Queridos amigos, irmãos, companheiros de trabalho, do nosso amado
A Caminho da Luz!
Sempre fomos instruídos a acreditar que estamos em um imenso
navio, navegando por águas por vezes turbulentas, por vezes, calmas,
mas sempre desafiadoras. Hoje, em plena transição planetária, somos
convidados a desembarcar de nossa nave mãe e mudar de
embarcação. Podemos nos sentir assustados e temerosos, achando que
esse desembarque forçado, nos deixará à deriva.
Não!
Se até hoje nossa casa era o navio, hoje ela se transforma no
farol, que plantado em pequena ilha, gira e jorra sua luz sobre todos
os navegantes do mar imenso.
Nossa orientação é para que os trabalhadores do A Caminho da
Luz se mantenham vigilantes, procurando tapar os ouvidos ao canto
das sereias e manterem-se ligados mentalmente com fé à equipe
espiritual, que continua contando com cada um de vocês para em
sintonia conosco fornecermos os fluidos de auxílio aos necessitados do
corpo e da alma.
As equipes socorristas do espaço estão a postos para que ao
dormirem, cada um de vocês seja levado para participarem das
vibrações de amor pelo planeta e dos socorros no âmbito material.
Como preciosos tripulantes, precisamos de cada um íntegro e
corajoso, saudável e equilibrado neste momento, portanto, se faz
necessária muita cautela, cuidado, confiança e fé.
Pedimos a todos que não se lancem em aventuras. A
espiritualidade tem seus planos traçados e a colaboração dos
encarnados por hora deve ser a da vigilância, fé e confiança em Deus
nosso Pai misericordioso, que não abandona nenhum de seus filhos.
Nesse momento façam das palavras de Jesus o seu mais poderoso
guia. No interior de cada um de vocês brilha a sagrada chama do
amor de Deus e com os pensamentos voltados à prece, sintonizados

com as equipes de trabalho de que fazem parte, preparem-se para
dormir com fé e com certeza serão aproveitados nas tarefas
necessárias.
Na vida material, porém, se faz necessário maior vigilância para que
a fragilidade emocional vigente nos encarnados não contamine todos
os corações, trazendo prejuízos muito maiores do que a pandemia
atual e de muito maior duração.
Mais uma vez nosso pedido é para que confiem. Nosso A
Caminho da Luz possui excelente acervo de palestras do Evangelho
que os instrumentos tecnológicos presentes na Terra vos permitem
acessar com facilidade. Lá estão as palavras, as orientações, os
ensinamentos do consolador prometido. Lá poderão ver materializada
a luz desse farol que desde ontem passou a jorrar luz sobre as vossas
cabeças, para que não se percam nos mares que estão sendo
convidados a singrar.
Brevemente essa crise cessará e trará em seu bojo grandes
aprendizados para todos nós.
Nosso carinho, nossa gratidão, nosso amor por cada um de vocês
está se derramando nessas palavras. As palavras de ordem de vosso
capitão são: vigilância, confiança e fé!
As palavras de amor de nosso guia maior são: “Vinde a mim
todos os que estais sobrecarregados e eu vos aliviarei”
Vosso irmão, acompanhado de toda a equipe de trabalho
espiritual de nosso A Caminho da Luz, Luizinho
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