chance,
mais um momento, para que vossa humanidade se
enterneça e cresça.
Não desejamos ver tantos irmãos caídos novamente!
Buscai personificar a Imagem que vossa história
guarda há tanto tempo, não esquecendo que sempre Estive, Estou e Estarei entre vós.
Buscai ligar-vos ao Amor.
Sananda
13/09/1999

09 – DO MUNDO SOMENTE RECEBI
DORES E SOFRIMENTO
Vi uma projeção imensa de Jesus sobre o mar, vestido com uma túnica branca. Seu Semblante estava
sereno, mas um pouco triste. Do Seu Coração saiam
fachos de Luz, um azul e outro dourado, que envolviam tudo. Meu espírito ajoelhou-se perante aquela
Imagem. Algumas palavras foram passadas à minha
mente e eu anotei:
Vinde a Mim, todos vós que estais cansados de
labutar em meio às tribulações do Mundo!
Vinde a Mim, todos vós que buscais a Luz, mas
que por descuido, às vezes, encontrai-vos perdidos
em meio às Trevas.
Vinde a Mim, todos vós que sois desprezados por
anunciarem Minha Boa Nova!
Vinde a Mim, todos vós que buscais alento e consolação e encontrais dor e ingratidão.
Vinde a Mim e Eu vos darei a Paz que acalmará
vossos espíritos.
Peço-vos que sejais pacientes com vossos irmãos
que caminham qual crianças em direção ao abismo,
ignorando Meu Amor.
Sede compreensivos e mansos e guiai-vos até
Mim, pois encontram-se acorrentados às vãs ilusões
terrenas e não têm forças para prosseguirem.

Quando estiverdes exaustos pela dura caminhada, mirai-vos em Meu exemplo, que do mundo somente recebi dores e tormentos e trazei Meus pequeninos até Mim, pois que sois os servos Meus.
Jesus
26/06/99
______________________________________
10 - SOIS MEUS PASTORES
Vi uma projeção de Jesus que tomava todo o Centro.
Ele envolvia cada pessoa com sua energia , que ficava
flutuando naquela luz brilhante.
Uma paz indescritível tomou todo o ambiente e
captei telepaticamente, com dificuldade, algumas palavras:
Meus pequeninos vagueiam cegos em busca do
ouro material. Perdidos, não conseguem enxergar
o caminho.
A humanidade agoniza, sem se aperceber que
se asfixia numa teia que teceu com suas próprias
mãos.
Sois meus pastores. Deveis auxiliar minhas ovelhinhas a reencontrarem sua essência, resgatando
suas almas da matéria que ilude e oprime.
Abri vossos corações à missão que outrora assumistes junto a Mim.
Deixai de lado os laços de apego que vos dificul-

tam a caminhada.
Entregai-vos a Mim e renascei no Meu Amor.
Ontem Eu andava entre vós e não Me reconhecestes.
Hoje, Eu estou ao vosso lado, amparando-vos e
conclamando-vos às modificações imediatas.
Uni-vos no árduo trabalho de recuperar o que todos julgam perdidos. De amar, o que é desprezado.
De persistir, onde as esperanças já se esgotaram.
Quando faltarem forças para prosseguirdes, vinde
ao Meu encontro e Eu renovarei vosso ânimo.
Unidos ao Meu Coração curareis, soerguendo os
enfermos d`alma.
Semeareis esperanças em meio ao caos, harmonia na guerra e bondade no império do mal.
De vosso Interior a Luz Crística do Amor Universal
ressoará por toda a Terra.
Vossa mansidão conquistará os corações endurecidos.
Vossa humildade tocará os irmãos revoltosos.
Vossa serenidade apascentará espíritos entristecidos.
Não vos furteis ao vosso compromisso. Eu, vosso
Irmão Mais Velho, conto convosco.
Beijo-vos a face.
Jesus Sananda
02/09/1999

11 - MENSAGEM DE PAZ
Vidência:
Vi Jesus numa cidade que lembrava a Cidade do
Grande Coração e captei a seguinte mensagem:
Amados filhos de Meu Pai!
Ouço vossos clamores, suplicando pela Paz na
Terra. Mas quando voltamos nosso olhar para vós,
verificamos que desejam uma paz fictícia, feita do
nada.
A Paz só pode ser construída no interior de vossos
corações. Só o que podemos fazer é consolidar as
vibrações elevadas que emanam de vossos espíritos ainda imperfeitos.
A Paz que vos enviamos dilui-se no espaço, sendo
fracamente absorvida por uns poucos centros de
energia/luz instalados em alguns pontos deste planeta. Se desejais a Paz, vibrai por ela e retirai toda
belicosidade de vossos corações. Entregai-vos integralmente à vontade de Deus e, então, encontrareis
a verdadeira Paz.
Os desencarnes coletivos nesta época têm por
objetivo iniciar a redução da população encarnada. Durante os agravamentos que assistirão, muitos
desencarnes coletivos ocorrerão e todos ao mesmo
tempo, oferecendo enorme trabalho aos técnicos
siderais.

Muitos casos foram estudados e planejados para
serem adiantados, diminuindo assim, em parte, a
tarefa final. Outros mais ocorrerão, e servirão também como alerta àquela parcela descrente da humanidade. Os irmãos assim desencarnados vêm recebendo assistência individual e são encaminhados
para naves-lares, casas de repouso, colônias espirituais ou cidades intraterrenas. Seus antecedentes
espirituais, bem como suas origens, dirigem-lhes o
destino final.
Podemos garantir-vos que nada há sobre a face
da Terra que não seja do conhecimento do Pai. O
monitoramento é permanente e todos os pensamentos são guiados para os "centros de força".
Àqueles que temem e, por seu temor, acessam
faixas vibratórias menos elevadas, perdem contato com a Luz e passam a navegar por um fluxo de
energia dinâmica deletéria. Mesmo sendo espíritos
de Luz, no momento em que cedem aos sentimentos de pavor, angústia e desânimo, entregam-se à
"onda do mar revolto das sombras".
Por isso, nós vos pedimos: Irmãos, vibrai nas hostes da Luz em pensamentos, ações e palavras.
Bem aventurados os mansos de coração pois estes herdarão a Terra.
Jesus Sananda
24/12/1999

12 - APRESSAI VOSSOS PASSOS
Nada busqueis, senão a Mim.
Nada façais, senão a caridade, em tudo que puderdes.
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos tenho
amado e tudo mais vos será ofertado, segundo a
misericórdia do PAI.
Enxugai, dos tristes, o pranto.
Acalmai o coração dos aflitos.
Sustentai os fracos nas dores.
Aplacai, dos violentos, a ira.
Convertei em trabalho vossas próprias dores e
apaziguai vossos conflitos.
Eis que venho. Estou e Sou o AMOR vivo de Deus
em vós e por vós.
Sem demora, apressai vossos passos e vinde Comigo estar.
Sou Aquele a quem recorreis desde que fostes
criados.
Sou Aquele a quem chamais AMOR.
Vinde a Mim, pequeninos meus, e dividi Comigo
vosso fardo; torno-o mais leve e, assim, encorajo-os
para enfrentardes e vencer.
O nosso caminho é sem limites, sem barreiras e
sem fronteiras, pois em tudo e por todo tempo estarei convosco.

Por amor a vós, Nos fazemos presentes e a vós
anunciamos que o AMOR nos reúne.
Fazei DELE a Luz que vos guiará os passos e breve
estaremos todos reunidos com as bênçãos do PAI.
Eu vos deixo a Paz das Estrelas.
Vosso Irmão,
Mestre Jesus Sananda
______________________________________
13 - O CHAMADO DA LUZ
Eis que vos chamo! Atendei ao Meu Chamado!
Atendei não somente por Amor a Mim, mas por
essa humanidade sofrida.
Ainda que não tenhais sido vós as vítimas, perdoai
aos algozes os erros cometidos e emiti em direção
aos vossos irmãos o frescor do perdão e o amparo
do amor, para aqueles que tiverem olhos, enxergarem e aqueles que tiverem ouvidos, ouvirem o chamado da Luz.
Irmãos amados! Agraciada, a humanidade recebe
as dádivas infinitas da Luz.
Esclarecimentos preciosos encontram-se entre
vós.
Seres malévolos desvendados revelam as tristes conseqüências da insanidade que assola o
orbe terrestre.
A criação do Meu Pai foi destinada para a Luz e

não para esse fim.
A Luz se encontra perdida em meio às sombras
ou trevas, manipulada, deformada, destituída de
Sua Essência Divina, porém, somente na aparência,
pois aquilo que foi criado pelo Pai, somente por Ele
será destituído de vida.
Conhecedores do psiquismo humano, tais seres
criaram a ilusão da destruição, para aprisionar as
mentes que escravizam, usufruindo de sua mobilidade autônoma, fazendo-os meros robôs controlados à maior ou menor distância.
Há, portanto, um meio de quebrar-lhes o encanto
da magia ilusória e ainda sereis instruídos quanto a
esse fato.
Deixai vir a Mim vossas aflições e Eu vos renovarei
as forças! Nada temais!
Sois, como toda humanidade, filhos queridos,
irmãos muito amados os quais resguardamos de
toda tentativa de ataque ou destruição justamente
com os irmãos ligados a vós diretamente.
Nós vos abençoamos na restauração das forças
físicas e espirituais.
Com Amor.
Mestre Jesus Sananda
30/06/00

14 - DERRADEIRA CHAMADA
Eis que Estou e Sou Força Viva a derramar-se em
vós.
Erigistes, ao vosso redor, muralhas, espinheiros,
fossos e enormes obstáculos, tudo por medo da luz.
Medo de entregarem-se e deixarem-se banhar-se
em Minha Luz.
Deixe-Me ser o bálsamo a cuidar-lhes das chagas
abertas na alma.
Atendei ao apelo secreto de vossos corações que
me buscam em meio às trevas e à dor.
Não mais resistais ao amparo amoroso de Minha
mão eternamente estendida a vós, meus queridos.
Fazei-vos quais criancinhas que já fostes um dia e,
de braços abertos, lançai-vos ao abraço seguro e
amoroso do Pai. Vosso é o poder de escolha. Vossa é
a oportunidade de agora.
Nesse momento, esqueçais vosso passado de
lama e entregai-vos à renovação sincera no trabalho e na prática do bem.
Eis a hora em que todas as dívidas serão abandonadas pela Misericórdia Maior, pois aqueles corações endurecidos não mais encontrarão espaço
para fazer bramir seus urros de vingança selvagem.
Serão lançados onde haverá dor e ranger de dentes.
Mas não é isso que deseja a Bondade Divina.
Quisera poder a todos acordar do sono embrutecido da matéria.

Quisera que todos pudessem fazer despertar a
consciência adormecida. Mas nada posso, pois erigistes um abismo em torno de vós que apenas a vós
compete vencer. Fazei por amor a Mim.
Rompei vossas fronteiras e ampliai os horizontes
onde residem vossas almas para que renasça a esperança e não se perca a fé diante da dor e do sofrimento - limpeza necessária dos tempos atuais.
Tornai-vos, quais crianças, a romperem as amarras que vos prendem e lançai-vos apressadamente
aos braços acolhedores do Pai.
Eis que vos envio uma daquelas mensagens a que
denominais como a Derradeira Chamada.
Jesus Sananda
Vitória(ES) - 18/09/2000
______________________________________
15 - O CAMINHO DA
VERDADEIRA LIBERTAÇÃO
Vinde a mim, meus pequeninos!
Andai por toda a Terra, e por onde passardes, encontrareis sofrimento e dor.
Não foi essa a lição que vos ensinei, porém ocupados demais com vossos próprios afazeres, pouco
dedicais ao vosso próximo.
Somente um é o caminho à verdadeira libertação
e este encerra-se na máxima de amar ao seu próxi-

mo como a si mesmo.
As imagens aqui registradas por vossos olhos e
corações contritos (refere-se a pobreza da aldeia)
espalham-se por todo o orbe terrestre e causam,
em muitos, reações semelhantes as vossas; em outros, causam indignação e há alguns que se revoltam contra sua própria condição.
Há também, entre tantos, irmãos que nada sentem, acreditando ser da responsabilidade de outrem a solução para tantos problemas.
De nada adiantarão os gritos de revolta, as vozes
de indignação.
Somente um plano maior será capaz de higienizar este planeta, extirpando as ervas daninhas
que usufruem do solo fértil da Terra, sem, contudo gerarem bons frutos capazes de contribuírem
para a saúde e alimentação.
Irmãos, não tarda o momento em que passará
sobre a Terra a Mão do Pai, a recolher os infortunados desertores da Luz, conduzindo-os a local os
apropriados às suas condições,mudando o destino
deste planeta.
Crescerão novas sementes capazes de produzirem bons frutos e Eu estarei convosco todo o tempo, acolhendo-vos entre os puros de coração, amparando-vos, protegendo-vos de todo o mal.
Conservai vossa fé no Pai que a todos ampara e
segui vosso caminho até que vossos olhos possam
ver belas imagens e vossos corações registrarem

todo o Amor que vibra no Universo.
Jesus Sananda
Aldeia Xavante – Mato Grosso
11/10/2000
______________________________________
16 - VIVEI A FRATERNIDADE E O AMOR
Sinto intensa Energia e Luz a nos envolver. Fico com
o rosto quente e um calor reconfortante percorre todo
meu corpo, transmitindo uma sensação de paz.
A presença do Mestre Jesus é intensa. Capto as
seguintes palavras:
"Sou Aquele que vos sustenta os passos na escuridão e na dor.
“Aguardo-vos ao final do túnel escuro.”
(Ao mesmo tempo vejo local escuro, gritos e pânico).
Ajoelhada diante de intensa energia pergunto se
está próximo o fim e capto o seguinte:
"Vivei como se este fosse ocorrer no próximo minuto, vivendo a fraternidade e o amor."
Jesus
Sem data

17 - IDE E SEMEAI
Eis que vim manifestar-Me entre vós, com toda dificuldade, vencendo todas as barreiras, na intenção
de trazer-vos, ainda uma vez mais, as orientações e
as vibrações de que necessitais.
Estejais todos vós certos de que aquilo que hoje
cumpris na Terra foi por vós solicitado em momento
de sofrimento e dor, colheita implacável da Lei de
Justiça do Pai Maior.
Sede fortes, corajosos e enfrentai os obstáculos
que são colocados em vosso caminho.
Fostes convocados a esta assembléia, não por
vosso mérito, mas pela misericórdia infinita do PAI,
que assiste Seus filhos em todos os momentos.
Observai as orientações que vos chegam, pois
que representam as Luzes que iluminarão vossos
passos.
Bendita seja a Bondade do Pai que vos permite,
apesar dos danos em vossas almas, conhecerdes a
verdade.
Qual a criança que desperta para a adolescência,
vós também estais a despertar.
Sabemos que a dor é capaz de fazer-vos desertar,
por isso, vimos até vós trazer-vos palavras que possam representar estímulo ao cultivo da fé, da certeza de que estamos entre vós e de que nossas mensagens representam para esta humanidade muito
mais do que possais supor.

Os quadros que vos apresentamos são, de fato,
duros e dolorosos, havendo somente um caminho
a seguir e, todo aquele que se encontra em condições de por ele seguir, deve fazê-lo sem dúvidas,
sem medos, sem relutâncias.
Não vos é mais permitido todo o tempo de recuperação desta humanidade doente. A escolha de
optar pelo caminho da Luz representa a ação salvadora, não somente de vossas próprias almas sofredoras e ainda adormecidas, mas, representam tanto
quanto possam, vossas mãos estendidas em socorro, alçando mais e mais irmãos para a trilha do Bem,
em direção à Luz. Portanto, vosso compromisso não
é apenas convosco!
Sede fortes, bravos e corajosos! Sede filhos pródigos e, com humildade, procurai o caminho de volta,
que abandonastes por rebeldia.
Eu vos deixo na Paz do Cristo Planetário, envolvendo cada um de vós, com amor sublime que jorra
do Meu Coração.
Ide e semeai!
Plantai a semente do amor no coração de vosso próximo, onde estiver fértil o terreno, e também, onde não estiver. Este é o vosso trabalho.
Junto a vós estaremos, adubando, regando para
que germine a semente plantada.
Não vos pergunteis por que o resultado não aparece de imediato. Antes sim, perguntai, constantemente: onde mais poderei semear? Em que mais

coração poderei plantar? ... Ide, cada um de vós, jardineiro do Senhor.
Eis o que por hora venho trazer-vos, filhos amados do Meu Pai.
Sananda
Vitória (ES) - 25/10/2000
______________________________________
18 - ESTOU AQUI
Crianças Minhas!
Ouçam o Meu brado de Paz!
Calai dos vossos corações toda belicosidade, todo
sentimento de revolta, todo sentimento anti-fraterno.
Perdoai, amados Meus, pois o perdão refrigera a
alma de quem perdoa.
Entregai-vos ao labor caritativo com amor e desprendimento, sem falsa modéstia.
Todo aquele que está Comigo, cobriu um corpo
nu, saciou a fome de alguém, proporcionou repouso ao cansado.
Acreditai e servi.
Moro dentro dos vossos corações.
Amados Meus, sintam-Me.
Estou Aqui.

Sananda
Vitória (ES) - 25/11/2000
______________________________________
19 - ONDE HÁ DOR E CHORO
O ambiente encheu-se de luz.
Uma luz tão forte e tão brilhante como se eu acabasse de entrar em uma mina transbordando cristais
brilhantes a irradiar a luz do sol.
É o Mestre Jesus que se aproxima.
Forte emoção invade nossos corações.
Há, no ar, profundo silêncio de amor e gratidão.
Todos os irmãos presentes ajoelham-se respeitosamente diante da projeção do Mestre.
Ele chega como brisa suave e a todos toca com Sua
Mão estendida, abençoando-os com bondade, doçura e amor.
E diz:
Eis que venho, filhos amados de Meu Pai e, conforme prometido, encontro-Me entre vós.
Onde há dor e choro, aí Eu estou.
Um pai jamais deseja ver seus filhos sofrerem,
mas, nem por isso, priva-se da correção adequada
quando esta se faz necessária.
Só através do sofrimento, as almas poderão ser al-

çadas do lado escuro em que se fixaram. Então, será
aplicado o remédio doloroso.
Porém, antes de tudo, faça-se presente o ensinamento primeiro: "Amai vosso próximo como a vós
mesmos e fazei a ele como desejaríeis que vos fizessem".
Eis o Caminho, a Verdade e a Luz.
Quem busca salvar-se, que tome sua cruz e sigaMe através dos ditames do amor, que encerram o
perdão às ofensas, a caridade, a paciência, a tolerância para com o próximo.
Nada busqueis além disso, pois nada encontrareis.
Quanto mais se aproximam os dias finais desta
humanidade sobre a Terra, mais vazios se encontram os alforjes do plano físico e mais repletos
aqueles dedicados a receberem as dádivas de uma
vida voltada ao aprimoramento espiritual.
Lavai vossas túnicas na Luz que sempre brilha,
revesti-vos de coragem e lutai.
Tende todos vós, Guerreiros da Luz, Minha Benção e Meu Amparo.
Que sejam felizes as investidas do Bem em socorrer aos pobres, tristes, aflitos e ignorantes.
Resguardai-vos de adentrar pelos atalhos da luxúria, do egoísmo e do orgulho para não perder o
caminho.
Sede, em tudo que fizerdes, permanentemente

fiéis aos propósitos de servir à Luz.
Nós vos amparamos sempre.
Ficai na Paz.
A paz vos deixo
Somente a vós endereço esta mensagem.
Coragem, pois em toda parte Estou, e ainda que
vos pareça difícil crer, por mais penoso e doloroso
que seja, ainda assim, Estou presente, porque Sou
todas as coisas amadas pelo Pai.
A tudo pertenço, pois que Sou o Filho de Deus.
Crede e tende coragem.
Jesus
Vitória (ES) - 06/04/2001
______________________________________
20 – PLANETA QUERIDO
Vejo a projeção de Jesus. Ele caminha sobre o mar.
Brinca com os pés na água.
Veste uma túnica de um azul muito suave e traz um
manto caído sobre os braços.
Sua doce figura inunda todo o ambiente de uma
paz indescritível. Ouço Suas Palavras:
"Este planeta querido, que com muito Amor foi
criado, merece vosso sacrifício em seu benefício.

Não Vim para destruir a Lei. Vim para materializála nos corações humanos.
Não a lei dos homens, perecível, mas a Lei Imutável do PAI.
Segui confiantes, a Luz vos conduz.
Pequeninos Meus, muitas são as formas do Mal se
manifestar.
Vós, discípulos da Luz, sabereis identificar os
lobos com pele de cordeiro, desmascarando-os
à luz do Sol.
Vibrai no Amor e este vos conduzirá a MIM, que
vos Amo.
Amados Meus, abençôo-vos em Nome do Meu
PAI.
Sananda
Vitória(ES) - 31/03/2001
______________________________________
21 - DELICADOS SÃO OS ÚLTIMOS INSTANTES
Paz!
Se caminhardes sobre o deserto de incompreensão, visualizai a Luz.
Se avançardes rumo ao precipício da dor, orai.
Se estiverdes perdidos em desilusão e desesperança, prostrados diante da luta, tomai vossa espada e avançai.

Não sejais como os preguiçosos, aqueles que se
julgam inteligentes demais para agir, tomando para
si apenas a atribuição de pensar, sem construir.
Sede corajosos e despojai o orgulho de vossas mochilas, pedindo compaixão ao Pai por vosso descaso. Se acreditardes ser esta uma nova oportunidade, avançai.
A linha da vida é tênue Luz que deveis expandir
para vencer a linha do tempo.
Caminhar sempre
Eu vos deixo a Minha Paz
Sananda
Vitória (ES) - 20/04/2001
______________________________________
22 - O CAOS APARENTE
Pequenas crianças!
Sinto vossos clamores interiores!
O caos planetário foi criado pelas próprias criaturas humanas que não respeitaram as Leis do Pai.
O caos aparente é somente reflexo das transformações necessárias à evolução das criaturas e do
planeta.
Nada temei, os vossos brados e clamores pela humanidade hodierna são ouvidos e se transformam
em bálsamo aos sofredores.
As Forças Superiores jamais vos abandonam.

Pobres criaturas humanas, que pela inobservância das Leis, traçam para si doloroso futuro.
Crede, sois as bem-aventuradas filhas do Meu Pai,
seguidoras fiéis do Evangelho.
Filhas amadas, confiai e segui. Sob o comando da
Luz, atingireis os objetivos maiores.
Confiai e segui. Estou em vós.
Sananda
Vitória (ES) 02/08/2002
______________________________________
23 - QUAL ESTRELA CADENTE
Vejo uma linda projeção de Jesus sobre o Abrigo
Servos de Jesus (ASJ). À medida que recitávamos o
mantra, do Mestre partiram raios multicores de energia que se juntaram
às nossas e foram em direção às Cidades Intras do Brasil.
Aos meus olhos espirituais, elas se tornaram mais
iluminadas ao receberem aquela dádiva de fraternidade, paz e amor.
Muito emocionada, concentrei-me na imagem do
Mestre e passei a ouvir as seguintes palavras:
"Filhas amadas!
Crianças Minhas!
Derramai o bálsamo bendito do Amor sobre a
Terra.

Descortinai a Força de Vida existente no interior
do planeta querido.
Qual estrela cadente, vossas palavras (o livro Cidades Intraterrestres: O Despertar da Humanidade)
riscarão os corações dos amados filhos do Meu Pai,
acordando-os para a Hora Suprema do testemunho
das suas existências.
Eu vos deixo a Minha “Paz.”
Sananda
Outubro/2002
______________________________________
24 – SOU VOSSO GUIA
A energia aumenta e é lançada diretamente no meu
chacra coronário. A partir daí, passei a ouvir, debaixo
de emocionante e intensa energia, o seguinte:
- “Eu Sou a Luz que vos guia os passos.
Segui-Me, e nenhuma borrasca vos alcançará,
pois todos os passos daqueles que desejam conter
a Luz serão contidos pela Força Maior.
Nada temais. Estou convosco.
“Sou vosso Guia no caminho escuro que trilhais.”
Jesus
2003

25 - O CALVÁRIO
Fazia algumas semanas que vinha sentindo fortes
dores nas costas, todavia não faltava às reuniões. Naquela sexta-feira, pedi às companheiras médiuns que
se concentrassem para saber a causa, embora não fosse difícil deduzir que eram ocasionadas pelo esforço
despendido para ler mensagens, corrigi-las e organizar as Divulgações. Tudo isso durante horas seguidas,
quase todos os dias, acrescidas das conseqüências no
corpo físico, provenientes das lutas na limpeza do astral inferior e regiões abismais diariamente. Imaginem
minha surpresa quando, após rápida concentração,
uma médium captou as palavras seguintes:
Recorda-te, pequena e amada irmã, quando Eu
cumpria o Calvário?
Mentalmente, tu me perguntavas: Por que não te
livras desse sofrimento, com os poderes conferidos
a Ti por Deus?
Hoje, compreendes que te deixava a lição de obediência às Leis de Deus, onde cada um deve tomar
o peso da sua cruz até o fim.
A tua, que te pesa, carregas pelos últimos pontos
de tua via crucis, porém, Estou aqui para secar o suor
de tua face e aliviar o cansaço do teu corpo.
Segue amando e trabalhando e tudo mais será,
porque já é. Essa é a vontade do Pai.
Virás a Mim quando tuas pernas perderem as
forças, devido ao peso que sobrecarrega teu corpo
de carne envelhecido e movida pela fé capaz de

remover montanhas. Avança abrindo os caminhos,
levando a luz aos olhos que mesmo tendo vista mal
podem enxergar teus passos.
Sê forte, ainda um pouco mais. É livre o amor que
te conduz.
Estou aqui, o Irmão de sempre, Mestre Jesus.
Sananda
Vitória (ES) - 31/01/2003

Nota:

Ao longo dos anos, nos momentos de sofrimento
moral intenso, trancava-me no banheiro e deixava as
lágrimas rolarem, pedindo a Jesus que me ajudasse a
caminhar, a fim de não parar sem forças na margem
da estrada.
Por incrível que pareça, era como se "alguém" falasse dentro de minha mente: "Aquele que quiser seguirMe pegue de sua cruz e siga-Me." Ao ouvir essa "voz do
silêncio", eu lavava o rosto e saía do banheiro, como se
tivesse tomado um banho com sabonete de coragem
e me enxugado com muita fé e esperança em dias melhores.
______________________________________
26 – SEGUI EM FRENTE
Deixai vir a Mim as criancinhas, porque delas é o
Reino dos Céus!
Filhas Amadas!

Transitai qual criança em meio às feras e Eu as farei cegas, não podendo ver-vos.
Conservai puros os vossos corações e, estareis
invisíveis aos raios mentais que intentam alcançarvos.
Dedicai vossas energias ao trabalho de caridade
ao próximo mais carente, caridade moral, caridade
espiritual e caridade material.
Servi dedicadas ao bem e tudo o mais vos será
concedido. Não apenas a vós, mas aos vossos entes
amados.
Guardai as amorosas vibrações, na certeza de que
o Pai vela por vós.
Segui em frente, guerreiras que sois, pois na medida em que avançais, vossas vidas não mais vos
pertencem; sois instrumentos de renovação e esperança nas mãos do Pai.
Atendei-Lhe ao direcionamento com fé e segurança e que a Paz seja convosco.
Após a leitura dessa mensagem, D. Margarida comentou que as palavras eram bem humanas como se
Ele fosse um de nós ali presente. Para surpresa nossa,
Ele, o Inesquecível Irmão, continuou transmitindo-nos
Seus Pensamentos. Veio nova comunicação:
- Homem me fiz entre vós para que ouvissem e
aprendessem.

Como homem, não Me aceitaram Filho de
Deus, como Filho de Deus, muitos não aceitaram
o homem, e as palavras impregnadas do Amor e
sabedoria D’Ele perderam-se inertes no tempo e
desuso.
Como prometido, permaneço entre vós, Centelha Divina irradiando a Luz do Meu Pensamento
entre os homens para que, uma vez mais, aqueles
que tenham ouvidos para ouvir, Me escutem. Através dos meus pupilos, erguem-se entre vós obras,
frutos de Meu Amor, para que aqueles que tenham
olhos de ver, vejam. E assim será até o fim, para que
todos tenham vida em plenitude.
Nenhuma criatura poderá, no futuro, jamais afirmar a ELE que não recebeu as orientações necessárias à sua redenção e evolução.
Paz em vós!

Nota:

Jesus
Vitória (ES) - 21/02/2003

Após a leitura dessa comunicação ficamos estarrecidas pelo conteúdo da mesma. O canal não tinha e
nem tem condições de criar essa belíssima página. Só
podemos dizer: Obrigada meu Jesus. Obrigada Meigo
e Amado Rabi da Galiléia, pela divina mensagem que
nos ofertou.

27 - SOU A FONTE DA VIDA
Paz seja convosco!
Oh, mensageiros de Meu Evangelho, fazei ecoar
aos quatro cantos da Terra as gotas douradas da Luz
da esperança na vida futura.
Esclarecei às mentes embotadas pela dor e pela
desilusão, que Meu retorno é certo e que a escada
da luz do esclarecimento está bem próxima de todos os Meus filhos amados.
Segui minhas palavras, mas segui com o coração,
pois só assim sereis capazes de conhecer os segredos ocultos de minha devoção ao Pai. Ele traçou
para nós a estrada e Eu fui colocado diante dessa
estrada como vosso farol, a sinalizar-vos os perigos
da ignorância às Leis Imutáveis de Deus, que é Pai,
que é O Creador.
Sou a Fonte da Vida e aquele que bebe de Minhas
palavras encontrará nelas o bálsamo consolador. O
tempo urge para a Terra e Eu aqui estarei até o último instante, recolhendo cada lágrima, cada lamento sincero e puro.
Desci a vós como representante de vossa comunhão com o Pai e como elo principal dessa corrente
de Luz, tendo por missão não permitir que nenhum
de Meus filhos se deixe partir, quebrar ou se apartar
dessa Luz.
Vosso destino, humanidade terrestre, é o maior e
o mais bonito de todos: a Casa do Pai e o encon-

tro com a Divina Fonte de Luz. Vós, mensageiros de
Meu Evangelho, tendes a difícil tarefa de levar os
Meus tutelados, ovelhinhas desgarradas, ao porto
seguro do conhecimento.
Não se pode negar a Sabedoria Divina, que "tudo
pode e tudo vê". Não se pode negar que o Amor é a
força que constrói e faz girar o universo em perfeita
harmonia, alimentando-se na fonte prima de Luz.
Filhos Meus, mensageiros do Meu Evangelho,
avançai terras e mares, alcançai vossos irmãos com o
bálsamo consolador da certeza de uma nova vida.
Venho a vós. Pertenço a vós. Minha Luz é refletida
através de vossos olhos. Sou o farol, sois as pequeninas lanternas deste mundo.
Paz seja convosco.
Sananda
Vitória (ES) - 20/04/2003
______________________________________
28 – EU SOU A LUZ, SEGUI-ME
Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, Ninguém
vai ao Pai senão por Mim.
Filhos amados!
Quantas noites ainda permanecereis adormecidos?
Busco-vos incessantemente e recusai a Ouvir-Me.
O Meu Amor é suficiente para transformar-vos,

sem a Dor que tanto buscais.
Ilumino vossos caminhos, mas preferis percorrer
o lodaçal escuro.
Venho até vós no desejo de abraçar-vos, mas esquivai-vos dos Meus Braços.
Senti a Minha Presença e deixai-Me conduzir-vos,
pois é manso o Meu Jugo.
O orgulho prende-vos à escuridão. Estendo-vos
as Mãos.
Recebei-Me Sou o Amor e Estou dentro de vós.
Escutai-Me. Senti-Me. Caminhai.
Aguardo-vos além do horizonte, na morada do
Sol que brilha eternamente.
Vinde sem mais demora. O tempo finda-se.
Eu Sou a Luz, segui-Me.
Sananda- Jesus
Festival de Wesak - 17/05/2003
Vi uma figura humana projetada no espaço. Era
Jesus. Seu tamanho era o de um prédio de quatro
andares. Vestia uma túnica branquinha com uma
corda amarrada na cintura, semelhante àquela utilizada por Francisco de Assis.

29 - NEM PEDRA SOBRE PEDRA RESTARÁ
Pequeninos!
Deixai-vos guiar pela Luz!
É sobre ela que deveis conduzir vossos passos.
Erguei-vos e vinde.
Caminhai em direção à libertação completa dos
apegos terrenos.
Abandonai as ilusões materiais, pois atrás de vós
virá o vendaval que vos arrastará e nem pedra sobre pedra, restará. O que fizerdes no bem, isso sim,
converter-se-á na usina de força a vos impulsionar
sempre para frente.
Renovai-vos em pensamentos, dedicai-vos ao burilamento dos sentimentos e conservai sempre viva
a lembrança de Minha Presença entre vós.
Vinde ter Comigo no trabalho de socorro. Ouvi os
gritos.Quantos choram esperando por vós.
Necessitam do alívio que vossas palavras amorosas podem oferecer.
Necessitam do exemplo que vossas mãos limpas
podem proporcionar.
Necessitam da luz de vossos corações para aquecê-los.
Demorai-vos demasiado na busca por atalhos
para chegar ao Pai. Recordai: Só se vai ao Pai por
Mim.

Vinde, irmãos. Eu vos aguardo. Um a um, vão chegando e engrossando os Exércitos da Luz.
Levai a palavra, mas não vos esqueçais da ação,
pois é ela que vos permitirá a ascensão.
Eu vos abençôo com todo Amor de Meu Coração.
Vosso Irmão
Jesus
Vitória (ES) - 14/11/2003
Ao término da mensagem, vi novamente a projeção
do Mestre Jesus, de braços estendidos, como que chamando por nós. Algumas pessoas caminhavam para
Ele, guiados por Sua Luz e, atrás delas, o cerco ia se fechando com vendavais, terremotos e maremotos. Ele
falava com todos e, de suas palavras, saia um bálsamo
que suavizava o caminhar de todos. Sua Luz clareava
os caminhos; às margens, tudo era escuridão.
______________________________________
30 - SOIS APENAS FAGULHAS
NO ESPAÇO-TEMPO
Filhos queridos do Meu Pai!
Tenho vos buscado nas noites escuras dos milênios e Me evitais.
O Meu jugo é manso e de Amor.
Não há mais tempo, filhos Meus, para rebeldias
inúteis e desistências de atitudes inadiáveis.

A matéria é apenas veículo da transmutação do
espírito alçando vôos, cada vez mais altos, numa
transformação contínua. Assim como tudo no universo, modifica-se e evolui.
Sois apenas fagulhas no espaço-tempo que, inevitavelmente, caminham para os Braços Amorosos
do Pai.
Por que a renitência no erro, se a Luz incide sobre
vós?
Visito os "abismos escuros da Terra" que jamais deveriam existir. Envolvo a todos no abraço
amigo, buscando os corações, para que, tocados
pela Luz, transformem-se e mudem a trajetória de
dor, que vêm trilhando durante tanto tempo.
Não há mais tempo. A Terra transforma-se em
velocidade acelerada, pois o tempo das transformações aconteceu há muitos milênios quando aqui
chegastes. (Deduzi que Ele se referia a nossa chegada
ao exílio na Terra). Desde então, todas as oportunidades justas, vindes recebendo.
Trago-vos juntos ao Meu Coração e não desistirei
de vós, mesmo recusando Meu Abraço.
Trabalhai incansavelmente pela renovação íntima, pelo próprio progresso, contribuindo para a
renovação da Terra, berço amigo e acolhedor, que
sempre será vossa Casa.
Irmãos, filhos, amigos, Eu vos conclamo ao trabalho!
Eu vos conclamo a distribuir paz, amor e ternura.

Sede humildes! Sede mansos!
Vinde ter Comigo por todo sempre e Eu vos conduzirei aos Braços do Meu Pai, pois Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vai ao Pai senão
por Mim.
Sananda
Morro do Chapéu – Chapada Diamantina(BA)
Novembro/2003
______________________________________
31 - JESUS FALANDO À HUMANIDADE
Comecei a ver uma forte luz aumentando de tamanho e intensidade. Parecia já estar presente no lugar,
mas estava se adensando cada vez mais, tomando
forma de luz, para que eu pudesse distingui-la do restante. Depois, quando já estava bem densa, de certo
ponto, outros pequenos focos de luz começaram a se
individualizar, partindo do primeiro. Eram bem menores, mas também brilhavam.
A emoção que sentia era indescritível, um misto de
admiração, veneração e doçura. Notei então que os
focos de luz eram as projeções do Mestre Jesus e Seus
Apóstolos. Envolvida na suave luz de Sua Presença,
ouvi as palavras seguintes:
Vinde ter comigo!
Eu Sou a chama que, uma vez acesa, nunca se
apaga.

Ninguém vai ao Pai, senão por mim, que Sou o
Amor.
Tudo é paz em Minha Presença e nada pode abalar-vos.
De tudo que conheceis, nada congrega maior valor do que o Amor que por vós devoto.
Cuido de vossos passos desde que vossa existência embrionária ainda se fazia nos planos mais
sutis.
Das vidas que vivestes, em todas elas vos trouxe
guiando.
Quando errastes, caindo na lama pútrida, pérfido
atoleiro da alma, estive ao vosso lado, aguardando
pacientemente vossa voz clamar por Mim. Cuidei
para que breve fosse o período, esforço derradeiro,
para vos alçardes além das misérias mundanas.
Quando, por fim, decidistes por caminhar, segui
à vossa frente, iluminando vosso caminho para que
não caísseis novamente.
Em vão foram muitas vozes e esforços, pois a despeito de Nossa Presença, quantas quedas sucessivas tivestes. E, a cada uma, lá estava Eu, novamente,
a vos aguardar.
Agora, convosco Estou e, utilizando-Me da Bondade Magnânima do Pai, alcanço-vos pelas palavras
que falam diretamente em vossas mentes. Podeis
Me ouvir?
Há muito venho transmitindo Meus Ensinamentos. Tendes Me seguido?
Olhai, pobres enfermos, e vedes quão contaminada vossa túnica encontra-se. Breve, sereis convida-

dos à grande festa e como havereis de comparecer
portando tais vestimentas?
Depurai-a, conferindo valor àquilo que realmente
tem. Amai-vos.
Desfazei os ódios, afastai as diferenças, cultivai a
alegria, para que, refeitos da noite sombria, adentreis o alvorecer de um novo dia, libertos das lembranças torpes e dissabores de outrora.
Convosco Estive. Convosco Estou e convosco Estarei.
Por amor a vós, fiz-me presente na carne e, por
amor, permaneço entre vós.
Sou Todo Amor por vós, para que sejais transformados em Puro Amor, fonte cristalina de vossa mônada eterna.
Eis-Me ao vosso lado. Dai-Me vossas mãos e segui
Comigo. Vamos juntos em direção às estrelas. Vós
sois irmãos amados e, por vós, velo sempre.
- Nesse momento Ele se dirige ao Alto e diz:
32 - SÚPLICA DE JESUS AO PAI
PELA HUMANIDADE
Pai! Eu vos suplico por estes homens e mulheres.
Suas crianças e velhos choram. Há doentes do corpo e doentes da alma. Eternizam-se no sofrimento
quando o caminho é todo Luz.

Ainda um pouco mais de tempo vos peço, Senhor dos Mundos. Alguns poucos estão a ouvir.
Falo a eles com todo amor e creio, saberão escutar-Me as palavras e entender-lhes o sentido.
Haverão de ajoelhar-se diante de Vossa Presença
Maior. Dê-lhes, uma vez mais, a generosa oportunidade. Oh! Amor infinito!
Em Vossa Presença deposito Minha Pequena Vontade e a Vós rendo Minha Força.
Que se cumpra, acima de todas as coisas, Vossa
Vontade.
Oh, Amor eterno!
33 - EXORTAÇÃO AO POVO DA TERRA
Voltando-se novamente para nós:
Irmãos, vossa trajetória na matéria traz a marca da
violência e da dor. Somente aqueles cegos pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo não podem ver
que os caminhos escolhidos ao longo dos milênios
só vos têm levado à destruição.
Reconhecei, de uma vez por todas, que caminho
melhor não há do que aquele traçado pelo Alto,
concitando-vos à redenção de vossos delitos, recolocando-vos novamente, em harmonia com as leis
Divinas.
Rendei-vos, amados, em Nome do Pai.

Recomeçai nova vida, alicerçada nos valores sublimes do Evangelho!
Todos os povos receberam a graça do Amor Sublime, expresso na forma de Medianeiros Devotados à
Causa do Bem. Faróis Potentíssimos a vos iluminar
a jornada.
Tendes, portanto, as instruções pormenorizadas,
capazes de vos conduzir em segurança ao porto seguro do amor fraterno.
O chamado que ora ouvis, nada mais representa
do que largos lembretes a sinalizar os equívocos em
vossa trajetória. Nada de novo estamos a vos acrescentar, além do conjunto de idéias elevadas que é
vosso roteiro de conduta. Tudo quanto vos chega
enviado pelos Espíritos de Luz é, para vós, amoroso
conhecimento, relicário que deveis conhecer, para
expandir vossa compreensão da vida.
Sois portadores do passaporte para a felicidade. Por que insistis na viagem clandestina que
vos expõe aos riscos de percurso difícil e penoso?
Vinde ter comigo, que Sou o Amor e sereis consolados em vossas dores. Mas direi: não vos demoreis
nos erros que elas vos provocam, pois breve virá o
tempo em que havereis de lançar-vos ao vosso próprio desejo e, de novo, retornareis ao primitivismo
desnecessário, para levantar-vos novamente diante
da luz.
Filhos amados de meu Pai! Vindes ter comigo e
vereis aliviadas vossas dores.

Eu vos chamo a Mim em Nome de Deus. RecebeiMe em vossos corações.
Jesus Sananda
Vitória(ES) - 13/02/2004
______________________________________
34 - EU VENHO EM NOME DE DEUS PARA
VOS DAR TESTEMUNHO DE MEU NOME.
Eu venho em nome de Deus para dar-vos testemunho de Meu Nome.
Irmãos, vosso sangue macula o solo fértil, a água
fresca e o ar perfeito que a Misericórdia Divina vos
concede.
Transformastes o júbilo do descanso, a dádiva preciosa da renovação, ofertada amorosamente pelo
Pai, em noites angustiosas. Fizestes vossos corações
escravos dos prazeres mundanos, roubando-lhes o
trófeu da redenção através do esforço no trabalho
disciplinado e gratuito pelo próximo mais carente.
Onde estão vossas ações edificadoras do Reino
de Meu Pai entre vós? Em meio as sarças que ferem,
quem lhes interfere no caminho, dificultando o rápido acesso ao objeto de desejo e ambição?
Onde estão as doces palavras de bom ânimo, coragem e harmonização que deveriam ser proferidas
em Meu Nome?
Em que paragens encontram-se os exemplos sa-

dios da vida cristã que vos leguei?
Filhos amados de Meu Pai.
Bendita seja a vida que vos permite a corrigenda.
Irmãos queridos! Já é tarde...
Desgarrados do rebanho do Pastor que vos conduz, encontrai-vos quais cordeiros perdidos em
meio aos lobos.
Volvei à segurança de Minha Presença por ações,
palavras e pensamentos.
Distanciai-vos dos estranhos seres que vos circundam, famintos por vossas carnes, sedentos por
vosso sangue.
Chega de imolações! Soerguei-vos e vindes.
Renunciai vossas riquezas frívolas e segui as pegadas dos pés descalços que vos marcam o Caminho de Luz.
Não vos enganeis, tudo o que hoje contemplais
na matéria é pura ilusão. A vida real ainda não fostes
capazes de vislumbrar. Necessitaríeis superar a força instintiva dos corpos carnais, sublimando cada
emoção inferior nas suaves fragrâncias daquelas de
natureza superior e angélica.
Vinde, crianças Minhas! Aguardamos-vos em prece, reunidos com vossos tutores, que a todos vós,
auxiliam e conduzem.
Paz, amados! Eu vos deixo a Paz!
Sananda
Vitória (ES) - 12/03/2004

35 - SOMENTE ATRAVÉS DO AMOR
E DO PERDÃO CONSEGUIREIS
SUPLANTAR AS DIFERENÇAS.
Vejo Jesus entrando em Jerusalém e o povo saudando-O, com ramos verdes de vários tamanhos. Ele
vem montado num burrico, vestido de acordo com os
costumes da época, tendo a cabeça coberta por pano
azul claro, caindo sobre os ombros e as costas. Olhar
límpido e sereno. Naquele instante, lembrei-me da
carta de Publius Lentulius enviada a César, descrevendo o Ser Humano Jesus.
Aqui a energia para a comunicação muda de vibração e intensifica-se. Começo, então, a ouvir:
Somente através do amor e do perdão, Filhos
Meus, conseguireis suplantar as diferenças.
Há dois mil anos Eu estive entre vós e não Me reconhecestes.
Como homem, fui crucificado.
Como Filho de Deus, fui adorado.
Agora, arrependidos e confusos, debateis-vos,
presos nas malhas tenebrosas da ignorância.
Parai Filhos Meus, com a busca desenfreada pela
ilusão.
Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
O culto exterior apenas vos afasta de Mim.

Somente o Amor que brota do íntimo vos soerguerá, trazendo-vos a Mim.
Que Minha lembrança desperte em vós o Amor
que vos torna irmãos. Estou convosco e sempre estarei.
Necessitai do jejum das palavras, pensamentos e ações inferiores, pois aquilo que entra pela
boca não vos pesa tanto quanto o que parte do
vosso coração.
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amo.
A todo instante, clamai por Mim. Ouço-vos, mas
vossos ouvidos estão tapados e os olhos vendados
à Luz que vos envolve.
Vivenciai a Paz e sentireis a Mim.
Amados, somente vivenciando o Amor ao próximo como a vós mesmos, percebereis Minha Presença constante ao vosso lado, em todos os instantes
de vossas existências.
Amai-vos, como o Pai vos ama.
Viveis em guerras sangrentas, odiais ao vosso próximo, desrespeitais, em todos os instantes, as Leis
do Amor, afastando-vos de Mim, que Sou Manso.
Não encontrareis a Paz pelos caminhos que vindes trilhando.
Amai-vos uns aos outros. Perdoai as ofensas e
vereis que vossos caminhos se iluminarão. Vereis a
Mim, que vos aguardo com Amor.
Meu Amor cobrirá todos vós e sereis conduzidos

com as vestes de Luz ao banquete nupcial que tanto desejais.
Amai-vos, como Eu vos amo.
Mestre Jesus
Vitória (ES) - 03/04/2004
Observação da médium:
A energia do Mestre a tudo inunda. É difícil escrever
envolvida por tamanho torpor. Sua Presença é tudo.
Ante minha surpresa, por Sua Divina Presença tão
intensa, ainda concentrada, ouvi:
“Onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em Meu Nome, aí Estarei:
______________________________________
36 - ACENDEI A LUZ DA ESPERANÇA
NOS CORAÇÕES DESESPERANÇADOS
Vinde ter conosco, Filhos Meus, no trabalho redentor de vossas almas.
Acendei a Luz da esperança nos corações desesperançados.
Substituí as trevas pela Luz que redime.
Lançai-vos ao labor construtivo sem medo, pois
a Luz há de brilhar com mais intensidade nos corações dos mansos que ouvem os ecos do Alto e nas
mãos laboriosas e incansáveis que lutam pela im-

plantação do Reino de Deus na Terra.
Socorrei e amparai o próximo carente, mas também erguei vossa espada de luz e atravessai o coração do irmão ignorante das trevas, para que também ele veja a Luz e prossiga a marcha interrompida
da ascese espiritual.
A paz vos deixo.
Jesus
Vitória (ES) - 14/05/2004
Vejo Dr. Bezerra de Menezes, com uma grande equipe de médicos e enfermeiros, prestando assistência
aqui no Grupo Espírita Servos de Jesus (GESJ) a irmãos
muito densos e deformados. Alguns estão adormecidos; outros, agitados. Os trabalhadores da Seara do
Bem se unem pela defesa da Bandeira do Cristo.
______________________________________
37 - AGUARDO-VOS PARA O
ENCONTRO NA LUZ
Crianças amadas!
É claro, mesmo tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, muitos se encontram hipnotizados
pelas imagens e sons da “besta”.
Aqueles que quiserem seguir-Me precisam
acordar do sono atrasador para, com seus próprios
passos, buscarem-Me.
Ide, lançai ao mundo as palavras que

despertam. Acordai os que dormem.
Despertai os que ainda encontram-se anestesiados pela dor do mundo.
Vim ter convosco e ainda assim, não despertastes.
Muitos anos se passaram para que chegásseis ao
ponto de ouvir-Me em vossos corações e reconhecer-Me como vosso Irmão. Por isso, agora em Meu
Nome, falai para que caiam em si e Me sigam.
As dores do mundo têm aumentado e ainda assim não escutam.
Enviei fiéis seguidores e não ouviram. Dividiramse.
Tudo que vivi e leguei à humanidade não foi suficiente para fazê-la compreender que Sou Luz no
caminho daqueles que Me seguem.
É na simplicidade que Me manifesto e não precisais, para nosso encontro, de adornos, nem castiçais
de prata ou cálices de ouro. As paredes de vossos
templos não necessitam mais do que alva pintura
ou simplesmente serem de madeira ou palha.
Só o coração deve estar ornado com as mais belas e puras intenções da alma e, de vossas mentes,
devem partir os raios singelos da humildade e simplicidade a buscarem-Me.
Eu estarei convosco como sempre estive.
Mais do que Me chamardes, necessitai vir ter Comigo, movidos por generosas doses de amor ao

próximo, tolerância, compreensão e perdão.
Diversas são as trilhas abertas ao redor para que
possais seguir-Me.
Já fui até vós. Hoje, sois vós que precisais mobilizar forças para virdes até Mim.
Aguardo-vos, Amoroso, como o Pai Me ensinou a
ser.
Aguardo-vos para O Encontro na Luz.
Sananda
Vitória (ES) - 26/06/2004
______________________________________
38 – A TERRA VOS AGUARDA
Vi uma imagem imensa de Jesus no espaço. De braços abertos, olhar doce, voz mansa, firme e amorosa
falava, como que abençoando os integrantes da nave
do comandante Ashtar Sheram. Aos poucos, pelo conteúdo de suas palavras, notei que esses integrantes
eram os degredados de algum orbe e que estavam
prestes a serem deportados para outro planeta.
Ao longe, vi um planeta pequeno em total convulsão, expelindo ainda muito fogo e fazendo grandes
explosões.
Era a Terra em formação. Era a Terra que nascia.
Do Mestre Adorado, escutei:
Filhos Amados D’Aquele que tudo sabe.

Fostes criados perfeitos e lançados na escala dos
mundos para, através do próprio esforço, desenvolvendo os valores e virtudes superiores que constituem a Soberana Vontade.
Caístes. Muitos de vós suplicais nova oportunidade.
Muitos de vós nem sequer encontrais as condições para fazê-lo.
Sois encaminhados a um novo mundo, onde serei
vosso Tutor Maior. Junto convosco Eu seguirei servindo de Estrela Guia, a orientar-vos na nova jornada em busca de evolução.
Convosco estarei, mas, por hora, não havereis de
recordar as Minhas Palavras, que ficarão por Mim
gravadas em Trilhas de Luz nos Planos Superiores,
ainda inconcebíveis às vossas consciências.
Vossa tarefa é desenvolverdes em escala máxima,
o amor do qual fostes constituídos, para então vos
juntardes a Nós.
Ide e segui vosso destino. A Terra vos aguarda.
Amorosos Trabalhadores prepararam-na por milênios, a fim de que tivésseis ali todos os recursos
necessários ao bom termo da vossa tarefa.
Ide, salvai vossas almas da noite escura da ignorância e do medo.
Ide em busca de vossa Identidade Maior, pois fazeis parte do Mau Coração e Eu estarei sempre convosco, até o fim desta jornada.

Vosso Irmão.
Jesus – Sananda
Vitória(ES), 2004
Ao terminar de falar, Sua imagem foi se apagando e
a nave disparou em direção ao planeta que vira anteriormente em fase de formação.
______________________________________
39 - EU SOU A LUZ DO SOL QUE
VOS AQUECE A ALMA
Filhas amadas!
Há muito tenho vos buscado. Por que esquivais
de Mim? Acaso não sentis a Minha Doce Presença?
Limpai o filtro dos vossos corações e aí Estarei.
Vida após vida, tenho tentado conduzir cada um
de vós, em especial, irmãos Meus, a caminhos regeneradores, mas vindes relutando, rebeldes, contra a
Suave Força que grita em vossas consciências.
Tenho amor por vós, o mesmo que Eu gostaria
que tivésseis por Mim.
Eu Sou a Luz do Sol que vos aquece a alma.
Não há nenhuma força negativa que possa alcançar-vos, caso decidis Me aceitar.
Eu Sou a Paz e o Amor que buscais ansiosos.
Tendes praticado toda sorte de iniqüidade contra
vossos irmãos em humanidade, esquecidos de Mim

que Sou o Perdão. O vosso orgulho e rebeldia vos
impedem de Me enxergar.
Estou convosco e convido-vos a mudanças!
Aqueles que já despertaram, busquem trabalhar
no despertamento daqueles que ainda permanecem renitentes nas trevas.
Eu Sou a Luz e Iluminarei vossos caminhos. Vinde
a Mim, Eu Sou a Vida.
Um pensamento sincero em Minha direção e
Eu vos conduzirei à Casa do Meu Pai que está nos
Céus.
Sananda
Vitória (ES) - 06/08/2004
______________________________________
40 - A MÃO QUE FERE SERÁ
LANÇADA AO FOGO
Vejo o Oriente Médio e, de Shambhala parte uma
energia dourada, inundando todo aquele local.
Do Alto vêm, Maomé, Moisés e Jesus.
Milhares de trabalhadores da Luz recolhem almas
sofredoras que se desprendem e flutuam ante a intensa energia. São recolhidos ao socorro amigo.
Jesus fala aos habitantes. Suas palavras se repetem
como um filme que passa sem cessar durante todo o
período do Ramadã. Todavia, somente as almas sinceras conseguirão sentir, ouvir e se deixar influenciar

por Ele, que mais perto estará neste período de preces,
de fé e ligação com o Pai.
Capto as seguintes palavras de Jesus:
Amai-vos uns aos outros como o Pai vos ama.
Perdoai, irmãos. Retirai os densos sentimentos
que vos entorpecem os sentidos. Vede, é a Besta!
(Neste ponto Ele faz um gesto, e como num filme, a
imagem da fera aparece). Ela pensa competir com
a Luz! Pobre criatura! Existe apenas porque vós a
abasteceis com os ódios e desejos de vingança.
Perdoai vossos irmãos, filhos amados!
Perdoai aquele que levanta o braço contra vós e,
de vossa parte, resignai-vos e perdoai.
Há milênios, aqui vos recebi de braços abertos
neste planeta e não conseguistes até hoje neutralizar o ódio que trouxestes de vossa origem sideral.
Farto é o campo de trabalho, para vossa regeneração, ofertado pelo Pai. No entanto, recusais.
Aqui estive. Fiz-Me homem como vós, e não Me
reconhecestes!
Somente o amor, sublime amor, conseguirá romper as comportas do ódio, transmutando-o.
O sofrimento é escolha vossa, por negligenciardes a prática das sublimes lições trazidas do Alto
por Aqueles que vos amam.
A mão que fere será lançada ao fogo; mas aquele
que é ferido que evite lançar-se à vingança para que

cesse o ciclo milenar de vinganças mútuas.
Somente o Amor é força capaz de vos alçar para o
vôo de retorno à Casa do Pai.
Amai-vos, como o Pai vos ama.
Perdoai. Perdoai.
Sananda
Vitória (ES) - 15/10/2004
Nota: Shambhala, cidade intraterrestre situada na
Ásia
______________________________________
41 - EU SOU A VIDA, ADENTREIS SEGUROS AS
PORTAS DAS REVELAÇÕES MAIS SUBLIMES
Irmão amados.
Estive entre vós, ofertando-vos a Luz do Amor
transformador, no entanto, não fostes capazes de
Me reconhecer.
Encontro-Me permanentemente situado em todas as partes deste planeta, regando do mesmo
Amor Sublime vossas almas transviadas e ainda assim não Me reconheceis.
Trafegam alucinados, em meio a modificações
que rapidamente transfiguram aquele que foi o cenário erigido para desempenhardes vosso papel de
redimidos e, no entanto, desfiguram-lhes os traços
sublimes e retiram-lhes as forças vitais. Mais uma
vez desconheceis a infabilidade das leis que regem

o Universo e que vos lançarão no escuro escaninho
de vossas consciências entorpecidas e estéreis.
Essa ou aquela crença que tendes, não é suficiente para fazer-vos despertar. Sede, portanto, corajosos. Abandonai tudo aquilo que de nada vos serve.
Será peso inútil a vos limitar a viagem de volta à
Casa do Pai.
Conservai-vos atentos a tudo quanto possa auxiliar-vos na ascese angélica. Fostes para isso criados
e ao Pai pertence vossa Chama Divina e par Ele, inexoravelmente caminhais.
Chamo-vos ao Meu convício. Vindes ter Comigo
e em brancas nuvens vos farei viajar e vislumbrar a
tempestade que se forja com a insensatez humana.
Ao final dessa viagem, conservareis presentes
as Minhas palavras, pois vos falo ao coração. Sede
mansos e amai-vos, pois só assim encontrareis o caminho perdido de vossa evolução.
Eu Sou o Caminho, trilhai por Mim e encontrareis
a paz.
Eu sou a Verdade, mergulhai em Minha presença
e encontrareis as respostas que buscais.
Eu Sou a Vida, adentreis seguros as portas das revelações mais sublimes e notareis que em toda parte a vida expande-se em feixes de pura luz.
Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Estou em sua
trajetória, se ao Alto desejais lançar-se, pela escada
do Amor Cístico.
Rendeis-vos e daí graças ao Mais Alto, pois que

comando um exército de vossos irmãos denominados por vós intras e extraterrenos, considerados por
Nós filhos, irmãos amados, tanto quanto o sois e no
momento mais carentes de auxílio. Eles vos estendem as mãos prestimosas. Alcançai a oferta generosa e encontrareis nela o impulso renovador de que
necessitais:
Amor, sublime caminho para redenção das criaturas.
Amai-vos irmão, amai-vos.
Jesus Sananda - Vitória (ES) 2004
______________________________________
42 - OS TEMPOS FINDAM
Irmãos!
Trouxemos a mensagem da vida que será vivida
no amor, na paz, no perdão às ofensas.
Caminho entre vós e ofereço-vos a mensagem
maior, capaz de manter acesa em cada um dos
meus irmãos a chama eterna, Centelha do Pai.
Encerra-se o tempo desta humanidade na Terra.
Muito embora Eu tenha sido Caminho, Verdade e
Vida não me seguiram.
A Terra, criada com o fim de ofertar-lhes as oportunidades merecidas, como filhos bem-amados do
Pai que sois, encontra-se em desequilíbrio planetário.

O primeiro sinal virá da morte dos pequeninos seres inocentes que cairão sem vida sobre o
chão.
Este é o primeiro sinal que vos trago e deixo
para a compreensão que os tempos se findam.
Outros dois sinais vos trarei, quando do ressurgimento de um novo tempo, para que sejam
divulgados aos ventos e alcancem aqueles que
podem ser alcançados.
Não vos importeis demais com os "cegos" e
com os "surdos", pois estes já tiveram suas oportunidades para despertar.
Fortalecei nos corações despertos a coragem, a
força e o discernimento, para que seus olhos e seus
ouvidos não se fechem à Minha Presença, para que
creiam e aceitem humildemente, com resignação o
"Basta" que vem do Pai e para que sirvam de instrumentos de socorro e auxílio àqueles que interromperam sua jornada, estacionando na lama e na dor.
Todos que escolheram o Caminho Iluminado pelo
Amor Maior estarão unidos e sustentados pela Força Amorosa de Espíritos Extraordinários que se encontram ocupados com a transição deste planeta.
Os Portais Dimensionais abrem-se e está iniciado
o Ciclo Final da Transição.
Virá do céu, da morte dos pequeninos pássaros,
este sinal que vos trago.
Outros dois mais vos trarei para que divulgueis.
O Pai vos ampara. Sede bons filhos e atendei ao

Seu comando.
Amai ao próximo como se a si mesmo estivésseis
a amar, não esquecendo de amar a Deus sobre todas as coisas que existem.
Jesus Sananda
Festival de Wesak – Vila Velha (ES)
23/05/2005
______________________________________
43 – PERDOAI, E VOSSO FARDO
SE TORNARÁ MAIS LEVE.
Cristo me fiz, através do batismo sagrado, no ensejo de despertar as mentes infantis, apegadas aos
atavismos carnais, a semelhança dos abutres sobre
a carniça pútrida em decomposição.
Vim mostar-vos um Caminho, como tantos outros,
antes de mim, vieram e outros tantos após minha
estada entre vós na matéria. Nada somos além da
Expressão Magnânima do Amor do Pai a ascender
as Trilhas de Luz, na pista de decolagem da alma,
candidata à ascensão aos céus de beneplácidas vibrações.
Nossas luzes continuam acesas, no entanto, quantos de vós se encontram dispostos a trilhar os caminhos por elas sinalizados?
Apegai-se demasiadamente às sensações carnais
em que adentrais no momento do nascimento, e
que nada mais representam, do que despojos a exa-

lar seu estado de desagregação constante.
Pobres crianças! Queridos irmãos!
Sorvei do Alto a força magnética, capaz de auxiliar-vos no despertamento das consciências infantis. Afastai os obstáculos criados pela força do pensamento inferior e libertai-vos para compreensão
das “forças infinitas do progresso”.
É o Amor que vos chama!
Amai-vos e Nos encontrareis!
Perdoai-vos e vosso fardo se tornará mais leve!
Estendei as mãos na prece maior, a do socorro ao
próximo e breve nos encontraremos.
Paz a todos.
Sananda , o Cristo
Vitória (ES) - 16/07/2005
______________________________________
44 - SÓ HÁ UM INIMIGO A VENCER...
Vós que sois todo ouvidos as Minhas Mensagens,
guardai a certeza de que convosco Estou.
Olho por vós e ao Pai rogo que as tarefas a vós
destinadas possam alçar-vos até Mim, pois ninguém
vai ao Pai sem antes receber-Me no coração.
Entregai-vos, amados.
Somos Um Só Corpo de Luz, vibrando nas Esferas

Superiores.
Em cada um Estou, em cada um Sou.
Guerreiros da Luz, vossa arma é o amor. A arena
é a Terra, mas o inimigo não está onde pensais. Só
há um inimigo a vencer, que são as vossas imperfeições, para que a luz, enfim, se faça.
A luta é trabalhar, confrontar-se e vencer-se.
Amados, deixo-vos, para convosco estar sempre.
Sananda
Vitória ES) - 02/09/2005
______________________________________
45 - EU SOU A CHAMA VIVA DO AMOR
Estão presentes vários Seres Intraterrenos e nos
saúdam. Há uma multidão de espíritos preparados
para assistirem a palestra. Estão acompanhados por
Instrutores. Intensa energia inunda o ambiente. Muita
emoção entre os presentes.
Ide e espalhai a Boa Nova aos Meus irmãos.
Eu Sou a Chama Viva do Amor e derramo sobre
vós, trabalhadores, servos fiéis, o Meu Verbo de Paz
para que, envoltos por Minha Presença, possais
prosseguir com coragem e fé e alcançardes as almas
que se encontram a caminho da saída do Vale das
Sombras. Estão desorientados, pois que as trevas a

tudo cobre e não têm forças para suplantá-las.
Ide e em Meu Nome espalhai a Boa Nova libertadora. Estou convosco.
Eu Sou a Chama da Vida! Eu Sou o Amor!
Filhos amados do Meu Pai, ide e redimi vossas faltas com o suor do trabalho em benefício dos que se
encontram desnorteados e sem rumo.
Estou a vossa frente e ilumino o caminho, para
que vossos passos sejam seguros e certeiros.
Estou convosco. Estou em vós.
Eu vos deixo a Paz.
Jesus Sananda
Teixeira de Freitas (BA) - 28/01/2006
______________________________________
46 - NOS TEMPOS FINDOS DO FUTURO
Vejo Jesus com os discípulos à mesa, na última ceia.
Capto as seguintes palavras do Mestre Adorado:
Amados discípulos, grandes testemunhos havereis de dar no tempo que se segue, quando não
mais entre vós Estarei.
Muitos sacrifícios e intempéries havereis de enfrentar para espalhardes a Boa Nova de Meu Pai a
todos quantos encontrardes.
Depende agora do vosso sacrifício e renúncia,

para que o Meu Sacrifício permaneça gravado nas
mentes e corações dos filhos de Meu Pai.
Todos vós estais marcados eternamente com as
Marcas do Cristo Planetário, que haverão de identificar-vos por toda a eternidade.
Nos tempos findos do futuro, conhecedores
das Minhas Palavras, havereis de retornar e
juntar-vos a outros discípulos que, igualmente
a vós, possuidores da Marca do Cristo Planetário, haverão de sacrificar-se como vós, hoje, pelo
despertamento das consciências ainda adormecidas dos filhos do Meu Pai.
Naquela hora, Ele olha para frente, como se estivesse nos enxergando no futuro e falou-nos diretamente.
Todos vós discípulos, irmãos, filhos amados, que
em todos os tempos trabalhais em Meu Nome e em
Nome do Cristo Planetário para a libertação das almas aflitas da escuridão, fazei-o, pois são as ferramentas da vossa libertação.
Os discípulos modernos muito se assemelham
aos abnegados discípulos de outrora e com Eles
seguem, mais uma vez, o caminho do sacrifício
para libertação da Terra amada do jugo da escuridão.
Eu vos deixo a Paz.
Convosco Estou e sempre Estarei, pois Sou o Caminho, a Verdade e a Vida e ninguém vai ao Pai sem
passar por Mim.

Sananda
Vitória (ES) - 22/04/2006
______________________________________
47 - NÃO DESERTEIS DE VOSSAS TAREFAS
Eu Sou a Chama Crística que irradia a Luz Amorosa do Alto.
Vinde a Mim, vós que temeis e Eu vos consolarei.
Renovados no Meu Amor, vereis renovada vossa
força e enfrentareis com coragem o futuro que vos
aguarda.
Fostes vós, que atormentados pelas culpas
profundas, implorastes pela oportunidade de
redenção; então, uma vez concedida a graça
bendita, reencarnastes nesta hora.
Não renuncieis aos quadros horrendos que vos
apresentamos. Não deserteis de vossa tarefa.
Como discípulos amados do Excelso Ramatis,
segui auscultando amorosamente as instruções recebidas pelas Hierarquias Espirituais Superiores, e
higienizando a própria alma, colaborai na higienização do vosso planeta.
Amai, sempre e sempre, aonde quer que ides,
hoje, amanhã e sempre.
Vosso Irmão e Amigo
Jesus Sananda
Vitória (ES) - 22/04/2006

48 - LUTAR E VENCER TAMBÉM É SERVIR
Paz entre os homens!
Irmãos, EU vim para aqueles que não enxergam.
Vim para os surdos, os coxos e para os leprosos.
Aqueles que nada têm, temem encontrar-Me.
Mas aqueles que muito têm também podem buscar-Me.
Que mãos amigas sustentem o amor que conduz
os pequeninos, dando-lhes para comer o pão da
vida e da sabedoria.
Do Criador é a fonte límpida que regenera e cura
todos os males, todas as dores, todas as feridas.
E se fores ao Pai por Mim, sede mansos, irmãos
Meus, e compreendereis a lição do Alto.
Segui amando a Deus e servindo ao próximo, por
Amor a Ele.
Lutar e vencer também é servir, usando a única
linguagem que cegos e surdos podem entender.
Sou EU quem vos conclama.
Sou EU quem vos conduz. O Pai é por todos nós.
Avante em nome da Luz, Guerreiros de Jesus!
O Pai é por nós.
Sananda - Vitória (ES) - 16/06/2006

49 – FINDA-SE O TEMPO PERMITIDO
PELO PAI ETERNO
Irmãos amados!
Eu vim para os desviados das leis, e a estes procuro despertar com a Luz do Meu Amor.
Se os beneficiados com as riquezas pensam receber-Me em seus palacetes, que saibam: sua tarefa é
vir até a Mim, para o trabalho de auxílio fraterno aos
que choram.
Suas riquezas nada têm que Me convidem a Presença Amiga; é nas celas imundas e torpes que
se faz necessário implantar a força do sentimento
puro, do amor verdadeiro de Irmãos que Somos.
Lá residem os doentes da alma, necessitados de
nós, e a eles devemos conceder a graça de nossa
Presença Amiga, tocando seus corações com a Luz
da Esperança, da Verdade e da Justiça do Pai.
Que as incursões, que ora realizais, levem a todos
eles a Minha Presença e o Amor que derramo sobre
eles, sobre vós e sobre toda a humanidade.
Que conheçam a verdade além da matéria, alcançando seus espíritos atormentados e doentes, a realidade espiritual que os chama à redenção de seus
pecados, à limpeza urgente de seus delitos através
da resignação e do arrependimento sincero.
Nenhuma “rede de seres delinqüentes, transviados e rebeldes” levará um só dos Meus pequeninos que quiser, sinceramente, aconchegar-

se em Meus Braços e libertar-se do jugo feroz da
“Besta” que já alcança a superfície da Terra, com
seus urros selvagens, incitando irmãos contra
irmãos.
Vinde a Mim, pequeninos, e Eu acolherei a todos
com o amor profundo, presente em Meu Espírito.
Se finda o tempo permitido pelo Pai para que
o arrependimento toque vossas almas perturbadas.
Escolhei o quanto antes o caminho que desejais
seguir e colocai-vos depressa na estrada do bem.
Valorosos Trabalhadores, Assistentes do Cristo vos
aguardam.
Dóceis, entregai-vos a eles que vos socorrerão,
amparando e encaminhando segundo os desígnios
do Pai Eterno.
Que descerre definitivamente aos olhos dos encarnados o véu da ilusão da matéria e que passem a
enxergar sua condição de espíritos imortais, agindo
de acordo com sua natureza de seres humanos em
ascese espiritual.
Nós vos saudamos em nome do Cristo Planetário
e a vós desejamos a Paz do Senhor dos Mundos.
Jesus Sananda, em 17/02/2006

50 - SOIS FILHOS CRIADOS PARA O AMOR...
Qualquer um que queira perturbar o caminho
dos meus pequeninos sentirá a força do Meu Amor
Bendito.
Não se turve o caminho de um só dos meus pequeninos, que não seja por suas próprias imperfeições. Por isso Eu vim, para que muitos conhecessem
o Amor do Pai e cressem. E crendo, modificassem a
maneira de ser e agir no mundo.
Filhos criados para o amor, quando marcados
pela dor, são filhos no descaminho e Eu vos reencaminharei ao colo de Deus Pai. Nele verão toda Luz
e toda alegria de serem amados e por Ele criados
como centelha de Sua Própria Consciência.
Inexplicáveis acontecimentos vos ligam ao Seio
do Criador. Inexplicáveis porque em vossas mentes,
ainda repousa o sentido do conhecimento elevado,
que permitirá a compreensão do Perfeito.
Por hora sabeis que sois pequeninos e amados.
Ninguém vai ao Pai sem amor desenvolvido à elevada potência.
Ninguém vai ao Pai sem personificar em si a chama de vida, fazendo-a brilhar por força da entrega e
do trabalho ao próximo.
Ninguém vai ao Pai senão por Mim, irmão vosso,
filho de Deus, Espírito de Luz que, acima de vós, dirige os destinos do vosso planeta.
Humanidade, rendei-vos às Hostes de Luz, aban-

donai as Trevas e servi ao reino de Deus para que
possais nele habitar.
Eu vos conclamo em nome do Pai.
Eu sou
Jesus Sananda
Vitória (ES) - 07/07/2006
______________________________________
51 – TODOS A OUVIRÃO E
SENTIRÃO SUA PRESENÇA
Queridos meus!
Vim e não compreendestes o sentido de minha
estada entre vós.
Antes de Mim, Irmãos Amorosos vieram e pouco
usufruístes das suas mensagens de amor e paz.
Após Minha passagem em corpo físico na Terra,
outros vieram e mal fostes capazes de compreender-lhes as mensagens amigas.
Agora, "ela" virá e não haverá homem ou mulher
sobre a Terra que não lhe compreenda a notícia.
Todos a ouvirão e sentirão sua presença, mais
próxima, ou mais distante, porém todos através
dela refletirão na própria vida e nos caminhos traçados há milênios, percorridos sem o devido cuidado
cristão.
Outros povos não Me receberam, mas o fizeram
a outros Ilustres Mensageiros. Portanto, não sendo

privilégio vosso, eles também se sentirão constrangidos perante a presença imposta.
Choros e gritos ecoarão e, de joelhos, render-seão os homens, suplicando o alívio e o fim dos seus
tormentos.
A mensageira final, que não deixará dúvidas pairando nas mentes mais incrédulas, é aquela que
adiamos ao máximo em enviar-vos, mas que vós,
por insistência nos erros, demonstrardes ser imprescindível sua presença.
Quem vos chega ao final do ciclo de aprendizagem na Terra e de sua humanidade é a dor.
Ela vem seguida por seu séqüito de convulsões
geográficas, mudanças climáticas e ruínas que deixarão marcas na superfície da Terra e nos corações
humanos.
Só então, pobres crianças, podereis avaliar os inúmeros avisos, alertas e notícias que vos deixam os
valorosos Amigos, os Elevados Irmãos.
Assim, entregues à mais humilde condição, desiludidos da arrogância, vencidos pelo sofrimento,
muitos dentre vós compreenderão e darão cumprimento à Lei do Progresso.
Quiséramos não fosse assim, mas assim será.
Sananda - Vitória (ES) - 11/11/2006

52 – A HORA AVANÇA E HÁ TANTO POR FAZER!
Filhos amados!
É tarde!
A hora avança e há tanto por fazer!
Socorrei irmãos vossos!
Atendei aos apelos e gritos de socorro!
Assisti os mais fracos com a Luz do entendimento
que já alcançastes!
Há muito trabalho! E lembrai-vos: Enquanto trabalhais, velamos por vós!
Somos irmãos em Deus que é o Pai Criador!
Vosso Irmão
Jesus - 30/01/2007
______________________________________
53 – CONVOSCO ESTIVE, ESTOU E ESTAREI
Nos vejo na Pedra Azul e a nave do Comandante
Ashtar Sheram paira sobre a Pedra. Em seguida, minha alma escuta:
Caminho entre vós e não Me sentis!
Mesmo agora, com Minhas lembranças vivas em
vossas mentes, não praticais Minhas Lições. (Era véspera de Domingos de Ramos).
Irmãos Meus, somos filhos do mesmo Pai. Fazei

Sua Vontade, irmãos Meus, e sedes mansos e humildes.
Amai-vos como o Pai nos ama.
Quiséramos poder reduzir-vos as dores, mas vossos passos vacilantes escolheram os caminhos pedregosos que vos ferem, esquivando-vos do caminho iluminado que mostramos.
Aproveitai o tempo que vos resta e mudai a direção dos vossos pensamentos e ações.
Lembrai-vos da Minha Presença entre vós e praticai a Lei Universal do Amor.
Convosco Estive, Estou e Estarei.
Vosso irmão.
Jesus - Vitória (ES) - 31/03/2007
______________________________________
54 – SOU A CHAMA DO AMOR
QUE NUNCA APAGA
Ao final da recitação do mantra, através da esteira
de luz, a Venerável Maria, mãe de Jesus, leva-nos até
a Montanha Sagrada, para assistirmos ao magnífico
Festival de Wesak.
Lá chegando, cada uma ficou no degrau compatível com sua vibração. O cenário era lindo! Em seguida,
captei as sublimes palavras:
Irmãos, falo aos vossos corações.

Perscrutai vosso íntimo. Aí Estou, sempre Estive e
sempre Estarei.
Julgastes estarem perdidos na escuridão, mas Eu
aí Estou, dentro de vós.
Sou a Chama do Amor que nunca se apaga e ilumino vossos passos, mesmo que aos vossos olhos a
escuridão seja perene.
As pragas que assolam essa humanidade não partiram do Coração do Pai Amantíssimo que vos ama.
Todas as tormentas foram provocadas por vossas
ações no erro; pelos desejos sórdidos que acalentais; pela falta de amor que habita em vossos frios
corações.
Iniciastes o "ranger de dentes" e não temos como
parar o inevitável sofrimento que vos chega.
Atormentados filhos do Meu Pai, erguei vossa
fronte ao Alto, dobrai vossos joelhos ao chão e redimi vossas faltas, para que possais permanecer sobre
a Terra.
Não vos perdais mais uma vez, pois na região longínqua à qual sereis lançados, mais difícil será de
Me sentirdes a Presença.
Eu Sou por vós. Quem será contra vós?
Sananda - Vitória (ES) - 02/05/2007

55 - POR QUE ESCOLHER O
CAMINHO DE BRASAS?
Sinto forte energia.
A presença do Mestre Jesus inunda o ambiente.
Unindo o ambiente e a presença do Mestre Jesus a
energia do Mestre Ramatis se dilui e forma um só foco
de luz. Começo a ouvir
Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém
vai ao Pai, senão por mim.
Aqueles que se sentem perdidos, cansados, aflitos e desejarem aliviar sua jornada, busquem a luz
do amor que vos oferto e, mansos, encaminhem
suas vidas na direção do Evangelho Consolador que
veio, para nessa hora de dores, confortar, amparar e
esclarecer os retardatários do progresso.
Leve é Meu jugo, pois leve é a Misericórdia de
Deus que vos concede provas infinitamente menores do que haveríeis de merecer.
Irmãos, vossas faltas são muitas, mas ao coração
arrependido, o espírito renovado, novas oportunidades de reajuste encurtarão as dores.
Por que então escolher o caminho de brasas,
quando vos ofereço um colo amigo?
Ajudai-vos uns aos outros, pois que sois todos irmãos! Cuidai-vos uns dos outros, pois que vos encontrais nas mesmas condições!

Escutai palavras que vos chamam à redenção; e,
sobretudo, amai-vos uns aos outros como eu vos
tenho amado, pois não há, dentre vós, filho algum
que seja preferido do Pai e vos encontrais todos nas
condições de despertar para a verdadeira vida.
Luz e bênçãos em vosso caminho.
Mesmo sendo leve o meu jugo recusai-vos a aceitá-lo. Distanciais vossos passos do caminho e enveredais por lugares sombrios.
Não há mistério em minhas palavras; são palavras
de conforto e esclarecimento que vos envio. Também meus mensageiros vos procuram e duvidais.
Límpida é a trilha que vos conduz até Meu Pai. Por
que a evitais? Recusai os sofrimentos na Terra, escolhendo trocá-los por sofrimento ainda maior no
céu.
Irmãos, estive convosco e fiz soar a voz do Soberano em vossos corações. Nada mais há, que não seja
a Presença d’Ele a conduzir-vos os destinos.
Segui os ensinamentos, enquanto a oportunidade ainda se apresenta a vós.
Amai-vos.
Perdoai-vos, e em breve, estaremos reunidos em
nome do Criador.
Paz entre vós
Sananda - 19/06/2007

56 – NOSSA TRISTEZA DIFERE DAS VOSSAS
Intensa Energia nos envolve.
Vejo Jesus. Seu olhar é muito triste.
Olho para Ele e penso: Estais muito triste, não é Mestre?
Ele diz:
“Nossa tristeza difere das vossas, pois com nossa
visão de alcance futuro, vemos os irmãos de humanidade e o remédio para suas dores à sua frente;
mas estes usam muitos desvios no caminho, que os
impedem de alcançar o remédio que reduziria suas
dores e sofrimentos.”
Depois vejo-nos lutando e Ele diz:
“Não importa os desconfortos do corpo físico, há
muita luta e todos devem participar.”
“Ide filhas minhas e lutai em Meu Nome.
Eu aliviarei vossas dores e sustentarei vossos corpos para que possais exaltar vossos espíritos nas
lutas renhidas de “finais de tempos”.
Os “tempos são chegados” e os irmãos Meus, filhos de Meu Pai, continuam adormecidos, sem desejarem acordar da ilusão da fictícia vida material.
Esqueceis que a matéria é o meio e não o fim,

posto que é veículo transitório de progresso para o
espírito imortal.
Os “tempos são chegados” e continuais com o
candeeiro embaixo do alqueire; continuais com a
trave nos olhos, apenas enxergando o argueiro nos
olhos alheios.
Os sinais se apresentam, no entanto, sois incapazes de decifrá-los com a mente embrutecida pelas
sensações grosseiras.
Vinde ter Comigo, e Eu vos libertarei. Mas, cuidado, irmãos Meus! Os falsos profetas proliferam-se e
deturpam Minhas palavras, ensandecidos que estão pelo poder temporal, pelo desejo de possuírem
vossas almas e vossos parcos recursos materiais.
Analisai-os com os olhos da alma para não vos enganardes.
O lenitivo para vossos sofrimentos já não é possível nesta hora, sem a dor cauterizadora. Por maiores
que sejam vossos sofrimentos na matéria, mais perto Estarei de vós, sustentando-vos, para não vacilardes na hora suprema.
Os sinais do fim se apresentam. Limpai vossas
vestes através da renúncia e do amor ao próximo e
podereis enxergá-los claramente.
As pragas multiplicam-se. Os insetos e bichos peçonhentos alastram-se descontrolados sob a terra e
lançam-se à superfície, em busca de alimentos. Destruístes o equilíbrio e sofrereis as conseqüências.
A fé e o amor são vossa proteção.

O descontrole da natureza é diretamente proporcional ao descontrole das ações humanas.
O roteiro da salvação vos leguei.
Vinde ter Comigo, pois que convosco Estou hoje
e sempre.
Vosso Irmão
Jesus
Vitória (ES) - 31/08/2007
Vidência:
Ele tocou em nossos corpos e curou-nos. (Foi o que
senti naquela hora)
Tornou-se uma bola de Luz que irradiou por todos
os lados e se foi.
______________________________________
57 - BENDITOS SEDE VÓS
Benditos sede vós, irmãos Meus, que labutais na
Minha Seara pelo despertamento da consciência
do próximo, irmãos Meus que permanecem na ignorância.
Bendito sejam vosso sofrimento e vossa renúncia
em favor desta humanidade.
Jesus
Vitória (ES) - 07/09/2007

58 – EU SOU JESUS
Vejo Jesus ao lado de crianças doentes. Ele as toca
com amor, secando suas lágrimas, amenizando suas
dores.
Intensa emoção invade meu ser e capto as seguintes
palavaras..
Filhos Meus, não vos impressioneis em demasia
com o sofrimento alheio.
Concentrai vossas energias em aprimorar o vosso
espírito em consonância com as Leis do Pai Amantíssimo, pois somente assim o sofrimento não vos
alcançará.
As dores são os ecos de vossa consciência, cobrando o sofrimento provocado em vosso semelhante.
As dores impingidas em vossos corpos físicos retratam o flagelo que possuís na alma.
Meu Amor por vós abarca todas as vossas dores.
Erguei vossa fronte aos céus e vossos pensamentos até Mim.
Eu Sou o bálsamo que refrigera vossas dores e vos
erguerei aos céus, além dos sofrimentos .
Vossas dores são Minhas dores e vossa rebeldia o
Meu sofrimento.
Buscai a paz e o amor, praticai-os em Meu Nome e

vos libertareis em definitivo da escuridão e do ranger de dentes.
Estou e sempre Estarei convosco.
Jesus
Vitória (ES) - 05/10/2007
______________________________________
59 - PROMETI CONVOSCO ESTAR E ESTAREI
Irmãos amados!
Ainda que os acontecimentos tentem vos afirmar
a Minha Ausência! Eu não vos abandonei.
Ainda que a dor imensa maltrate vossos corpos, e
vossas almas não encontrem explicações racionais
para tanto sofrimento.
Eu não vos abandonei.
Ainda que as “Forças do Mal”, organizando-se,
afrontem os filhos de Deus, não vos entregueis ao
desespero!
Prometi convosco estar e, até o fim, Eu estarei e
uma vez silenciada a dor, na intimidade de vossa fé,
escutareis Minha Voz a confortar-vos.
Nessa hora, ao ouvir as palavras, de amor que Eu
vos envio, estendei as mãos generosas e socorrei os
filhos de Meu Pai, repetindo na atitude amorosa, a
mensagem que não cessarei de vos encaminhar.
É tempo de dores, as dores que vós semeastes e
somente vós podereis colher.

Que o sofrimento seja para vossa rebeldia o remédio que cura para sempre.
Vosso Mestre Jesus
Vitória (ES) - 10/10/2007
______________________________________
60 - NÃO VOS ENTREGUEIS A
TAMANHA REBELDIA
Debatei-vos, irmãos Meus, agredindo-vos uns
aos outros, destruindo a vida, maculando a Obra da
Criação. Renegais vosso Pai Maior.
Não vos entregueis a tamanha rebeldia.
Irmãos Meus, estando convosco promessas Eu fiz
e cumpri todas elas, envolvendo a todos e a cada
num grande abraço. Apenas a rebeldia íntima que,
por vezes, vos domina, repele a Minha Presença.
Elevai o vosso olhar, estendei as vossas mãos súplices ao Pai, para que Ele se apiede de vós e de vossa rebeldia e resistência ao Bem.
Tão simples é o caminho da bondade, do perdão
e do amor. Tão ricos são os frutos saborosos dos
sentimentos elevados a presença do Pai. Por que,
então, desprezais esse Amor?
A Besta, expressão máxima da rebeldia, materializa suas intenções de arrastar-vos, rompendo os elos,
desunindo, separando, maltratando os filhos de
Deus, os Meus irmãos. Quanto sofrimento, quanta

dor, quantas lágrimas, quando o caminho do amor
desperta só sorrisos, só esperança e só bondade.
Irmãos amados, uni-vos, superando a força do
mal que vos separa.
Irmãos amados, olhai em volta e vejais quanto necessitamos de vós. Nosso amor é grande, mas a Lei
é maior e o livre arbítrio precisa ser respeitado. As
escolhas que fazeis determinam vossos caminhos.
Escolhei o amor, a união e a vida e todos que assim o fizerem estarão conosco e, fortalecidos pela
Força Maior, que é a do Pai, inatingíveis serão pelas
Forças da Besta.
Ao contrário, aqueles que escolherem o caminho
da dor, não poderemos arrebatá-los para Nosso
convívio, pois assim não desejam.
Sacrifício e renúncia caminham lado a lado com o
progresso e, portanto, aquele que desejar desligarse da matéria, necessitará aprender a renunciar a
desejos, entregando-se obediente às Forças da Luz.
Irmãos amados, estamos em guerra e até o fim
convosco Estaremos, amparando, conduzindo,
amando.
Que o Pai nos abençoe.
Jesus
Vila Velha (ES) - 20/10/2007

61 – LIGAI-VOS ÀS FORÇAS DO BEM
O Mestre Jesus se apresenta humilde e simples, sorrindo irradia intensa Luz e Bondade. Intensa emoção
nos invade.
Capto as seguintes palavras:
Filhas Minhas, sois espíritos caminheiros da eternidade.
As farpas da jornada terrena não podem reacender antigos desafetos.
Minha Luz, o Meu Amor vos envolvendo curam
as chagas mal curadas de vossas almas. Superai os
instintos humanos e avançai na caminhada rumo à
evolução.
Aqueles a vós ligados são um conjunto de irmãos
devedores uns dos outros e que recebem a oportunidade bendita do reajuste.
Ligai-vos às Forças do Bem a qual Represento e
tenhais fé inabalável na Luz que vos guia.
Irmãos Meus que já caminharam passos a frente,
em Meu Nome vos conduzem. Entregai-vos a Luz e
não permiti que os filhos da ignorância vos dominem; também eles um dia acordarão.
Sou por vós e nada, nem ninguém, vos alcançará,
cerceando vossos passos, a não ser a vossa vontade
que deve ser firme e lúcida, para manter-vos sob a

Luz Protetora que, ininterruptamente, derramo sob
vós.
Sois irmãos diletos. A Luz Maior aqui plantada
possui profundo alicerce que não deverá ser destruído sem provocar conseqüências funestas para
os espíritos beligerantes e fracos.
Uni-vos sob Minha Proteção e vos conduzirei até
a Eternidade, a Casa do Meu Pai.
Amai-vos.
Amai-vos.
Vosso Irmão
Vejo todos os trabalhadores de joelhos, muitos
choram copiosamente, também vejo espíritos trevosos sem sentidos, caídos no chão, sem consciência,
ante a Divina Presença.
Jesus Sananda
Vila Velha (ES) - 20/10/2007
______________________________________
62 - A FÉ NÃO PODE SER COMERCIALIZADA
Irmãos amados.
Entre vós estive, entre vós permaneço.
Não busqueis na matéria, a libertação. Cultivai a
semente dos conhecimentos transmitidos para colher o fruto da fé.

Somente a fé será capaz de libertar as almas; e
a fé não pode ser comercializada.
Seu cultivo dará a cada um de vós a condição de
libertar-vos dos grilhões a que vos ligastes, ao longo de vossa jornada em direção ao progresso.
Amados, a hora é de libertação e muitos caminham, apressadamente, em direção as prisões que
a matéria apresenta. Não vos iludais, somente o espírito é vida eterna, e vida, é libertação.
Elevai vossas mentes nesta hora grave e buscai
a sintonia que vos abrirá os olhos do espírito, para
que enxergueis, além das fronteiras materiais, a que
estais induzidos a enxergar. Muitos se interessam e
conduzem vossos destinos na matéria, em favor da
ascensão espiritual.
Encontra-se, na imensidão do mundo, o caminho
de luz reservado a cada criatura. Munidos da fé cultivada, enfrentai os desafios, superai os obstáculos
e vindes até Mim, pois vos aguardo para o “grande
banquete”.
O CRIADOR, Infinitamente Bom, envia Emissários
pressurosos, cujos avisos vêm sendo negligenciados, como muitos fizerem com os avisos deste PORTADOR que vos fala.
Fui julgado, condenado e crucificado para que as
Lições Sublimes encontrassem sobre a Terra a oportunidade de desenvolverem-se e dar os frutos que
cada um poderia aproveitar, alimentando o espírito
para crescerem e elevarem-se diante de Deus.

O que fizestes, irmãos, com as lições a vós ofertadas?
E o que fazeis agora com os irmãos que chegam
das esferas de Luz trazendo-vos a recordação das
tarefas não cumpridas, do progresso não realizado,
e das más tendências não vencidas? O que fazeis?
Ofereceis descrédito e desconfiança.
E se Eles estivessem encarnados, o que faríeis?
Não gasteis vosso tempo em preces vazias.
Renovai pela força do coração, as palavras desprovidas de sentido, partindo, cada um, de sua própria
realidade antes de acusar o irmão. Ainda há tempo,
pois a Bondade do Pai é Infinita e vos faculta a oportunidade de progresso.
O tempo esgota-se! Aqueles que não compreenderam, haverão de continuar a lição em outra
Escola.
Só a Vontade do Criador é Soberana e somente
a Ele devemos servir!
Que o amor e a bondade sejam convosco e que a
paz conduza vossos passos em direção à Luz.
Jesus Sananda
02/02/2008

JESUS CONOSCO
Demora-se um pouco entre nós o Mestre Amado
e é de todos, uma forte emoção ao sentí-l’O Presente.
Renovam-se nossas forças.
Muito agradecemos a Presença do Mestre e o trabalho ofertado, que nos proporciona o contato tão
próximo com Ser tão Elevado.
Muito mais do que merecemos, e disso, temos,
plena certeza, o que nos estimula a trabalhar fiel e
mais intensamente.
Com as bênçãos do Cristo, convosco estamos,
convosco trabalhamos.
João Batista – 01/03/2008
______________________________________
63 - ESTENDEI AS MÃOS AOS QUE SE
ENCONTRAM NA BEIRA DOS ABISMOS
Alto vos conduzimos os passos.
O Pai, todo Amor, Bondade e Justiça, não criou o
orbe para que ela se tornasse depositário das pérfidas experiências, dos filhos rebeldes e retardatários
do processo evolutivo.
Vindes estudando e trabalhando no sentido de
compreender as realidades, sobre as quais vos alertamos. Entretanto, deparar-se frente a frente com

elas é algo extremamente difícil, Nós o compreendemos e é por isso que, especialmente, necessitamos debelar as “Forças Retrógradas” atuantes sobre
o Planeta, livrando-o de suas garras afiadas e renitentes no atraso espiritual. ( * )
São irmãos muito amados, mas que, ignorantes,
deixam-se arrastar pelas mentes perversas. Se dói
em vossos corações o que vedes, imaginai o quanto
de sofrimento e dor, despertam em todos irmãos
que se encontram um pouco mais adiante na caminhada!
Esse o motivo do esforço conjunto, de todos esses Seres, em torno do amparo e resgate das criaturas infelizes, através de lutas e combates, contra
os ambientes criados pelos “Seres Trevosos”. Necessitamos do trabalho de todos, pois são muitas as
mentes invigilantes, portanto, presas fáceis e vulneráveis às investidas do mal.
Pairam sobre a Terra influências perniciosas
procurando dissuadir as criaturas das realidades
do bem e do mal. Procuram distrair as mentes
afirmando não existirem os extremos opostos,
afirmando serem relativas as afirmações que
classificam procedimentos morais em certos e
errados.
As Lições que vos deixei, ainda desprezadas e esquecidas são o começo e último recurso salvacionista para as mentes infantis encarnadas.
Amados meus! Trabalhai em favor dos cegos e
dos surdos.

Estendei as mãos aos que se encontram na “beira
dos abismos”.
A “Fera sedenta” espreita a todos e com sua força
e magnetismo atrai muitos.
A cada um que conseguirdes fazer alçar vôo
das regiões tenebrosas em direção à Luz, é a
Mim que estais auxiliando.
Trabalhadores o sois, cada um de vós, braços e
mãos do Cristo, olhos e boca do Criador, e como tal
servi cientes de vossas inúmeras limitações; mas,
cheios da fé que remove ate mesmo as mais altas e
pesadas montanhas de erros.
Tendes piedade, uns dos outros! Não julgueis,
apenas socorreis e amparais!
Esta, a mensagem que vos deixamos agora.
Que Deus, o Pai amoroso Nos ampare nessa hora.
Sananda
01/03/2008
( * ) Refere-se ao nosso trabalho em desdobramento nas Regiões Abismais ou mais claramente
nas Cidades Infernais
JESUS CONOSCO
Demora-se um pouco entre nós o Mestre Amado
e é de todos, uma forte emoção ao sentí-l’O Presente.

Renovam-se nossas forças.
Muito agradecemos a Presença do Mestre e o trabalho ofertado, que nos proporciona o contato tão
próximo com Ser tão Elevado.
Muito mais do que merecemos!
E disso, temos plena certeza. O que nos estimula a
trabalhar fiel e mais intensamente.
Com as bênçãos do Cristo, convosco estamos,
convosco trabalhamos.
João Batista
______________________________________
64 - CONVOSCO SOU!
Vidência:
Fortemente a Energia de Jesus envolve o “campo
de batalha”. Ao mesmo tempo, ouço as seguintes
palavras:
“Estou entre vós, escutai-Me?
Ides ao encontro dos filhos da ignorância que
desrespeitam as Leis do Criador, alimentando a chama do ódio.
Não Me sentem a Presença amiga e devem ser arrancados do torpor alucinante que lhes domina a
mente e o coração.

Somente a “Espada de Luz” poderá reduzir-lhes a
carga maligna cultivada ao longo dos milênios.
Ide irmãs! Arrancai nossos irmãos das garras da
escuridão.
Convosco Estou.
Convosco Estarei.
Convosco Sou”.
Jesus
01/03/2008
______________________________________
65 – A CHAMA DA ESPERANÇA ESTÁ
SEMPRE ACESA NO UNIVERSO
Vidência:
Durante a palestra vi muitos espíritos já com a
aparência deformada. Criaturas trazidas das Cidades do astral inferior da Terra. Vieram para ouvir a
palestra. Eram muitos, e encheram o salão. Bastante
sofridos em sua maioria, alguns mal se sustentavam
de pé, mas todos estavam lúcidos. Embora apoiados nos enfermeiros da Casa, faziam muito esforço.
Na hora do relaxamento, senti muito forte a presença do Mestre Jesus; e, ao mesmo tempo, intensa luz
inundou todo salão. Suas palavras soaram claras em
minha mente; eram direcionadas aos irmãos doentes
que ali estavam.

Eram palavras de um amor verdadeiro, que penetrava fundamente na alma de todos.
Ele dizia:
A “chama da esperança” está sempre acesa no
universo, pois a luz dissipa as trevas, mas as trevas
jamais apagarão a luz.
Irmãos amados, guardai, em vosso íntimo, a certeza da Presença Amorosa do Pai, velando por cada
um de vós e aguardando vossa volta.
Das mais profundas regiões abismais, habitadas
por Seus Filhos, até a turbulenta superfície da Terra,
repletas de espíritos infelizes, organizados na prática de delitos, todos recebem do Pensamento Perfeito e Amoroso do Criador, as ondas magnéticas
de luz, que envolvem suas mentes, semeando ali as
sementes da mudança.
Àqueles que amam e sofrem pela perda de seus
entes queridos, perdidos para as “Organizações do
Mal”.
Àqueles que lutam por desligarem-se do assédio
maligno, sem sucesso.
Àqueles que inspirados pelas “Forças do Bem”, anseiam libertar-se da escravidão das trevas.
E até mesmo para aqueles, cuja hora de despertar
ainda não lhes alcançou a lucidez do pensamento,
que esperem confiantes e dedicados ao amor ao
próximo.

Aguardem o reencontro feliz que não tardará,
pois a “chama da esperança”, intocável, brilha sempre no universo.
Podeis sempre progredir, porque nada, nem ninguém, impedirá um filho de Deus de caminhar na
direção do Seu Pai.
É Vosso Irmão quem vos afirma!
Aquele que para vós é Caminho, Verdade e Vida.

Vidência

Jesus Sananda
12/06/2008

Ao proferir essas palavras e com a Sua Presença, a
luz irradiou-se mais forte, fazendo os infelizes irmãos
que ali se encontravam caírem de joelhos. Alguns rolavam no chão devido à forte carga de energia recebida. Essa energia auxiliou a todos eles na recuperação
de sua forma humana e no restabelecimento mais rápido de sua saúde.
Irmãos nossos, Trabalhadores da Luz ali presentes,
também foram beneficiados pela forte carga de energia e todos ficaram imensamente emocionados.
Após alguns segundos, passada a emoção mais
forte, João Batista (atualmente Mentor do GESJ),
olhando a cena dos “irmãos resgatados” que sofriam
o impacto da forte luz do Mestre Adorado, devido ao
seu estado de saúde ainda muito precário, falou para
todos:

E assim meus irmãos, nascerão futuros Trabalhadores da Luz. Estes que caíram no chão, perante a
Presença Excelsa do Cristo, recomeçarão sua jornada de “ascensão angélica” pelo trabalho, dedicando
horas a fio na edificação do reino de Deus, aonde
quer que estejam.
A forte emoção ainda envolveu as pessoas durante algum tempo, até que, aos poucos, a claridade no
local voltou ao normal, e os irmãos doentes foram levados para enfermarias. Todos voltaram ao trabalho.
______________________________________
66 – ANTES DO SOAR DA ÚLTIMA HORA
Filhas amadas, sois os Meus Braços, Minha Voz e
a esperança do Meu Coração, de ver resgatados os
filhos do Meu Pai.
Meu sangue derramei sobre a Terra sem máculas
e vosso sangue derramado muitas vezes, provocou
ódios e vinganças. Ide, filhas minhas, mesmo que
vosso sangue seja derramado. Agora não mais para
reacender ódios, mas, para trazer a paz e a harmonia sobre a Terra.
Buscai os filhos do Meu Pai da escuridão, lançai-os
às esferas do socorro, atendei ao Chamado urgente
do Mais Alto.
Estou convosco, filhas Minhas, nada temais.

Mais próximo da Terra Estarei. Sentireis Minha
Presença ao vosso lado.
Acordai Meus irmãos, antes do soar da última
hora.
A Minha paz vos envolva os corações e Meu Amor
vos conduza à vitória.
Jesus
19/07/2008
______________________________________
67 - UM ÚNICO DEUS GOVERNA
VOSSOS DESTINOS
Vidência:
Vi uma praia extensa e ao mesmo tempo a terra começou a tremer.
O mar recuou.
Formou-se gigantesca onda que avançou lavando
o continente.
Após a vidência ouvi o seguinte:
Muitos morrerão pelo mundo.
Sabereis que a dor não conhece fronteiras, nem
classe social, nem cor, nem tipo físico.
Sabereis que apesar de todo “avanço tecnológico”, de todo conhecimento acumulado, e de

todo armamento desenvolvido, ainda sois humanos, e como tal, facilmente sereis subjugados
pelas “Forças da Natureza”.
Muitos aprenderão que acima de vós, um único
Deus governa vossos destinos; e, embora adorando
muitos ídolos, somente n’Ele encontrarão a paz.
Sabereis, pela força das experiências dolorosas, que só a fraternidade fará dos povos uma
nação, e que, a caridade será a única moeda forte em uso, nos tempos de penúria e dor.
Sabereis, que o fim de vossa civilização humana sobre a Terra, está próximo e confusos muitos atentarão contra a própria vida. Então, estes
saberão que a morte não elimina a vida, e sim,
descarta antes da hora, a oportunidade de evolução.
Aos que não quiserem saber o que se passa, as
dores vivenciadas provocarão revoltas. Quanto a
eles, nada podereis fazer, pois já escolheram seu
caminho.
Mas, quanto aos outros, os que aproveitando o
suplício, desejarem despertar, não os abandoneis
jamais, pois a cada um desses pequeninos que socorrerdes é a Mim que o fazeis.
Amo-vos e Meu Amor é, e será por vós nessa hora
de aflição.
Basta que em vossos corações lembreis de Mim e
chameis por Meu nome.

Eu Sou Aquele que vos guia.
Eu Sou Sananda.
02/08/2008
______________________________________
68 - O TEMPO CORRE CÉLERE E A
CADA DIA TORNA-SE MAIS CURTO
Irmãos!
Desvelados esforços vêm realizando, Equipes que
trabalham, visando despertar vossas mentes.
Quase imperceptível é a massa de seres que atende ao Nosso chamado.
Súplice ao Pai, solicitei mais tempo para vós,
no entanto, zombam do tempo, empregando-o
no agravamento da insensatez e das faltas que
vindes cometendo.
As Lições transmitidas quando de Minha passagem pela Terra, são repetidas, incansavelmente, por
Amigos dedicados; no entanto, zombais da simplicidade de seu amor fraterno e puro.
Mais facilmente vos entregais às garras mortais
daqueles que vos acenam com sensações primárias
e lições ilusórias, que nada fazem para modificar o
intrincado novelo, dos instintos baixos, que inteiramente vos dominam.
Após a limpeza, (do astral inferior) todos que

hoje, desprezam e zombam, estarão desesperados, estendendo aos gritos, os braços aflitos, as
almas tomadas de terror, suplicando socorro.
Então, todos Nós, que hoje vos chamamos à
renovação, nada mais poderemos fazer, pois
soberana é a Lei que vos faculta a liberdade de
escolher aonde desejais ir.
Entre a libertação que chega para uns e a prisão
que se estenderá a outros planos, há o tempo que
corre célere e a cada dia torna-se mais curto.
Quem tiver olhos de ver, que veja!
Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouçam!
Aqueles, porém, que nada compreendem
e não querem compreender, gravem em suas
mentes Nossa Mensagem de Amor, para que, na
hora do degredo, lembrem-se que Deus, Justo e
Magnânimo, concedeu a todos, as mesmas oportunidades, e que os homens mansos ou rebeldes,
fizeram suas escolhas.
Salve a Presença de Deus entre nós!
Sananda
14/09/2008

69 – NÃO LAMENTEIS AS
DIFICULDADES DO MOMENTO
Irmãos,
Meu Amor vos envolve, no entanto, não Me sentis.
Clamai por Minha Presença para solucionar vossos problemas e dificuldades, porém, nada empreendeis de vós mesmos, na prática de Minhas Lições,
para fortalecer a coragem e a fé.
Plantastes ventos e colheis os vendavais de vossos desatinos.
Estou convosco e sustento-vos em todos os instantes de vossas vidas.
Não lamenteis as dificuldades do momento. Cultivai o amor, pois a falta de amor vos tornou frágeis
criaturas, facilmente influenciadas pelos irmãos da
ignorância.
Amai-vos! Amai-vos como o Pai nos ama.
Vosso Irmão,
Jesus
11/10/2008
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