
MENSAGEM PSICOGRAFADA 

Meus Filhos Amados 

Que Jesus esteja sempre presente nos nossos atos, palavras e pensamentos. 

A vida continua e continuamos, muitas vezes, com os mesmos trejeitos e mesmas atitudes, 

em situações que já temos condições de fazer de modo diferente. 

Despertem, meus queridos filhos, ainda tão presos a coisas que a nada levam. 

Despertem para o cumprimento do dever. 

Despertem para dulcificarem os corações. 

Despertem para andarem juntos, de mãos dadas, neste trabalho a que foram convidados a  

participar. 

Um convite do mais alto deve ser muito analisado e devemos perceber o que isto quer dizer 

e representa para todos. 

Mão no arado. Calos nas mãos devem ser o nosso trilhar nesta encarnação. 

Quantas oportunidades estamos recebendo. Quantas possibilidades e caminhos são 

desbravados neste amontoado de dificuldades! 

Valorizem, meus filhos, esta Casa que os acolhe e acolhe a todos, filhos encarnados e 

desencarnados. 

Quantas lágrimas são secadas de tantos irmãos que não viam senão escuridão. 

É numa palestra, num preparo, numa reunião, quando enchemos os copinhos com tanto 

amor e em outras pequenas tarefas que se tornam grandes pelo seu amor. 

Nossa intenção aqui neste ano, que se inicia nesta reunião, que de tal importância 

suspendemos os trabalhos do dia, é que juntos trabalhemos em uníssono respeitando-nos, amando-

nos, socorrendo-nos, entendendo-nos como filhos de Deus, filhos pródigos, que retornamos à Casa 

do Pai, ansiosos de melhoria. E o caminho, filhos queridos, nossa Casa oferece a todos que queiram 

trilhá-lo, o Evangelho de Jesus, os ensinos dos Espíritos trazidos com tanta seriedade e respaldo da 

Espiritualidade. 

Meditem no que podem fazer, no que precisam mudar e saibam, filhos, estaremos juntos a 

ampará-los, sempre que a busca for o aprimoramento. 

Alegria no servir deve ser a nossa tônica. 

Que todos recebam o nosso carinho e a nossa gratidão. 

Vocês não estão sós. Fazem parte do exército de Jesus, na área que se encontram. 

Trabalhadores de Jesus, lembrem-se sempre disto. Fomos convocados a trabalhar com Jesus. 

Amemos nossas tarefas. 

Que Jesus ilumine a todos, filhos do coração. 

       Maria Angélica 



 

 

 

 


