
MENSAGEM PSICOGRAFADA EM 19/08/2020

Meus Amados Irmãos!

Venho, em nome de Maria, amorosa Mãe de nosso mestre Jesus, rogar aos corações esclarecidos
pela luz do Consolador preces sinceras e devotadas, em favor da legião de encarnados que se
encontram à beira de cometer o insano ato do suicídio.

A Mãe Santíssima roga aos Espíritas que se dedicam de coração a esta Doutrina de esclarecimento,
que peçam, fervorosamente, ajuda para esses irmãozinhos perdidos em suas dores incalculáveis.
As legiões de Espíritos que os acompanham podem ser ajudadas pelo apelo sincero ao coração de
Jesus.

As preces, meus irmãos, são libertadoras, capazes de dissolver cancros espirituais.

A prece é a maior ajuda que cada um de vocês pode prestar aos sofredores.

Muitos sofrem calados e vocês não podem alcançar os gritos surdos das almas aflitas, os lamentos
e gemidos.

Bem sabem que o momento é de gravidade.

As angústias, depressões, doenças da alma, crescem pelo planeta.

Os trabalhadores incansáveis de Maria buscam socorrer da melhor maneira ao seu alcance.

Mas é preciso que vocês forneçam o combustível fluídico, único capaz de curar feridas, e derramar o
bálsamo que cura sobre esses corações entorpecidos de dor.

Orem, meus Irmãos! Orem e confiem!

Creiam que muito podem fazer através da prece.

Por alguns minutos ao dia, esqueçam-se de seus afazeres e peçam por esses irmãos.

Os que já cometeram são atendidos, mas só o tempo pode ajudá-los. Ainda assim, as preces os
amparam.

São  muitos  milhões  que  estão  beirando  a  tomada  de  decisão  que  os  afastará,  por  tempo
indeterminado,  de  suas  caminhadas  libertadoras,  para  escravizá-los  nas  dores  lancinantes  da
consciência que acusa sem cessar.

O apelo de Nossa Mãe é tão simples, mas Ela garante, aos que colaborarem nessa empreitada, o
amparo nas lutas do dia a dia.

Recebam, irmãos de minha Alma, as luzes de gratidão, que jorram dos céus sempre que oram ao
generoso coração de Maria.

Essa Casa está ligada a Ela, que os conhece a cada um.

Tenham confiança, o trabalho com Jesus nunca cessa.

Recebam as bênçãos do Alto, em nome de Maria.
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