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Aquela que me desposou, aquele que é meu amigo não poderá mais, 
jamais, ser submetido a qualquer escravidão, porque ele encontrou, 

em nosso Reencontro, a Liberdade, não há mais qualquer dúvida, ele 
sabe que é a Verdade Absoluta e que há apenas uma e que é Esta. 

 
O Espírito do Sol. 

 



Então, caro amigo, não há mais interveniente, não há mais 

canal, não há mais intermediário, somos nós que falamos, 

diretamente, você vai aperceber-se disso durante esta reunião. 

Portanto, é claro, o que nós dizemos, eu o digo, é uma escala 

pentatônica, mas bem além, é o conjunto de chaves 

Metatrônicas que serão ativadas através desses jogos de 

questões-respostas no íntimo. 

Portanto, é claro que isso deve ser divulgado, mas não há 

nem canal nem data, tampouco, é, eu diria, tudo o que será 

dado durante esses dias que concernem, eu diria, ao que é o 

período após a Atribuição Vibral. 

 
 

A saber: A cronologia das questões/respostas é importante, não para o 

conteúdo das respostas, mas para a evolução Vibral durante essas trocas, 

como esclarece O.M. Aïvanhov em suas primeiras intervenções. 

O estilo particular de O.M. Aïvanhov foi, voluntariamente, conservado. 
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URIEL – Retorno para a Eternidade. 
 
Eu sou URIEL, anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 
Em nossas Presenças unidas e Una, neste tempo da Dança da Terra, na hora em que o 
Canto do Céu e da Terra aproxima-se de vocês, eu venho assistir ao seu Batismo e seu 
Retorno à Eternidade. 
Eu venho para assegurar-me de que sua Alegria seja completude, que seu estado seja 
magnificência, tanto nesse mundo como no mundo que está aí. 
 
Filhos de Um, filhos de Luz, o tempo do Eterno está à sua porta, aquele no qual Cristo 
bate e vem anunciar, pela divina Graça de Maria: o Tempo chegou, 
Ele, enfim, nasceu, aquele que deve voltar à Eternidade, à Presença infinita, assim como 
à totalidade. 
 
Bem amados do Um, nesse tempo da Dança, eu os convido a despojarem-se de tudo o 
que são apenas trapos, de tudo o que os cola à pele e tudo o que os impede de ser o 
que vocês são, em Verdade, em Cristo, porque eu lhes digo, vocês vão verificar por si 
mesmos o "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 
Porque, nesse tempo que é o tempo de Amor, sem nomeá-lo, sem objeto e sem sujeito, 
sem denominação, Amor, apenas uma palavra, aquela da Verdade, aquela de sua 
Presença, aquela da Luz branca que eu derramo aos seus pés, em seus Templos, nesse 
instante, para acolher a marcha de sua Eternidade, seu Silêncio e sua beleza. 
 
Nesse tempo de Amor, é tempo de despojar-se do que não tem mais lugar de ser no 
novo, o que está desatualizado e enterrado, o que não pode ressurgir, de maneira 
alguma. 
Você é, de todas as maneiras possíveis, o filho do Um, filho da Unidade. 
Unidade não é uma vã palavra, nem uma palavra para escavar, mas uma palavra para 
exprimir na Liberdade, em sua Essência, na Dança da Terra e do Céu enfim reunidos na 
mesma estrofe, aquela na qual flui o néctar de Vida, aquela que é Alegria perpétua sem 
sombra nem defeito, sem o que pode manchar ou alterar a Verdade. 
O que pode levar para onde vocês vieram, o que pode aportar para onde vocês vieram, 
aqui mesmo, nesse tempo do instante. 



Nesse tempo de Graça eu enuncio e anuncio o retorno do Branco, eu anuncio o Último, 
enfim, aqui e agora, aí, no Templo do Templo, ao Centro do Centro, na nova Trindade, 
no Fogo do Amor e Fogo Amor, aquele que restaura a integridade e a totalidade. 
 
Amados do Um, o Um ama-os, porque vocês são o Um e vocês são vocês, na mesma 
Verdade, na mesma Dança. 
Então, o tempo chegou de celebrar e festejar o retorno do Um no Um. 
Bem amados filhos, bem amadas estrelas, a hora chegou, não mais, unicamente, de 
brilhar, mas de aparecer na Verdade nua de seu Ser Essencial, na Verdade nua de sua 
Presença e de seu Canto primordial, aquele do impulso da Vida, aquele da Verdade da 
Vida no Amor. 
 
Então eu lhes digo, a cada um de vocês: o que vocês esperam, já que isso está aí? 
Nada há a esperar, nada há a temer e nada há a esperar. 
Há apenas que desaparecer na Infinita Presença, no Branco do Amor, no Branco Amor, 
aquele que leva à Morada de Paz Suprema, nos tempos da Eternidade de retorno, e que 
lhes permite sentar-se na Alegria, no mais profundo de cada uma de suas fibras eternas, 
de seus Triângulos sagrados e de seus Fogos sagrados. 
 
Filho do Um, após ter descido, aqui, nesse mundo duplo e dualitário, você caminhou, 
você acordou, você despertou, mas, também, sofreu. 
Que esse sofrimento não tenha mais tomada no Branco, porque ele é ausência de 
sofrimento e de medo. 
 
A Luz que eu imponho, aquela de minha Presença, é-lhes acessível, a cada um, em total 
liberdade; cabe a vocês decidirem impô-la a si ou recusá-la. 
Eu lhes ofereço a Alegria da Eternidade, eu preparo o caminho para o Apelo final de 
Maria, para a batalha final, aquela da ilusão com a Verdade. 
A Verdade será, sempre, a única palavra de Verdade e a única palavra Amor. 
Nesse tempo de fevereiro, aí onde vocês estão, ser-lhes-á transmitida a Publicação 
deste mês, que corresponde à história a mais verídica e a mais essencial de todas as 
histórias, de todos os tempos e de todos os espaços, concernente, mesmo, aos tempos 
e espaços desprovidos de tempo e de espaço, no qual se encontra o Sem Nome, aquele 
de onde vem e para onde tudo volta. 
Esse Absoluto que vocês são, todos e cada um, juntos e separados, vocês o são, de toda 
a Eternidade. 
 
Então, eu lhes proponho ser a Presença que glorifica todas as Presenças, a Presença na 
qual nenhuma sombra pode emboscar e nenhuma dúvida pode impor outra coisa que 
não o que eu imponho, na Liberdade absoluta e eterna da Verdade, aquela de Amor e 
aquela de Cristo. 
 
Então, Miguel, Cristo e Maria, a nova Trindade que dança no Fogo de seu peito e que 
desenha o Triângulo da expressão de sua divindade, de sua tri-Unidade, da Verdade dos 



mundos, da Verdade das dimensões, mas, também, da Verdade do que engloba tudo 
isso e que é a essência da Essência, que se encontra, ao mesmo tempo, ao Centro do 
Centro e na periferia da periferia. 
De um extremo ao outro, de um sentido ao outro você é isso, em todo o tempo e em 
todo espaço e além de todo tempo e de todo espaço. 
 
Filho do Um, minha Luz deposita-se, agora, em seu Templo sagrado, após ser depositada 
aos seus pés, para que você dela faça uso, para que você enxugue o que pode restar de 
lágrimas a escorrer desse corpo ou dessa consciência confinada. 
 
Amados do Um, eu estou aí, como vocês estão aí, nós estamos, todos, ao seu redor e 
em vocês. 
Dancemos a ronda do Silêncio, dancemos o Canto, aquele do Som primordial que jamais 
pode falhar ao que é, que jamais pode ser deformado ou mal formado, mas que não 
pode ser outro que não Amor e Verdade. 
 
Filhos do Um, eu deposito sobre sua Coroa, aquela do alto, de sua cabeça, o Branco da 
Eternidade. 
Então, em seus pés, em seu coração e em sua cabeça, eu santifico sua Presença, a 
Presença da Eternidade nessa beleza. 
Assim, vocês são liberados, se tal é sua Verdade e se tal é sua ideia do que vocês são, 
então, vivam-no! 
Na tri-Unidade reencontrada da nova Eucaristia, na nova Dança do Silêncio e no tempo 
dessa estrofe, eu apresento a mais perfeita das Publicações da Luz. 
 
Assim, eu venho a vocês, como vocês vieram a nós, unidos na mesma Dança e nas 
mesmas Núpcias, nas mesmas celebrações e nas mesmas Graças. 
Vocês são convidados a unir o que foi desunido, a deixar desaparecer o que não é para 
ser. 
 
Filhos do Um, como anjo da Presença, eu estou aí para convidá-los à Reversão, aquele 
que é meu papel, que anuncia o Evangelho da Liberdade, que põe fim ao evangelho de 
Satã e ao evangelho das ilusões, que põe fim a toda palavra que se veria alterada, 
substituindo a palavra pelo Verbo, ativando, assim, a décima primeira Lâmpada e que 
lhes dá um Verbo claro, cuja palavra é Luz e cujo som é Verdade. 
Assim dança o coração daquele que é liberado, assim vocês são liberados, assim vocês 
são Aquele que vocês são, enfim, e para a Eternidade. 
 
A nova Eucaristia convida-os a celebrar o que vocês são, a cada sopro, a cada 
movimento, a cada repouso, porque a Alegria é sua Morada, porque a manifestação de 
sua Alegria é o Amor eterno que corre de um fio ao outro da Vida, e que nenhuma 
falsificação pôde retirar. 
Assim, nesse tempo da Essência, assim, nesse tempo de Renascimento, vocês são 
convidados a depositar todo fardo, vocês são recuperados no que podiam considerar 



como engano, erro ou ilusão, que tem sentido apenas na verdade limitada, mas que 
desmoronam diante da Verdade ilimitada do Amor. 
 
Assim, pela tripla bênção e pela nova Eucaristia, em sua cabeça, em seu coração e em 
seus pés, assim como em toda presença amorosa e humana, e na humildade da 
Simplicidade, então, revela-se a Joia, aquela da Eternidade, aquela dessa Presença Una, 
desaparecida, mesmo, na Ausência, no Absoluto que volta à Presença. 
Celebrem o que está aí, o que não será, jamais, um aniversário, mas que será a 
Publicação Final dos Tempos da Ascensão, nesse tempo abençoado do Retorno do Um, 
nesse tempo abençoado de seu Retorno na essência do Um. 
 
Bem amados filhos da Verdade, selemos, juntos, o tempo da Alegria, selemos, juntos, o 
tempo da Verdade e selemos, juntos, o que nós somos. 
 
Assim, neste dia, abre-se o tempo final, aquele que precede o retorno da Estrela, visível 
em seus céus, mas, antes de tudo, em seus olhos e em seus corações, e em sua 
Presença, tanto aqui embaixo como aqui no alto. 
Os tempos são reunidos para aboli-los; o espaço reúne-se para desaparecer, deixando a 
majestade de Amor tomar lugar na Eternidade, preencher toda fragilidade e toda falha 
que ainda aparece como existentes. 
Assim, por minha Presença que vocês nomeiam, por minha bênção imposta nesse 
mundo, pelo Branco brilhante da Verdade, que a Paz seja sua Morada, que o Amor seja 
sua única Verdade manifestada e não manifestada. 
 
Aqui, lá, de onde eu venho, eu venho concluir o ciclo iniciado pelo Arcanjo Miguel, no 
tempo das Núpcias Celestes; eu venho, portanto, anunciar – antes que ecoem as 
Trombetas do Céu e o Som da Terra em suas entranhas, em seu coração e nesta Terra – 
o tempo do Apelo Final à Verdade, à simplicidade e à bondade. 
 
Amem-se uns aos outros, uns para com os outros, sem julgamento, unicamente pela 
Graça do Amor, pela celebração do Amor, porque cada coisa está, definitivamente, 
colocada em seu exato lugar, para tocar a sinfonia do fim da cena de teatro, na 
apoteose da Luz, cujas Publicações servirão de apoio e de revelação. 
Assim, em cada um de vocês, ninguém poderá ignorar o outro, ninguém poderá ignorar 
Verdade e Amor. 
Ver além da aparência e do parecer e além de todo fazer, no Silêncio da plenitude de 
Cristo, presente em seu coração. 
Alojado na tri-Unidade da Nova Eucaristia, o Novo está, enfim, aí, esse Novo que jamais 
conheceu começo e não conhecerá, jamais, fim, que lhes foi retirado e que, no entanto, 
voltou. 
 
Tempo de Verdade, tempo de alegria e tempo de Verdade em cada um, em cada terra 
desta Terra, em cada alma desta Terra, em cada ideia desta Terra, que põe a nu o que 
estava à espreita, no mais profundo da obscuridade e ainda não iluminado, tanto em 



vocês como em toda parte alhures, em cada um de vocês, como em cada terra e em 
cada lugar. 
 
Dependendo se você está comigo ou se você ainda não tenha me reconhecido, você 
será colocado no exato lugar de sua escolha, a escolha da Verdade que se opõe ou que 
se consolida com Verdade e Amor, aquela que não conhece ninguém, nem situação, 
nem tempo, nem espaço. 
 
Assim viver-se-á o que foi nomeado de estase, processo de julgamento e de ponderação 
de si mesmo por si mesmo, de adequação com a Alegria Eterna, para daí voltar e daí 
estar no mais rápido, no mais preciso e no mais próximo. 
 
Filhos do Um, filhos de Verdade, eis que vem o tempo da Infância, o tempo da 
inocência, o tempo da bondade e da beleza, aquele no qual nada mais pode vir entravar 
ou imaginar outra coisa que não a Verdade. 
 
Bem amados filhos da Lei de Um, aí está, enfim, o tempo, aquele em que toda lei apaga-
se diante da Lei de Um, que é Graça e Amor, na qual nada mais pode opor-se, na qual 
nada mais pode, mesmo, existir, porque ela é Tudo, como vocês o são e como eu o sou. 
Eu me tenho, então, em vocês, não é necessário chamar-me fora de vocês, eu sou 
aquele que abre as portas, se vocês me acolheram, não mais a Porta de passagem do 
ego ao coração, da Porta OD, mas, bem mais, a passagem à Eternidade, aquela que 
permite a Cristo e Maria reencontrá-los, para estabelecê-los nas Moradas do Pai, nas 
Moradas Eternas, nas Moradas de Luz e nas Luzes Amor que iluminam a totalidade do 
Criado e do Incriado. 
 
Assim, juntos, para celebrar a minha vinda em cada um de vocês, não mais por 
momentos, não mais a pedido, mas, sim como a Verdade essencial da vinda de Cristo e 
de Maria... eu selo em vocês... o ato de hoje... nesse Silêncio da Eternidade, no Silêncio 
de sua Presença e de minha Presença, que é apenas Una, celebremos a Presença e a 
Graça de Amor e Verdade no Silêncio... 
 
… Silêncio… 
 
Hoje, eu canto, com vocês, o Verbo Sagrado: Ehieh Ieshoua... 
 
… Silêncio… 
 
Nesse Silêncio, eu me coloco em vocês e ali desdobro as Asas de sua Eternidade. 
 
Eu sou URIEL, anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 
Eu permaneço em vocês, na Eternidade e em sua Presença. 
Silêncio, juntos... 
 



… Silêncio… 
 
Bem amados filhos de Um, assim, tendo penetrado o santuário de seu Templo, eu me 
encontro em vocês, e não tenho, portanto, mais necessidade, doravante, de aparecer 
no exterior de vocês. 
Assim conclui-se a missão que me foi confiada pelo Um, pela Fonte, mas, também, 
quando do Juramento e da Promessa que se revelam, agora, inteiramente. 
 
Eu rendo graças ao que vocês têm realizado, eu rendo graças a cada caminho e eu rendo 
graças a cada choro e cada pedra que se encontrou nesse caminho porque, hoje, isso 
terminou. 
 
Eu intervirei, de maneira menos formal, na Publicação de fevereiro de 2015. 
 
Eu os saúdo. 
 

------------- 
 
MA ANANDA MOYI – Reversão da alma para o Espírito. 
 
Eu sou MA ANANDA MOYI. 
Irmãos e irmãs na carne da terra, permitam-me, antes de qualquer coisa, estabelecer, 
com vocês, um instante de graça, um instante de Eternidade. 
 
Bem amados filhos do Amor, eu venho para vocês, neste instante e nestes tempos, para 
tentar fazê-los apreender, viver e, também, talvez – para aqueles que têm necessidade 
disso – explicar certo número de elementos que atuam em vocês, em cada um de vocês, 
durante esse tempo. 
O que eu tenho a exprimir vem, diretamente, da Estrela que eu porto, a vibração do 
Fogo, a vibração de AL, que corresponde, como eu já havia explicado, à dimensão do 
Fogo, não qualquer fogo, mas um fogo específico, aquele do Espírito, que vem, de algum 
modo, se vocês o aceitam, reverter sua alma para o Espírito e, em seguida, dissolvê-la, 
para reencontrar a totalidade da liberdade do Espírito e poder manifestar, se isso lhes 
convém, os estados de Samadhi que eu exprimi e manifestei durante minha encarnação. 
 
A reversão da alma, realizada durante esses anos, ou não, coloca-os em circunstâncias 
diferentes, quanto à sua manifestação, na superfície desse mundo. 
Hoje, aqueles cuja alma está em curso de dissolução ou de reversão vivem mecanismos 
precisos. 
Aqueles de vocês que fizeram a escolha de prosseguir a existência da alma e, portanto, a 
experiência de circunstâncias, quaisquer que sejam as dimensões, não vivem, 
absolutamente, as mesmas coisas. 



Então, eu vou tentar mostrar-lhes as engrenagens que estão no trabalho, as 
manifestações que podem aparecer e sobrevir em sua vida, em sua consciência ou em 
sua carne. 
 
A primeira observação concerne ao que ocupa, realmente, sua vida. 
Aquele cuja alma tenha decidido manter sua existência, ou que tenha revertido, mas 
que, em seguida, desviou-se e afastou-se do Si, tem as mesmas características. 
Apreendam, efetivamente, que isso não é nem um julgamento nem uma condenação, 
mas uma simples observação da realidade do que há a viver, em função do que foi 
nomeada a atribuição vibratória e de seu posicionamento atual nesse mundo, nessa 
carne, em todos os aspectos de sua vida. 
 
Aquele cuja alma tenha vivido uma reversão para o Espírito e que não foi ao extremo, e 
que, entretanto, tenha vivido e incorporado a Luz vibral, vai manifestar, durante este 
período, elementos de compreensão de dualidade persistente nesse mundo, nos 
pensamentos, em sua vida, mas, também, coloca a consciência diretamente, a uma 
situação de desequilíbrio com uma necessidade de lutar, uma necessidade de analisar e 
de discernir o bem e o mal, tanto em si como no exterior de si. 
Aquele cuja alma tenha feito essa ida e vinda viveu, efetivamente, o Si, mas não 
vislumbra o desaparecimento da alma, sua dissolução profunda. 
 
Assim, portanto, há o que foi nomeado de Realização, mas não Liberação, que dá a viver 
alguns processos da Alegria, mas isso, jamais, leva a consciência, inteiramente, ao nível 
da Morada de Paz Suprema. 
Restam, efetivamente, eu diria, oposições, confrontações a viver que se traduzem, na 
vida, tanto por dificuldades de qualquer ordem que seja, mas, também, uma dificuldade 
para deixar trabalhar a Luz sem ali misturar qualquer implicação. 
Ora, a alma tem necessidade de implicação na matéria. 
A alma possui suas próprias regras, suas próprias opiniões, seus próprios impulsos ou 
suas próprias hesitações. 
Isso provoca, portanto, eu diria, oscilações, flutuações, momentos nos quais vocês estão 
bem, momentos nos quais essas pessoas estão piores. 
E isso pode tomar, algumas vezes, eu diria, posturas específicas que provocam 
flutuações do humor, flutuações das emoções e, também, uma dificuldade para 
estabilizar essas ditas emoções e esses humores. 
Isso se traduz, também, por uma necessidade de ver o bem e o mal em todas as coisas, 
em toda ação, em toda circunstância. 
Essa alma que tenha escolhido sua persistência está, portanto, eu diria, de algum modo, 
em uma forma de desequilíbrio em relação ao derramamento atual da Luz, que pode 
traduzir-se não pelas resistências de ajuste que lhes foram descritas, mas, bem mais, 
como a reinstalação de certa forma de dualidade: a necessidade de comparar, a 
necessidade de encontrar o que é bem e o que é mal, tanto em si como em qualquer 
outro. 



Isso, se querem, é, verdadeiramente, uma característica importante da alma que tenha 
descoberto a Luz e voltado a encarnar-se na dualidade, encarnar-se na carne carbonada. 
 
Assim, será feito segundo seu caminho, segundo sua decisão e segundo sua vibração, 
que está em acordo com sua alma, uma vez que ela permanece e persiste. 
É claro, a ação da Luz, eu diria, nesta Terra é, agora, como vocês veem, geral e concerne 
a todas as consciências encarnadas. 
Quer seja na loucura que se apodera das pessoas, quer seja na necessidade de 
combater, quer sejam ideias ou um combate que leva o nome de guerra, o princípio de 
dualidade é um princípio que não pode manter-se em face da Luz. 
E, no entanto, um número de almas decidiu, em toda liberdade, viver com a persistência 
da alma. 
Pode-se dizer que são seres que têm necessidade de sensações, que têm necessidade 
de exprimir na matéria e que vão, portanto, assumir suas próprias escolhas e sua 
própria noção de liberdade e de liberação. 
Tranquilizem-se, não há, aí, qualquer condenação. 
 
Os elementos que eu lhes dou são, simplesmente, destinados, se esse é o caso, a ajudá-
los a reencontrar seu ponto de vista, seu posicionamento. 
A simples observação do desenrolar de seus dias basta para mostrar e demonstrar onde 
vocês estão, isso é muito simples. 
Eu não falo, é claro, de vibrações que podem, por vezes, ser sobrepostas, o que dá a 
viver, ao mesmo tempo e no mesmo tempo, o Fogo vibral e o fogo vital. 
O fogo vital queima, realmente, o corpo; ele dá flutuações, como eu disse, também, 
muito importantes, ao nível das percepções desse fogo vital. 
O fogo vital não se acompanha de um desaparecimento da consciência, mas de uma 
persistência de experiências múltiplas e possíveis da consciência que tenha vivido o Si. 
Pode ser, também, uma persistência para permanecer nos esquemas de ação-reação, 
para reagir ao invés de agir, para não perceber o que diz a Luz, ou seja, se preferem, 
para pôr a personalidade à frente, os humores, as recriminações, tudo como as alegrias, 
submissas, desta vez, à satisfação dos desejos que possam persistir. 
 
Essa alma fez a escolha da experiência, fez a escolha da manifestação e a necessidade, 
de algum modo, de experiências, de certezas, de encontrar um ponto de vista mais 
estável, antes de abandonar o ponto de vista da alma. 
A confusão pode ser mantida, também, justamente, pela interação do fogo vital e do 
Fogo vibral que, eu os lembro, independentemente dos sintomas físicos que possam, 
por vezes, ser idênticos, não dá, absolutamente, as mesmas consequências. 
Aquele cuja alma persiste experimentará muitas dificuldades para desaparecer e 
dissolver-se, tanto nesse momento como em outros momentos ulteriores. 
Há como que uma dificuldade para fazer cessar as atividades efêmeras, porque elas são 
mantidas pela alma e permanecem no campo da consciência. 
Esses seres estão no Amor, tanto quanto vocês, porque eles o são. 



Simplesmente, há uma forma de imaturidade da alma e, também, talvez, a necessidade 
de provar-se, a si mesmo, sua própria existência e sua própria Luz. 
Trata-se, portanto, de uma luz refletida e projetada, e não de uma Luz que se emite, 
espontânea e naturalmente, sem meditação, sem oração, e que conduz, diretamente, 
ao Samadhi, ao Samadhi o mais profundo que, ainda uma vez eu o repito, pode ir, como 
eu já disse em inúmeras reprises, até a impressão de que esse corpo não está mais vivo, 
torna-se como uma pedra que nada mais anima. 
Aquele cuja alma está presente não quer ir até lá e não pode ir, porque ele está, a partir 
do instante em que se põe em repouso, submisso a vibrações que são tanto o Fogo 
vibral como o fogo vital. 
 
O fogo vital é uma energia que circula, mas que, também, pode dar manifestações 
sensíveis de tipo fogo, que podem criar percepções específicas, tanto ao nível das 
Coroas como da percepção da Onda de Vida. 
Isso quer dizer que, apesar do desaparecimento das linhas de predação pessoais e 
coletivas, esses seres fizeram a escolha consciente de permanecer na luz da alma ao 
invés de viver a totalidade do Espírito. 
Eu repito, isso não é nem superior nem inferior. 
Não há categorização, simplesmente, o meio de dar-lhes a perceber seu 
posicionamento, de maneira, talvez, mais clara, e que será, de todo modo, cada vez 
mais clara, progressivamente e à medida dos dias, das horas que se desenrolam nesse 
plano temporal da Terra. 
 
Por outro lado, aqueles de vocês cuja alma está em curso de dissolução ou já dissolvida 
traduz-se pelo desaparecimento do corpo causal e por toda noção possível de 
dualidade, tanto no interior de si como no exterior de si. 
Há, naquele momento, uma incapacidade, para a consciência, para ver ou discernir, de 
maneira a excluir o que pode ser bem, o que pode ser mal porque, desse 
posicionamento, não há nem bem nem mal, há apenas a Luz e o Amor, que não se 
preocupa com o que é bem e o que é mal. 
Naquele momento, a vida pode eclodir, o que lhes dá uma capacidade de 
desaparecimento imediato, o que lhes dá uma capacidade para desaparecer, tanto para 
suas próprias vibrações como para esse mundo, para aparecer na Luz do Esplendor, 
aquela de sua Eternidade. 
 
É claro, todos os elementos de dualidade desapareceram. 
O corpo causal, o envelope o mais limitante e que os confina nesse mundo está 
totalmente dissolvido. 
Há uma liberdade total. 
Obviamente, nos limites desse corpo existem, ainda, condições, eu diria, sociais, que 
podem existir no ambiente no qual vocês estão. 
Contudo, a liberdade é bem real, não em relação aos atos da vida quotidiana, mas, bem 
mais, uma liberdade interior que se traduz, como eu disse, por uma capacidade, cada 



vez maior, de desaparecer, dissolver-se a si mesmo, não mais procurar viver 
experiências de consciência ou vê-las, mas a elas não engajar-se. 
Isso se traduz, ao mesmo tempo, por uma paz importante. 
É claro, mesmo em sua paz podem manifestar-se elementos de natureza dual, é claro, 
mas há uma dificuldade, para a consciência assim liberada, para penetrar no jogo da 
dualidade, para penetrar no jogo da oposição bem-mal. 
Há, de algum modo, ao mesmo tempo, uma neutralidade em relação a isso, que não é 
uma neutralidade, mas que é bem mais, para aquele que o vive, um englobamento, uma 
globalização dessas noções que não são mais separadas, mas que são, simplesmente, 
expressões diferentes da Luz ou de Sua expressão. 
Aquele cuja alma está dissolvida, talvez, você já o tenha sentido, viveu mecanismos de 
ajuste e de ondas de dor que sobrevêm, essencialmente, ao nível de minha Porta no 
corpo, ou seja, a Porta AL, mas, também, por vezes, e de maneira conjunta ou alternada, 
uma dor, também, na Porta que guarda a Estrela Gemma, ou seja, a Unidade. 
Assim, quando a alma está em curso de dissolução, podem manifestar-se dores, por 
vezes, físicas e importantes, mesmo à pressão dessa zona nomeada, também, de chacra 
de enraizamento da alma. 
A alma desenraiza-se, o que não quer dizer que você parte, bem ao contrário, mas que 
você está cada vez mais presente aqui, mesmo que você nada tenha a fazer, mesmo se 
você sinta que isso pode prejudicar essa sede de liberdade que está em você. 
Há uma função a assumir, que eu os lembro: é de estar aqui e agora, até o momento 
tanto o seu como aquele da Terra. 
 
Assim, portanto, vocês são, por sua presença, não mais, unicamente, ancoradores ou 
semeadores de Luz, mas vocês são bem mais: seres de Luz que, simplesmente, 
persistem, certo tempo, nessa forma ilusória e nessa realidade, beneficiando-se, com 
isso, desse sentimento de liberdade no interior de si. 
Não há mais vontade de experimentar o que quer que seja; há, simplesmente, esse 
Silêncio que cresce cada vez mais, esse desaparecimento do mundo que, efetivamente, 
em algumas circunstâncias, pode levá-los a mudar de ocupação, não para liberar-se, 
mas, bem mais, para estar em adequação, eu diria, com o que se manifesta em vocês. 
De fato, para alguns de vocês, há momentos nos quais uma atividade exterior, mesmo 
se ela lhes pareça útil, indispensável, ou apenas alimentar, torna-se, de algum modo, 
obsoleta. 
Há tal apelo, mas não é um apelo da alma, é uma injunção do Espírito, uma injunção da 
Luz para não resistir. 
 
Nesse caso, há uma visão clara do que é limitado, tanto em si como no mundo. 
O bem, o mal são apenas denominações, a visão clara do que está não suficientemente 
iluminado, ainda, tanto em você como no outro, como em qualquer situação. 
Isso dá uma Transparência. 
Essa necessidade de Transparência, essa necessidade de Verdade traduz-se tanto 
através do olhar como através do que é exprimido. 



O outro é, sempre, mais importante do que si, porque vivido como uma parte de si, real 
e concretamente. 
Assim, englobar o Todo não é desaparecer do nada, ou seja, aqui, dessa ilusão, mas 
englobá-la na mesma Alegria, na mesma Verdade e na mesma Presença. 
 
Então, é claro, há, eu diria, confrontações de ideias, por vezes, de emoções, por vezes, 
de mental, porque cada um de vocês é diferente e cada posicionamento é diferente. 
Quer seja na primeira hipótese como na última hipótese, isso pode dar lugar a 
incompreensões, a dificuldades de compreensão entre uns e outros, conforme o lugar 
no qual vocês estejam posicionados. 
Mas vocês observarão que, quaisquer que sejam as situações, por vezes explosivas, ela 
termina, sempre, assim que um de vocês é liberado, nessa interação, por uma Paz que 
cresce. 
O ressentimento não pode existir; há, simplesmente, luz, e ela não é vivida nem como 
bem nem como mal, mas, simplesmente, como um espaço e um tempo de resolução do 
que pode persistir como apegos, como afetivos, como emoções ou como mental. 
 
Assim, portanto, o simples fato de poder desaparecer à vontade é a prova de que você 
não está mais pendurado, por sua alma ou pelo que quer que seja nesse mundo. 
E não é porque você não está preso a nada mais que é preciso considerar outra coisa 
que não a plenitude do coração, que não a plenitude de seu ser. 
Então, é claro, isso pode necessitar, eu diria, de um período de aclimatação, de 
instabilidade, mas que não dura, jamais, e que não provoca, jamais, consequências 
importantes ou que possam durar no tempo. 
 
Assim, portanto, você se deixa atravessar e aprende a Transparência, você aprende a 
confiança, não em si, mas na Inteligência da Luz, você entrega tudo nas mãos da Luz. 
Sua alma está, portanto, em curso de dissolução, ou dissolvida; não há mais, 
propriamente dita, atração pelo que faz a vida vital nesse mundo. 
O que eu chamaria o fogo vital é, antes de tudo, a necessidade de nutrir-se, a 
necessidade de sexualidade, a necessidade de olhar do outro, a necessidade de sentir o 
amor do outro. 
 
Aquele que é Amor e que é liberado de tudo isso sabe que ele é a fonte de tudo isso. 
Não há, portanto, necessidade de pedir, não há necessidade de reagir: ele sabe que 
deve manter sua Transparência, mesmo se ela seja, por vezes, difícil, o que dá, por 
vezes, episódios que vocês poderiam chamar de depressão ou, de algum modo, 
cansaço, ou dizer: "Pra que serve isso?". 
Mas, muito rapidamente, a Luz retoma o lugar dela e você pode, efetivamente, oscilar 
não, unicamente, ao nível do humor, mas, simplesmente, nesse ajuste desse corpo de 
carne ainda presente e do Espírito que se derrama, inteiramente, ao mesmo tempo, 
pelas partículas adamantinas, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, pela construção 
de seu corpo de Existência, a reconstrução dele, eu diria, ao idêntico, aqui mesmo, 



nessa carne, marcando essa carne do que foi nomeado o Triângulo frontal, o Triângulo 
do coração. 
 
Certo número de potenciais é reativado, mas, mesmo esses potenciais não interessam 
mais àqueles que são liberados da alma. 
Eles estão presentes, são vistos, mas não apresentam qualquer interesse em relação à 
emanação do ser que vocês são, ou seja, do Espírito, do Amor, da Verdade. 
A Paz é, então, mais facilmente obtida, quaisquer que sejam as circunstâncias do corpo 
ou de sua vida. 
Assim, portanto, há uma diferença essencial, vocês compreenderam. 
Aquele que considera, em si, a existência do bem e do mal, e que está persuadido de 
que existe um caminho a percorrer e, de outro lado, aquele que, quaisquer que sejam as 
manifestações desagradáveis, tem a íntima convicção e a íntima, também, 
manifestação, mesmo se ela não seja permanente, de que nada há a adquirir, de que 
não há caminho algum, de que não há qualquer verdade digna desse nome nesse 
mundo, e sabe que a Verdade não é desse mundo e ele a vive por momentos, ou 
permanentemente, procurando, sem o querer, ser transparente, desaparecer, 
esquecer-se. 
Eu os lembro, como pôde dizê-lo Mestre Philippe de Lyon, e como eu o exprimi, 
também, à minha maneira, em numerosas reprises: é porque eu nada sou aqui, que eu 
fui a maior para vocês, aquela que, talvez, tenha manifestado esse Amor 
incondicionado, absoluto e total, para toda forma de vida, para toda consciência como 
para o que eu sou e continuo hoje. 
 
Assim, portanto, todas as preocupações comuns da vida social, afetiva, sexual, 
alimentar, as necessidades vitais, mesmo, não são mais as mesmas. 
Vocês descobrirão a Liberdade, mesmo nessa carne, mesmo se a Liberação total é-lhes 
adquirida e manifestada, há, efetivamente, imposições ao nível desse corpo, ao nível da 
sociedade. 
Mas essas imposições passam ao segundo plano, elas não lhes tomam mais nem a 
cabeça nem o espírito, elas estão no segundo plano e amenizam-se, desaparecem, 
completamente, progressivamente e à medida do Abandono total à Luz. 
Naquele momento, sua vida é sustentada pela Luz. 
A Evidência e a Graça manifestam-se sem, mesmo, pensar nisso, afastando de você as 
preocupações comuns da vida comum, não como uma recusa, mas, realmente, como 
uma Transcendência total, e o que é feito nas tarefas obrigatórias é feito sem ali passar, 
sem pensar nisso, com o mesmo coração leve, com a mesma equanimidade, sem 
qualquer ressentimento para consigo mesmo ou para com quem quer que seja. 
Porque você sabe que o Amor está aí. 
Mesmo se você não esteja, ainda, estabilizado nele, você sabe que nada há contra o que 
lutar, nada há contra o que opor-se, se não é o que pode restar de si mesmo, que pode, 
ainda, chegar, por momentos, a manifestar-se, o que lhe dá, então, a ver claramente, e 
cada vez mais de maneira lúcida e precisa, o que corresponde à expressão de sua pessoa 
nessa carne, uma vez que essa pessoa está aí, até o fim. 



Ou até o desaparecimento, mesmo, de sua pessoa, quando, naquele momento, o que se 
manifesta não será, jamais, impregnado de outra coisa que não a expressão do Amor, a 
expressão da beleza, não através de um apoio, mas através de sua própria Presença, 
através de um olhar (não há necessidade de gesto), através de um sorriso, que não tem 
necessidade de outra coisa que não sorrir diante da beleza da Vida. 
 
Assim, quando tudo isso se afasta de você, é claro, o que pode restar da pessoa que 
deve realizar, efetivamente, certo número de coisas nesse mundo pode, por vezes, 
inquietá-lo, mas essa inquietude não se torna, jamais, angústia ou ansiedade. 
Torna-se, simplesmente, um pensamento que passa e que você observa, ao qual você 
quase não dá mais tomada e que, de qualquer modo, evacuar-se-á de você no momento 
vindo, sem dificuldade alguma. 
 
Assim, portanto, os caminhos são diferentes, e você mesmo reencontra em seu próprio 
caminho, irmãos e irmãs que mantiveram a existência da alma, e irmãos e irmãs cuja 
alma está completamente dissolvida. 
Então, é claro, nessas fases em curso, ilustradas pelo que lhes disse Uriel de modo mais 
coletivo desde ontem, vocês verão essas características de comportamento, essas 
características de vida que vão tornar-se profundamente diferentes entre uns e os 
outros. 
Mas vocês são e continuarão, sempre, irmãos. 
 
A partir do instante em que a Luz tenha sido vista, a partir do instante em que você é 
chamado, a partir do instante em que uma das Coroas seja ativada, você sabe que, em 
definitivo, você será liberado. 
Mas o que resta a viver é função, justamente, de seu posicionamento, eu diria, no 
momento da Ascensão coletiva, do retorno à Morada de Paz Suprema, as experiências 
múltiplas, desprovidas de alma ligada à encarnação ou a persistência de uma alma que 
necessita purificar, de algum modo, toda a sede da alma para manifestar a experiência 
da consciência em mundos carbonados. 
 
Quanto àqueles que vivem, nesse momento, esse sentimento de inutilidade, esse 
sentimento de "Pra que serve?", de ver todos os marcadores desaparecerem, uns após 
os outros, eu os encorajo a não resistir, porque isso assinala, para vocês, do início da 
dissolução da alma, o desaparecimento do fogo vital e o aparecimento da totalidade do 
Fogo vibral. 
 
O Fogo vibral não aquece; ele é, efetivamente, uma mordida e uma queimadura de 
Amor, que pode manifestar-se, essencialmente, por vibrações pontuais extremamente 
rápidas, não mais nas Portas, não mais nas Estrelas, não mais nas Coroas, mas em 
diferentes setores ou partes do corpo, parecendo como formigamento, como picadas 
por milhares de agulhas. 
Isso quer dizer que a qualidade a mais pura da Luz penetrou você e vem trabalhar em 
você, para facilitar-lhe o desvendamento do Espírito nesse mundo. 



 
Então, é claro, você observará mudanças, algumas dessas mudanças não lhe parecem 
agradáveis, enquanto, quando você desaparece, a noção de agradável torna-se 
evidente. 
É claro, isso pode causar alguns problemas entre a noção de engajamento e de 
desengajamento. 
Coloque-se a questão, pergunte, em si, sem esperar uma escolha, peça, simplesmente, 
em si, que a Luz mostre o que há a mostrar. 
Esteja atento e vigilante nesses momentos, de dúvidas, de tergiversações, ao que se 
apresenta, em si, ao nível vibral. 
Há ali o sentimento de um fogo vital, que se propaga, ou há o sentimento de uma Paz 
que ganha, qualquer que seja a interrogação do mental e da consciência? 
Tanto em um caso como no outro, você conseguirá situar-se, sem culpa e sem 
julgamento, e amar-se, do mesmo modo. 
Para isso, você terá demonstrado e mostrado, para si mesmo e para o outro, que você 
respeita a liberdade de cada um e que não há, em você, qualquer traço de predação, 
qualquer traço do que foi nomeado de Linhagens reptilianas, ou seja, a necessidade de 
escravizar, a necessidade de controlar, a necessidade de impor, mesmo em nome do 
Amor. 
Naquele momento há, mesmo, um desengajamento, não das relações, mas uma relação 
que se torna, qualquer que seja, autônoma, ela também. 
Tudo é aceito na mesma graça, tudo se vive na mesma graça. 
 
É claro, há momentos em que isso pode ser desestabilizado pelo reencontro de um 
irmão ou de uma irmã que não está no mesmo caminho de dissolução que você. 
Mas, em definitivo, se você passa isso e se você, em todo caso uma das pessoas, é capaz 
de fazer abstração de si mesma, você constatará, por si mesmo, que a Inteligência da 
Luz e a Presença de Cristo é, realmente, capaz de fazer desaparecer oposição, 
antagonismo, tanto em si como em seu exterior. 
Porque Cristo está presente para cada um de vocês, quer a alma continue suas 
peregrinações ou seja dissolvida. 
Não há diferença alguma. 
Simplesmente, aí aonde você vai, aonde você pensa ir, será totalmente adaptado a 
vibração que você manifestar, à consciência que você manifesta, nesse tempo e, 
especificamente, nesse tempo, até a vinda da Estrela. 
 
Assim, portanto, durante este período, conforme você se comporta, conforme você está 
em suas relações, conforme você está em sua consciência expandida, conforme os sinais 
que se manifestam ao nível dessa carne, você pode daí deduzir, muito facilmente e 
muito simplesmente onde você está. 
Não se julgue, não julgue, tampouco, o outro, em qualquer situação que seja, tente não 
a indiferença, mas, verdadeiramente, atravessar isso sem ali apegar-se, sem prender-se, 
sem ali procurar um marcador ou uma reflexão em relação a um passado ou a um 
futuro. 



 
Aquele cuja alma está dissolvida não tem qualquer dificuldade para encontrar o instante 
presente e ali manter-se, sem esforço, sem meditação, que são as condições ótimas 
para perceber a totalidade do corpo de Existência. 
Então, obviamente, aquele cuja alma continua presente vai, também, perceber esse 
corpo de Existência, mas ele terá, dele, afetações diferentes e, portanto, possibilidades 
diferentes, e tudo isso se traduzirá por uma necessidade de ver, de saber e de 
compreender, uma necessidade de experimentar o "ficar tranquilo" que toma, então, 
todo sentido. 
Mesmo aquele cuja alma está, ainda, presente, deve aprender, antes da chegada da 
Estrela, a acolher Cristo, em Unidade e em Verdade, saindo dessa dualidade de retorno, 
que o faz ver o mal, obviamente, sempre no exterior, em caso de orgulho espiritual ou, 
então, em si. No caso de orgulho que eu qualificaria de negativo. 
O que quer que seja o orgulho negativo, que corresponderia a uma culpa ou, em todo 
caso, uma negação do que tenha sido vivido anteriormente, é apenas o resultado da 
escolha de sua alma. 
Você compreendeu: se não há escolha de alma é que não há mais alma, que há 
Transparência, que há pureza, que há Evidência, cada vez mais. 
 
A irradiação de Amor torna-se sua própria fonte, ela está em seu interior, ela não tem 
mais necessidade de ser nutrida nem pela Coroa, nem pela Onda de Vida, nem pelas 
Portas, porque você se tornou – em parte, eu diria – o Todo, o Grande Todo. 
E, portanto, tornando-se o Grande Todo, você se apercebe de que você não está em 
nenhum lugar aqui, nesse mundo, que isso não provoca, por vezes, simplesmente, 
excessos do mental, mas não provoca danos, porque a alma em curso de dissolução não 
pode mais dar meia-volta. 
A partir de seu reencontro e de sua fusão com a Luz, os processos de desaparecimento 
da alma encadeiam-se, traduzindo-se por essas dores ao nível da Porta AL ou da Porta 
Unidade, mas, também, ao nível da Porta KI-RIS-TI, com, por vezes, o sentimento de 
uma dor intensa, orgânica, profunda, o que ela não é, obviamente. 
 
Assim, portanto, permanecendo tranquilo no curso da dissolução da alma, se isso está 
em curso, você poderá, sem dificuldade alguma, doravante, viver o que lhe propôs Uriel, 
ou seja, o alinhamento completo na mesma vibração, no mesmo Amor, dos diferentes 
componentes exteriorizados de si mesmo que se manifestaram através do corpo de 
Existência, ou seja, naquele momento, você transcende e ultrapassa o corpo de 
Existência. 
Você não está mais interessado nesse corpo de Existência e, entretanto, você está 
plenamente vivo, plenamente presente na vacuidade e na plenitude. 
Naquele momento, a Graça será onipresente, ela se reatualizará em você, a partir do 
instante em que você pensa em Cristo, a partir do instante em que você pensa em uma 
de nós, mas, também, em si mesmo, não como pessoa, mas como coração ardente de 
Amor, como coração que irradia esse Amor, sem mesmo, querer, sem, mesmo, decidir 
isso e sendo afetado, cada vez menos, pelas circunstâncias da vida comum. 



Não há um desengajamento, há, realmente, um desaparecimento; isso não é uma fuga, 
não é você que decide, mas é o que você percorre e o que você é, doravante. 
Eu o informo porque isso vai tornar-se cada vez mais potente, cada vez mais importante 
e cada vez mais flagrante. 
 
Assim, portanto, isso pode causar formas de incompreensão entre uns e os outros, o 
que dá a ver, efetivamente, para aquele cuja alma persiste, uma escuridão ou, mesmo, 
um desaparecimento da vida, o que não é, absolutamente, o caso. 
É um desaparecimento desse mundo e um aparecimento na Vida que não inter-reage 
mais com esse mundo, o que lhe dá a viver episódios de desaparecimento cada vez mais 
longos no tempo. 
No retorno desses estados, a Alegria é onipresente. 
Assim que há as contrariedades habituais da vida, você não é mais afetado por isso. 
Você as vê, mesmo se o mental manifeste-se, você sabe que isso não é você, você sabe 
que você não está implicado nisso, que você é, talvez, afetado, mas isso faz apenas 
passar e não pode permanecer, em circunstância alguma. 
 
Assim, portanto, aí estão meios muito simples de posicionar-se e de ver claro onde você 
está. 
Cabe apenas a você, depois, se você o deseja, modificar isso, não em relação a uma 
mudança de escolha, porque isso é impossível doravante, mas, simplesmente, para 
assumir esse momento que se desenrola e deixar o Apelo de Maria realizar o que não 
pôde, talvez, para você, ser realizado, de momento. 
 
De qualquer forma, independentemente de todas as percepções do fogo vital ou do 
Fogo vibral, a consciência pura é capaz de verificar sua própria transparência ou não. 
Essas características que você observa, você não toma, necessariamente, mais distância 
em relação às suas emoções, ao seu mental ou a uma causalidade qualquer, mas você 
está mais lúcido sobre o que se joga. 
Então, é claro, se há uma forma de distanciamento entre seu querer e a vontade da Luz, 
resta-lhe a impressão de ter uma distância a percorrer, de fazer algo, de trabalhar, de 
estar ativo. 
De qualquer modo, isso não mudará, exceto pela Graça Mariana, que nós denominamos 
o Apelo. 
 
Esse Apelo é formulado a partir de agora, pelo desconforto que você vive, se esse 
desconforto parece-lhe crescer e não apaziguar-se e afastar-se de você. 
Esteja certo de que, naquele momento, a Graça Final abençoará você e encarnará em 
você. 
Simplesmente, o período é para viver, aqui, é esclarecedor para cada um de vocês, ele é 
esclarecedor para suas relações e, se tudo vai bem, se a alma é totalmente dissolvida, 
você chegará, realmente, à percepção clara e consciente da ilusão, tal como ela foi 
definida por Bidi: você verá tudo isso como uma cena de jogo na qual cada um toca uma 



partitura, partitura alterada pela privação da conexão à Fonte que causa, por vezes, uma 
espécie de cacofonia vibratória. 
Mas tudo isso participa de seu equilíbrio e sua Liberação final, quaisquer que sejam suas 
escolhas, o que quer que você pense, o que quer que imagine. 
 
Há uma adequação, isso foi dito, absolutamente total, não, unicamente, nós dizemos 
que cada coisa está em seu lugar, mas que cada coisa, cada pessoa, cada situação 
estará, muito exatamente, no lugar necessário para a manifestação da Graça e para o 
Apelo de Maria e, portanto, dar-lhe-á a viver a estase, esse momento de Face a Face no 
qual absolutamente nada do que não é luminoso poderá, ainda, ser colocado em algum 
lugar. 
Haverá plenitude, a atualização total e imediata do Juramento e da Promessa traduzir-
se-á pela imersão na Luz Branca, quando todos os marcadores desaparecem e, ao 
mesmo tempo, a Alegria cresce, cada vez mais. 
O Amor nasce no interior de seu peito, não há mais necessidade de Canal Mariano, nem 
de Onda de Vida, nem de qualquer Porta que seja, nem de qualquer Estrela que seja. 
Isso está bem presente, mas não interessa mais a consciência, porque ela ultrapassa 
esse estado da observação, esse estado da conscientização, superou, portanto, toda 
forma e toda identificação a uma forma, mesmo nos mundos os mais etéreos. 
Aí está a verdadeira Liberação; ela não deve ser procurada, porque, quanto mais você a 
procurar e, sobretudo, durante este período, mais ela lhe escapará e mais ela se 
afastará. 
 
Em resumo, você deve conformar-se ou ao impulso da alma ou ao impulso do Espírito. 
Não há valor, não há diferença, há, simplesmente, preferências que se exprimem, 
concretizam-se e atualizam-se. 
Nada mais há que não isso, e tudo o que permite isso é o Amor. 
Quer você o veja ou não, quer você o aceite ou não, quer você o viva ou não, a Essência 
do Amor é, realmente, o que será revelado: sua Essência e nossa Essência comum, tudo 
é Um, o resto é apenas ilusão. 
Então, é claro, dizer isso quando se está, ainda, inscrito na personalidade e submetido 
nas oposições bem/mal desse mundo pode, por vezes, ser difícil a suportar, a encaixar e 
a transcender. 
Mas eu os tranquilizo, a partir de ontem, isso se tornará muito mais fácil no caminho da 
dissolução. 
Isso não quer dizer que será muito mais difícil no caminho da persistência da alma e sua 
não dissolução, mas você viverá o que há a viver, o combate do bem e do mal, a 
oposição entre as diferentes partes de você mesmo, como com os diferentes seres que 
você reencontrar. 
Mas isso não tem qualquer importância, porque você terá, também, a possibilidade de 
prender-se, nesse caso, ao que apareceu um dia, que é a Luz, a vibração das coroas 
radiantes, o fogo vital e o Fogo vibral. 
 



Assim, você compreendeu, quando há persistência da alma há persistência dos desejos, 
quaisquer que sejam, há necessidade de fogo vital, há necessidade de amar essa vida, 
mas na materialidade que ela propicia e não em sua Essência, o que se traduz, 
obviamente, por modificações importantes para uns e para os outros, mas que não vão, 
verdadeiramente, na mesma direção. 
E cada dimensão, cada direção é tão respeitável quanto aquele que é liberado vivo. 
Simplesmente, vocês não estão, todos, na mesma idade, mas são, todos, confrontados 
ao mesmo evento, porque se trata de um evento coletivo. 
Ninguém poderá escapar do Retorno da Fonte e do retorno da Liberdade, mas a Graça é 
total. 
Se você decide permanecer nessa persistência da alma, porque ela é evidente para você 
e será cada vez mais evidente, nada há nem a lamentar nem a esperar, ainda menos; 
permaneça nisso e deixe trabalhar Maria, deixe trabalhar a estase, no momento em que 
ela chegar. 
 
Você não tem, tampouco, que procurar instantes futuros, porque os instantes futuros 
misturam-se ao instante presente, tudo se desenrola no mesmo tempo, nós já dissemos 
isso: não há nem passado nem presente nem futuro. 
Então, aqueles que viveram a Luz e que mantêm a alma, por escolha da própria 
consciência, são, talvez, chamados a ver mais coisas, além do que aqueles que nada 
veem, ver as situações, ver e perceber as diferenças entre o bem e o mal, ver e perceber 
as diferenças entre a Luz e a sombra. 
É, simplesmente, seu olhar que vai dar-lhe sua verdade a viver, em função do que vive 
sua consciência. 
O que se manifesta a você, tanto nesse corpo como em seu exterior, em suas 
circunstâncias de vida como no Amor que você manifesta, é cada vez mais evidente. 
Nada há a fugir, nada há a esperar, há apenas a assumir: isso se chama a Autonomia e a 
Liberdade, mas, também, a responsabilidade. 
Não se julgue, não julgue ninguém, simplesmente, aquiesça ao que há para a 
consciência de cada um, para o Amor de cada um, por sua capacidade de Amor maior 
ou menor, resultante da existência da alma ou da existência de véus ainda não 
dissolvidos. 
 
Estar presente é, sobretudo, estar lúcido, não é continuar a fazer ou agir, é, antes de 
tudo e acima de tudo, viver a Luz, mesmo se, depois, haja dificuldades para essa Luz 
exprimir-se em alguns recantos de suas relações ou de suas personalidades presentes, 
eu o lembro, até o fim, isso não é grave, porque a Luz está presente e ela se colocará, 
necessariamente, mesmo se, naquele momento, você tenha dificuldade para pôr o 
Amor à frente e que ele, ou a situação que está à sua frente, tenha colocado o Amor 
atrás. 
Nada há a retificar, nada há a reequilibrar por você mesmo, porque é a Luz que se 
encarrega, a partir do instante em que você se desengaja, não da vida, mas dessa 
dualidade ou dessa problemática. 



Assim, portanto, você constata, em definitivo, há apenas duas possibilidades: à época, 
nós havíamos dito o Amor ou o medo, hoje, nós dizemos, simplesmente, a Liberdade do 
Amor para o conjunto, ou a privação do Amor para alguns ou para algumas zonas de 
vocês. 
Isso não quer dizer que seja negro, isso não quer dizer que seja bem ou mal, mas que 
isso faz parte das partituras a tocar, isso faz parte dos atos e das cenas de teatro que 
não foram concluídas e que a alma tem necessidade de concluir, qualquer que seja o 
tempo coletivo que esteja aí. 
Assim, portanto, quando nós dizemos que cada coisa está em seu exato lugar, e isso 
segue um plano perfeitamente orquestrado pela Inteligência da Luz, pela Transparência 
da Luz e pelo desaparecimento total de toda sombra nessa Terra que vive, ela também, 
nesse momento mesmo, sua Ascensão. 
 
A Ascensão da Terra, a Ascensão individual já começou; a Ascensão coletiva também, 
desde ontem. 
Esse lapso de tempo que lhes resta, até o aparecimento da Estrela, é um tempo que 
deve ser aproveitado para cultivar a Paz. 
Isso não quer dizer desengajar-se do que a vida deu-lhe a fazer, mas fazê-lo, justamente, 
estando desprendido, estando não implicado, sendo, simplesmente, como alguém que 
desempenha, em uma cena de teatro, um papel, mas que não é esse papel nem essa 
função. 
Assim, portanto, você chegará à Liberdade e à Liberação sem qualquer dificuldade, a 
partir do instante em que você deixa as dificuldades resolverem-se, não sozinhas, mas 
pela Inteligência, unicamente, de Cristo e da Luz. 
Quando Cristo dizia: «Vocês serão dois, reunidos em meu Nome», mesmo com opiniões 
e posicionamentos diferentes, exemplo de um irmão prosseguiu a alma e cuja alma 
permanecerá, e outro irmão, cuja alma não existe mais, absolutamente, o Espírito 
manifesta-se, completamente, para essa alma que não é mais uma alma, mas que é 
apenas uma pessoa que se tornou muito simples, sem esperança, sem vida passada, 
sem futuro, simplesmente, que se instala, cada vez mais, no instante presente, e que 
será vista, do outro lado, como uma negação da Vida; é claro, ver o nada, para aquele 
cuja alma resiste ou cuja alma assegura a necessidade de manifestação, a necessidade 
de consciência em um sistema carbonado, mesmo ela resolver-se-á pela Presença de 
Cristo entre vocês dois. 
 
Não há, portanto, nem em um sentido nem no outro, nem em um caso como no outro, 
que querer agir, querer resolver, querer interferir com a ação da Luz. 
É claro, não é a mesma coisa se, no curso, tanto da dissolução quanto do retorno da 
alma à sua existência, há manifestações corporais que necessitam de uma ajuda. 
Naquele momento, você tem, à sua disposição, todas as técnicas que já utilizaram 
anteriormente e que permanecem válidas e valiosas. 
Simplesmente, seu posicionamento, sua leveza, também, não serão as mesmas: em um 
caso há implicação na emoção, implicação no mental; no outro caso não há mais 
mental, mais emoção ou, então, há uma clara visão do momento em que o mental ou a 



emoção põe-se no trabalho, criando, realmente, a percepção de que essa emoção e 
esse mental não são você. 
 
Similar para o corpo 
Você não desertou do corpo; eu o lembro de que o corpo físico, além de seus envelopes 
sutis, está, de algum modo, sendo absorvido, metabolizado e dissolvido pelo corpo de 
Existência, pela Inteligência da Luz, pela presença de Cristo e de Uriel, pela nova tri-
Unidade. 
Tudo isso se faz sem sua intervenção, seu seus desejos, sem seus anseios. 
Não há mais projeções possíveis, há, simplesmente, e cada vez mais, a presença do 
instante presente, que se basta por si mesma, porque englobam os três tempos. 
Ela engloba todas as oposições, todas as contradições em uma verdade que é bem mais 
ampla, bem mais Una, e que eu qualifico, com foi nomeado pelo Arcanjo Anael, de 
Verdade Absoluta, que não sofre qualquer contradição, qualquer oposição, qualquer 
luta e qualquer esperança, porque tudo ali está incluso, tudo ali está presente na 
mesma vibração, aquela da Consciência Unificada à Fonte, aquela que atravessou a 
Fonte para juntar-se ao seu estado de Eternidade, no qual nada mais há, nem forma, 
nem consciência, simplesmente, no retorno desse estado que não é um, a manifestação 
da Morada de Paz Suprema que basta para preencher seus dias, a partir do instante em 
que você pensa nela. 
 
Então, é claro, há, nesse mundo, um episódio de resolução ou, se preferem, de 
confrontação final, no qual tudo o que deve exprimir-se e que não foi exprimido até o 
presente, deve sair e voltar a sair: o conjunto de crenças, o conjunto de convicções 
errôneas, o conjunto de erros, manifestados e traduzidos por todas as religiões, sem 
qualquer exceção, são atualizados e desvendados. 
Obviamente, conduzindo ao que foi nomeado o Apocalipse, em sua fase final, que é 
uma fase, eu os lembro, antes de tudo, de Revelação, mesmo se provoque o 
desaparecimento do efêmero, na totalidade. 
Mas se vocês estão, ainda, no efêmero, isso pode induzir, é claro, necessidades de 
preparar-se, necessidades de procurar, necessidades de estabilizar e provocar, talvez, 
ressurgências de medos. 
Mas esses medos, mesmo se vocês estejam na perpetuação da alma, não poderão, 
jamais, durar muito tempo, mas eles estarão, é claro, mais presentes em relação àquele 
que não é afetado por qualquer fim do mundo, que não é afetado por qualquer 
vibração, mesmo se ele as viva, nem mesmo por seu corpo de Existência. 
 
Aquele que consegue permanecer, sem o querer, simplesmente porque é sua linha de 
menor resistência, permanecer no Centro do Centro, no Coração do Coração, na 
Morada de Paz Suprema, verá o momento da Graça proposto por Maria como uma 
Liberação final. 
Quer esse corpo permaneça ou não, isso não tem qualquer importância porque, 
naquele momento, a liberação é total. 



Qualquer que seja o destino desse cormo, você não é mais concernido, porque seu 
corpo de Existência está ativo e permitirá a você bem mais do que o que permitia esse 
corpo físico. 
Não haverá, portanto, interrupção da consciência, nem para aqueles cujo Espírito está 
revelado, completamente, nem para aqueles cuja alma persista na experiência da 
encarnação carbonada. 
 
Assim, portanto, há um espaço de reconciliação, um espaço de Graça, um espaço de 
unificação que corresponde, inteiramente, à estase, que dará, a cada um, a 
oportunidade de verse tal como é e não tal como ele acredita que é. 
Em relação a isso, não é um julgamento, no sentido estrito, mesmo se isso se chame o 
Julgamento Final. 
Isso quer dizer, simplesmente, em linguagem que eu qualificaria de espiritual, que o 
Julgamento Final é apenas a colocação na Luz do que se opõe à Luz e à sua dissolução, 
tanto em vocês como em seu exterior. 
 
Se você aceita esse princípio, apreenderá, facilmente, que todo medo desse futuro é 
apenas o medo manifestado pela pessoa, pela alma; o Espírito não conhece o medo, ele 
pode conhecer o sofrimento, é claro, mas ele não é afetado da mesma maneira que 
aquele que permanece na alma. 
 
Aí estão os elementos a observar, de maneira muito simples, no que se desenrola e será 
cada vez mais aparente doravante. 
Assim, portanto, seu marcador será tomado, cada vez mais, em relação ao ponto de 
vista da consciência pura e não mais em relação ao jogo da personalidade ou da alma, 
mesmo se ela exista até o momento da passagem, até o momento da estase. 
Aí, as coisas – na saída ou no curso desses três dias e três noites – tornar-se-ão muito 
mais fáceis a viver, porque será o que haverá a viver, quer você esteja liberado da alma 
ou, ainda, submetido à alma, é, exatamente, a mesma coisa, ou seja, o retorno à sua 
Eternidade, o retorno a uma de suas Linhagens Estelares, o retorno à sua Origem 
Estelar, o retorno à experiência carbonada livre e, para alguns, a experiência dos 
mundos carbonados, porque seu valor de combate é absolutamente real, mesmo se não 
esteja voltado para os bons alvos. 
Corresponde à integração do Si que poderá, então, manifestar-se no papel e no âmbito 
da liberação completa de um Sistema Solar, disso o Comandante já falou, perece-me. 
 
Então, eu lhes proponho colocar-nos, juntos, além das palavras e além de minha 
Presença e além de cada uma de suas Presenças, para colocar-se na Eternidade, para 
colocar-se na Transparência, na Alegria e, como disse o Arcanjo Uriel, no Amor. 
É claro, eu desconfio que haverá questionamentos em relação ao que eu acabo de dizer, 
vocês encontrarão as respostas de minha parte, ou de outras partes, nos momentos de 
questões, ou seja, do que constitui, propriamente ditos, as Publicações da Ascensão 
desse mês de fevereiro de 2015. 
 



Assim, portanto, permanecemos agora um instante, um momento fora do tempo, no 
que é, de toda a Eternidade. 
 
Eu os amo, eu os abençôo e eu sou vocês, cada um de vocês, e é isso que há a viver, no 
espaço de seu coração, no espaço do Silêncio. 
Vamos começar agora. 
 
... Silêncio... 
 
Eu sou Ma Ananda Moyi, e eu lhes dou a minha Paz. 
 
Pelo Amor e no Amor, eu permaneço em vocês, como vocês permanecem em mim, na 
Eternidade... 
 
Até breve. 
 
----------- 
MARIA – Nós lhes oferecemos a doçura e a Graça. 
 
Meus filhos bem amados, recebam todo o meu Amor. 
Eu venho acompanhada dos Melquisedeques, assim como de minhas doze Estrelas. 
Cada uma vem colocar-se ao redor de vocês, oferecendo-lhes a doçura e a Graça de que 
nós Somos e de que vocês São. 
 
Em um primeiro tempo, nós lhes propomos acolher essa Graça e comungar, todos 
juntos, de Coração a Coração, em um único Coração de Amor. 
 
Meus queridos filhos, eu venho embalá-los nesses tempos, nesses tempos de Graça e 
tão tumultuosos, do ponto de vista de sua personalidade. 
Eu venho acalmá-los, suavizar tudo o que pode ser, ainda, pesado sobre seus ombros e 
em seus corações. 
 
Este período, como vocês sabem, é primordial, no qual nós lhes pedimos e insistimos 
para que cada um de vocês se coloque no Coração do Coração, no Coração da Graça, em 
nós. 
Nós estamos com vocês, nós estamos em vocês, nós somos vocês. 
 
Meus queridos filhos, sejam o que vocês são. 
Sejam a Alegria a cada instante, sejam a Paz, porque é sua verdadeira natureza. 
Hoje, acompanhada de minhas doze Estrelas, gostaríamos de oferecer-lhes um Canto de 
Graça, tocando, assim, diretamente suas estruturas, para acompanhá-los neste período 
e para ajudá-los a entrar, diretamente, em sua Eternidade. 
 
Cada uma de minhas Estrelas vem saudá-los, de Coração a Coração. 



Agora, nós os convidamos a acolher esse Canto, esse Canto de Graça. 
 
… Canto Vibral... 
 
Bem amados, em um único Coração, em uma única Dança, sejamos o Amor, sejamos, 
novamente, plenamente unidos, tirando todas as máscaras, além de toda identificação, 
além de todos os papéis. 
Sejamos essa Alegria que se revela a cada instante, a partir do Coração do Coração, ao 
qual vocês têm acesso a cada instante. 
Também, e é para isso que nós insistimos sobre o instante presente, saborear a Vida, 
para que a Vida saboreie vocês. 
Que a Vida possa fluir plenamente, sem obstáculo e sem interferências, a cada instante 
de sua vida e o que quer que aconteça. 
O que quer que aconteça, queridos filhos, tenham fé nessa força que os habita e que é 
sua natureza. 
 
A Graça embala vocês, vocês são a Graça. 
Eu sou o que vocês são, além de todo o papel de Mãe; eu sou vocês, como vocês são eu. 
Permitam-se isso, permitam-se essa evidência. 
Nós somos, cada um, uma faceta de um grande diamante de Amor que se saboreia a 
cada instante. 
Voltem a esse ponto, nesse espaço que está aí, para além de qualquer mundo, para 
além de qualquer jogo, há apenas isso, queridos filhos, há apenas isso. 
E vocês são esse Coração que se revela, que canta a Alegria, que dança a Vida, que É, 
simplesmente. 
 
Então, chamem-me durante esses momentos, quando vocês se sintam desamparados, 
um pouco perdidos ou um pouco sozinhos, e eu virei inundá-los desse Amor comum, 
que os ajuda, assim, a reencontrar, plenamente, essa Eternidade, essa Vacuidade, para 
além de toda Presença, no coração do Infinito, o que lhes permite, assim, soltar todas as 
máscaras. 
 
Nós somos Um. 
Eu os abençôo, meus queridos filhos, e eu me regozijo com esses instantes de Graça que 
vocês vivem. 
Então, esses instantes, eu os vivo em vocês, com vocês, uma vez que eu sou vocês. 
Então, fiquem tranquilos e lancem-se na água, lancem-se nesse banho, nesse banho de 
Amor que está aí, que sempre esteve aí. 
Eu sempre estive aí, meus filhos bem amados. 
 
Então, eu lhes peço, a partir de agora, e isso até o meu Apelo, para manifestarem a 
Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, quaisquer que sejam as 
adversidades ou, mesmo, as alegrias desse mundo, 
Estejam nessa Alegria verdadeira do Coração, nessa Graça. 



E que Ela se desdobre ao infinito. 
 
Eu os tomo em meus braços, eu os cerco com todo o meu Amor e, acompanhada de 
minhas doze Estrelas, nós viemos acariciar seu coração nesse instante, e depositar sobre 
vocês mil graças, como pétalas de rosa que vêm ungir seus passos nesses tempos, que 
perfumam suas vidas com nossa Presença, com nossa Graça. 
Nós permanecemos com vocês e em vocês para sempre. 
 
Eu os abençôo, queridos filhos, e digo-lhes até muito em breve, como até cada instante, 
no Coração. 
 
Fiquem unidos, mais do que nunca, uns com os outros, como eu estou unida a vocês. 
 
Até breve, com todo o meu Amor 
 
------------ 
O Canto Vibral pode ser ouvido no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=qjs7ZKnRV80&feature=youtu.be 
 
-------------------- 
 
CRISTO – E eis que Eu venho... pedir-lhe sua amizade, seu Amor. 
 
E eis que eu venho, amados do Um e filhos do Amor. 
 
Eu virei como um ladrão da noite, em seu Templo. 
O anúncio de minha vinda em seu Templo e minha instalação para sua Eternidade, no 
que vocês são, foi preparado por múltiplos elementos, por múltiplas coisas. 
 
Amem-se como eu os tenho amado e como eu os amo, amar sem desvio. Sem limite, 
sem ração é a mais bela das luzes possíveis nesse mundo que não é seu mundo e, no 
entanto, que vocês pisam com seus passos. 
E eu venho, para cada um de vocês, pedir sua amizade e nosso Amor. 
 
Tudo está pronto, tudo está concluído e, enfim, tudo começa. 
Eu virei no momento oportuno, não, unicamente, em vocês, meus amigos, mas, 
também, diante de cada irmão e cada irmã, quaisquer que sejam suas andanças, 
qualquer que seja sua recusa, propor a mesma amizade, aquela da Verdade, aquela da 
abundância, aquela da Transparência. 
Eu nada peço a vocês, eu venho, simplesmente, esperar, como vocês mesmos têm 
esperado nesse dia. 
 
O tempo da espera não é um tempo vão, é o tempo que lhes foi outorgado para levar a 
efeito nossa amizade e nosso Amor. 

https://www.youtube.com/watch?v=qjs7ZKnRV80&feature=youtu.be


Alem disso, pela Graça dos Arcanjos, pela Graça dos Anciões, pela Graça das Estrelas e 
de minha Mãe, pela Graça do conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos 
Livres, o caminho está aberta. 
Os véus estão dissolvidos, o que põe a nu a Essência do Amor que são. 
 
Então sim, eu virei, em cada um, apresentar-me, nomear-me e, se vocês aceitam, nada 
mais manter-se-á diante de nossa Presença unida, na verdade do Amor Um. 
Nenhuma falha nem qualquer sombra podem, se vocês o desejam, resistir à nossa 
amizade. 
Nada mais há a preparar, doravante, que não a minha vida; nada mais há a esperar, uma 
vez que tudo já está aí, nesses tempos nos quais tudo se revela, como eu havia revelado, 
por minha vez, ao bem amado João, aquele que primeiro pôde perceber a totalidade de 
meu retorno, a totalidade da Verdade e a ação do Supramental, da Inteligência da Luz 
nesse mundo, que lhes devolve o fio condutor de sua Eternidade. 
 
E eis que eu venho, com a espada afiada, para restituí-los ao que vocês desejam, para 
restituí-los ao que vocês vibram, em acordo com o Espírito ou em acordo com a alma, 
conforme a intensidade de nossa amizade e de nosso Amor. 
Eu venho selar e desatar, ao mesmo tempo, a Promessa e o Juramento e, também, 
liberar a carne, sua carne, para que a Ação de Graça seja seu quotidiano na Eternidade, 
na qual nenhuma noite pode colocar-se, na qual nenhum obstáculo pode levantar-se. 
 
Você, quem quer que você seja, o que quer que você manifeste, o que quer que espere 
ou tema, a minha amizade e o meu Amor são os mesmos. 
Uma Mãe ama cada um dos filhos, e seu Filho ama todos os seus irmãos e irmãs do 
mesmo modo, com a mesma intensidade, sem noção de retribuição, sem noção de 
recompensa e, ainda menos, de punição, porque são vocês mesmos que julgam, à luz de 
nossa amizade, ao peso de sua densidade da Eternidade, no momento em que eu me 
instalar. 
Em você, em cada um de vocês jogar-se-á nosso Reencontro, o que faz de vocês os 
Filhos Ardentes do Sol, os Filhos da Luz, estandartes da Luz, que se banham e irradiam 
da Vida Una, do Amor Um. 
Nós dançaremos, juntos, a Dança da Eternidade. 
 
E eis que eu venho, já, em cada um de vocês, pessoalmente, antes de vir para o 
conjunto de vocês, em sua totalidade, em sua humanidade Una, em sua humanidade 
que já escolheu outros caminhos que não a minha amizade e para a qual a mesma Graça 
será atribuída. 
Cada um escolherá, eu diria, em sua consciência ou em sua alma e consciência, ou, 
mesmo, em sua recusa, cada um experimentará a ressonância do Amor que ele deu, do 
Amor que ele se deu e do Amor que ele recebeu, que testemunha, assim, por si mesmo 
e por mim, em nossa Eternidade Una. 
 
Filhos Ardentes do Sol, queima em vocês a Eternidade. 



Eu venho amplificar o Coração Ascensional e iniciar sua Ressurreição com vocês, na 
oração e na Graça. 
Minha Mãe vem dizê-lo a vocês, enunciá-lo, claramente, sussurrar-lhes em sua alma ou 
em sua consciência, imprimindo, nessa carne, o Fogo do Amor, o Fogo do Espírito e o 
Fogo da Verdade. 
Pensem em mim como eu penso em vocês, bem longe do âmbito histórico, ainda mais 
longe de qualquer âmbito religioso. 
Eu venho cantar, em vocês, o Canto da Liberdade, o Canto dos ateliês da Criação, eu 
venho assistir à sua Ressurreição, na Alegria perpétua. 
 
Eu nada mais lhe peço do que estar presente, do que enfrentar e deixar-me, enfim, o 
lugar que é aquele de sua Eternidade, que é aquele de nosso Amor. 
Eu venho apenas pedir-lhe para responder ao que É, ou ao que não é, ainda. 
Eu venho dizer-lhe, hoje: não tenha medo, ponha o Amor ao centro, ponha o Amor à 
frente, ponha o Amor atrás, ponha o Amor à esquerda, o Amor à direita, porque é o que 
você É. 
Só os véus ocultou de você essa verdade essencial, sem a qual, mesmo você não poderia 
colocar seus pés nesse mundo. 
Apesar das ilusões, apesar das mentiras, você está aí, na vida e na Verdade. 
 
Eu venho mostrar-lhe seu Caminho, sua Verdade e sua Vida. 
Eu nada mais pedirei do que o partilhar sua amizade comigo e com todos aqueles de 
vocês que se reconhecerão, pelo coração e pelo Espírito, que ilumina, com suas 
Lâmpadas despertas, o que deve sê-lo, o que deve dissolver-se na Lei da Graça. 
Eu venho dar-lhes a bênção do Pai. 
Eu venho restituí-los a si mesmos. 
Nenhum conhecimento, nenhuma pergunta tem necessidade de ser formulada, porque 
o que eu vejo e o que eu verei é, simplesmente, a maneira pela qual vocês têm amado. 
Nenhuma história nesse mundo tem valor em face da Eternidade, nenhum papel, 
nenhuma função é mais elevada do que outra. 
Aqueles que quiserem elevar-se, sem passar por nossa amizade, serão rebaixados; 
aqueles que eu encontrar na Transparência, na esperança a mais nobre e na 
Transparência e sinceridade não terão qualquer elemento de medo, porque o Amor os 
preencherá. 
Assim é a minha amizade, assim é a nossa fraternidade, que supera todas as condições e 
todas as circunstâncias em seu mundo. 
 
Eu venho perguntar-lhe: «Você quer ser meu amigo, você quer ser o filho digno do Sol e 
do Pai, você quer ser o digno filho de nossa Mãe Comum, soltando todas as zonas de 
sombra e todos os medos que possam manifestar-se em você?». 
Você se prende na rocha eterna de nossa filiação comum, aquela que não tem papel 
algum, nem qualquer lugar na divisão, porque seu único lugar é aquele de sua Liberdade 
e de sua Verdade, qualquer que seja ela. 
Há apenas que aceitar e ninguém poderá subtrair-se de seu próprio peso por si mesmo. 



A maneira pela qual você tem amado, não, unicamente, nesse instante ou nessa vida, 
mas na resultante do conjunto de seus passos portados nesse mundo há muito tempo, 
revela-se a você em sua nudez, em sua simplicidade e em sua beleza. 
 
Eu venho dançar, com vocês, no Silêncio da Eternidade. 
A esperança, a fé e, mesmo, a crença que vocês têm construído em meu Retorno em 
vocês revelar-se-á Verdade absoluta. 
Mesmo aqueles de vocês que não puderam ou quiseram amar como eu os tenho 
amado, devido a sofrimentos, devido aos véus ou devido a circunstâncias específicas, 
nada mais têm a temer de nosso reencontro porque, naquele momento, também, nós 
poderemos, qualquer que seja seu estado, e se vocês o aceitam, construir, juntos, 
instantaneamente, a ponte da Graça para sua Eternidade, porque eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida. 
 
Eu virei, também, assim, pedir-lhes, se já não foi feito, para deixar morrer o que não 
quer o Amor, tanto em você como em cada um, respeitando a liberdade e a escolha da 
viagem da alma ou da nudez da consciência. 
Filhos do Um, filhos nascidos pelo Amor e do Amor, eu venho nomeá-los e chamá-los 
para serem inscritos no Livro de Vida Eterna, que não conhece nem início nem fim, no 
qual toda vida é-lhes oferecida na maior das compaixões e na maior das liberdades 
possíveis e inimagináveis. 
 
Em seu Templo, como em cada faceta de sua consciência, você ali encontrará a minha 
Presença e a minha radiância. 
Eu sou o consolador, eu sou aquele que corta o que deve ser cortado, na liberdade e em 
acordo com suas escolhas e a ressonância maior ou menor de sua verdade com a 
Verdade de Amor. 
Os sinais de meu Retorno, de maneira visível nesse mundo e não, unicamente, em seu 
Templo, serão evidentes para cada um de vocês, diante da realização de inumeráveis 
sinais e visões transmitidos ao bem amado João. 
Nesses tempos tão intensos, não lhe resta mais do que depor todas as armas do medo, 
depor todas as suas dores aos meus pés, para que meu Coração as absorva. 
 
Eu sou a consolação, eu sou a esperança e eu sou, sobretudo, o que vocês são, na 
Eternidade: o Filho Ardente do Sol, cuja Paz e Alegria não conhecem qualquer trégua 
nem qualquer sedação. 
Eu sou o Templo da Liberdade, o Templo da justiça, o Templo da equidade, o Templo da 
Verdade, e meu Templo é seu Templo, e meu Coração é seu Coração. 
 
O que você pode temer, você que, mesmo os medos representam, em definitivo, 
apenas o sentimento da falta de Amor para consigo mesmo ou para com a Fonte, para 
com seus irmãos e irmãs e para com as feridas da vida? 
Eu venho tirar todo sofrimento, na condição de que você aceite entregá-los a mim, para 
que eu me encarregue. 



Eu apenas tenho necessidade de um sinal de seu coração, apenas tenho necessidade de 
sua atenção, e eu venho responder ao conjunto de suas necessidades. 
 
A Luz da Verdade, a Luz que revela bate não, unicamente, à porta de seu Templo, mas já 
há alguns dias, abriu o que restava a abrir para viver a última Páscoa, aquela de sua 
Ressurreição ao mesmo tempo que minha Ressurreição. 
Não me espere na carne porque, senão, você será enganado, mas seu coração não pode 
enganá-lo, só o intelecto pode enganar. 
Nós nos reconhecemos e reconheceremos no Amor que brilha diante de nós, em nosso 
coração e em nossa fronte, porque você também, se o deseja, você é o ungido do 
senhor, aquele cuja unção colocou o bálsamo da cura, o bálsamo da Alegria. 
 
Quando eu lhe pergunto se você quer ser o meu Amigo, eu nada mais peço do que 
deixar as ilusões, deixar as crenças, deixar o que é falso, sem compromisso e na 
humildade. 
Os tempos estão consumados, isso vocês sabem. E o que se consuma, agora, é apenas 
justiça e Liberdade. 
De nosso reencontro decorrerá seu lugar. 
Nenhum lugar é melhor do que outro, nenhum mais elevado do que outro, há apenas 
Amor ou não amor, e o não amor é nada, ele é apenas, eu diria, uma forma de máscara 
cuja tradução é o medo, mas que nenhum sentido tem na Eternidade. 
 
Eu o lembro de que você não poderá levar, de maneira geral, nem seus medos nem seus 
bens, nem qualquer aquisição desse mundo, porque eu o quero nu, porque eu o quero 
tal como você é em Verdade, e não tal como você mostra a esse mundo o que ele 
espera de você. 
 
Eu sou sua verdadeira Família, aquela na qual não há nem chantagem nem sofrimento, 
nem condicionamento nem violência, porque eu venho cortar e eu venho em paz, como 
poderia ser de outro modo? 
Os tempos do medo terminaram, a Graça preenche-o, de maneira natural, de todos os 
atributos do Amor, de toda a Verdade do Amor. 
Você nada mais tem a projetar, você nada mais tem a esperar, porque isso é agora. 
Tudo o que será observado na superfície desse mundo, como em toda consciência, é 
apenas a revelação do Amor. 
Só sua forma ilusória pode ali ver outra coisa, só a adesão a si mesmo, de maneira 
incongruente, pode privá-lo de nossa amizade. 
É preciso, para isso, que você deponha todos os seus fardos, é preciso, para isso, que 
cada um de vocês acolha, de braços abertos, a Verdade de nosso Pai e de nossa Mãe, 
colocada onde se situa a ardência do Espírito, a ardente sede de seus reencontros 
consigo mesmo. 
 
Minha presença far-se-á cada vez mais sensível, do mesmo modo que aqueles que os 
acompanharam e cuja ronda estabelece-se, doravante, na integralidade, em seu coração 



e em nenhum outro lugar, o que lhes favorece, mesmo, dissolver tudo o que não é a 
expressão e a manifestação direta do Amor puro, do Amor incondicional e do Amor 
Verdade. 
É impossível, nesse nível, ser enganado ou enganar-se, porque sua esperança em minha 
Presença pôs fim às veleidades de dualidade impostas por esse mundo e por seu 
efêmero. 
 
Nesses momentos específicos, e quando do momento do Apelo, você compreenderá e 
viverá, por si mesmo, a Verdade do Amor e a verdade do que não é amor, quando de 
nosso reencontro e de nossa amizade. 
Lembre-se de que a principal manifestação do Amor é a Alegria, o Amor basta-se a ele 
mesmo, nossa amizade basta-se a ela mesma, ela é a totalidade, ela é, também, cada 
particularidade nesse mundo também e, eu diria, apesar de tudo. 
Seu estado atual, seu estado em curso de instalação faz apenas mostrar-lhe a distância 
ou a proximidade que existe entre você e eu. 
Nessa ausência de distância haverá concordância, haverá êxtase e haverá 
contentamento nas Moradas do Eterno, nas Moradas de suas origens, em múltiplos 
espaços nos quais não pode existir sombra nem sofrimento nem resistência. 
 
Eu não venho pedir-lhe para seguir-me, eu venho pedir-lhe para ser o que você é, 
transcendendo ou esquecendo-se de tudo o que faz sofrimento, de tudo o que dá 
medo, de tudo o que pode obstruir ou perturbar nossa amizade. 
Nossa amizade é uma segurança na Verdade. 
Eu não venho, portanto, pedir-lhe para seguir-me, mas ser o que você é e percorrer as 
esferas da Eternidade, se tal é seu estado, se tal é seu estado, se tal é sua consciência. 
Cada lugar, cada consciência é respeitável, quer ela responda favoravelmente ou 
desfavoravelmente à nossa amizade. 
A Alegria de tal intensidade virá pôr fim, imediatamente, ao caso no qual selamos nossa 
amizade, a todo sofrimento, a todo medo e preencherá você da Graça eterna do Amor e 
da Alegria, sem justificação, sem razão, sem explicações, transcendendo as 
manifestações e obstáculos do efêmero, fazendo queimar e dissolver tudo o que não 
tem mais razão de ser em nossa amizade e nossa Liberdade. 
 
Então, amados do Um, eu os quero em pé e inteiros, com tanta intensidade quanto 
possa existir no coração de nossa amizade. 
Qualquer que seja seu estado desse corpo, qualquer que seja seu estado de sofrimento 
residual ou de medo, eu serei a cura e o desaparecimento de tudo o que possa 
perturbar ou desacelerar nossa Verdade Una. 
 
Em cada um de vocês está a mesma chama e a mesma intensidade e a mesma sede. 
Eu venho perguntar-lhes se vocês querem viver na Eternidade, na qual a água de Vida 
não pode faltar, na qual vocês são saciados, a cada instante de sua consciência, na qual 
a Plenitude não pode deixar qualquer deficiência na perfeição da consciência Una e 
liberada. 



Eu venho dá-los a si mesmos, porque eu sou Doação, na altura do que vocês têm dado e 
distribuído, não por interesse, mas por espontaneidade e por verdade, sem outra 
implicação que não a Doação de si mesmo à sua própria Eternidade. 
Eu estarei no cruzamento de suas escolhas, iluminando-as com a mesma intensidade e a 
mesma compreensão que não se importa com sua história pessoal, que não se importa 
com o que pode restar, que resiste a si mesmo. 
O que eu sou e o que você é ressoa na Graça, ressoa na Liberdade. 
O que não é Amor não tem lugar no Amor, o que é Amor será devolvido ao Amor. 
 
Amados do Amor, permitam-me, no espaço de nosso Silêncio, aproximar-me de nossa 
amizade e, para alguns de vocês, que leem as minhas palavras ou que as escutam, 
então, a completude apresentar-se-á no instante ou nos instantes a vir. 
Isso está aberto a partir de hoje. 
 
Assim, eu faço silêncio de minhas palavras, para dissolver suas palavras, assim: 
 
… Silêncio... 
 
Assim, eu posso dizer como meu Pai e nosso Pai disse, a Fonte: «Meu Amigo, meu 
Amado, você quer sê-lo? Meu Amigo, meu Amado, você quer vivê-lo ou você prefere 
calar a escolha de sua pessoa e de seu efêmero?». 
Porque você deve escolher, você deve decidir, aí está a última Graça do Apelo de minha 
Mãe e de meu Apelo, que não é outro que não o Apelo de seu coração à sua reunião e 
sua união à sua Eternidade. 
Eu não tenho necessidade de qualquer palavra nem de qualquer atitude, porque eu vejo 
o que cada um de vocês é, foi e será, porque eu vejo, em cada um de vocês, a minha 
imitação, ou não, seu desaparecimento, ou não, e nada nem ninguém poderá enganar-
se e ali ser enganado, porque a Graça da Verdade tomará todo o espaço e todo o 
tempo, vindo acordá-los do interior, vindo mostrar-lhes, nessa reconexão, a Verdade 
que não tem início nem fim. 
 
Filhos do Um, dancemos, novamente, a Dança do Silencio, no espaço da beleza, agora. 
 
… Silêncio… 
 
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, e você é a Vida, a Verdade e o Caminho, porque 
nós somos Um. 
O sentido de toda separação deve apagar-se, ser queimado na indiferença e no Fogo do 
Amor, para que meu pedido de amizade vista-se com todas as vestes do Amor. 
 
Nesses instantes que vocês vivem, onde quer que estejam na superfície desse mundo, 
vocês têm a mostrar não a pessoa, mas procurem bem, ao invés disso, em cada 
circunstância, em cada olhar e em cada interação entre vocês, o olhar do Amor, o olhar 
do coração, façam calar as palavras e pensamentos que nos afastam um do outro, 



aqueles nos quais há julgamento, aqueles nos quais há desconfiança, aquelas em que há 
medo. 
Não deem peso ao que já é pesado, atribuam todo o peso à Eternidade. 
 
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, eu lhes ofereço as minhas bênçãos, eu lhes 
ofereço o que vocês são, além de todo o resto. 
Eu lhes digo, no Amor, eu lhes digo: em nosso Amor. 
Amemo-nos. 
Eu lhes agradeço por terem me acolhido, eu lhes agradeço por terem me escutado, eu 
lhes agradeço por me terem lido e eu conto com cada um de vocês, porque cada um de 
vocês é o Único e o Amado do Um. 
 
Eu sou Cristo, e eu os abençôo. Em seu nome, em meu nome e em nome de minha 
amizade, como de sua amizade, se vocês a querem e, juntos, eu lhes digo não oremos, 
mas permaneçamos na brilhante Luz da Verdade, agora e para sempre. 
É tempo, agora, não de retirar-me, mas de retirar-me em vocês, aí, onde se encontra 
sua beleza, que responde a cada solicitação, a cada pensamento, a cada vez que o Amor 
é colocado à frente, eu estarei aí e vocês verão por meus olhos e sentirão por minha 
carne e viverão em meu Espírito, que é o seu. 
 
Eu repito, eu os amo e vocês são dignos e bem mais do que isso. 
No Amor do Amor e em nossa amizade, eu me retiro em vocês agora. 
 
Esse é meu verbo, inscrito no fim das Publicações de fevereiro, e eu responderei, em 
meu nome, ás questões que vocês fizerem, para o fim dessa Publicação. 
 
E eis que eu venho. 

 
 
Segunda Parte 
 

Continua... 
A tradução será publicada à medida que for feita. 
 
Tradução : Célia G. 
 
Fonte : Célia G. Blog LEITURAS PARA OS FILHOS DA LUZ 

 
 
SE VOCÊ COMPARTILHAR ALGUMA MENSAGEM DESTE BLOG, FAVOR REPRODUZI-LA 
EM SUA INTEGRALIDADE, CITANDO A FONTE OU INDICANDO O LINK DA MESMA. 
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