
Caríssimos irmãos e irmãs, companheiros de todas as horas, boa tarde!  

   É chegada a hora de intensificar nossas ações no bem! Passamos 

atualmente por rude prova que já se encontrava inscrita no cabedal 

de experiências santificantes da raça humana. Lembrando o nosso 

guia de cabeceira, o Evangelho nos fala de que “não há provas mais 

pesadas do que aquelas que nossos ombros podem carregar”, por isso, 

cada um tem recebido seu quinhão de acordo com a capacidade de 

sustento. Uns tem tido no medo seu maior desafio, outros na solidão, 

alguns na própria experimentação da doença, alguns tendo que 

cuidar dos doentes e vencer inibições próprias colocando o bem do 

outro à frente do próprio bem. Mas todos, sem exceção, estão 

recebendo o amparo na medida da prova experimentada.   

   Falamos acima do geral da humanidade, mas nessa 

oportunidade não podemos deixar de falar aos corações que nos são 

mais caros, a grandiosa família “A Caminho da Luz”!  

   Hoje a casa material está vazia, mas espiritualmente regurgita 

de movimentação das equipes socorristas que se revezam nas ações de 

socorro. Regurgita também com aqueles espíritos que desencarnados, 

nos buscam com suas dores e terrores, buscando alívio e orientação. 

Regurgita ainda, quando a sombra da noite cai em nossa cidade, com 

o movimento de vocês, nossos amados trabalhadores que, atendendo 

ao comando de nosso chefe espiritual, tem acorrido às centenas e 

ombreando conosco, trabalham arduamente nas tarefas de socorro e 

esclarecimento. Por isso meus irmãos essas palavras são também uma 

forma de agradecer e de pedir que não se deixem abater, e que 

continuem nesse movimento, orando uns pelos outros e se preparando 

para o sono, dando oportunidade para que possamos utilizar vossa 

colaboração com maior proveito.   

   E se hoje a casa material se encontra vazia aos vossos olhos, 

temos a grata visão de que ela se encontra profusamente iluminada 

no coração de cada um. Emociona a nossa sensibilidade ver que a 

ligação emocional e mental de todos com as equipes de assistência de 

que fazem parte, se mantém sólida.   



   Nosso intuito hoje é de reforçar que se cuidem, tomando todas as 

precauções necessárias que a ciência da Terra informa. Se cuidem, 

mantendo a mente aberta para o bem, mas fechada para as sugestões 

do pessimismo, do medo, da perda da confiança. Essa crise demanda 

de cada um o fortalecimento dos laços humanos e espirituais, mas 

demanda também um aprofundamento dos laços com a própria 

personalidade, que por vezes está distante de cada um.   

   Portanto, o valioso tempo livre de que dispõem pode ser dedicado 

ao autoconhecimento, auto aprimoramento, auto aceitação e auto 

amor. A Terra renovada prevê seres que se equilibrem no auto amor.   

   Não nos cabe aqui fazer previsões nem espalhar alarmes, nos 

cabe falar aos corações de vocês amados companheiros de trabalho. 

Tantos que vi entrarem pelas portas em dor e se superaram tornando-

se aqueles que passaram a recepcionar os sofredores, tantos que 

comigo organizaram todas as ações de auxílio, que não tiveram medo 

de enfrentar dificuldades e poderes e seguiram lutando e se doando ao 

meu lado. Venho então, como a amiga, mãe, irmã, companheira de 

todos, doando minha gratidão e meu carinho e afiançando-vos que 

jamais estão sós e que basta um pedido, um chamado, para que 

acorramos em vosso auxílio nas horas mais desafiadoras. Muita 

gratidão em meu peito me faz pedir-lhes que se cuidem e que 

mantenham o movimento de levar o esclarecimento pelos meios que 

estão disponíveis, não esquecendo que além de vós, amados 

trabalhadores, nossa casa abriga também, milhares de corações 

unidos a nós pelos laços do passado e que, nesse momento sem a 

presença acolhedora da nossa casa, podem estar sucumbindo à 

dificuldade. Façam-se presentes então pelos meios que estão 

disponíveis e contem sempre com nosso auxílio para formatar as falas 

necessárias.  

   Particularmente aos amigos da diretoria, peço que sejam cada 

um o arauto da consolação, da difusão do bem, da fé, da confiança e 

não se escusem de estender a mão aos que vos pedem em confiança, 

pois hoje uma palavra saída de vossos corações, ainda que seja pela 



via virtual, pode trazer imenso alívio e refazer alguma rota que 

esteja se perdendo.   

   Espero de todo o meu coração que possam ter sentido o imenso 

amor que coloquei em cada palavra dessa mensagem e que aceitem o 

renovado convite de estarem conosco todas as noites para o trabalho, 

mas também para os abraços carinhosos que temos reservados aos 

queridos de nossa alma que são todos da família A Caminho da Luz!  

  

Vossa irmã Marlene – 02/04/2020  

  

  


