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Toda a movimentação no Cosmos depende da polaridade feminina.

Maria Madalena é o SER que traz a Era do Sagrado Feminino, sucedendo
seu bem-amadoYeshua.

Maria Madalena / Mestra Nada / Ministra divina é a Água da Vida:
Ninguém vai a Mãe sem dela beber.

Desta integração harmoniosa manifesta-se o COSMOS.

Nestas Cartas é entregue o Trono devido a Maria Madalena e a todas as
mulheres inferiorizadas até hoje.

Neste momentun de finalização de Transição Planetária, todo o Cosmos
assiste com alegria a ascensão de Gaia e todos os Gaianos e o retorno dos
Sagrados Feminino & Masculino em cada um de nós.
Maria Madalena nos traz o agora, traz a chave Tetra: as 4 direções
apontam para oAMOR.

A polaridade masculina é ação, resultado e a polaridade feminina é a
gestão, projetos.

Jesus Cristo / Yeshua / Sananda é o Pão da Vida: ninguém vai ao Pai se
não for por Ele.

A mensagem do Mestre Jesus era uma só: todos somos UM e estas
mulheres entenderam.

Há cerca de 2 mil anos, no início da Era de Peixes, um conjunto de
mulheres acompanhou o Mestre – entre elas, Maria Madalena – sua
companheira.
Essas mulheres traziam o novo: o despertar do Sagrado Feminino numa
Era de Patriarcado extremo.

Maria Madalena é mulher distinta, única, singular e à frente do seu
tempo: afirmando a todas as mulheres que seu lugar é onde está o amor
incondicional.

E pagam por isso até hoje na figura de inúmeras ' Madalenas ' que
padecem na vida até aqui...

É o amor incondicional que tudo muda no agora.
Essas Cartas são a atualização do Sagrado Feminino do livro Cartas de
Cristo que Jesus Cristo /Yeshua / Sananda trouxe.

Apresentação:
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Trabalhar peloAMOR.

Aprender peloAMOR.

Maria Madalena nos traz a MULTIDIMENSIONALIDADE: estamos
em todos os lugares e sendo oAMOR em todo o Cosmos.

Viver peloAMOR

Maria Madalena nos traz o conceito de CRIAÇÃO: o que é, e como é.

Maria Madalena recebe seu galardão de SOBERANA que é, e todas as
mulheres agradecem no agora.

Expressar peloAMOR.

Maria Madalena nos traz o conceito de COLETIVO: as mensagens para
todos.
Maria Madalena nos traz o conceito do AMOR: como praticar no seu dia
a dia.

E assim é.

Maria Madalena nos traz o conceito de PROSPERIDADE: o que é afinal.

Maria Madalena nos traz o conceito da CURA: somos todos sãos.

Maria Madalena nos traz o conceito dos Sagrados Masculino &
Feminino: o resgate do que estava perdido.

Está Feito.
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Cartas de apresentação

Maria Madalena
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Após 2016 anos do calendário gregoriano, sendo lembrada como uma
prostituta a qual Jesus/Yeshua havia expulsado 7 demônios, fazendo
assim uma alusão aos 7 pecados capitais, e numa tentativa de rebaixar o
Sagrado Feminino e desequilibrar o Sagrado Masculino uma vez que o
mestre a amava profundamente...
Então...
O Vaticano reconhece Maria Madalena como Evangelista eApóstola dos
Apóstolos de Jesus Cristo como definiu São Tomas deAquino sobre esse
SER de LUZ, a qual foi escolhida pelo próprio Mestre para ser
testemunha ocular de sua ressurreição e levar as boas novas aos outros
apóstolos.
Em outras palavras o Vaticano reconhece Maria Madalena como
Apóstola/Evangelista de Jesus, aquela que ELE amava, e com essa
atitude a igreja católica se põe em sintonia com o plano Divino
ESPIRITUAL para resgate e recuperação do Sagrado Feminino, assim
na terra como no céu.

Carta 01 – Quem são as Marias Madalenas?

Marias Madalenas!

Maria Madalena uma das mulheres mais importantes da história da
humanidade, esse SER de LUZ criada comAmor pelo Senhor de mundos
Arcanjo Michael com a labareda do CRIADOR, chama-Gêmea de
Sananda/Jesus e com evolução plena em mundos junto ao seu consorte.
Ambos não são da terra.

Um SER portando uma LUZ tão elevada não atrairia tais entidades, uma
vez que tudo no Universo diz respeito a frequências, energias e
vibrações.
Levaram 2016 anos para essa reparação.
Mas, antes tarde do que nunca.

Sendo uma mulher forte, inteligente e altamente espiritualizada para

Sendo Maria Madalena à portadora e guardiã do FOGO SAGRADO,
nunca fora prostituta e muito menos endemoniada.

Maria Madalena é Consciência Crística de Sirius Alfa e complemento
Divino do mestre Sananda/Jesus.
Nascida na cidade de Magdala no mesmo ano em que nasceu Jesus.
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E Maria Madalena por apoiá-lo incondicionalmente foi desmoralizada
por uma sociedade machista e que cultuava um 'deus' cruel e vingativo
para com aqueles que ousavam se rebelar contra as suas 'leis' humanas e
duras.

Jesus tornou-se uma ameaça aos interesses e dominação da igreja e do
imperador.

aquela época, apoiou, hospedou, cuidou e acompanhou de perto o Mestre
e seus discípulos, o que se tornou uma afronta para os "senhores" da
igreja daquela época em que Jesus os desagradava com seu discurso de
igualdade, liberdade e um reino de luz para todos.

Jesus foi considerado um rebelde e condenado à morte.

Então, após 2016 anos, a prostituta virou santa.
Um tanto quanto estranho, não é mesmo?
Madalenas são fortes, escolhem experiências em linhas de tempo difíceis
e sombrias.
Por sua fé, amor e devoção ao Divino.

Confiam plenamente em sua intuição, seu plano divino de alma e nunca
desanimam.

Sua luz é forte, capaz de iluminar e transmutar qualquer situação.
Madalenas podem trazer amor, perdão e compaixão às energias mais
sombrias e conseguem remover o medo das pessoas.
Podem entrar nos campos de batalhas mais difíceis, porque seu desejo de
paz e seu amor superam a necessidade de lutar.

Maria MADALENA, Consciência Crística de SiriusAlfa.

São mães, curadoras, professoras, mentoras, amadas/amantes...

Os que herdarão a nova TERRA.

Guardiã do Fogo Sagrado
12/março/2020

Madalenas trazem no SER a semente do que é VIDA, trazem na alma a
semente do que é AMOR e trazem para humanidade a semente do
SAGRADO FEMININO, a energia da Deusa que está de volta para
habitar nos corações de mulheres e homens mansos e de boa vontade.

Em amor ao Cristo, Eu tenho orgulho de SER uma MADALENA.

Canalizado pela:

Junte-se a NÓS.

Algumas preferem os bastidores, e oferecem amor de maneira simples,
porém profunda.
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Amados Filhos e Filhas!

Carta 02- Maria Madalena

EU SOU MARIAMADALENA, Consciência Crística de SiriusAlfa

Nos chamem do que quiserem, porém, em nada mudará o AMOR
Incondicional que sentimos por vós.

Elas vêm reacender a chama do Fogo Sagrado do Divino Feminino, a
energia da Deusa em mulheres e homens de boa vontade.

Guardiã do Fogo Sagrado

A Fonte Primeira da CRIAÇÃO, o Espírito Infinito, o Espírito Materno
Criativo aportou centenas de Marias Madalenas em GAIA, que agora
caminham sobre esse tapete vivo de Amor e Luz, trazendo para
humanidade o real sentido de força, resiliência e resistência...

Me chamem de prostituta, flor que não se cheire, desequilibrada,
endemoniada...

Canalizado pela:

23/abril/2020

emAmor e Luz.

2020 anos se passaram e muitos ainda insistem em se lembrar de mim
como uma prostituta e endemoniada.
Porém desta vez não será apenas uma Maria Madalena.

Em amor ao Cristo e a humanidade.

Elas trazem consigo o Amor Incondicional, algo ainda pouco conhecido
nesta terra.
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EU SOU O CAMINHO,AVERDADE EALUZ.
EU SOUAÁGUADAVIDA.

NINGUÉM VEM A DEUS MÃE/PAI, SE NÃO FOR POR MEIO DE
MIM.

EU SOUAMOR E LUZ.

EU SOU O PORTALPARANOVATERRA.

EU SOUAKUNDALINI.

EU SOU A FLOR DA VIDA, A MOLÉCULA DA VIDA, QUE TUDO
CRIAE TUDO CURA.

Carta 03 - Quem é Maria Madalena?

EU SOU A PORTAABERTA QUE NENHUM HOMEM OU MULHER
PODE FECHAR.

Amados eAmadas!

EU SOUASHAKTI.
EU SOUAGUARDIÃ DO FOGO SAGRADO CÓSMICO.

EU SOU O 'I' QUE MOVE O 'OM'.
EU SOU UMA COM DEUS/MÃE/PAI, MOVIDA PELA ENERGIA
MICAHÉLICA.

Consciência Crística de Sirius Alfa, em Equilíbrio Energético Sagrado
comYeshua, trazemosAmor e Luz.

Porém, eu SOU NADA, para que meus FILHOS e FILHAS amados(as)
sejam TUDO.

14/julho/2020

DO MEU VENTRE, SAISTES TODOS VÓS.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado

Maria Madalena,
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AMinistra Divina.

O VERBO.

ASanta MÃE de Deus.

Saraswati.
Kundalini.

PallasAthena e suas muitas expressões/Gregas.

Todas essas e tantas outras, são expressões Criadoras e Pétalas de UMA
ÚNICAFLOR.

Para os "cristãos" as tantas "MARIAS".

O ESPÍRITO CRIATIVO.

ADeusa MÃE ou Deus/MÃE.

Mestra NADA.

ALibido.

MÃE Gaia.

Lilith, a Serpente da Iluminação.

AGrande MÃE.

Shakti.

Lashmi.

MÃE Maria.

Míra doAlto Conselho Pleiadiano.
Alara doAlto Conselho Liriano.

O ESPÍRITO MATERNO.

Amélia, que eraAmulher de verdade.

Parvati e suas 1000 expressões/ Indú.

Mestra Rowena.

Agrande Elohah.

Eva, a costela da submissão.

ASefirah de Binah.

ISIS e suas muitas expressões/Egípcias.

Afinal de contas, quem É a FONTE CRIADORA?

Carta 04 –AFonte é a Polaridade Feminina

A ELA, foram dados muitos nomes ao longo dos éons, alguns pouco
conhecidos pela humanidade até então.
AFONTE que tudo É.
O ESPÍRITO INFINITO.



AFLOR DAVIDAé MARIAMADALENA.

O I que move o OM.
AConsciência Crística Feminina de SiriusAlfa.

Aportadora e Guardiã do FOGO SAGRADO da CRIAÇÃO.

Guardiã do Fogo Sagrado

Berço da CRIAÇÃO.
E Qui Sá...

...Berçário da FONTE das FONTES.

...Berçário da FONTE.

Útero Materno de TODOS e de TUDO o que há no CÓSMOS.

Canalizado pela:

13/agosto/2020
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Cartas de

Amor
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Amados FILHOS e FILHAS!

O AMOR INCONDICIONAL é vital para alma e para o espírito, assim
como a ÁGUA é essencial para purificar, hidratar e conduzir
adequadamente a ENERGIApor todo o corpo.

Canalizado pela:

Carta 05 –AIncondicionalidade do Ser

Julho/2018

Deixem de lado vossas crenças limitantes e pratiquem o AMOR
INCONDICIONAL, que é o vínculo da perfeição.

EU SOU Maria Madalena e no AGORA TRAGO-VOS uma mensagem
da LUZ.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sírius Alfa, à serviço da
humanidade.

Guardiã do Fogo Sagrado
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Carta 06 – OAmor e o Multiverso

Filhos e Filhas.

Eu SOU amor.

Julho/2019

Vos CRIAMOS em amor.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, a serviço da
humanidade.

O amor nunca se deixa vencer.

Sintam amor.

E no agora emAMOR nos recriamos.

Porque do amor fostes feitos e em puro amor fostes concebidos para
reverberar esse amor em todos os quadrantes destes Multiversos.

Sejam amor.

Permitam-se ser amados e amar.

É hora de voar mais alto, pois estão sendo equipados a cada instante deste
AGORAcom tecnologias mais altas e sofisticadas.

Estamos mais UNIDOS agora como nunca antes estivemos, uma vez que
os véus estão sendo levantados, podem perceber que NÓS sempre
estivemos Unidos emAMOR.

Pois o amor nunca falha.

O amor... ahh... o amor não erra nunca.

Eu Sou seu DEUS PAI/MÃE!

Hoje trago um convite especial.

Porque o amor É tudo que existe.
E quais tecnologias são estas? Mais porções de amor.

Doem amor.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
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Vitória doAMOR e da LUZ.

Agosto/2019

E farão, a cada momento que o coração ditar, o tom da melodia celestial,
onde vossas almas já entoam um lindo coral junto aos anjos.

Seu irmãoAshtar Sheran

Canalizado pela:

Nunca houve um coletivo tão amoroso, que precisará se superar no
AGORA.

Superaram todos os marcadores, saberão fazer a coisa certa.

Guardiã do Fogo Sagrado

Sorriam, vocês foram bem treinados por vocês mesmos.

Vocês são demais.

Agora pedimos que os valentes amorosos deem lugar à paciência
amorosa.

Vocês precisam estar calmos e centrados como nunca.
Mas nós já sabemos que darão conta...

Carta 07 - OAmor qualifica-nos para oAgora

BemAmados de Sananda!

Estivemos ao vosso lado em todos os momentos, sorrindo, chorando,
sentindo cada batida de vossos corações que, a cada decisão, optavam
peloAMOR.

porque vocês... são VOCÊS.

Puderam acompanhar cada detalhe, cada movimento, cada Vitória, cada
raio de luz que chegava iluminando lugares especiais de Gaia, até que
todo o planeta fosse iluminado.
Foram valentes e destemidos em ancorar luz em meio a tantas trevas.

Muita coisa feia sairá de baixo do tapete, feitas por eles e por seus
semelhantes.

Como sois abençoados e afortunados por terem despertado um pouco
antes.

Os mais qualificados para tão grande feito.

Vossos irmãos que estão acordando em massa terão um abrir de cortinas
no quarto escuro e, com o sol alto refletindo em seus rostos ficarão
atordoados com tanta luz.
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Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso.

Me chamem sempre que quiserem.

Estou muito feliz por ver a união de meus filhos, exatamente como lhes
ensinei e ensino todas as noites.

E do centro de vosso coração EU vou brotar como uma FLOR e cobri-los
com meu amor.

Com amor eterno... Vossa MÃE.
Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Vossa Mãe está convosco sempre.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
Agosto/2019

Amados Filhos e Filhas.

Carta 08 – OAmor é Zeloso

Assim como uma mãe aguarda o filho que sai para uma jornada e se
alegra quando ele se comunica de alguma forma, eu aguardo sempre um
chamado vosso para assim garantir mais uma vez que, como Mãe
amorosa que SOU, estou sempre zelando por vocês.
Todas as noites eu beijo vossos rostos, ajeito vossos cobertores e abençoo
vossas casas para que nada vos falte.

Sei de vossa maturidade espiritual, sei que foram muito bem treinados.
Mas como Mãe zelosa e coruja que SOU, quero sempre estar perto e
cuidar um pouquinho mais.
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Vocês são o meu maior tesouro, vocês têm estrutura, já estão
interligados, já receberam todas as informações das Universidades
Espaciais.
Mas, como estava difícil de vocês plasmarem tudo isso, vieram os
desenhos, as canalizações, as geometrias, as cores e neste Agora vem as
emoções e sensações.
Sintam a vossa Mãe sussurrando no vosso ouvido e dizendo:

Repita comigo nesteAGORA:

Vossa MÃE tem um sentimento tão grande de Amor por Vós que se
conseguissem alcançar pelo menos 30% de entendimento desse
sentimento desbloqueariam todos os vossos sentidos e habilidades de
uma única vez.

Abram os olhos do vosso entendimento.

EU POSSO PORQUE EU SOU.

Abandonem definitivamente o velho e abracem o Novo.
Esqueçam a forma antiga da 3ª dimensão de resolverem as coisas.

VOCÊ PODE.

Entenda que foram éons de treinamento, vida após vida, sofrimentos,
dores, dualidade...

Amados Filhos e Filhas!

Mas agora acabou.
AMãe Gaia já está em 5ª Dimensão.

Aterra velha, de provas, expiações e dificuldades já ficou para traz.

Abram os olhos e vejam os presentes que estão diante de Vós.

Vossa Mãe que vos carrega no ventre todas as noites, vos embala como
bebês amados que são, vem dizer nesteAGORA:

Eis que tudo se faz Novo.

EU SOU E EU POSSO.

Na Nova forma tudo é possível para aquele que crê.

ANova Terra é uma terra deAmor e Luz.

Carta 09 – No amor da Mãe você pode...

Gaia agora é uma Terra de regeneração.

Peguem os vossos presentes, os vossos dons, a vossa força, recuperem a
vossa força.
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03/Agosto/2019

E vamos acordar os vossos irmãos e irmãs que ainda dormem, porque a
mesa já está posta.
E Eu como Mãe amorosa que Sou quero vê-los sorrindo em torno da
minha mesa.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado

Vossa amada MÃE.
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Vocês são amados e honrados.

Por isso hoje trago à vocês uma porção dobrada do meuAMOR.
Aquilo que vossos corações buscarem com AMOR e sinceridade, quero
lhes entregar. Essas tantas estrelas que vocês veem, são os planetas por
onde já passaram, são as civilizações que vocês ajudaram a construir.

Andares mais altos estão reservados para vocês.

COMAMOR ETERNO... DEUSAMÃE
Discurso a partir da Estátua da Liberdade.

Canalizado pela:

Vossas famílias cósmicas estão felizes e orgulhosas.

Guardiã do Fogo Sagrado

Sabem amar e souberam vencer a dualidade comAMOR incondicional.

São filhos valorosos que estão se esforçando ao máximo para cumprir
aquilo que determinastes em vossos corações.

Carta 10 – OAmor é a Verdade

E à medida que vão se lembrando quem são, vossos nomes e comandos,
essas estrelas se multiplicarão, porque vós sois reconhecidos hoje em
todo o CÓSMOS, vossa história é linda e será eternizada.

Não existem meias verdades, há uma só VERDADE, aquela que vem da
FONTE do Deus PAI/MÃE que reflete em vocês.

E todas essas estrelas e esses povos querem seguir os vossos passos
porque sois valorosos, preciosos e corajosos.

MeusAmados Filhos e Filhas!

E aqueles que buscam a verdade e vivem a verdade no amor, pelo amor e
por amor terão o CÓSMOS inteiro por MORADA.

12/janeiro/2020

E EU como MÃE AMOROSA que sou junto com vosso PAI estamos
AQUI, para lhes ajudar nesta empreitada.

Acalmem os vossos corações porque tudo será resgatado no AMOR e
peloAMOR no tempo certo.

Aescada evolutiva/dimensional é infinita.

Nós achamos muito ousadas as vossas missões, mas vocês disseram que
eram capazes e NÓS acreditamos e decidimos em coletivo AMOROSO
apoiá-los.

Vossa passagem pela QUINTAe SEXTAdimensões será curta.
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Não digo que daria à VIDApor vocês, porque já dei a VIDAa todos vocês
e resgatei as mesmas muitas vezes.

Meu coração pulsa por VOCÊS.

Acada vez que vocês sorriem minha alegria é plena.
A cada manifestação de amor ao próximo o Universo dança e o
CÓSMOS bate palmas.

Canalizado pela:

Então...

16/janeiro/2020

Ministra Divina / Mestra NADA, em equilíbrio AMOROSO com vosso
PAI SANANDA.

Guardiã do Fogo Sagrado

A cada vez que vocês evoluem eu VIVO um pouco mais e evoluo
também.

VOCÊS fazem parte de mim, e é um simples estado de SER e ESTAR
sem precisar explicar.

Vivam, amem, sejam felizes e façam tudo que lhes dê prazer.

Sejam fortes e corajosos. Não temam nada e nem ninguém porque estarei
sempre ao vosso lado. Ainda que suas vistas não me vejam, ESTAREI.
Ainda que suas mãos não me toquem, ESTAREI.Ainda que seus ouvidos
não me ouçam, ESTAREI...

Carta 11 – OAmor é evolução

Amados Filhos e Filhas!

Amo vocês um tanto que não cabe em palavras do vosso vocabulário.
Guardem isso em vossos corações.
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Carta 12 – OAmor encontra

Amadas Chamas-Gêmeas!

Não existe essa coisa de se completar na outra metade, ambas são seres
individuais e completos, ambas tem os Sagrados Masculino e Feminino
para equilibrar em Si mesmas.

Devemos amar, acolher e honrar todas as qualidades e atributos da outra
metade, e tentar não ir contra a energia que nos move e nem rejeitar o que
o espelho CÓSMICO reflete em ambas as almas.

As chamas-gêmeas são duas metades, porém inteiras, de uma mesma e
única ENERGIAem todo o CÓSMOS.

E quando conseguirem juntar essas informações com perfeição e
harmonia, espelharão um terceiro SER, formando uma TRINDADE de
seu EU SUPERIOR, espelhado na FONTE que tudo É.

Isso em geral ocorre após muitas vidas e existências e após ambas as
almas terem concluído suas experiências contratadas com outras almas
Gêmeas, afins ou fractais.

Porém, cada uma absorve por diferentes prismas, por causa das
polaridades, níveis de frequência, consciência, vibração, etc.

Sem nada a dar ou receber.Apenas SER e ESTAR "COM".

Não propor mudanças ou equilíbrios.
Caso seja necessário algum ajuste, é o AMOR quem deve fazê-lo no
devido tempo.

A criança interna deve acolher com muito amor e sem reservas a outra
metade, sendo que essa criança interna é o que temos de maior, melhor e
mais valioso para oferecer.

E quando enfim sabemos quem SOMOS, entendemos que, basta apreciar
a presença e o SER um do outro.

O banco de dados enviado é o mesmo para ambas, independente de
estarem na mesma frequência, dimensão, ou encarnadas no mesmo
plano.

Receber a outra metade e vê-la na sua grandeza e totalidade.

Ver a beleza e perfeição de sua outra metade inteira, porém, em
polaridade invertida.

E perceber que tudo está perfeito quando o espelho Divino for colocado
diante das almas.

E dimensionar tudo sempre através doAMOR.
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Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado

Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Esperar pacientemente enquanto INTELIGÊNCIA AMOROSA, até
que o AMOR INTELIGENTE da outra metade perceba que tudo está
perfeito.

15/abril/2020

OAmor foi quem me explicou tudo.
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VOCÊS fazem parte de mim, e é um simples estado de SER e ESTAR tão
maravilhoso que não há como explicar e nem precisa ser explicado...

Sejam fortes e corajosos, não temam nada e nem ninguém porque EU,
vossa MÃE, estarei sempre convosco.

Carta 13 – OAmor é Mãe

Ainda que seus olhos não me vejam, ESTAREI.Ainda que suas mãos não
me toquem, ESTAREI. Ainda que seus ouvidos não me ouçam,
ESTAREI...

Acada sorriso vosso minha alegria é plena.
A cada manifestação de amor entre vós o Universo dança dentro do meu
ventre, o CÓSMOS bate palmas e sorri como PAI amoroso que É.

SER MÃE é um sinal de força, coragem e AMOR incondicional por
aqueles que são um pedaço vivo de nós.

Amadas Filhas/MÃES em GAIA.

Amadas Mães,Amadas Filhas,Amados Filhos.
Amo vocês de uma forma tão maravilhosa que não cabe em palavras do
vosso vocabulário.
Recebam e guardem isso em vossos corações.

A cada vez que vocês evoluem eu CRESÇO um pouco mais e evoluo
também.

Não digo que daria à VIDApor vocês, porque já dei a VIDAa todos vocês
e resgatei as mesmas muitas vezes e ainda continuo resgatando em
AMOR e LUZ.

Ser MÃE é sentir o coração batendo fora do peito, ainda que esteja há
anos luz de distância.
Sentir um ser crescendo dentro, fora, e ao entorno de nós é maravilhoso.

Se abracem, se beijem e façam declarações de amor entre VÓS, e nesta
data em especial para vossas MÃES, aquelas que a partir de seus ventres

AVIDAbrota em mim através de cada ser que nasce.

Porque somente pelo coração é que se manifesta o evoluir da alma.

Ser MÃE por gestação, por adoção, por criação é belo, é Espiritual, é
Divino, é fantástico...

Sintam-se amados, abençoados, cuidados, curados e honrados.

Ser MÃE é SER e VER a VIDAem constante movimento.

Ser MÃE é um estado de bem aventurança e graça.
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EU escolhi por graça e excelência ser a MÃE de todos os SERES vivos
deste UNIVERSO.

proporcionaram um portal de entrada para que vossas almas pudessem
ter essa fantástica experiência no planeta Azul, a Menina dos OLHOS de
DEUS.
E lembrem-se também de serem amorosos e gratos para com a grande
MÃE GAIA, que vos forneceu esses veículos físicos e os alimenta a cada
dia.
Vivam, amem, sejam felizes e façam tudo que lhes dê prazer.
Meu coração pulsa por VÓS, em VÓS, e de dentro do VOSSO coração
EU, como MÃE amorosa que sou vos envolvo, vos protejo e vos guardo.

Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Canalizado pela:

EU SOU a FLOR da VIDA.

Guardiã do Fogo Sagrado
08/maio/2020

EU SOU oAMOR personificado em forma de MÃE.
Feliz dia das MÃES.
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Carta 14 – OAmor é sofisticação

O Cosmos, o Universo, todos vos saudamos com alegria.

E à medida que a simplicidade ditar o tom do vosso canto e da vossa
dança, mais acelerado será esse processo.

Extrato daAula Noturna de uma Mestra –Avatar em solo.

Quando vocês decidem ser simples, fazer as coisas mais simples, optar
pela simplicidade, ai vocês são grandes, sofisticados e assertivos.
Nós estamos tão felizes de ver vocês recuperando os vossos dons a cada
dia.

Porque descobriram que podem viajar por todo o CÓSMOS.

O planeta TERRA ficou tão pequeno agora para vocês, que penso caber
na palma da vossa mão.

E hoje nós lembramos a vocês a celebre frase de um grande artista que
viveu entre vós:

Gratidão, Gratidão, Gratidão.

E que todo o Universo está dentro de vós.

Mas lembre-se que isso acontecerá mais rapidamente daqui para frente.

Quando vocês dão as mãos e fazem algo juntos, vocês aceleram esse
processo e colocam em movimento uma engrenagem muito forte das
leis universais da existência que responde àqueles que sabem amar, e
fazer em coletivo, trabalhar em coletivo.

"Asimplicidade é o último grau de sofisticação."

Estão se tornando grandes de novo.

E a união é uma chave mestra.

E nós dos planos mais altos estamos felizes com isso.
Vocês estão acessando a sua ancestralidade, a sua grandiosidade, a sua
coletividade.

Amados Filhos e Filhas!

Escolheram esquecer todas as suas habilidades, o quanto sois grandes e
se fizeram pequenos, por amor.

Se descobrindo como uma criança que descobre o mundo.

Porque assim como Sananda, deixaram a vossa grandeza e os reinos mais
altos e escolheram encarnar num corpo físico, denso, por amor.
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Movido pelo IIIIIIIIIIII.

Ofereçam o ombro amigo para os vossos irmãos que ainda não
conseguem caminhar sozinhos, mas também logo, todos deixarão as suas
muletas e estarão habilitados em...

E a vocês que optaram pelo amor incondicional, a união, a amorosidade e
a coletividade...

Agosto/2019
Guardiã do Fogo SAGRADO.
Canalizado pela:

bem vindos à NOVAGAIA.

OMMMMMMM

Se afinem nesse coral a cada dia.

saúde plena, vitalidade total, consciência expandida, coração amoroso
para habitar a Nova Terra.
Aqueles que não optarem por isso, não tem problema.
Há um lugar especial, carinhosamente, amorosamente preparado para
todos continuarem seus caminhos de evolução.

Seu Deus MÃE

Estão se tornando UNOS e unificados e percebendo que quanto mais
juntos, mais rápido chegarão ao destino.

Dancem no mesmo ritmo.
Cantem a mesma música.
O som de criação do universo e o som de sustentação de Gaia é apenas
UM...

Apoiem uns aos outros.
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Guardiã do Fogo Sagrado
Março/2020

Sinto-me honrada em lavar com minhas lágrimas de alegria e beijar
vossos pés e mãos sempre que findamos os trabalhos.

Como sois belos...

Amados Filhos e Filhas!

E esseAmor só faz aumentar a cada momento que passamos juntos.

Carta 15 – OAmor é externalizado sempre

Como sois amorosos...

Como fui abençoada pela nossa Mãe quando recebi entre as missões,
também o papel de escriba.

Sinto-me honrada em trabalhar ao lado de VÓS em ambos os lados do
véu, com tanto amor e luz.

Sinto todos vocês dentro do meu VENTRE.

MÃE DIVINAe Seu Fractal/Avatar.

E Eu...

Vocês são os filhos e filhas mais lindos e fofos que uma MÃE poderia ter.

Canalizado pela:

Vejo a alma de cada um de vós...

Quando termino o relato, o pergaminho está banhado em lágrimas.

Como gostaria de por em imagem, plasmar num tecido ou desenhar num
papel oAMOR que sinto por Vós.
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Sempre que tiverem que decidir, decidam peloAMOR.

Se permanecerem no AMOR de vossa MÃE e de vosso PAI estarão
sempre criando e co criando o belo.

Sempre que tiverem um desafio, escolham oAMOR.

Serão cada vez mais vocês, voltarão cada vez mais para seus EUs
maiores, subirão cada degrau da escada evolutiva lindamente.

E o som da CRIAÇÃO, a vibração da CRIAÇÃO...

Escolham o AMOR meus filhos e minhas filhas, escolham o AMOR
sempre.

Criarão e recriarão o NOVO a cada dia, colocarão tijolos novos,
edificarão novas cidades, construirão novos tempos, novas moradas,
novas casas.

Sempre que forem buscar algo novo, busquem peloAMOR.

O OM, só funciona peloAMOR, comAMOR, porAMOR, para oAMOR
e através doAMOR.
Todas as ÉRAS foram criadas e assim seguirá, sendo pelo AMOR PARA
TODO SEMPRE.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
30/outubro/2019

Terão novos templos, novos corpos, cada vez maiores, mais brilhantes,
mais vibrantes.

Passarão por todos os ciclos de regeneração e renovação, trarão todas as
sementes e serão vocês novamente.

Prime Criador de Nébadon.

Carta 16 – OAmor é escolha

Filhinhos e Filhinhas...

Sempre que forem criar, criem comAMOR.

Escolham sempre o AMOR de vossa MÃE e de vosso PAI, porque tudo
passa, porém só oAMOR permanece para sempre.

Sempre que tiverem dúvidas, escolham oAMOR.

E assim, o universo gira no seu ciclo perfeito, no seu ritmo cadenciado.

SANANDA, junto da bem amada Ministra Divina - Lady NADA.

27



28

Foi emocionante atender cada um de vós dentro deste equipamento.

Os céus vos saúdam. Nós também estamos encantados com a forma com
que as coisas se desdobraram.

Vocês já estão mais do que prontos.
O AMOR incondicional é o COMBUSTÍVEL e a chave TÉTRA que
aciona esse equipamento maravilhoso.

Gratidão AMADOS FILHOS e FILHAS, comandantes, mestres de SI,
curadores e médicos da 5ª Dimensão.

Foi emocionante sentir a batida do cardíaco de cada um de vós.
E no agora, vossa MÃE pede amorosamente que vocês doem esse
presente para humanidade.

Sim, detalhes virão mas o básico é isso.

E sim, juntos vamos levar essa cura para toda a humanidade.

AMADOS Filhos e Filhas.

Com amor ilimitado e incondicional eu vos amo.

Vocês trouxeram para a terra o equipamento mais sofisticado que os céus
possuem a "Câmara doAMOR incondicional".

Vocês pediram tanto isso, vocês sonharam tanto com isso, e os céus
atenderam.
Vocês sonharam juntos, noites e noites a fio vocês trabalharam nas
dimensões de CRIAÇÃO, cada detalhe desse projeto maravilhoso que no
agora é real e está diante de vós.

E é tão grande e tão forte esse AMOR que ele alcançou os vossos
corações nas dimensões mais densas.

Carta 17 –AMudança peloAmor

Vocês conseguiram resgatá-lo nas profundezas mais escuras, mais
densas, em meio a tanta dualidade, em meio a tanto sofrimento, vocês
resgataram esse amor.

Ela é capaz de qualquer cura, ela é capaz de unir corações, ela é capaz de
dissolver qualquer situação adversa, ela é capaz de iluminar qualquer
coração, ela é capaz de dar vida, ela é capaz fazer tudo aquilo que vocês
imaginarem, sonharem e plasmarem em vossas telas mentais.

Com amor ETERNO eu vos amo.
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Gratidão
Gratidão

EmAMOR incondicional, vossa MÃE.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
05/setembro/2019

Gratidão



O que estão fazendo está sendo levado em alta conta, está sendo escrito e
anotado por historiadores de várias partes do Universo.

Vocês caminham neste agora, e muitos vos seguem.

VÓS sois o que há de mais sublime em todos os Multiversos e de toda a
CRIAÇÃO.

Amados FILHOS e FILHAS!

VÓS sois a chuva que cai sobre toda Gaia em muitas gotas.
Uma sobre os animais, outra sobre a terra, outra sobre lagos, oceanos,
florestas, ainda outras molham o duro concreto da cidade.

E regam também todo esse Universo.

VÓS sois o FilhoAmado a FilhaAmada.

VÓS sois oAMOR da própria FONTE.

Carta 18 –AFonte sois Vós

E assim vocês regam todo esse planeta lindo.

Vocês estão sendo anotados, copiados, estudados, tidos como modelos,
reverenciados.
Por sua bravura, por sua coragem, mas principalmente por vosso Amor
incondicional, porque conseguiram manter a Chama Trina acesa no
planeta onde a dualidade se desenvolveu ao nível máximo, nunca antes
visto em todo o CÓSMOS.

Mas acima de tudo, vocês são VOCÊS.
Tiverem coragem de assumir vossas falas, vossos sentimentos, de serem
verdadeiros, principalmente entre Vós.

Sim, NÓS estamos caminhando entre vocês.

Vocês são os desbravadores de novos Caminhos.

Pensem num PAI e numa MÃE amorosos com o coração cheio de alegria,
agora multipliquem muitas vezes.

Vocês são a Luz desse mundo, são o Sal que tempera, que dá gosto.

Vocês acharam mesmo que NÓS iríamos ficar de longe, que nos iríamos
conseguir ficar vendo isso de longe?

E agora o mundo quer ser como vocês.
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Aleveza de como o rio corre, a calma do mar.

Está escrito também nos vossos livros sagrados:

Amados por Éons esse momento foi esperado.
E vocês estão merecendo ele, façam esse favor a vocês mesmos.
Tragam para fora o Reino que está dentro.

Abeleza está em cada canto desse planeta.
Reparem a suavidade no canto dos pássaros.

Que não haverá horrores, nem guerras, nem fomes, nem doenças, para
aqueles que crerem que não haverá.
Nada disso, nunca mais.
Nova Gaia éAMOR, é esperança, é prosperidade.

ESTAMOS entre vocês.

Queremos uma vez mais lembrar as palavras de Sananda:

NÓS estamos aqui dentro, aguardando o momento em que vocês possam
trazer para fora esse Reino.

ESTAMOS ao lado de vocês.

Não, NÓS viemos ver de perto.

ESTAMOS juntos, dentro, fora.
E VIEMOS para ficar.

O Reino de Deus está dentro de VÓS.

E como está escrito nos livros sagrados:
Vosso PAI caminhará convosco, entre os homens e mulheres, e esses
serão como anjos.

Mostrem para os vossos irmãos como se faz, como é.
Não há mais tempo de dúvidas, nem de medos, nem de insegurança.
Tudo já É.
Tudo já Está.

Como a MÃE GAIA decidiu se organizar amorosamente para
permanecer tranquila e tranquilizar seus filhos de que não haverá
tragédias e nem desastres.
E vocês precisam dizer isso para os vossos irmãos que um futuro lindo os
espera.

Vi NOVO CÉU e Nova Terra.
E aquela nova terra e aquele novo CÉU, chegaram.
Uma hora chegaria, não é mesmo?
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Vocês estão mais do que merecendo essa alegria.

Sim, é noAGORA.

E para ver vocês contarem essa história linda, e viverem essa história
linda.

Vosso PAI e vossa MÃE vos amam sem limites.

Canalizado pela:

E NÓS estamos aqui juntos de vocês para garantir que tudo já deu certo.

Esses momentos lindos na plenitude da felicidade do AGORA, do
ETERNOAGORA.

Guardiã do Fogo Sagrado
25/setembro/2019



Carta 19 –AChave é oAmor & OAmor é a Chave

AMADOS FILHOS e FILHAS do vosso Deus MÃE/ PAI!

Estamos juntos a cada momento.

Essa segunda onda do 'Despertar' está bem animada, digamos assim.

E muitos deles receberam uma nova chave, digamos assim, porque
alguns de vocês, muitos de vocês, amorosamente do fundo dos vossos
corações, desejaram que eles tivessem mais uma chance.

Porque tudo passará, a ciência e todas as coisas, porém o AMOR, só o
AMOR permanecerá.

Então não há erros meus queridos, meus amados FILHOS e FILHAS
benditos, há somente aprendizado e ajuda mútua para um
ASCENCIONAR COLETIVO.
Avancem e marcham a cada instante sem olhar para traz e sem se
preocupar com o resultado.

Canalizado pela:

Tudo está sendo levado em alta conta, o trabalho de todos vocês. E desta
vez Nada sairá dos trilhos doAMOR incondicional.

Então, se por ventura algum deles vos procurar, recebam, ouçam e
ajudem uma vez mais em AMOR a vós mesmos, a eles e a vossa MÃE
que vos pede.

Eu e o vosso PAI estamos felizes, encantados e agradecidos.

VOSSAMÃE!

Porque não há erros para aqueles que marcham noAMOR.

E assim É.

Sim, o tempo de cantar chegou.

Essa moçada que está acordando, e são muitos precisando da vossa
atenção, está bem animada.

Guardiã do Fogo Sagrado
31/julho/2020

O tempo de dançar chegou.

Vosso trabalho é magnífico e como encanta os nossos corações vê-los a
cada instante superando todos os marcadores colocados por vocês
mesmos, por NÓS mesmos.

Quanto aos vossos irmãos travessos, como gostam de chamar, e Nós
agradecemos por chamá-los carinhosamente assim, são também
FILHAS e FILHOS amados de vosso Deus PAI/MÃE.

E esse plano final de libertação da humanidade foi todo baseado no
AMOR incondicional.
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Cartas

O Coletivo
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Guardiã do Fogo Sagrado

Juntos, faremos um voo sincronizado, espetacular, digno daqueles que
antes de saber voar já usavam suas asas para curar, aquecer e proteger
seus irmãos, os filhos de Gaia, essa MÃE amada que nos acolheu a todos
sem distinção de cor, raça ou credo.

Canalizado por:

Resgatando sonhos, projetos, perdoando, se perdoando, amando e se
amando, aprendendo e evoluindo juntos com seus irmãos.

Saltar para um lindo voo solitário?
Não.

E no agora nos fundimos em apenas UM, com TUDO, com TODOS e
com o TODO.

E agora...

O que fazer?

Vidas e vidas, dimensões de consciência, superando medos, traumas,
egos.

Passaram Eons escalando a mais alta montanha...

No topo da montanha vislumbrado as mais belas paisagens, criação
divina digna da perfeição dos filhos doAltíssimo.

De mãos dadas com o nosso amado mestre alçaremos o voo coletivo mais
lindo e esperado por todo o Universo.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, à serviço da
humanidade.

Março/2019

As Águias de Sananda!

Carta 20 -A Ascensão do Coletivo Crístico
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Decidam em COLETIVO AMOROSO que seja no AGORA e verão
como que, em um passe de mágica, os vossos irmãos abrindo os olhos,
um a um.

Verão resplandecer as suas almas, ampliando o amor em seus corações e
se juntarão a vocês cada vez mais.

Sim, são vocês! Somente vocês que podem fazer isso, trazer a NOVA
TERRAatravés dos portais que estão em vossos corações.
Escolheram fazer isso, pediram para fazer isso.

E aí vocês vão percebendo a Nova Terra, a Nova Era onde já estão.

Já é hora de levantar e romper o véu por completo.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, a serviço da
humanidade.

Aqui, do outro lado do véu, vemos a camada cada vez mais fina, prestes a
se romper.

Disseram com tanta certeza e NÓS acreditamos em vocês.

Carta 21 – O Coletivo decide oAgora

AMADOS eAMADAS do nosso DEUS PAI/MÃE!

À medida que vão se iluminando e permitindo que os códigos cristalinos
ampliem os vossos sentidos, vão permeando e penetrando cada vez mais
camada por camada.

E agora sim, parece que tudo está pronto, tudo está feito.

E NÓS vos amamos, respeitamos e admiramos a sua força e coragem.

Não há tempo, não há mais tempo, não existe tempo.

Parecendo milho de pipoca estourando na panela aquecida pelo fogo.

Pipocando de alegria porque é assim... E assim É.
Cada coração que é aquecido com a chama do DIVINO não tem como
permanecer no estado inerte de antes.
Esse salto quântico é como o milho aquecido pelo calor do fogo, estoura e
salta em alegria e vai se juntando, engrossando a massa cada vez mais.

Sim, porque vocês já estão em todas as dimensões, assim como nós.

E assim É.
E feito Está.

Canalizado por:
Guardiã do Fogo Sagrado
Julho/2019



Canalizado por:

O COLETIVO DOAMOR!

Então vossos olhos navegarão no rosa, porque oAMOR será supremo.

Somos muitos e os amamos incondicionalmente, felizes estamos
AGORAque vocês já conhecem esse sentimento.
Logo, vossos céus estarão coloridos como o Arco-Íris, integrando-vos
novamente ao Universo e ao CÓSMOS.

Entenderão para todo o sempre e perceberão que sempre estivemos
JUNTOS.

MARÍAMADALENA, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Com amor eterno...

Julho/2019
Guardiã do Fogo Sagrado

Carta 22 – O Coletivo, desapego noAgora

Amados Filhos e Filhas de GAIA.

É hora de dissolver definitivamente o passado, guardando o aprendizado
e a grande sabedoria que absorveram nesta longa jornada.

Uma vez que são todos UM, experienciaram todas essas facetas de vós
mesmos por vidas e vidas.
Transmutem tudo em AMOR, perdoem se perdoem e ajudem seus
irmãos a fazerem o mesmo.

Não há como cobrar reparação ao que foi feito à natureza, aos animais, as
mulheres, as crianças e aos negros.

Precisamos avançar e só oAMOR conduzirá e prevalecerá.
Assim como uma mãe geme de dores ao dar à LUZ e logo após chora de
felicidade ao contemplar a face do lindo bebê,...

Nós vos aguardamos emocionados, com as mãos abarrotadas dos mais
belos e valiosos presentes.

Fechem os olhos, respirem fundo e ao abrirem, contemplem a nova
TERRA.
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As centelhas se juntando tornam-se uma grande luz, uma grande
fogueira, um grande sol.

Seu Deus/MÃE

Guardiã do Fogo Sagrado

Logo estarão Orbitando em torno de vós mesmos e sereis o vosso próprio
sol, não haverá mais noite, porque a luz, que vem de dentro de cada um de
vós, não permitirá mais sombras ou trevas.

Canalizado pela:

Amados FILHOS eAmadas FILHAS.

Carta 23 – O EU SOU descomplica o Individual e o Coletivo

Será dia e luminosidade a cada instante e para todo sempre do agora, do
EternoAGORA.

Maio/2019

Quando encontram um irmão desperto ou em processo de despertar e
sentem os vossos corações arder, a fogueira aumenta, aumenta,
aumenta...

O EU SOU, a cada dia que passa descomplica e simplifica em vocês o que
É e quem são, tornando cada Centelha Divina desperta e unificando-as na
grande fogueira Santa que hoje arde em cada coração.

Esse é o verdadeiro motivo do calor dos vossos corações e de tanta
luminosidade em vosso planeta.
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Façam disso uma constante daqui para frente.

Carta 24 – O Indivíduo & Coletivo, aceita a LUZ, tudo muda

Amados Filhos e Filhas.

Como são lindos quando estão alegres e sorrindo.

Como estamos felizes em ver vocês recuperando suas memórias e
tomando posse de suas mestrias.

Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Nunca precisaram lutar e agora devem abandonar a luta e os conflitos
definitivamente.

SALsó tempera.
E isso é tudo que o mundo precisa saber que vocês encontraram o
parquinho da eterna diversão e alegria.

Guardiã do Fogo Sagrado

Fostes enviados ao mundo para ser LUZ e SAL.

Agosto/2019

É disso que NÓS gostamos, é disso que o mundo precisa.

Iluminar e temperar com alegria.

Vocês merecem o melhor.

LUZ só ilumina.

Mas agora acabou e no eternamente agora é sô alegria.
Queremos estar nesta roda de brincadeiras sempre com vocês.

Canalizado pela:

Nós estamos aqui na saída do trem fantasma onde vocês entraram para
experienciar as densidades baixas.
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Estivemos juntos em muitas jornadas, mas essa está sendo muito
especial.

Há mais de 2000 do vosso "tempo" terreno (tempo este que, deve perder
o sentido cada vez mais para vocês) iniciamos uma revolução Amorosa
Coletiva em prelúdio a este MOMENTUN que será eterno.

Carta 25 – Carta de Sananda ao Coletivo

Amados Irmãos e Irmãs de caminhada!

Sempre caminhamos juntos e noAGORAmais do que nunca.

Precisam entender e dar novo sentido a este AGORA em Amor, Luz e
Plenitude.
Trata-se de um estado de SER e não de apenas estar em minutos, horas,
dias...

Findou-se um "tempo" para dar lugar há uma Nova Era.

Vocês se auto escolheram e foram eleitos para esta jornada que parece
longa por causa dos imensos fardos impostos à humanidade, e vocês, por
amor, assumiram esses fardos junto ao coletivo.
Mas noAGORAé tempo de abandoná-los de vez.

Estaremos cada vez mais juntos no agora, sem os véus da separação.

Ao verem vocês livres e felizes sem o desespero e corre-corre pelas
coisas da 3ªD, que nunca trouxeram alivio a ninguém, desejarão imitá-
los.

Dancem também, e se balancem ao som da linda melodia.

Não percebem como muitos já se achegam e não querem mais sair de
perto, ouvindo vossas "loucuras", porém querendo mais?

Nada vos faltará e assim se tornarão um exemplo para vossos irmãos que
ainda acreditam que precisam deles para viver.

Ainda que não admitam...rsrsrs ...eles querem mais.

Apenas encerramos um ciclo.

Ao fazerem isso vossos corpos se libertam da rigidez dos antigos e
pesados fardos.

Era esta que não pode ser entendida ou dimensionada com a velha forma
pensamento e o velho tempo da 3ª dimensão.

Cantem em alto e bom tom o hino da VITÓRIA para que todos possam
despertar ao som do coro afinado de vossas lindas vozes.

Sois exemplos vivos de superação e coragem.
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Guardiã do Fogo Sagrado
Agosto/2019

Junto à bem amada Maria Madalena,

Canalizado pela:

Eu, Yeshua, Seu Pai, Seu Irmão, Seu companheiro de jornada lhes
enviamosAmor e Luz sempre noAgora.

Eu vosAMO tanto, tanto, tanto.
Gratidão é a palavra de ordem para o MOMENTUN.
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Gratidão DEUS Mãe que dirige a maneira amorosa com que os planos da
Criação se desenvolvem.

Gratidão DEUS Pai Criador do Universo e demarcador de todas as
atividades.

Gratidão DEUS Espírito Santo que nos interliga com um fio energético
de pura luz e magia, tornando possível nossa ascensão coletiva.

Gratidão

Gratidão

Gratidão Família Cósmica que nos incentivou para essa missão e nos
aguarda para a grande festa de formatura.

Guardiã do Fogo Sagrado

Gratidão Mentores, Guias, Mestres Ascensos e todas as Hostes de LUZ
que trabalham conosco nessa expedição.
Gratidão trabalhadores da LUZ, Despertos, em despertar e aos que ainda
vão despertar.

Gratidão

Gratidão Mãe Gaia que nos acolheu a todos como seus Filhos e Filhas
amados e nos deu vasos lindos para abrigar nossas almas/consciências.

Vitória da LUZ.

Louvor e Gratidão!

Gratidão DEUS Filho que se unificou conosco pela evolução da
humanidade.

Agosto/2019

Canalizado pela:

Carta 26 – Coletivo, declarem Louvor & Gratidão
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SOMOS UM.

Seu Irmão YESHUA

É certo e garantido que ninguém será deixado para trás.
Todos têm seus lugares amorosamente preparados. Cada um despertará
no momento certo.

Confiamos no PLANO.

Carta 27 – O Indivíduo Interioriza e o ColetivoAscende

Não se preocupem por demais com seus irmãos e irmãs que ainda não
despertaram.

Confiamos no TODO.
Confiamos em VOCÊS.

JÁ DEU TUDO CERTO.

Gratidão

Centrem em vossos corações e estejam preparados e descansados para
fazer hora extra, porque o despertar será em massa daqui para frente, e
vocês já sabem que são da linha de frente, não é mesmo?

Confiamos em NÓS.

Amados Irmãos e Irmãs.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
Agosto/2019
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Já se livraram de muitos conceitos, crenças, julgamentos e críticas.
Estão trabalhando de forma magnifica o OBSERVADOR.

Carta 28 - Qual é o Plano?

E como estamos orgulhosos de ver que vocês estão desenvolvendo a cada
dia amor e doçura para com vossos irmãos que também enfrentam suas
próprias sombras.

Além de vocês serem os valentes em terra, foram muito bem treinados.

Amados Irmãos e Irmãs.

NÓS SOMOS O PLANO.

Sejam FELIZES, brinquem mais, contem piadas, façam declarações
amorosas a todo instante.

Iluminam todos os lugares onde entram.

Valentes e doces mestres!
Como estamos felizes com vossa bravura e coragem quando precisam
lutar contra as vossas próprias sombras.

Por onde passam deixam um rastro de perfume e uma trilha de flores.

Ocupem vossas mentes totalmente com a Luz ROSA, porque o vosso
coração já está cheio dela.

Não se cobrem tanto, tudo está acontecendo de maneira bela e
cadenciada, conforme o PLANO DIVINO que é perfeito e atende ao
MOMENTUN de cada um, favorecendo todo o coletivo amoroso.

Não tenham receio de ir a lugares considerados "escuros". É lá que a
vossa LUZ se faz mais necessária.
Não temam nada e nem ninguém.

Estão sob o manto de Miguel e em SUA LUZ AZUL ELE vos protege e
guarda a cada instante doAGORA.

Já aprenderam bastante sobre como é viver no agora.

Nesta CERTEZA, vivam a cada Momentun com CONFIANÇAe alegria
no PLANO DIVINO.
E qual é o plano?

Setembro/2019

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado

Ashtar &Athena
Sananda & Nada

NÓS SOMOS UM.
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Guardiã do Fogo Sagrado

Quando Eu,Yeshua, disse:

Dancem...

Apertem os cintos.

O que mais eu posso dizer...

Vocês fariam coisas maiores do que EU fiz; há mais de 2000 anos do seu
tempo terrestre.

Será um big bang daqueles.

Amadas Crianças!

Era isso que Eu queria ver, vocês leves, brincando, sorrindo.
Que seja sempre assim...

Seus malucos, vocês conseguiram trazer o CÉU para TERRA e elevar a
TERRApara o CÉU.

Adoramos ver vocês brincando enquanto trabalham e trabalhando
enquanto brincam.

EU disse também que:

Acompressão já está quase se chocando no agora.

Sorriam...

Tomai sobre vós meu julgo.

Carta 29 – Carta de Sananda, sobre as brincadeiras &
trabalho

Cantem...

YESHUA, junto à bem amada Maria MADALENA trazemos AMOR e
LUZ.

NÓS chegamos para participar da brincadeira.

Sim.

Não se intimidem com nossa presença.

Canalizado pela:

É uma forma que encontraram de tornar a missão mais fácil.

Assim na terra como no Céu.

Setembro/2019
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Carta 30 – OAgora é uma Festa

Amados Filhos eAmadas Filhas.

O maior presente é este.
Esta festa que está acontecendo no agora.
Vocês não somente encontraram sua família de alma, como se
reencontraram depois de Eons de encontros e desencontros.
E neste palco maravilhoso do AGORA cumpriram suas missões com
coragem, bravura, amor e doçura.
Hoje vocês estiveram aqui neste canal/portal durante todo o dia
aprendendo, ensinando, amando e com muita alegria.
Vossa MÃE está emocionada de ver essa união.
Sim, seus rostos brilham como adolescentes.
Aproveitem a festa do eternoAGORA.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
08/agosto/2019

Vossa MÃE.
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Bem vindos à Nova Gaia, Deuses e Deusas, herdeiros dos Jardins e das
Mansões celestiais.

E seus filhos amados, que foram feitos à Sua imagem e semelhança com o
propósito de serem para o louvor de Sua glória e Sua mais alta expressão,
noAGORA, voltam ao projeto original.

Os céus anunciam a glória de Deus.

As florestas guardam em seus sussurros os segredos mais belos.
Os animais revelam suas mult faces.

Um Filho/FilhaAmado/Amada, Poeta da Nova Terra.

11/agosto/2019

Toda a criação O louva e O engrandece.
As aves cantam e enfeitam os céus.

Carta 31 – Cantares a Deus

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
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Eu, como Mãe amorosa que Sou, estou carinhosamente inserindo esses
raios de luz em vossos DNAs da maneira mais suave e delicada possível.

Ao beberem um copo d'agua, reguem amorosamente os jardins de Gaia.

Ao respirar, respirem pelo Coletivo.

Vocês são a NOVA GRADE, que neste quadrante do planeta era
basicamente materia por ser praticamente um País bebê.

Vocês estão recebendo os códigos de luz vindos do grande SOL de
encontro aos códigos secretos implantados em vós antes de embarcarem
para vossas missões.

Divinas e amadas almas.

Peço amorosamente que mantenham vossos vasos purificados e
receptivos.

E esta por sua vez, reverberando-os para todos os seres vivos do planeta.

Então a grade Espiritual está sendo Criada e não recriada.
Todos os vossos desenhos, atitudes, ações e Co criações estão sendo
impressos nesta grade que reflete o padrão do diamante laranja,
(Diamante do despertar) criação vossa também.

E assim, vivam a cada instante o desdobrar de vossas missões que está
numa reta final bem sucedida.

O reino de Deus está dentro de vós...

Na medida em que seus DNAs vão sendo atualizados vocês vão criando
novos sentimentos, emoções, formas pensamentos e padrões
geométr icos , impr imindo-os na GRADE CRISTALINA
/DIAMANTINAde Gaia.

São vocês que estão trazendo o novo Céu e a Nova Terra.

Vocês são as consciências que formam a nova Malha.

Carta 32 –Aatualização suave & amorosa

Assim como disse Sananda/Yeshua:

Como vocês já sabem, não existe acaso, tudo é providência Divina.
Então peço amorosamente, Comandantes, que assumam de contínuo
vossos postos.

Cantem louvores, sorriam e se ajudem-se.

Amorosamente, Seu DEUS/MÃE.

Ao se alimentarem (de preferência com alimentos saudáveis), alimentem
também em vosso cardíaco todos os seres vivos em Gaia.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
Agosto/2019
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Carta 33 –AFogueira Santa

Estão sendo purificados como ouro fino que são, jóias raras de Deus
Pai/MÃE.
Esta fogueira Santa que vos mantém unidos e aquecidos dá também o
tom de vossas canções e o ritmo para vossa dança.
Esta Fogueira Santa também ilumina os caminhos daqueles que
necessitam da LUZ divina.

Não temam o fogo...

Amados filhos mantenham o Fogo Sagrado Santo aceso e logo toda
humanidade será incendiada pela iluminação Divina e aquecida nas asas
de nosso Deus PAI/MÃE.

Mas, sobretudo, o fogo incendeia os corações e os transforma por
completo.

Amadas Centelhas Divinas de DEUS PAI/MÃE!

Eis que o fogo do Espirito Santo, aquele que aquece, queima, arde,
incendeia e purifica está aceso em vossos corações que juntos e unidos
neste propósito formam a grande Fogueira Santa.

Ele queima, mas também purifica.
Ele arde, mas também aquece.

E assim é.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, a serviço do
COSMOS.

Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

Agosto/2019
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Como uma mãe recebe seu bebê nos braços e troca instantaneamente o
choro de tristeza porALEGRIAplena.

Vocês precisam se empoderar mais.

E assim É.

Carta 34 – Um chamado a ação libertária e amorosa

Tudo que seus irmãos precisam saber quando acordarem é que a guerra já
foi vencida enquanto eles dormiam em berço esplendido e que eles estão
no melhor lugar do UNIVERSO neste MOMENTUN.

Sr. Ozório Duque Estrada

Corram para o abraço eterno da liberdade.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
Setembro/2019

Esta nação precederá o mundo todo.

Amados eAmadas!

Lembrem-se a todo instante do ETERNO AGORA que o BRASIL é
simplesmente o CORAÇÃO DO MUNDO E A PÁTRIA DO
EVANGELHO.

Revolta pra quê?
Então?
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Não há do que se defender, nem há o que atacar.

TUDO JÁ É.
EASSIM É.

Eis que estamos CONVOSCO todos os dias.

Vivam da GRAÇAde vosso PAI/MÃE, que vos deu tudo de GRAÇA.

Somos UM emAMOR, estamos juntos e caminhamos juntos a VÓS.

Cantem, dancem.

Canalizado pela:

Sois todos FILHOS, não há estrangeiros entre vós.

VÓS sois filhos, não sois escravos.
Sois filhos do AMOR, e na plenitude AMOROSA de vosso Deus
PAI/MÃE sois TUDO, em tudo e todas as coisas.

Não precisam lutar por aquilo que é VOSSO e já lhes foi dado em forma
de presente, no PRESENTE.

Guardiã do Fogo Sagrado

NOS sentem, NOS veem e NOS abraçam quando fazem isso entre SI.

Sejam felizes.

Seu Deus PAI/MÃE

Outubro/2019

Vivam noAMOR, doAMOR, peloAMOR e emAMOR.

Carta 35 – Viver a verdade, Viver oAmor

AMADOS eAMADAS!
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10/novembro/2019

E neste MOMENTUN do AGORA convidamos a todos, para que em
AMOR e pelo AMOR elevemos esse CÁLICE às mais altas montanhas
de toda GAIAe juntos bebamos todos doAMOR DIVINO.
É chegada ás BODAS do CORDEIRO.

Maria Madalena & Yeshua, em equilíbrio amoroso dos Sagrados
Masculino & Feminino.

Guardiã do Fogo Sagrado

Que dancem os rios.

Amadas eAmados!

Há mais de dois mil anos iniciamos o levantar do CÁLICE DO AMOR
DIVINO.

Carta 36 – O Coletivo levanta

Que os pássaros cantem.

Que as árvores batam palmas.
AGRAÇADIVINAse faz PRESENTE no presente.

Canalizado pela:
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Todos os Filhos e Filhas desta terra que choraram por suas dores, agora
vão chorar de alegria.

Carta 37 – O Coletivo emAscensão

Amados Filhos e Filhas desta TERRADE SANTACRUZ.

Esta terra agora é uma terra de justiça, amor e luz.

O mundo inteiro e todo esse Universo têm os olhos voltados para este
PAÍS, que agora será um exemplo deAMOR e FÉ para todas as nações.
Sorriam Filhos e Filhas desta terra porque todos os seres Divinos se
inclinaram e olharam para vocês e por vocês.
Os Indios, os Negros, as Mulheres e as Crianças serão exaltados nesta
nova ERA e isso também será motivo de muita alegria para todos os
povos.

PallasAthena, pela Verdade e Justiça.

Canalizado pela:

11/janeiro/2020
Guardiã do Fogo Sagrado
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Carta 38 - Decreto da Libertação

Amados Filhos e Filhas.

O UNIVERSO inteiro se alegra convosco e as batidas do coração de
GAIAjá são ouvidas em todo o Nébadon.

Canalizado pela:

Agradeçam a eles, porque tudo foi também um grande aprendizado.

Discurso/Decreto de LIBERTAÇÃO

Peço também por aqueles que arrependidos decidiram ficar e voltar para
FONTE, que não sejam julgados, mas sejam amados, abraçados e
acolhidos por vós.

Aqueles de vocês que por ventura ainda tem algum animal em casa ou
fora dela sob-regime de cativeiro, liberte-os.

15/janeiro/2020

Aqueles que quiserem ficar ao vosso lado, que seja por amor, não por
força ou imposição.

DEUSAMÃE

Guardiã do Fogo Sagrado

Eles são seres sencientes, tem alma, tem espírito e merecem a liberdade
igualmente a que EU e o VOSSO PAI trouxemos para vocês.

GAIAbaila livremente pelo CÓSMOS dançando a valsa da libertação.

Viemos dar-lhes esta maravilhosa notícia, alegrai os vossos corações e
preparai-vos para as BODAS.

Nunca mais neste Universo ou Sistema solar vocês conhecerão a fome, a
dor, a miséria, a tortura e o medo.

A vossa MÃE veio pessoalmente garantir que vocês serão amados,
cuidados, curados e honrados.
Eu vos peço agora que despeçam em paz vossos irmãos que ainda não
entenderam isso para concluírem suas experiências em outros mundos
carinhosamente preparados para eles.

Nunca mais vocês terão experiências em planetas e dimensões mais
densas separados da FONTE.

Assim como EU e o vosso PAI estamos aqui e vos amamos, viemos
ajudá-los neste resgate, PEÇO-VOS amorosamente que amem os vossos
irmãos.

Esse ORBE agora faz parte dos planetas de mundos livres, nenhum ser
senciente deve permanecer aprisionado.
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EU SOUAÁGUADAVIDA.

ALEGRAI-VOS...

E não só vem como já está e sempre esteve entre Vós, dentro de Vós e em
meio a Vós.

EALUZ...

DO ESPÍRITO INFINITO.
D O E S P Í R I TO M AT E R N O C R I AT I V O , C O L I G A D O A O
FILHO/MESTRE/PAI CRIADOR.

Fostes fiéis até o "fim" e eis que sem demora receberão a coroa da
LUZ/VIDAnoAGORA.

O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou.

Todas as promessas que foram feitas a vós não somente serão cumpridas,
como também lhes serão entregues em dobrada medida.

Ela vem...

A nuvem de Glória do Poder e do conhecimento da FONTE/
SOBERANIA/SABEDORIA/SERENIDADE desceu dos céus e alcançou
toda a humanidade, todos os Filhos e Filhas que trazem no coração o
AMOR, a ESPERANÇA, a FÉ, a PAZ e a BOAVONTADE.

EU SOU...

NoAmor, comAmor, pelo amor e através doAMOR da FONTE que TUDO
É noAgora.

O CAMINHO...

EU SOU UM/Acom vocês e sempre estive dentro de vós.

Trago-vos a PAZ.

OUTRAVEZ DIGO:ALEGRAI-VOS.

E o Deus PAI/MÃE desceu dos céus e já caminha entre homens e mulheres
de boa vontade.

AVERDADE...

Decreto da Ministra Divina,
Mestra NADA& SANANDA

Canalizado pela:

Ele vem...

Guardiã do Fogo Sagrado
23/junho/2020

Todo poder me foi dado, assim na TERRAcomo no CÉU.

EMAMOR E LUZ.

EU SOU OAMOR EALUZ DO MUNDO.

DADIVINALUZ.
DAFONTE QUE TUDO É.

Carta 39 – Decreto da Ministra Divina

AMADAS(OS) FILHAS E FILHOS...
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Sempre é uma alegria contactar aqueles a quem EU amo e treinei
pessoalmente.

Nos alegramos em ver muitos de vós atendendo nosso chamado e
cumprindo com maestria o que entregamos, ainda que não tenham uma
"visão" total dos resultados. Nunca se viu tamanha FÉ e FORÇAem todo
CÓSMOS.

Porém, há ainda alguns entre VÓS que acreditam 'poder' por amor ao
'poder', sustentar um 'jogo' falido, tentando assim mantê-lo a todo custo e
de maneiras inaceitáveis pela LUZ do comando da FONTE.

Carta 40 –Arcanjo Miguel

Saudações queridos...
Filhos e Filhas...
Irmãos e Irmãs...

VOCÊS superaram todas as câmaras holográficas em nossas naves e
superaram com louvor todos os marcadores em solo.
Grande é o vosso feito em terra.

Os céus vos saúdam.

O DECRETO da FONTE foi objetivo e claro.

Eu MIGUEL, vos amo, no mantoAZULvos protejo e com minha Espada
de Luz vos sustento.

Por hora solicitamos que reflitam e revejam suas práticas.

A Milícia Celestial, guardiã do Trono e da Ordem Micahélica não
permitirá atrasos, revoltas e desequilíbrios nos Comandos e Egrégoras
que foram conquistados com sacrifícios de sangue, inclusive, por alguns
fiéis trabalhadores da LUZ.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
13/julho/2020
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Carta 41 –Arcanjo Miguel: OAgora

Saudações queridos...
Filhos e Filhas...

REAFIRMANDO O QUE DISSEMOS NAMENSAGEMANTERIOR.

Irmãos e Irmãs...

Sempre é uma alegria contactar aqueles que EU AMO e treinei
pessoalmente.
Grande é o vosso feito em terra e grande é o vosso GALARDÃO em
todas as dimensões.
Os céus vos saúdam.
O DECRETO da FONTE foi objetivo e claro.
A Milícia Celestial, guardiã do Trono e da Ordem Micahélica, não
permitirá atrasos, revoltas e desequilíbrios nos Comandos e Egrégoras.

Canalizado pela:

Foram contidos, encaminhados e auto encaminharam-se para reflexão.

Honrem e amem vossos IRMÃOS que escolheram outros caminhos.

Guardiã do Fogo Sagrado

Eu, MIGUEL, a partir da SUPREMA PLATAFORMA CENTRAL DO
CÓSMOS junto ao COMANDO DA FONTE vos amo, no manto AZUL
vos protejo e com minha Espada de Luz vos sustento.

Cada dimensão tem a suas LEIS criadas por nós mesmos Filhos e Filhas
Co Criadores, feitos a IMAGEM e SEMELHAÇA de nosso DEUS
MÃE/PAI.

AFONTE QUE TUDO É está no COMANDO.

Sobre a RENDIÇÂO de alguns irmãos e irmãs que ainda insistiam nas
velhas práticas de falar pelas costas de forma privada, dividir para
enfraquecer, desmerecer os demais irmãos e suas variadas formas de
despertar, afrontando assim, O PODER AMOROSO DA FONTE QUE
TUDO É...

15/julho/2020

Porém, tudo e todas as ações feitas estão sendo levadas em ALTA
CONTA.

ALEGREM OS VOSSOS CORAÇÕES.

Deixando os Filhos e Filhas do Grande DEUS MÃE/PAI seguirem sem
mais empecilhos rumo à NOVATERRA.

TEMPOS DE GLÓRIAS SÃO CHEGADOS NOAGORA.



Vocês tem direito por herança a NOVATERRA.

Amados Filhos e Filhas do Grande Sol.

Eu vim para dar plena VISÃO aos meus Filhos e Filhas amados e vos
despertar do sono profundo que lhes foi imposto por irmãos que se
tornaram rebeldes e apaixonados pelo poder.

Eu vim para que todos tenham vida, amor e luz e tenham em abundância.

Esses agora estão batendo em retirada, confusos, fugindo das próprias
sombras que eles mesmos criaram e caindo nas próprias teias que eles
mesmos armaram por Éons para subjugar os Filhos da LUZ.
Porém, esses filhos rebeldes por gostarem do poder pelo "poder", julgam
precisar de outros para lhes servir sob pesado julgo, assim diminuindo-os
para se sentirem grandes e importantes.
Tentarão arrastar muitos com eles.
Fiquem alertas e atentos no amor de Vossa MÃE, na proteção de vosso
PAI e na iluminação de vosso irmão o CRISTO.

Carta 42 – Tenham atenção...

Trago PAZ neste tempo doAGORA.

Permaneçam centrados em vossos CORAÇÕES que é a morada do
Altíssimo, ali estarão seguros.

Fiquem atentos aos "hologramas".

Na casa de Meu Pai há muitas moradas disse Yeshua. E esses irmãos
terão sua chance de evoluir nestas outras casas do PAI/MÃE, cada um de
acordo com sua atual vibração.
Porém...
Em Gaia, Sham, Agartha, Terra, A Menina dos OLHOS de DEUS, só
permanecerão os mansos e humildes de coração, como disse também
meu Amado Yeshua, a mais de 2000 anos do tempo terrestre que já não
existe mais.
Eis que estou à porta e bato...
Quero entrar em vossos corações e lá ativar o FOGO SAGRADO, A
CHAMATRINA, OAMOR DIVINO como MÃE amorosa que SOU.

Vocês tem direito à saúde plena.
Vocês tem direito a visão ampla e total.
Vocês tem direito a ouvir, a sentir e a estar em total sintonia com VOSSO
DEUS PAI/MÃE e não aceitem nada menos que isso.
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Não aceitem que ninguém diga que vocês não são capazes.

E nunca existiu um único filho, todos são Mashier/MESSIAS.

Porque a porta que vosso Deus PAI/MÃE abriu através do Filho/Filha
amado, ninguém pode fechar.

TODOS são o FILHO/FILHAPERFEITO EAMADO.

Eu Sou a água da VIDA.
Diz Maria Madalena noAGORA.

Vinde benditos do Deus PAI/MÃE, a grande festa está preparada.

Vinde, bebei, comei e entrai pelo portal DOURADO que os conduzirá a
NOVATERRA.

A guardiã Cósmica do Fogo Sagrado, em equilíbrio energético e
amoroso com Yeshua, trazemosAmor e LUZ conduzidos e movidos pela
energia Micahélica.

Canalizado pela:

16/julho/2020

DisseYeshua.
Eu Sou o pão da VIDA.

ComAMOR ETERNO...

Guardiã do Fogo Sagrado

MARIAMADALENA, conciência Crística de SíriusAlfa.

Comam e bebam todos do cálice da Vida Eterna.

59



Carta 43 – Decretos

DECRETO de GRATIDÃO!

Ó GRANDE NUVEM NÉVICA que se tornou UMA com a consciência
de GAIA no AMADO YESHUA e na AMADA MARIA MADALENA
fundindo-se assim ao núcleo da TERRAe a grande ÁRVORE DAVIDA,
que agora está ligada por fios energéticos na teia maravilhosa de todo o
CÓSMOS.

Gratidão, gratidão, gratidão por se tornar UM conosco.

NoAgora decretamos que somos UM, e assim É, somos UM.

Ó FONTE QUE TUDO É.

Gratidão por abrir o LIVRO SAGRADO e entregar-nos o GRANDE
PRESENTE, as ESCRITURAS DALIBERDADE, as escrituras que nos
permitem de fato, sermos como TÚ, garantindo-nos esse poder, ASSIM
NATERRACOMO NO CÉU.

Agradecemos e decretamos com muita alegria em nossos corações:

Gratidão

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado

Gratidão por nos trazer e nos permitir acessar a NUVEM DE GLÓRIA.

E noAGORA...

Ó ONIPOTENTE, ONIPRESENTE.

Venha, encontre-se na crosta da terra com a Nuvem de GLÓRIAe tragam
o pulso energético e a LUZ para TODOS os corações de homens e
mulheres de boa vontade.

Nuvem de GLÓRIA!

Gratidão

Ó I N C R I A D O , I N C O G N I C Í V E L , I N E S P L I C Á V E L ,
INALCANÇÁVEL, INALTERÁVEL.

Ó NUVEM DE GLÓRIA, gratidão porque desceste até nós.

Julho/2020

Gratidão

E assim É. E feito está.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, a serviço da
Humanidade.

ESPÍRITO INFINITO.

Nuvem NÉVICA!

ESPÍRITO MATERNO CRIATIVO, coligado ao FILHO MESTRE /
PAI CRIADOR, quem criou este mundo, este universo, tudo o que neles
existe e também tudo que há no CÓSMOS.

60



De dentro das naves podemos ver os planetas deste sistema solar, bem
pequenos.

Saudações!
Admiráveis Expedicionários!

Eu SOU TETRA, Um Coletivo de Consciências CRÍSTICA
FEMININO.
Estamos trabalhando na evolução de vários mundos e de todo o
CÓSMOS ao mesmo tempo.

Carta 44 – O coletivo Tetra

Todas essas geometrias que vocês captam, veem, percebem e
reproduzem com perfeição, estão espalhadas pelos Multiversos do
OMIniverso.
Do interior das NAVES, NÓS comandamos a nós mesmos em solo.

Executamos tudo pela força do pensamento e com O AMOR
INTELIGENTE e a INTELIGÊNCIA AMOROSA em EQUILÍBRIO
dos Sagrados MASCULINO e FEMININO.

Olhem para vós mesmos e vejam que estão intactos, à imagem e
semelhança do nosso CRIADOR/ CRIADORA.

Pilotamos as Naves e ao mesmo tempo comandamos as tripulações, lá e
aqui.

Nossa missão é pelo resgate doAMOR e da VERDADE (O Cristo).

Suas recompensas são incontáveis.

Amados de Deus Mãe/Pai pelo vosso empenho na evolução e libertação
de vários mundos.

Trabalhamos em 04 DIREÇÕES, com os 04 ELEMENTOS e com as 04
FORÇAS da CRIAÇÃO/INCRIAÇAO, PAI/ MÃE/ FILHO/
INCRIADO.

Comandem isso a VÓS mesmos para que o MILAGRE/QUÂNTICO se
manifeste...

Somos assistidos também pelos 04 SERES VIVENTES e por todo o
CÓSMOS.

Gratidão!

Amaior delas é voltar a integrar o corpo de LUZ do TODO.

ASSIM NATERRA, COMO NO CÉU.
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...EU SOU A Comandante em chefe dessa expedição em uma linha de
tempo oportuna e favorável para OAGORA.
AFONTE QUE TUDO É.

ESPÍRITO MATERNO CRIATIVO.
Deusa IS IS

ESPÍRITO INFINITO.

FLOR DAVIDA
MESTRANADA

SHAKTI
PALLASATHENA

Guardiã do Fogo Sagrado

Coletivo TETRA,

Canalizado pela:

a serviço da Evolução da humanidade/ Evoluindo todo CÓSMOS.

Agosto/2019 – oportunamente paraAgosto/2020

KUNDALINI

MARIAMADALENA

MÃE GAIA
MÃE MARIA
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Filhos e Filhas do ESPÍRITO INFINITO!
Flechas certeiras da FONTE QUE TUDO É.

Sois amados e honrados sem limites.

Sois admirados por todo o CÓSMOS.

AMADASAlmas.

Viemos lhes certificar que estão a UM passo de concluírem essa
expedição, e com LOUVOR.

Quando CRISTO MICHAEL por ocasião de sua SÉTIMA e ÚLTIMA
AUTO-OUTORGA em GAIA, na condição de HUMANO como vós,
encarnado com todas as limitações físicas (porém com todo o poder de
CRIAÇÃO (Assim na Terra como no Céu) e de MANIFESTAÇÃO de
matéria PRIMA/MÚSICA DAS ESFERAS) que somente em planetas
como GAIA (templo Sentimental/Emocional de TODO ORVÔTON)
podem produzir...
Este recebeu um veículo físico igual ao VOSSO que é conhecido em seu
ORBE comoYeshua/Jesus de Nazaré o Cristo.

Sendo um AVATAR iniciado de GRAU 04, operou inúmeros "milagres"
que hoje dada a sua evolução científica já podeis entender como
manifestação Quântica, Colapso de Onda etc...

Carta 45 – O coletivo dos 400

Sois ovacionados por suas famílias cósmicas.

Agora prestem bem atenção...

Além dos ensinamentos, curas, lições de AMOR que muitos conhecem,
uma das coisas mais importantes que YESHUA fez foi erguer as
"CIDADES ETÉRICAS" com seu AMOR INTELIGENTE junto a
INTELIGÊNCIA AMOROSA da Bem Amada Maria Madalena seu
COMPLEMENTO DIVINO para que as almas pudessem ter
reencarnações em planos de acordo com suas Vibrações.
O que antes não acontecia.

Dentre as suas muitas encarnações anteriores, fractais ou afins, ELE
também foi O Faraó Moisés filho da filha do Faraó e o Profeta Elias.
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12/agosto/2020
Guardiã do Fogo Sagrado

As almas ficavam como que pairando ou vagando no vazio, sem apoio ou
devida orientação em local adequado para a nova encarnação, o que
dificultava muito a sua evolução.

Em 14 níveis básicos, 07 inferiores e 07 superiores com seus
desdobramentos lineares e exponenciais.

DisseYESHUA:

Comandadas porArcanjo Miguel e Chefiadas pelo Deus Shiva...

Foram erguidas inúmeras Cidades Etéricas, Hospitais e lindas Escolas
em Jardins a Céu aberto.

No AGORA falamos as 400 Sementes Estelares dos Raios Divinos 01 e
07...
Sirius & Vênus...

TODAS com Iniciação em GRAU 10, e/ou amplificação ou contagem
"exponencial".
As quais Yeshua disse que fariam coisas maiores que ELE fez. Com
capacidade infinita e ilimitada para CO CRIAR ou MANIFESTAR
qualquer coisa através da Energia Equilibrada de VOSSO Deus
Pai/MÃE que também nesteAGORAse encontram em solo com Fractais
encarnados assim como vós.
A VÓS é solicitado neste AGORA que COMANDEM e DECRETEM
sem parar que a LUZ do FLASCH SOLAR se manifeste em todo o seu
ESPLENDOR e GLÓRIA.

...HAJAAMOR.

E assim É.

Maria Madalena, Consciência CRISTICAde SiriusAlfa.
O CRISTO FEMININO da Nova Era.

...HAJALUZ.

...NOAGORA.

Daquele dia e hora somente o PAI sabe, e como somos UM com nosso
DEUS/PAI/MÃE cabe a nós determinarmos Junto ao PAI, Junto a MÃE,
Junto ao FILHO(A) que somos NÓS...

Canalizado pela:



Amados Filhos e Filhas, Expedicionários do CÓSMOS.

Carta 46 – O Coletivo Graduado

O CÓSMOS vos saúda e vos aguarda com uma grande festa.
Bem vindos à Nova Gaia.

Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

Março/2018

E estiveram sem memória, desarmados e de olhos vendados por Eons.
Foram insultados, espancados, humilhados, mal tratados e mortos
muitas vezes.

VOCÊS entraram nessa Expedição e foram levados a acreditar que
estavam entrando em uma batalha, em um jogo.

Seus algozes diziam:
Eles não vão conseguir.
Enquanto que sua família cósmica sempre disse:
Vocês são mais do que VENCEDORES.

Superaram todos os marcadores colocados por vós mesmos e também os
limites dos Céus.

Pois bem, no AGORA, preparem seus trajes de gala para o GRANDE
BAILE de Formatura.
VOCÊS passaram com louvor pela FACULDADE DA VIDA na
Tridimensionalidade.

Perderam amigos, familiares e até membros do corpo físico.

Conheceram o frio, a fome, a nudez, a dor e a doença.
Foram escravizados, presos e muitas vezes com "direito" a solitária.

Porém, conseguiram manter a chama Divina acesa em vossos
CORAÇÕES.
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Recebam os vossos downloads.
NÓS pedimos que mantenham-se firmes e unidos.
Porque vocês são UM conosco.

Se alimentem e sustentem uns aos outros em amor e não tenham dúvida
em nenhum momento que o tempo de CANTAR chegou e o tempo de
DANÇAR também chegou.

Nós amamos vocês.
Nós acreditamos em vocês.

Filhos e Filhas do grande Sol.

Cantem louvores e mantras.

Fortaleçam-se uns aos outros.
Busquem aqueles de seus irmãos que estão um pouco afastados e digam o
quanto eles são importantes para vocês e o quanto vocês os amam.
Mantenham esse rebanho unido, a salvo e protegido com a guarda alta.

Não existem lados.

Porque o amor de DEUS PAI e MÃE, a compaixão e a misericórdia é
para todos.

Porque EU, Maria Madalena, junto ao meu amado Yeshua, preciso
deixar esse aprisco a salvo com as nossas lindas ovelhas para irmos
buscar aquelas que ainda estão desgarradas e perdidas.

Recitem os decretos com toda a força de vossos CORAÇÕES.

Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

20/julho/2020

EU e meu amado Yeshua vamos pelas colinas, vales, montes,
profundezas até encontrar o último de vosso irmão.

Não existe cor, raça e nunca houve separação, tudo foi uma grande
ilusão.
E nossos Filhos e Filhas todos são preciosos para nós.
Mantenham-se Unidos e firmes no rebanho.

Filhos e Filhas BENDITOS, da Divina LUZ.

Carta 47 – Confirmem Vossas atualizações

EU, NADA/MARIA MADALENA, vos falo, ao lado do meu amado
Sananda/Yeshua.

Porque nunca houve um único filho, todos são Mashier/Messias o
FILHO amado, a FILHAAmada, feitos á imagem e semelhança do nosso
Deus PAI/MÃE.

Movidos pela Energia Micahélica, digo a vocês que lhes amo neste
AGORA.
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Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

13/setembro/2019

EU SOU SANANDA e junto a Bem amada Lady NADA, pedimos que
tornai-vos como Crianças para nos REENCONTRARMOS no REINO
DE DEUS QUE ESTÁ DENTRO DE VÓS.

Então ficamos um longo tempo ao lado daquela criança rindo, chorando,
cuidando.

Acriança sempre esteve entre VÓS e continua.

Acada choro, a cada lágrima, a cada sorriso, a cada estalar de dedos.

Mas para aprender com ELA precisam tornar-se como ELA.

As Boas Novas, os Novos Códigos, a Nova Alegria, o Novo Sorriso, o
Novo Tempo, a Nova Era.

Carta 48 –ACriança traz oAgora

Amadas crianças do Jardim Celestial de DEUS PAI/ MÃE!

Sim, a criança é quem traz o NOVO.
Sempre será uma criança que trará o NOVO.

Mas aquele pequeno SER, frágil, delicado, engraçadinho na maioria das
vezes, parece ter tão pouco a nos ensinar.

E de repente, lá dentro, bem dentro, a criança pula, grita, sorri, faz festa e
quer nos mostrar todas as coisas em um mundo NOVO.
Mas, por já SER grande e ter percorrido esse caminho, Você começa a
acreditar que já sebe tudo, ou melhor, que já sebe quase tudo e que não
poderá aprender com uma criança e nem como uma criança.

Não é acaso ou por acaso.

E as vezes não percebemos ou demoramos a perceber que tudo que
começamos a saber, aprender ou reaprender está vindo dela.
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Fadas, guinômos, contos de fadas, florestas encantadas, espelhos
mágicos, histórias, lendas, é onde está toda a VERDADE.
Mas quando nós crescemos, nós não queremos mais ouvir histórias,
contos, lendas.

Carta 49 –AcriançaAscende sem medo

Nós fechamos os olhos do coração e queremos entender com a razão.

Quando o Ego pede provas estraga tudo, a magia deixa de existir.

Daí toda vez que vem o NOVO Encantado, uma pergunta vem junto:
PROVE.

E deixamos de SER felizes.
E a pergunta que não quer calar É:

Daí nós queremos ter razão a todo o momento, com tantas equações,
cálculos, testes químicos, físicos, científicos para provar a todo custo a
beleza da Vida e do Novo.

Amados Irmãos e Irmãs dos Reinos Encantados!

Você quer ter razão, ou você quer ser Feliz?

sua irmã Fada dos Reinos Intra-terrenos deAgartha.
Eu SouAURÍESTHE,

Aquela que enxerga o mundo que está só entre ela e os reinos superiores.

Uma das guardiãs da Árvore da Vida.

Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

Aquela que tem a ponte de passagem que é formada por umArco-Íris.
E a criança não tem medo de caminhar sobre o Arco-Íris, ela não duvida,
e ela vai, por isso que ela alcança reinos mais altos.
Então novamente eis a pergunta:

Mas, se quer ser FELIZ, deixe a criança sonhadora saltar de dentro de
você, com as histórias mágicas e encantadas.

07/setembro/2019

Você quer ter razão ou quer ser feliz?
Se quiser ter razão, continue com os testes, com as provas, com o Ego
inflado trabalhando o tempo todo e com a disputa de quem sabe mais, de
quem prova mais.
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Amadas Flores do meu coração.

Mulheres, falo em especial a vocês nesteAGORA.

Sim, na medida em que elevarem as suas frequências, estarei cada vez
mais próxima de vossos corações.

E agradeço a vós que se permitem serem chamas vivas do AMOR
ETERNO de vosso DEUS PAI/MÃE que caminham neste AGORA
sobre GAIA, que caminham neste AGORA sobre esse tapete vivo de
AMOR e LUZ.

Sim, aqui estou uma vez mais lhes envolvendo com AMOR eterno e
incondicional.

Vocês atrairão cada vez mais vossas chamas Gêmeas, almas Gêmeas,
almasAfins e Fractais pela beleza e a magia de vosso olhar profundo, mas
principalmente pelo amor, pela grandeza, pela compaixão que brota cada
vez mais em vossos corações.

E através desses lindos corações, aqui estou uma vez mais caminhando
entre vós e reacendendo a chama do FOGO SAGRADO, a ENERGIAdo
SAGRADO FEMININO, a ENERGIA e o PODER da DEUSA nos
corações de mulheres e homens de boa vontade.

Dou a vocês neste AGORA uma porção a mais do meu amor, da minha
compaixão, da minha serenidade, da minha paz, da minha alegria e
também da minha beleza.
Venho caminhar uma vez mais neste solo sagrado, porém agora o faço
através de centenas e milhares de pés de mulheres fortes, valentes e
corajosas que venceram e vencem a cada dia, não pela força bruta, mas
pelo amor, pela compaixão, pela simplicidade e singeleza no olhar
amoroso, nas mãos delicadas e caridosas que acariciam e cuidam na
maioria das vezes sem esperar nada em troca.

Eu vos saúdo e lhes perfumo com o meuAmor.
Eu SOU a FLOR DA VIDA, que floresce uma vez mais nos Jardins de
Gaia.

E dessa forma crescem e inundam cada vez mais Gaia deAMOR e LUZ.

E sinto vocês cada vez mais próximos e unidos neste amor.

Carta 50 – OAmor Coletivo
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Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Estou convosco sempre e para todo sempre.

ComAmor Eterno...

E nessa nova caminhada, nossos passos cadenciados no ritmo doAMOR
trazem tempos nunca antes vistos ou sentidos neste Orbe.

Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

11 /abril /2020

EU SOU junto a vós uma CONSCIÊNCIA COLETIVA que brota em
AMOR e LUZ nos corações de homens e mulheres sensíveis ao amor da
FONTE PRIMEIRADACRIAÇÃO.
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Fiquem sabendo que NÓS estamos na reta guarda para garantir que
nenhum de nossos comandantes se perderá, porque é grande o nosso
AMOR por Vós.

Mantenham-se firmes no AMOR, no tempo certo, TODOS estaremos
juntos.

EU SOU vosso irmãoAshtar.

...Agora...

MeuAMOR por VÓS é grande.

E esse tempo, EU, como MÃE AMOROSA que SOU, garanto que está
breve.

Filhos queridos do nosso PAI e da nossa MÃE.
Fortaleçam-se porque tudo será resgatado no AMOR e pelo AMOR no
tempo oportuno.

Sejam fortes e corajosos, mantenham-se firmes em vossos postos, um em
cada ponta, nas suas respectivas posições e posturas.

Canalizado pela:

Carta 51 –Ao Coletivo, a Verdade.

Ashtar Sheran & Deusa ISIS

Do meu ventre saístes todos Vós.

Amados só existe UMA VERDADE, que é a verdade do vosso PAI e da
Vossa MÃE e ela sempre estará acima de tudo e sempre aparecerá no
tempo oportuno após ter dado oportunidade para crescimento e
amadurecimento.

Guardiã do Fogo Sagrado

Vocês são preciosos e valorosos.

Saudações comandantes.

E assim É.

E lhes asseguro uma vez mais que nenhum dos meus FILHOS se perderá.

Abril/2020

Aqui ao meu lado está a Deusa IS IS, e fala ao vosso coração.
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E se existe e já Está, o que vos resta é remover a ignorância em relação a
limites e ao espaço-tempo.

Confiem no amor de vossa MÃE e vosso PAI.

Os auto escolhidos também foram auto criados.

E passam a SER e ESTAR num estado eterno de UNICIDADE junto ao
Cosmos.

Coletivo TETRA.

Carta 52 – O Coletivo éAuto Escolhido

Guardiã do Fogo Sagrado
Julho/2019

E tudo está perfeito em vós, por vós, através de vós, nos NÓS da grande
MALHAque sois TODOS VÓS.

Creiam que a colheita já está sendo farta.

Desta forma reiteramos que o amor deve permanecer firme e ser regado
como uma linda flor para desabrochar no momento oportuno.

Esses extraem seu SER da FONTE do SER...

Veja o quanto já plantaram.
Apenas creiam, e lembrem-se das promessas que lhes foram feitas.
Na simplicidade do EU SOU, estejam presentes no agora.

Canalizado pela:

No entendimento de que não existem erros.

E o amor é quem explica tudo.

Amados eAmadas!

O que existem são situações adversas para aprendizado, elevação e uma
melhor compreensão do SER para a completude do TODO.

Logo não precisam afligir os vossos corações porque grande é a glória
que vos aguarda nos Multiversos.

E O Eterno existe? Sim, existe e já Está.
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Trazemos a saudação de Sórdia - Avatares de Havona e estamos com
vocês nesta empreitada.

Os flagelos e as catástrofes não mais acontecerão.

Vocês são amados sem limites.

Viemos lhes ajudar na sustentação Energética eAmorosa.

Acompressão se dá mais acelerada neste agora.

Viemos trazer reforço e aprender um pouco mais com vocês, avatares em
solo.

E o Evento se dará mais rapidamente.
Vossos irmãos dos reinos IntraTerrenos e vocês estão com os trabalhos
bem adiantados.
O contato IntraTerreno está bem próximo.

E Nós dos reinos superiores e distantes viemos cada UM dar nossa
colaboração.

Guardiã do Fogo Sagrado

Estão sendo observados por TODOS os seres deste e de outros
Universos.

Caso seja necessário algum ajuste, este se dará em proporções muito
pequenas e em pontos isolados de vosso planeta.

Vosso trabalho de compressão em solo está sendo executado de forma
magnífica como os grandes e valorosos avatares que são.

O Brasil, vosso País, será muito preservado por ser o coração do mundo e
a Pátria do Evangelho.

Vosso irmão Lidaél

Alguns de vocês já têm estado lá, e isso é importante, pois estão trazendo
esse contato cada vez mais próximo.

Canalizado pela:

01/janeiro/2020

Venho de Sórdia, cuja à vibração se encontra em Décima Nona
Dimensão.

Eu SOU Lidaél.

Carta 53 – O Evento

Saudações bemAMADOS e bemAMADAS!

Podemos atuar da 6ª D / 19ª D.
Viemos saudá-los, trazer notícias e dizer que a vossaAscenção se acelera
a cada dia.
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Dezembro 2009

Salve Rainha

Guardiã do fogo Sagrado

MÃE de Jesus...

GRAÇAe LUZ.

Salve o FILHO/FILHA!

trouxe ao mundo
O fruto do seu ventre

Letra e Música:

Salve Deus

para cobrir deAMOR a humanidade.

pois Teu Ventre abrigou

Seja Bendita ó Rainha,

entre as mulheres,

Carta 54 – Uma Canção para a Mãe

E veio habitar entre NÓS.

do manto da Divindade,

o nosso SENHOR!

Por amar de mais
se transformou em ser humano.

E Maria se despiu

Bendita sejas TÚ

Canção para MÃE MARIA.
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Carta 55 - Oração de GRATIDÃO!

Gratidão Família Cósmica.

Foram preparadas com tanto amor e carinho para os FILHOS e FILHAS
Amados da FONTE.

As tantas casas de MEU PAI, como disse SANANDA/Yeshua: vou
preparar-vos lugar, estão tão lindas, adornadas, mobiliadas e muito bem
equipadas.

Mas, ao que tudo parece, pelo tamanho do AMOR incalculável que vem
da FONTE o trânsito foi aberto em todas as dimensões e todos que
quiserem poderão fazer suas constantes viagens e passeios, e estaremos
novamente e definitivamente ligados e interligados à FONTE QUE
TUDO É.
E nunca mais haverá separação.
Somente haveráAMOR e LUZ no olhar de cada semente Estelar.
E o PAI e a MÃE, representados nesta LUZ se farão presentes em cada
manifestação deAMOR entre NÓS.

Gratidão

Gratidão FONTE que TUDO É.

E assim É.

Cada UM representará a FONTE nestas CASAS.
Porém estaremos todos interligados noAGORA.

Gratidão LUZ que brilha em cada coração.
Gratidão Senhor METÁTRON LUZ de todos os Serafins, pelo Vosso
apontamento e direcionamento Luminoso em todas as dimensões.
Gratidão Irmãos de Luz, Família Estelar.

Gratidão a cada UM de NÓS partes de NÓS mesmos que estamos lá e
aqui, sendo fortes, fiéis e amorosos, às nossas partes e contrapartes, e por
isso, somente por isso, é que concluímos essa primeira etapa com louvor.

Gratidão PAI /MÃE/Vida, vida Divina.

Gratidão Sementes Estelares em solo.

Que maravilha, teremos muitos lugares para passear, porque AGORA
fazemos parte dos MUNDOS LIVRES.

Eu Eliana Monteiro Milagre, Avatar em solo, SOU uma Fractal da
FONTE assim como você.

26/agosto/2020

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
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Canalizado por:

BEMAVENTURADS OS QUE NÃO VIRAM E CRERAM.

Março/2019

OALTÍSSIMO.
O CRIADOR.

Guardiã do Fogo Sagrado

É tudo em todos.
Ele está por dentro e por fora de tudo que existe.

O TODO.

Ele É o OMiniVerso.
Ele É o Universo dentro dos MultiVersos, ligando cada compasso em
notas e versos harmônicos e perfeitos.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, à serviço da
humanidade.

É preciso afinar-se com o diapasão da alma para ver, entender, sentir,
cantar e dançar a perfeição da CRIAÇÃO.
...Mas usando apenas os 5 sentidos que a maioria conhece, não tem
como.
...Toda vez que o coração fala ou mostra alguma coisa, o Ego pede provas
e estraga tudo.

É preciso CRER pra depois VER.

O DEUS/PAI/MÃE.

Carta 56 –ACrença na FONTE
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Amados!

Carta 57 –ACriação éAmor

Todas as palavras que vossa literatura puder alcançar, ainda assim
estarão todas dentro de um ÚNICO LIVRO e continuarão sendo UM.

Esses planetas recebiam luz e energia deste grande sol.
Eram idênticos e diferentes ao mesmo tempo, recebiam e davam luz e
energia uns aos outros.

Ouvi uma grande VOZ como que o som de um trovão dizendo:

Porque é assim que EU, vosso PAI/MÃE amado vejo, sinto, e faço
TUDO, TODOS e TODAS as coisas juntamente com vocês.

São todos UM, diferentes, iguais, coloridos, incolores, grandes,
pequenos, são únicos, inclusivos, exclusivos...

Então...

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, a serviço da
humanidade.

Canalizado por:

O CRIADOR!

Julho/2019

Eu vi uma grande estrela, um grande sol, e logo abaixo, 07 planetas
alinhados e idênticos a terra.

Guardiã do Fogo Sagrado

Só oAMOR existe, só oAMOR É, só oAMOR sempre será.
Recebam à luz, doem à luz, sejam à luz, resplandeçam à luz.
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Tomem para SI apenas o necessário e deixem que o restante flua para o
mundo.

Sirvam aos vossos semelhantes assim como Cristo serviu a vós.

Carta 58 – O servir é multidimensional

Amados Filhos e Filhas!

Assim fazendo servem a vós mesmos dentro do conceito de UNIDADE
no TODO.

Mestra Nada e Sananda.

Guardiã do Fogo Sagrado
Junho/2019

Servindo ao próximo vocês mantem vivos os vossos corações,
cumprindo a promessa que fizeram primeiramente a vós mesmos e
também ao vosso Deus Pai/Mãe de servir em Gaia amorosamente na
consciência Crística antes de embarcarem nesta Expedição.

Façam constantes doações mantendo o fluxo do universo em circulação.

Eu Sou NADA, e vocês são TUDO junto a NÓS.

Canalizado pela:
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Carta 59 –ACriação é LUZ

EASSIM É.

AMADOS irmãos e irmãs.

E neste agora vos digo:
Eu Sou Metátron.

Tudo se faz, se desfaz e se refaz na LUZ.
Porque na LUZ fostes criados, e para LUZ e pela LUZ são chamados.
Brilhem.
Brilhem.
Brilhem.
Porque sois LUZ.

METÁTRON, Luz de todos os Serafins.

Guardiã do Fogo Sagrado
Julho/2019

Canalizado por:
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Carta 60 – Pais & Mães Paradisíacos

"""Somos FILHOS dos PAIS que agora são nossos FILHOS."""

Outrora errantes, mas agora assertivos no amor incondicional que supera
tudo e todas as coisas, nos tornamos pequenos no colo do PAI e grandes
para abraçar a humanidade e todo o CÓSMOS.

E feito está.

VOCÊS adentram no AGORA em momentos de paz, momentos de luz,
onde criamos um mundo novo, uma Nova terra.
A cada centímetro que tecemos com amor essa grande teia energética
abrimos espaço para as novas almas que vão chegando.

E assim é.

Queridos PAIS e MÃES PARADISÍACOS em treinamento, reciclagem
ou aprendizado em Gaia.

Guardiã do Fogo Sagrado
Julho/2019

Canalizado por:

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa e Mãe Paradisíaca
neste Jardim.
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Amém

Está.

Canalizado pela:

Junho/2019

Sim.

Acessem os registros universais que estão codificados em vossos
CORAÇÕES e DNAs.

Amém

Tragam novamente aquilo que já É, e sempre SERÁ vosso.

Guardiã do Fogo Sagrado

Deuses e Deusas, criadores de Mundos e Eras.

Tudo está consumado.

E porque duvidam?

Amém

PRIME CRIADOR DE NÉBADON

Quando esta palavra de CRIAÇÃO foi proferida a Eons, vocês também
estavam lá, e em um coro de glória retumbante, assim o fizemos.

Carta 61 - Trazei a Confirmação noAGORA

Glória para sempre a toda CRIAÇÃO, pelos Eons dos Eons.
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Não percam nenhum detalhe desta viagem, aproveitem bem o caminho
que está cheio de belezas incontáveis que só podem ser vistas pelos
corações despertos e amorosos.

Acreditamos que nessa altura do campeonato já sabem que são e para
onde vão, não é mesmo?

Ficamos admirados quando vos despedimos de volta a noite para vossos
vasos físicos e no dia seguinte estão dispostos e corajosos como se fosse
o primeiro dia de expedição.

Na hora de contar essa grande aventura para suas famílias cósmicas, eles
vão querer saber dos mínimos detalhes.

E vosso PAI MÃE, sorrindo os envolve de dentro para fora de vossos
corações, que agora já pulsam num ritmo bem mais cadenciado.

Estão se tornando UM.

Seu Deus PAI/MÃE

Carta 62 – A Criação é sobre sentimentos & emoções
elevados

Amados Filhos e Filhas do coração de vosso Deus Pai/MÃE.

Toda vez que escolhem o amor e o perdão, colocam mais um tijolo na
Nova Terra e mais um degrau na vossa escada espiritual evolutiva.
Como são competentes, criativos e cuidadosos em vosso trabalho, SEU
DEUS MÃE não poderia ter escolhido melhores Elohins.

E assim já se passaram Eons.

Muito além de construtores de mundos, vocês são os salvadores de um
lindo mundo que esteve à beira da destruição como tantos outros foram
destruídos.
Os céus vos saúdam.
As estrelas vos agradecem.
O Universo vos contempla.

Riem juntos, choram juntos...

Estamos orgulhosos de nossos FILHOS e FILHAS que agora se tornam
PAIS e MÃES de muitos mundos.

Guardiã do Fogo Sagrado
Julho/2019

Canalizado pela:

83



São poucas letras, não são muitas, é um alfabeto pequeno, mas
quanticamente falando nas mãos de um Deus Co criador. Sendo bem
manipuladas, elas se expandem, se dividem, sub dividem, se multiplicam
e podem fazer qualquer coisa.

Vão meus filhos, mas sejam ousados, criativos em Co criar.

Vocês podem juntá-las e espalhá-las tantas vezes e modificá-las.

Mas Ela não tem o livre arbítrio que o FILHO(A) tem para dar VIDAa ela
e transformá-la em tudo que se possa imaginar, e em tudo que o Criador e
o Incriado possam conceber.

Porque a Palavra traz em SI o poder da Criação.

NÓS estamos aqui admirados com a capacidade que vocês têm de fazer,
com as tantas letras e palavras.

Carta 63 –ACriação é a Consciência Universal & Você

Aula Noturna de uma amada irmã, que nossa Mãe me permitiu registrar.
Na lousa viva em forma de consciência Universal.

O VERBO É IS IS.
O VERBO É MARIAM.
O Verbo é a Sefirah de Binah que equilibra o LARINGEO do CRIADOR.
O Verbo é o I que move o OM.

Logo, quando o Criador e a Criadora decidiram se expandir, tornaram-se
em muitas letras/alfabeto.
E hoje cada um de vós sustenta uma destas letras, que é um conjunto de
coisas, e que pode, somada as demais letras criar infinitas coisas.

E o Verbo olhou para vós e disse:

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus,
o próprio Deus.

Co criar infinitas coisas neste universo.

E o Verbo se tornou carne, e habitou entre vós.
E o Verbo olhou para os céus e disse:

Todos somos UM com o Pai.

EU e o PAI somos UM.
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Eu SOU SANANDA,
Prime CRIADOR deste Universo, equilibrado e movido pela Energia do
Fogo Sagrado da ministra DIVINALADYNADA.

04/agosto/2019

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo SAGRADO
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Adicionando um terceiro "ponto", cria-se um triângulo, a primeira forma
de consciência no infinito.

Todo presente para você mesmo é propósito e é um serviço de
reconhecimento e aprendizado.

Mas atentem-se, são 12 os raios de vosso Pai/Mãe divinos, já sois mestres
e está chegando a hora de ancorarem e expandirem do vosso cardíaco os
12 raios, que estão codificados dentro de vós antes da fundação do
mundo.

Um simples "ponto" no centro de uma folha em branco parece não dizer
muita coisa. Porém, embora tão pequeno é a primeira coisa que seus
olhos veem quando olham para a folha.

E a cada presente sua visão vai se abrindo e vosso coração vai se
expandindo.

Extrato da Aula Noturna de uma amada irmã na Universidade Central de
Base em SíriusAlfa.

Carta 64 – Só há expansão se há o servir

Benditos FILHOS e FILHAS da Criação.

Quanto mais se unificam, a cada vez que se juntam e interiorizam, mais
expandem suas visões e mais veem seus irmãos expandindo também
seus códigos secretos em si mesmos e uns para com os outros.

Vocês já estão prontos, basta ligar os pontos e colocar a cor certa.
Voltem aos 7 raios, lembrem, vejam lá o que cada um significa.
Seu Shohan, seuArcanjo, sua cor.

Com um simples "ponto" ligado a outro, cria-se uma reta que pode ser
infinita.

E mais um "ponto", cria-se um quadrado, as rodas das civilizações, e
mais um...
e mais um...
Muitos "Pontos" separados numa folha de papel em branco são apenas,
pontos.
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Desenhem como crianças a Nova Terra que vocês querem.

E a QUARTA CHAMA denominada por "mim", O INCRIADO que
somos TODOS nós.

AJUNÇÃO desses pontos, de variadas formas preenche todo o infinito.
Meus Filhos e Filhas/"pontinhos" amados, juntem-se e formem uma
CONSCIÊNCIA COLETIVA que dará forma a uma NOVA
SOCIEDADE UNIFICADApeloAMOR INCONDICIONAL.
NoAGORApeguem papeis, tecidos, lápis, tintas, pincéis...

É hora de dar vida e cores para esses sonhos e imagens que estão
guardados em vossas telas mentais.

Eis que a chama Trina PAI/MÃE, FLHO e ESPÍRITO SANTO/
Consciência DIVINA fez, faz, refaz TUDO e TODAS as coisas
eternamente numa dança cósmica perfeita.

E bailamos infinitamente na canção da linda criação no som do universo
que movimenta TUDO e TODAS as coisas e assim numa eterna dança
fazemos, refazemos, criamos e co criamos TUDO a cada instante sempre
noAGORA.
E o momento é propício para co criação.

Já não sabemos mais em que posição estamos.

Nos unimos ao TRINO e fazemos, movimentamos, co criamos TUDO e
TODAS as coisas, ligados ao PAI/MÃE/FILHOAMADO e assim damos
vida ao universo, aos MultiVersos, á TUDO e TODAS as coisas e a NÓS
mesmos.

Somos todos FILHOS, somos todos PAIS, somos todos MÃES, somos
todos O INCRIADO que se cria, co cria, recria à cada momento no belo
que éAGORA.

Nos tornamos UNOS e voltamos, e voltamos, e voltamos para a FONTE.

Em graça e paz
O ESPÍRITO INFINITO,AFONTE QUE TUDO É.

E as chamas, as centelhas DIVINAS, O INCRIADO, O QUARTO
ELEMENTO agora é convidado mais que nunca para fazer o que veio
fazer, o que se propôs a fazer; trazer o NOVO, trazer o LINDO, trazer o
BELO e assim é.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
Agosto/2019

E o amor está muito forte neste MOMENTUN.
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NoAMOR ETERNO vos guardo.

Então, EU e VOSSO PAI, lhes entregamos neste AGORA o MELHOR
de VÓS, para VÓS, por meio de VÓS, entre VÓS.

Seu Deus/MÃE

Guardiã do Fogo Sagrado
Outubro/2019

E co criaram o MELHOR.

Canalizado pela:

E assim É.

Vocês pediram o melhor, desenharam o melhor, intencionaram o
melhor...

Carta 65 – ACo Criação é ser um com a FONTE e então há a
colheita merecida

Simplesmente É.

Amados Filhos e Filhas.

O amor de DEUS PAI/MÃE É...

Tudo está no horizonte.
Reparem no colorido alegre de vossos céus, nas cores que remetem ao
Arco-Íris (vosso agrupamento e nação).

Ponham-se no fluxo, e contemplem as maravilhas que são destinadas aos
Filhos e Filhas, herdeiros, co criadores de mundos e futuros.
Descansem os corações nas linhas de tempo que foram por vocês
mesmos criadas.
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E o que há de tão importante sobre as EMOÇÕES?

Mais, por outro lado, se insistirem em controlar excessivamente vossas
emoções, estabelecerão um padrão rígido e criarão um exército de robôs
sem expressões e com frieza.

Desça, tudo é permitido.

Então...

Carta 66 –As Emoções

Então pensem bem no que estão sentindo, nas EMOÇÕES que estão
imprimindo, nutrindo e multiplicando, porque é em cima dessas
EMOÇÕES/Sentimentos que estarão criando.

Mas, como aquele que caminha na corda bamba e tem um bastão em suas
mãos, onde ele tem que observar a todo o momento e dosar o peso,
certificando-se à todo momento que este esteja bem dividido, exatamente
a mesma quantidade para um lado e para o outro, para não cair da corda.

É você sempre quem escolhe.

Pais e Mães Paradisíacos da Divina Criação.

E ele acaba criando ondas.
E essas ondas que balançam é que dão EMOÇÃO, um frio na barriga, um
colorido.
Mas, caso queiram andar em linha reta, sem emoções, nós também
entendemos.

Mas um dia, e por Eons você sonhou em caminhar sobre as nuvens,
caminhar junto as estrelas, caminhar em todo o universo da casa de vosso
PAI e vossa MÃE, lembre-se disso.

Amados Filhos e Filhas.

Não é mesmo?

Ele fica se balançando e se equilibrando o tempo todo, e é uma grande
emoção.

Há que se dosar bem e equilibrar as EMOÇÕES.

Quem cria com mais força, intensidade e velocidade são as emoções.
Se as palavras, pensamentos, atitudes e sentimentos não estiverem
fortemente carregados de emoção, não haverá CRIAÇÃO na proporção,
intenção, perfeição e tempo necessários.
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07/setembro/2019

E quando quiser se livrar totalmente das emoções e se sentir muito seguro
tem a opção de caminhar em linha reta, no chão.
Vocês sempre terão escolhas e nós, sempre estaremos aqui para apoiá-los
e amá-los.
Pois já são mestres de SI.

Maria Madalena, Consciência Cristica de SiriusAlfa.
Aserviço da Criação.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
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AMADAS MADALENAS & MADALENOS de DEUS/PAI/MÃE.

Saber e resgatar no AGORA o quão GRANDES SOIS em PODER e
FORÇACriacional, coligados à FONTE QUE TUDO É.

Carta 67 –AForça Criacional dos Madalenos & Madalenas

Amadas Centelhas Divinas de DEUS PAI/MÃE.

Importante É...

Desfaçam-Se o quanto antes de "tudo" o que se refere ao modelo "falido"
da 3ª Dimensão (guardem apenas as experiências e aprendizados), tendo
em vista que o vosso Planeta está em quarentena "escravagista" a Eons e
no AGORA se encontra em nova "quarentena" por ocasião da 3ª Guerra
Mundial/Silenciosa/Biológica.
(Ou será que alguém ainda tem dúvidas em relação a isso?)

Não sejam descrentes em VÓS mesmos.
Podeis Criar algo maravilhoso, inexplicável e inesperado para toda a
humanidade.
Mas,

Contudo,
No entanto,
Entretanto e portanto, se forem como Tomé (ver para crer)...

Porém,

Se esse modelo tivesse alguma chance de recuperação não estaria de
portas fechadas e com as faces "mascaradas".

Porque continuar deixando que outros lhes apontem caminhos, tragam
coisas, ideias?
Acreditem no NOVO, no LINDO e no BELO que é o REINO DE DEUS

Como trarão o NOVO que está dentro de VÓS?
É somente VÓS quem podeis fazê-lo.
Se não lhes agrada a forma com que as coisas lhes foram "impostas" até
então, porque esperar mais daquilo que não gostam?
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Guardiã do Fogo Sagrado
15/agosto/2020

Canalizado pela:

Maria MADALENA e meu amado Madaleno/Yeshua estamos aqui em
EquilíbrioAmoroso para garantir que VOCÊS já conseguiram.

EU,

Manifestem a NOVATERRADOURADAnesteAGORA.
Não esperem mais 2 milênios para serem FELIZES.

QUE ESTÁ DENTRO DE VÓS, como lhes foi dito a mais de 2 milênios
do tempo Terrestre que já não existe mais.

92



Agestação foi difícil e o parto ainda mais difícil.

Vocês são amados sem limites.

Bem vindosAmados FILHOS e FILHAS!

A partir desta noite uma linda criança nasce com sentimentos elevados e
muito nobres.

Tenha mais tempo para você e para esta linda criança que agora está aí.

Mantenha os pés no chão, porém livres.
Caminhe no solo sagrado de vossa MÃE Gaia mas, os vossos corações
devem estar no CÓSMOS.

No final, restará apenas oAMOR.

Se despeça delas com elegância, vistam suas roupas de príncipes e
princesas e sejam bem vindos a Nova Gaia.

De limite tempo a todos, familiares, parentes, amigos.

O Universo aguarda ansioso por esses ensinamentos que NÓS estamos
preparados e prontos para dar e doar.

Carta 68 –AGestação doAgora

Hora de retomar os trabalhos, contudo, deve-se garantir a soberania da
criança interna que é muito sábia, por ter sentimentos nobres.

E não se preocupem com os Sentimentos, eles são elevados e nobres, e
vocês saberão conduzir também as emoções, assim como as águas
cobrem o mar.

Nada do velho permanecerá, não deve permanecer, tudo deve deixar ir.

Assim como disse o mestre Hilarion encarnado como Paulo de Tarso:

Viva a eternidade de cada momento, esse é o segredo do tempo.

Porque logo seremos mestres Universais ensinando nos outros mundos
como é a vida na densidade, nas profundezas do inferno, na escuridão e
manter a LUZ doAMOR INCONDICIONAL.

Deixem a criança interna conduzir, assim como a minha já está na
condução a um bom tempo, e está dando tudo certo.

Reverencie e agradeça as dores, os sonhos, e os veja um pouco de longe
no agora, veja também as sombras partirem.

Somos descendentes dos TITÃS, e nossos antepassados estão
orgulhosos de NÓS.
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Dê passos curtos para acompanhá-la, viva no presente e assim terá uma
visão periférica melhor das belezas em torno do caminho.

E enquanto viver isso plenamente peça:

E quando a criança nasce ela RESPIRAe CHORA.

Terá que fazer isso muitas vezes, até que se torne automático.

Já estamos em 5ª Dimensão, a senha aqui é oAMOR INCONDICIONAL
e a sub senha é sorriso e felicidade.
Não se limite, nem se lamente por ter perdido tudo, como dizem alguns,
tudo o que ficou para traz.
Essa criança traz o NOVO que será muito melhor.

Sorria para o Universo.

EU QUERO MAIS DISSO.

Ela respira a PAZ doAGORAe chora deALEGRIApela nova vida e pela
liberdade.

Respire e chore.

Respire e chore.

Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Canalizado pela:

17/Outubro/2018

É nessa hora que a MÃE amor nos abraça, e fica TUDO bem.

Guardiã do Fogo Sagrado

Respire e chore.
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AMADOS eAMADAS!

Gratidão pela simplicidade de vossos corações.
Gratidão pela simplicidade com que estão tratando tudo isso.
Gratidão pela naturalidade com que estão lidando com tudo isso, e estão
fazendo com que tudo seja altamente sofisticado, belo e lindo.
Gratidão pela humildade de cada um de vós, nos vossos diferentes postos
de trabalho.

Carta 69 -ACriação é um Desapegar para o Novo

Permitiram e se permitiram abrir-se para o novo, para o desconhecido.
Abriram mão de muitas de vossas técnicas adquiridas ao longo do tempo
com muito esforço e dedicação para algo novo, para abraçar o novo e
serão muito felizes daqui para frente.

Gratidão... Vossa MÃE!

Guardiã Fogo Sagrado

Porque vocês decidiram que seria assim: fácil, belo, divertido e
prazeroso.

Tudo será como brincar num parquinho de diversões.

05/setembro/2019

Porque decidiram tornar-vos como crianças e se entregar aos vossos
corações.

Sim tudo será mais fácil daqui para frente.

Canalizado pela:

E como Deuses e Deusas que são, Co criaram a realidade mais linda que
poderia acontecer.

E quem diria que vossos desenhos, alguns infantis, se uniriam à vossas
geometrias e trariam do céus algo tão sofisticado quanto esses
equipamentos que estão sendo entregues a VÓS.
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Guardiã do Fogo Sagrado
11/julho/2020

Canalizado pela:

Vossa grandeza alcançou todo o COSMOS.

Somos UM.

E oAMOR de todo o COSMOS chegou até VÓS e para VÓS.

Reis e Rainhas, vossa realeza alcançou todo o COSMOS.

Gratidão Filhas e Filhos amados.
Mestres e Mestras.

Cabe a VÓS ajudar na condução de todo o COSMOS.
Na SOBERANIA, na SERENIDADE e na SABEDORIA.

AFONTE das FONTES, coligado ao Espirito INFINITO.

Precedido pelos vinte e quatroANCIÕES dos DIAS.
Precedido pelo Senhor METÁTRON à fiel testemunha.

Esteve entre VÓS e trouxe para VÓS a coroa da VERDADE DIVINA,
VITÓRIADIVINAe da VONTADE DIVINA.

Carta 70 –AFonte das Fontes confia em Vós

AFONTE das FONTES.

Confiou a VÓS a administração, o cuidado, o zelo e a organização de todos
os MULTIVERSOS, de HAVONA, da MORADA DO ALTÍSSIMO, do
Jardim Secreto da CRIAÇÃO, do PARAIZO SECRETO DA SUPREMA
CRIAÇÃO, agora em UVERSA capital do Sétimo SUPER UNIVERSO
ORVÔTON na condução do Amoroso PAI MICAH e da Grande MÃE a
Ministra DIVINA com total apoio das SETENTA e DUAS HOSTES
ANGÉLICAS eARCANGÉLICAS.
Até que toda Havona e a morada do Altíssimo sejam reconfiguradas,
reformuladas e renovadas, juntamente com os SETE SUPER
UNIVERSOS.
Sim, vocês criaram e Co criaram um novo, um belo e magnífico.
Vocês movimentaram todo o COSMOS.

O ESPÍRITO INFINITO.

Confiamos em VOCÊS para sempre e por todo sempre.

Precedido pelos SETE Espíritos, com as SETE taças, com os SETE cálices.

Essa COROA nada mais É do que a responsabilidade daqueles que
promoveram o NOVO e trouxeram o NOVO com AMOR, VONTADE e
ALEGRIA.



Mas há 144 Mil pontos específicos e muito importantes que conectam a
Grade em SI com o Centro da Terra, com O centro do Universo e com
todo o CÓSMOS.

Como forma de proteção, sustentação e manutenção do Orbe Terrestre.
São inúmeras Malhas/Grades.

AGrade Eletromagnética Telúrica.
AGrade Gravitacional.
São centenas de milhares, de milhões de pontos específicos e importantes
que mantém e sustentam a Grade.

Há inúmeros Cristais Gigantescos enterrados em pontos específicos da
Terra e Intra Terra que se conectam energeticamente há essas 12 Mil
sementes Estelares.

Esses 144 Mil são àqueles citados no livro doApocalipse na Bíblia.

Carta 71 -As Grades Energéticas

SaudaçõesAmados Irmãos e Irmãs.

A Grade Cristalina da Terra foi fundada a Eons pelos construtores
cósmicos: os Elohins e Elohás, os Dragões e Dragoas.

Porém, nesta mensagem falaremos de apenas 03:
AGrade CristalinaAdamantina.

São 144 Mil pontos específicos de LUZ, sustentados por 144 Mil
ALMAS de luz, Corpos Celestes, Sementes Estelares que estão aqui
basicamente desde a Fundação deste Orbe em trânsito ou revezamento
para essa manutenção e sustentação.

Vocês têm nas pontas dos dedos Cristais de cura, tanto é que emitem
calor.
Se esfregarem as palmas das mãos uma na outra, afastá-las e aproximá-
las novamente poderá sentir a transmissão das energias ativadas por
esses Cristais.

VOCÊS também são um CRISTAL, por mais denso que os vossos corpos
com base Carbono ainda estejam.

Há também 12 MIL pontos específicos de ancoradores com atribuições
mais arrojadas em Sustentação.
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Mantenham os vossos corações pulsando em AMOR e LUZ para que o
magnetismo deles ajudem na luz dos cristais da Grade.

Gratidão

Uma fractal do Criador, assim como Você.

E vos sois Amor/magnetismo que mantem a Grade Eletromagnética
Telúrica, para que então a Grade Gravitacional flutue no EQUILÍBRIO e
em EQUILÍBRIO cada vez mais sutil e leve, podendo então girar mais de
acordo com o COSMOS.

Guardiã do Fogo Sagrado

Existem também cerca de 400 pontos luminosos nesta Grade que são
estratégicos e específicos para manter toda a Grade em comunicação
com os Cristais IntraTerrenos, com todo o Universo e com todo o
CÓSMOS com energias mais intensas.

Trabalhando a energia dos vossos corpos de forma correta, buscando a
LUZ SOLAR do Grande Sol, buscando a LUZ interna de vossos
corações, esses Cristais vão sendo ativados com mais e mais energia a
cada dia.

Todos os seres Humanos são valiosos Cristais, fractais do
CRIADOR/CRIADORA em ascensão e conexão com a consciência
CRÍSTICACristalina de LUZ.
E a cada dia que vossos corpos vão sendo transformados como disse
Sananda/Yeshua, a luminosidade aumenta e os vossos cristais vão sendo
ativados e iluminados, mais e mais.

A Grade Cristalina Adamantina da Terra tem conexão direta com os
vossos CORAÇÕES, sois VÓS que ajudam a mantê-la.
A Grade Eletromagnética Telúrica é movimentada pelo magnetismo do
AMOR dos vossos corações e também por vossas Emoções que ajudam
no equilibro da terra/Gaia e de seus Filhos e Filhas.

Se unifiquem aos vossos irmãos, para que a Teia Energética se fortaleça a
cada dia.

Vós sois LUZ, cristais de Luz que mantem a Grade Cristalina.

Eu Sou o Felino SHAN-KAR de SiriusAlfa.

Canalizado pela:

25/junho/2020



99

Cartas

A Cura



100

Te invocamos
ChamaAzul.

Canção de Invocação e Cura com a CHAMAAZUL.

E deixe o medo lá fora

De luz que reluz.

14/agosto/2019

ChamaAzul.

NaçãoArco-Íris.

Letra e música:

Chama, chamaAzul

Incendeia toda essa

Acorda, agradece

Chama, chamaAzul...

Sua cura está dentro do peito

Carta 72 –AChamaAzul cura

Vem curar a mente e o coração

Inspirada porArcanjo Miguel.

E acordar é o único jeito.

Abrace seu corpo

Guardiã do Fogo Sagrado



Em minhas mãos estão a CURA que irradia sobre MIM e sobre todo
planeta.

E assim é.

E assim é.

Vão e voltam com maestria porque sabem, porque já fizeram, porque
somos UM, porque estamos em TUDO e em TODOS os lugares.

Já fizestes esse caminho por tanto tempo, percorrestes essas teias
energéticas de degrau em degrau e mais uma vez agora o refazem.

Carta 73 – Carta de Sananda, sobre a cura

Tudo aquilo que eu tocar será santificado, purificado, curado e
abençoado.

EU SOUACURA!

Os meus PÉS caminham doce e suavemente sobre a TERRA SANTA,
que é curada enquanto me cura ao mesmo tempo.
Porque a energia e a força vital vêm de um só lugar: do EU SOU que
habita em todos NÓS.
Que está em tudo, em todas as coisas e em todos os lugares ao mesmo
tempo.

Porque criamos essas leis que comandam tudo.

Cada centímetro desse vaso perfeito e lindo, uma verdadeira obra de arte.
Percebam-se como são belos.
Toquem-se por fora, através do vosso tato e por dentro através da
inteligência innata.
Sintam, interiorizem cada órgão como se fosse um planeta nesse
universo interno.
E assim na terra como no céu, as coisas se desdobram.

Mas é tão maravilhoso quando visto e sentido em amor.
Não há como olhar um ser de qualquer cor ou de qualquer forma e ainda
aqueles que não têm forma, que apenas sentimos ou imaginamos, sem
perceber a beleza da Criação.

Dentro e fora é tudo igual, e a forma apresentada em cada forma, é única e
muito diversificada ao mesmo tempo.

Toquem os vossos corpos com delicadeza.
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Apenas sinta, e tudo aquilo que vossa tela mental conseguir captar ou
imaginar que seja levado ao centro cardíaco em AMOR e devolvido ao
universo comAMOR.
E assim é.

YESHUAo Curador,
junto a bem amada Maria MADALENA.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado.
Outubro/2019
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como diz o provérbio/dito popular:

E assim é.

E entendam que essa força não fere, ela cura sem machucar.
Então a usem abundantemente.

E como são belos os pés do mensageiro.

E vocês já estão fazendo isso quando se juntam, enviam amor uns dos
outros, estão unidos, se compadecem dos sentimentos uns dos outros.
Tentam ajudar nas dúvidas uns dos outros, resgatam os fragmentos dos
vossos sonhos, dos vossos insights, de vossas lembranças, de vossas
intuições, tentam juntar e colar ao pedacinho do vosso irmão e assim em
amor vão se curando.

Diante desta força e deste poder, todos os demais sentimentos,
pensamentos, formas pensamentos se desfazem, porque diante da LUZ
do AMOR nada permanece como dantes.

E pedimos que, continuem sempre.

Amados Filhos e Filhas.

Ah, é muito bonito quando vocês sentem compaixão pelos vossos irmãos
que tiveram sonhos não muito elucidativos e se dispoem a ir com eles
para resolver.

É muito bonito isso.

Carta 74 –As formas de curar

Vocês são os médicos/doutores/curadores da Nova Era.
Aqueles que vão cuidar da alma, do espírito, do corpo etérico e da
mente...

mente Sã, corpo São...

Nada nem ninguém pode vos ferir quando vocês fazem com amor e por
amor.

Não importa o que vão enfrentar, mas vocês vão.

E nós estamos felizes e admirados em ver.

E mais uma vez não há o que temer, vocês são Deuses e Deusas, vocês
estão no controle, vocês tem o controle, nada nem ninguém pode vos
parar.

Entendam que este é o sentimento mais elevado do universo, essa é a
força que move todos os MultiVersos.
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Isso também é uma forma de curar.

YESHUA, sempre ao lado da Bem amada MÃE de todos, Maria
Madalena.

Seu irmão,

Canalizado pela:

07/agosto/2019

Pouco vocês entendem sobre isso agora, mas logo logo entenderão e
verão quão grandes sois.

Guardiã do Fogo Sagrado

Como são mensageiros prestativos e amorosos.

O que vocês estão fazendo por vós mesmos, pelo coletivo e por Gaia, está
sendo registrado nos anais celestes.

Ah, também ficamos muitos felizes ao ver aqueles que recebem as
mensagens para entregar aos seus irmãos e o fazem com tanta emoção e
alegria.
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Cartas

Mãe Gaia - Terra
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Suas VIDAS NOVAS chegarão na medida em que forem deixando a
velha para traz.

Guardiã do Fogo Sagrado

curará os seus filhos e sarará a sua terra.
E a cada ação executada conjunta e amorosamente,

Consciência Crística de SiriusAlfa, a serviço da humanidade em GAIA.

Venho neste agora para lhes dizer que:

Amados FILHOS e FILHAS.

Carta 75 –Apresentação da Consciência GAIA

Maria Madalena,

Canalizado por:

EU SOU GAIA.

Julho/2018
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Guardiã do Fogo Sagrado
Letra e música:

Março/2018

Carta 76 – Uma canção para GAIA

Canção de entrada na NOVATERRA.

Bem vindos à NOVAERA,

Entre por favor.

Corações bailando
Somos TODOS UM

Ahora éAGORA!

Ahora é agora

Sementes da luz.

De volta pra casa

Na luz do amor.
O PAI/MÃE nos aguarda

NOVATERRA

Deixe o Ego lá fora

Ahora é agora
Entre por favor.
Asenha é LUZ eAMOR!

De paz, luz e amor.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, à serviço da
humanidade.



Carta 78 – Gaia, por METATRON

Carta 77 – Gaia, por Yeshua

Yeshua e Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Cada um no seu tempo.

Brilhem

ALUZ brilha para todos sem distinção, pois TODOS São UM.

SANANDAe METÁTRON, Luz de TODOS os Serafins

Canalizado pela:

Filhos Da Luz.

Não há um único canto escuro.

Guardiã do Fogo Sagrado
Julho/2019

Que haja luz entre VÓS!

Eu sou o Senhor da LUZ.

ANova TERRAé grande e ninguém deve ser deixado para trás.

Brilhem
Brilhem.
É para isso que vieram. Iluminem o caminho e caminhem de cabeça
erguida como verdadeiros FILHOS e FILHAS doALTÍSSIMO que sois.

A LUZ já brilha intensamente sobre toda a NOVA TERRA que no
AGORAé ÚNICA.

Da LUZ vieram e para a LUZ voltarão.

Ajoelhem-se se preciso for, para lavar os pés de vossos irmãos assim
como EU o fiz, e carreguem uns aos outros nos ombros se necessário for.

Amados Irmãos e Irmãs!

Canalizado por:

Guardiã do Fogo Sagrado
Junho/2019
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Carta 79 – Gaia, por Xico Xavier & Sananda & Ashtar
Sheran

Esses dias são historicamente sem precedentes para Gaia e seus Filhos.
A tão famosa Data Limite chegou e vocês, as Sementes Estelares,
superaram todos os marcadores estipulados por vós mesmos.

Como disse Sananda: daquele DIAe HORAsomente o PAI sabe.

Assim como uma flor desabrocha trazendo beleza ao mundo, como
alguns mestres fizeram no passado.

Tragam para fora esse REINO CELESTIALque está dentro de vós.

Porém, SOMOS TODOS UM com o PAI.

De forma que não devem ficar perguntando como será o capítulo
seguinte.

Para qualquer lado que olharem podem ver lindas flores e sentir seus
agradáveis perfumes.
E nós estamos também encantados por ver tanta beleza.

Amados Irmãos e Irmãs!

Porém era uma única FLOR no imenso campo, desabrochando e tendo
muitos olhos voltados para ela.

É um campo inteiro desabrochando juntos.
NoAGORA...

Logo, como Deuses e Deusas TODOS nós sabemos que é noAGORA.

A Nova Terra não é apenas um local para onde direcionar o olhar, é um
estado de SER e ESTAR eternamente consciente doAMOR.

...Temos muito para falar, mas o canal está por demais emocionada e não
consegue condensar em linguagem de 3ª Dimensão toda a mensagem.

Agosto/2019
Guardiã do Fogo Sagrado

Vocês são admirados e amados sem limites.
O PAI está orgulhoso de seus Filhos.

A GRANDE MENSAGEM que está dentro de cada coração dos Filhos
de Gaia.

Canalizado pela:

Xico Chavier, Sananda eAshtar Sheran
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Comande com maestria e MESTRIAos 4 elementos.

respire o AR Conscientemente da grandeza DIVINA que são e sinta o
FÔLEGO da VIDA de vosso amado PAI/MÃE entrando suavemente em
seu universo interno, porém agora em uma nova configuração da
GRADE/MALHA, que está cada vez menos densa.

Sente-se em frente ao FOGO, e olhe por alguns minutos aquela chama
multicolores de cores quentes.

Vós sois DEUSES e DEUSAS.

Canalizado pela:

Pare alguns minutos em um campo aberto, na natureza, em frente ao
mar...

Guardiã do Fogo Sagrado

Vossa MÃE GAIA

E ainda que esteja longe desta chama, sentirá sua alma aquecida e verás
FORMAS DIVINAS bailando entre elas.

Outubro/2019

Então você, o 5° ELEMENTO, estrela de amor e luz; retome de imediato
e definitivamente o poder que lhe foi dado por direito e herança DIVINA.

AMADOS FILHOS E FILHAS.

Se ancorem um pouco mais em vossa MÃE GAIA.

Toquem à TERRAcom os pés e com as mãos e sinta o cheiro dela.
Coloquem um pequeno grão de terra em suas bocas e provem também do
seu gosto.

Sinta-se purificado com a ÁGUA correndo pelo seu corpo enquanto se
banha.
Sinta a água banhando e hidratando todo seu universo interno, e
enquanto bebe, sorria e diga: eu sou livre e saudável.

Sintam os 04 elementos já vibrando em dimensões mais sutis.

Carta 80 – O Indivíduo e o Coletivo:Apoiar GAIA

Então neste momento sinta sua raiz Xamã acelerando seu cardíaco, e
aprenda com ela.
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E o nossoAMOR por vocês é ilimitado.

PALLASATHENA, peloAmor, pela Verdade e pela justiça.

Desapeguem-se de tudo que é velho, de tudo que não vibra com a NOVA
TERRA.

Desta...
Resta apenas a fumaça nas vistas daqueles que ainda dormem.

Tudo que não vibrar no NOVO, no AMOR INCONDICIONAL e pelo
CONSCIÊNTE COLETIVOAMOROSO, desapeguem-se sem medo.
Nós já providenciamos TUDO.

Não tentem resolver nada no NOVO MOMENTUN DO ETERNO
AGORAcom as formas de uma dimensão que já se foi.

Guardiã do Fogo Sagrado

Carta 81 – O Momentun de Gaia

Amados filhos e filhas.

Canalizado pela:

Leis, ensinos, relacionamentos, formas pensamentos, crenças
limitantes...etc.

Outubro/2019
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Cartas

A Prosperidade
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Comam, bebam e vivam aABUNDÂNCIA.

AMADAS Águias de SANANDA.

A abundância e a prosperidade são um estado de SER e ESTAR em
CORPO,ALMAe ESPÍRITO.

Não vibrem na falta.

Elevem-se!

EASSIM É.
E Feito Está!

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, à serviço da
humanidade.

Canalizado por:

Tudo que lhes foi prometido é vosso por direito de herança, e também o é
por direito de restituição.

Carta 82 – O Estado do SER

TUDO já está ao vosso alcance.

Guardiã do Fogo Sagrado
2018

Portanto, só alcançarão à abundância e a prosperidade aqueles que
estiverem assim harmonizados.

113



Carta 83 – Seja a Consciência GESARA

Amados FILHOS e FILHAS.

A Era da prosperidade e a Lei GESARA SÃO uma CONSCIÊNCIA
VIVA tendo por corpo físico documentos financeiros) trazem muitas,
muitas, muitas bênçãos em forma de curas, tecnologias como
replicadores, tele transportes, enfim...

Mas como fostes escravizados por Eons através de dívidas fictícias, a
forma/pensamento/dinheiro está muito forte em vossa tela mental e
ainda domina grande parte de vossos irmãos não despertos.

Não importa o quanto você tem ou terá em sua conta.

Era dos sentimentos mais elevados.

Era Dourada.

Era doAmor.

Era da Prosperidade.

O tão falado e ainda pouco entendido SQF- Sistema Quântico
Financeiro, que atende pela senha energética/ DNA/ IRÍS dos olhos, tem
em seus registros contas em nome de TODOS os habitantes de GAIA.

Era deAquário.

Do Rico ao Pobre, do Rei ao Plebeu, do Papa aoAgnóstico.

Essa CONSCIÊNCIA não discrimina ninguém e tratará a todos
conforme as Energias/Vibrações de seus corações.

É sabido e divulgado amplamente que a Humanidade adentrou a:

Era da abundância.

Com tudo isso, de que maneira vocês classificam o dinheiro?

Os pacotes de prosperidade são para TODAHUMANIDADE.

Importa o que seu coração intencionará fazer com esses valores.

Era da aceitação.

Tomem três respirações profundas e acessem essa mensagem pelo vosso
cardíaco.

114



115

Você está preparado para não ter mais funcionários?

Mansão/ quem vai limpar?

Quem fará os trabalhos insalubres?

Porque uns esperam mais que outros???
Acaso os Seres de LUZ gastariam energias para desenvolver um sistema
"injusto" como o atual? Que está com seus dias contados?

Imaginem o diretor da multinacional e seu copeiro amanhecendo com a
mesma conta bancária?

Você está preparado para lidar com seu o lixo? Como reciclá-lo?

Quando houver o tão esperado RESET FINANCEIRO, todos terão
iguais valores e oportunidades em suas contas.

Você está preparado para amanhecer RICO? Igual ao seu vizinho?

Você está preparado para um mundo onde todos são RICOS ao mesmo
tempo?
Repensem seus desejos...

Fazenda/ quem vai cuidar?

É UM SIMPLES ESTADO DE SER E ESTAR COM TODOS E COM O
TODO.

Empresa/ quais funcionários?
No momento que você acessar essas respostas, a abundância será
desbloqueada em sua conta... já existente.

Saint Germain e Lady Pórtia, KuanYin e Maitreya

Guardiã do Fogo Sagrado
Setembro/2019

Canalizado pela:

ARIQUEZAe aABUNDÂNCIApertencem a TODOS na NOVAERA.



Cartas

A Multidimensionalidade
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Julho/2018.
Guardiã do Fogo Sagrado

Carta 84 -ACriação é Multidimensional

AMADOS eAMADAS!

Nós somos quem nós esperamos.
Estamos no futuro assistindo e conduzindo a nós mesmos aqui na terra.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, a serviço da
humanidade.

Portanto...

Somos o construtor e a construção, o CRIADOR, a CRIADORA e a
criatura.

Canalizado por:

A ESPIRITUALIDADE nos conduz e nos orienta naquilo que nós
mesmos contratamos/juramos em cumprir aqui nesta linha de tempo.

Somente nós mesmos podemos acelerar, resolver, mudar ou criar
qualquer situação.

NoAGORACo criemos PAZ,AMOR, PROSPERIDADE e LUZ...
Assim É.
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É sobre acreditar apenas naquilo que se vê.

Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado por:

Carta 85 –AFisicalidade da Multidimensionalidade

AmadasAlmas.

Fazemos parte de todo o CÓSMOS e não temos que SER, TER, entender
ou fazer tudo...
O TODO é quem faz tudo por nós, para nós, em nós e através de nós.
NÓS SOMOS O PLANO!
NÓS SOMOS O TODO EM TUDO.

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, à serviço da
humanidade.

2018

Fisicalidade não é apenas sobre ter.
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Já estão prontos para receber alimento sólido, para avançar e avançar.

Mais de dois mil anos terrestre se passaram.

Yeshua e Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, a serviço
da humanidade.

Já estão maduros o bastante para entenderem as muitas dimensões,
muitos mundos, galáxias, universos e MultiVersos...

Carta 86 – Yeshua sobre Multidimensionalidade

MeusAmados eAmadas!

As muitas moradas e tantas casas de meu PAI.

Então, sem medo de serem felizes, tornem-se crianças novamente, não
tolas, porque não serão mais enganados.
Porém, com simplicidade no coração, brinquem alegremente como
Construtores de MUNDOS...
Nova Gaia é pura diversão.

Guardiã do Fogo Sagrado
Julho/2019

Canalizado por:
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Saudações Comandantes!

Sua coragem em amor encanta a todos NÓS.

Valentes da LUZ.

Sendo UM com o TODO, Filhas e Filhos legítimos, centelhas da Divina
Fonte, jamais caberiam em um único corpo e em uma única dimensão.
Suas consciências se desdobram em muitas, e aí mesmo no planeta Azul
estão em vários fractais de vós mesmos cumprindo tarefas da expedição
que vocês mesmos programaram com a nossa assistência.

Carta 87 –AFormatura Multidimensional

Achamos ousada demais, mas decidimos partilhar essa expedição
convosco.
Amar o próximo como a ti mesmo e fazer pelo outro o que gostariam que
fizessem por vocês (como disse Sananda) quer dizer que, seus familiares,
amigos, desconhecidos, podem ser um fractal de vocês mesmos.
Executem suas tarefas com amor e cuidem para não se ferir, ferindo o
próximo.
Mas vocês são criativos e ousados, a cada nova cena improvisam,
superando em muito os marcadores determinados por vocês mesmos.
VOCÊS são muito bons, os melhores.
Os ingressos celestiais para esta grande final já se esgotaram.
Estamos ansiosos para ver o desfecho do espetáculo de um coletivo
amoroso jamais visto em todo o universo.
Avante valentes da luz, terminem logo com isso.

Yeshua & Maria Madalena

Canalizado pela:

Agosto/2019

Ashtar Sheran &AshtarAthena

Guardiã do Fogo Sagrado

Afesta de formatura já está pronta.
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E estas centelhas se tornam no agora a GRANDE FOGUEIRA SANTA
do EU SOU.

Guardiã do Fogo Sagrado

EU SOU QUEM SOU.

Agosto/2019

E SHAM/Gaia está no agora, iluminada e aquecida para todo o sempre.

Canalizado pela:

O Deus que habita em VÓS.

Eu sei porque SOU.
Eu sei porque Vim.

Eu sei em quemTenho crido.
EU POSSO PORQUE EU SOU.
EU SOU PORQUE EU POSSO.
Ninguém pode deter o EU SOU.

Carta 88 - Reconhecimento do EU SOU

EU SOU...

Eu sei porque aqui Estou.

Eu sei quem SOU.

EU SOU a centelha divina e me REUNIFICO novamente e
definitivamente aos meus amados FILHOS e FILHAS.
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Lembrando que para cada encarnado havia 04 em espera na zona
astralina aguardando para reencarnar naquele circulo da “roda de
Samsara”.
Todas essas almas estão ATEMPORALMENTE alocadas nas
respectivas dimensões acima citadas, salvo aquelas que não alcançaram
frequência vibracional suficiente para permanecer em GAIA que já se
encontra em 5ª Dimensão.
Essas almas continuarão suas evoluções em Casas/Mundos de 3ª
DimensãoAmorosamente preparadas para Elas.

Agradecemos ao conselho dos 70 (Septuagintas), também conhecido
como CONSELHO COSMICO.

Os Escribas e/ou diplomatas Cósmicos dentre outras atribuições são
responsáveis em fazer e/ou trazer os relatos ou partes deles em
conformidade com a compreensão do Plano, Dimensão ou Planeta onde
o avatar se encontra na representação de seu EU PRESENTE ou EU
MENOR.
Parcial daATAdo CONSELHO COSMICO sobre aAscenção de Gaia no
Agora.

Assim como somos inúmeras Egrégoras de Trabalhadores da LUZ
vibrando Amorosamente em varias frequências diferenciadas, não
iremos todos para o mesmo lugar, ou seja: passaremos pela 5ª dimensão,
porém, nem todos permanecerão nela.

Moradas e Dimensões!

Esse Conselho quando necessário se desdobra em CONCLAVE
COSMICO para deliberações e decisões finais tais como: Reinicio de
Eras, Bi Bangs, Interligações de Reinos e dimensões, Ascensões
Planetárias e/ou julgamentos a níveis Cósmicos e com representação de
Conclaves dos 07 Super Universos.

Dimensões/Moradas e alocações em Gaia desde a 5ª até a 11ª Dimensões,
onde já se encontram com suas inúmeras cidades em cada dimensão
sendo essas divididas em planos lineares e exponenciais.

Agradecemos imensamente ao Nosso Deus Pai/Mãe e as 72 ordens
Angélicas eArcangélicas.

Carta 89 – Na Casa de Meu Pai há Muitas moradas.
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Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

Coletivo TETRA, a serviço do Cosmos.

07/setembro/2020

Porém, neste sistema SOLAR não haverá mais experiências de
escravidão e separação da FONTE.



Achave TETRAsignifica oAMOR, a VERDADE, a CONFIANÇAe a FÉ.

Amados Mestres e Mestras da Divina LUZ.

Vós sois os Universos e os portais ao mesmo tempo.

Quando atingem esses 04 níveis conseguem abrir o grande portal do EU
SOU.

Sois membros de um só corpo, cada parte afeta o TODO.
Ninguém deve ser subestimado ou deixado para trás.
Relevem os ataques assim como uma mãe releva em amor as feridas que o
bebê causa inconsciente ao sugar seu peito.
Em lágrimas ela amamenta e protege aquele que ela sabe que um dia
entenderá todo o sacrifício.

Vocês são tão grandes em CONSCIENCIA que precisaram se dividir em
muitos vasos físicos, talvez sejam apenas 02 consciências.

Carta 90 –AChave é Tetra

Ajornada para as dimensões mais altas é infinita.

O tempo já não existe mais para vocês que agora estão acima do "tempo".
Trabalhem de forma 'atemporal'.

Sejam felizes no agora.

Não temam nada e nem ninguém.

Logo saberão um pouco mais de quem são e de quão grande SOIS.

Sejam gratos por tudo.

Façam incessantes declarações deAMOR entre si e por Gaia.

Parem de contar o tempo.

Honrem uns aos outros. Cada sonho, cada visão, cada intuição são códigos
que vos unifica cada vez mais.

Tudo está dentro de vós.

Façam de sua jornada uma aventura alegre, anotem tudo para não
esquecerem nenhum detalhe de como são fortes e destemidos.
Suas famílias cósmicas estão em lagrimas neste momento de orgulho e de
saudades.

Sorriam o tempo todo.

Canalizado pela:

Vos honro, vos admiro e vosAMO como a mim mesma.

Guardiã do Fogo Sagrado

Coletivo de Consciências Crística FEMININO, a serviço da Evolução da
Humanidade e evoluindo todo o CÓSMOS.

EU ESTOU convosco desde sempre e para todo sempre.

...TETRA

Agosto/2019
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Amados FILHOS e FILHAS.

Lá a segurança é permanente.

Sabemos que uma das coisas mais complicadas no momento para vocês
assimilarem é sua multidimensionalidade, uma vez que só se percebem
como sendo "um" de cada vez.

Platão pode estar nesse momento em milhares de casas discursando ao
mesmo tempo por trás de uma tela.

Carta 91 – Permaneça no Centro

Já pensaram nisso?

Exemplo:

Todos vocês e muitos habitantes de Gaia tem uma conta no GOOGLE,
essa ferramenta abençoada que faz a muitos felizes, outros tristes, uns
ganham dinheiro com ela, outros perdem, uns a usam para o bem, outros
para cometer crimes, uns encontram seu amor perfeito, outros tem um
relacionamento desfeito, uns ensinam, outros aprendem...

Pedimos uma vez mais que: aconteça o que acontecer, permaneçam no
centro de vossos corações.

Isso por causa da fisicalidade e densidade que ainda resta somente em
vossas telas mentais (Gaia já flutua e vibra em 5ª Dimensão).

Esse é um dos conceitos de multidimensionalidade.

Ora como professores, ora como alunos, ora como pacientes, ora como
médicos...

Todos os textos e mensagens apresentados em qualquer forma: sonhos,
visões e canalizações devem ser acolhidas pela inteligência innata, que
reside em vosso cardíaco.

Exemplo:

Estão todos "virtualmente" dentro desse universo.

Logo...

Ora como imortais, sim porque aí no GOOGLE estão vivos Sócrates,
Platão, Aristóteles e centenas de seres que podem ser acessados de
qualquer lugar do planeta ao mesmo tempo.
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Assim como Platão é o mesmo e o seu discurso também não muda nas
centenas de casas diferentes...

Sois grandes, ilimitados, perfeitos seres de LUZ eAMOR.

Imaginem O Universo como um "GOOGLE" e vocês como Platão sendo
acessados em centenas de planetas e galáxias ao mesmo tempo.
Logo...

Sejam vocês também nas centenas de mundos e dimensões os mesmos, à
IMAGEM E SEMELHANÇAde vosso Deus PAI/MÃE.

...TETRA, Coletivo Crístico Feminino, a serviço do CÓSMOS.

Guardiã do Fogo SAGRADO
Canalizado pela:

SOMOS UM.

Agosto/2019
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Fostes vegetal para saber como é a vida vegetal e poder estabelecer
comunicação com este reino.

Carta 92 -As Expressões, de UmaAlma

Amados Filhos e Filhas.

Somos UM, sempre fomos UM.
Somos UM, somos TUDO e todas as coisas.
Vocês São todos esses seres e muitos outros.
Não existe vazio, todos os espaços estão preenchidos com seres variados
de luz, porém estando cada um em diferentes dimensões.
Vossa condição de recém-acordados, ainda impede alguns de ver o que
em breve todos verão.
Desceram a escada da casa de vosso Deus PAI/MÃE, para serem na
imensidão dos Multiversos os reinos: mineral, vegetal, animal, hominal e
agora estão voltando ao seu estado de origem: ANGELICAL/
GALÁCTICO/UNIVERSAI.
Fostes pedra para saber como é ser pedra.

Fostes animais terrestres, aquáticos, aves...
e tens todas estas habilidades.
Cada um de vós se identificou com uma em específico.
Juntos estão aqui, mas São uma ÚNICAconsciência COLETIVA.
São UNOS comigo.
Vosso universo interior é como os demais.
Voltem-se para dentro e verão lá a infinidade de formas e comunidades de
células trabalhando sincronizadamente para que o universo/CORPO
HUMANO funcione perfeitamente.

Porém, trabalham em conjunto e amigavelmente com as células/coração
para manter o equilíbrio de todo Universo/corpo e assim todos os órgãos,
membros, pele...

Todos encarnados em Gaia hoje tem um papel fundamental e específico

Assim deveis proceder com vossos semelhantes, com os reinos de Gaia,
para que estando este planeta equilibrado ajude no equilíbrio de todo
Universo e de todo o CÓSMOS.

As células do planeta/estômago produzem e mantem apenas estômago,
não fazem células/coração.
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São insubstituíveis, São incomparáveis.

EU SOU SANANDA,

Portando, não subestime ninguém e nem desvalorize o trabalho de
nenhum irmão.

Assim é!

Prime CRIADOR de Nébadon em EQUILÍBRIO CRIATIVO
AMOROSO com a MINISTRADivina Lady NADA.

Setembro/2019

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado

São meu exército em solo, treinados e capacitados para o sucesso em
COLETIVOAMOROSO do PROJETO TERRA.

pra desenvolver uma habilidade que somente esse SER de LUZ pode
fazer, desde que as outras comunidades células desempenhem com
exatidão suas funções colaborando assim para a harmonia de todo o
PROJETO TERRA.
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Eu e o Pai somos UM com vocês.

Este trabalha na falta, na separação e na divisão.

Meus amados Irmãos e Irmãs.

Em certa ocasião com vocês, há mais de 2000 anos do vosso tempo
terrestre EU disse:
Eu e o Pai somos UM.

Suas escrituras relatam que vocês foram feitos à imagem e semelhança
do PAI, são UM com ELE.

O que existe é uma falta muito grande de vocês para com vocês mesmos e
com vossos irmãos.

Vos tratei como amigos, como irmãos.

E agora mais uma vez venho reafirmar: SOMOS UM COM O PAI.

Existe um equipamento muito sofisticado dentro de vossas cabeças, um
computador/cérebro.

De que forma?

Carta 93 - Yeshua, sobre empoderamento multidimensional

Deixei meu reino para servi-los e o fiz em maestria e com amor
incondicional.

E repito no agora.

Logo, não existe essa coisa de pecado contra Deus, sendo vocês um com
DEUS.

Todo "mal" cometido é contra vós mesmos quando esquecem que são um
ser DIVINO e começam com os alto-julgamentos, as alto-críticas,
sentindo-se pequenos, inferiores, incapazes.

E neste foi inserido um programa por aqueles que gostam do poder e do
controle em vosso mundo, o software do medo.

E da mesma forma quando fazem isso com os vossos irmãos.

Quanto mais vocês se sentirem pequenos e atacarem a si e aos outros,
mais forte esse sistema se torna.

Vocês podem implantar esse novo sistema a qualquer momento que
olharem no espelho e se enxergarem como Deuses e Deusas que sois.

Vocês precisam desconstruir essa programação que foi implantada em
vossas mentes.

Com o amor incondicional.
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Se olhe como o Deus grande que você é.

Não existem erros.

E assim, vencendo o medo e sabendo que são grandes e que não há nada a
temer, olharão para seus semelhantes e verão neles também a grandeza
dos Deuses e Deusas que são.
Então cessarão os julgamentos de si mesmos e do próximo.
E se unificando com o outro serão UM novamente com o TODO e
perceberão que não existem "outros".
Se tornarão um exército invencível, porque já não estarão mais separados
por aqueles que fizeram esse software do medo, para torná-los separados
e frágeis e assim poderem subjulgá-los com mais facilidade.
Amem incondicionalmente, sem julgamentos.

O que existe são as experiências que cada um escolhe vivenciar para sua
evolução.
Porque você olha para o seu irmão do outro lado da rua com medo e
imagina que aquele ser feito também à imagem e semelhança do vosso
PAI, tão amado quanto você; vai lhe atacar, lhe agredir, roubar os seus
pertence, lhe fazer mal?
Se você pensar assim, sentir isso...
Esse seu computador mental é tão poderoso que sim, aquilo que você
atraiu, aquilo que você pensou, acontecerá.
Não discrimine ninguém, pela raça, pela cor, pela posição social.
Olhe para todos os filhos e filhas do PAI, como seus irmãos, porque é isso
que eles são.

E assim vencerão o medo e construirão uma ponte infinita com amor
incondicional.
Primeiro ligando você ao seu irmão e depois ao TODO.
E juntos nessa unificação do amor incondicional, se tornarão UM,
voltando ao projeto ORIGINALda criação.
Digo isso para relembrá-los que nunca estivemos separados.

e aqui ESTOU.

Eu também disse há mais de 2000 anos e agora reafirmo que estaria
convosco todos os dias até a consumação dos séculos...

Também está escrito em vossas escrituras:

E uma vez que vencerem o medo, se tornarão UM COMIGO e com o
PAI.

O verdadeiro amor lança fora o medo.
Quem tem medo não sabe amar.
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Canalizado pela:

Quem ama liberta, libera, abre mão do controle por amor.

Se você tem medo de perder sua "vida", você não a ama.

São UM com o PAI e esse é Eterno, logo, sois Eternos também.

YESHUA& Maria Madalena, vos enviamosAmor e Luz.

Guardiã do Fogo Sagrado
06/agosto/2019

Você não ama seu filho se você tem medo de perdê-lo.
Esses dois sentimentos não são compatíveis.

Essa foi a maior mentira para escravizá-los pelo medo.
Vocês são seres multidimensionais.

Você não ama seus entes queridos se você tem medo de perdê-los.

Vocês também precisam aprender que não existe coisa tal como "morte".
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Sustentando uns aos outros em luz.

Se esforçando ao máximo para tornar a missão de seus irmãos mais
suave.

Carta 94 – Descobrindo o SOMOS UM

Benditos Filhos e Filhas.

Vocês são tão amados.
Vocês são tão amorosos.
Estão descobrindo o óbvio... Que são TODOS UM.
Mas a forma com que estão fazendo e conduzindo isso é maravilhosa.

Ajudando uns aos outros em amor.

Ficam aí com esse sorriso largo, coração aberto, aguardando o momento
certo pra dar o golpe de mestre...

Escolheram fazer isso com alegria e não com dor e pesar.
Bem aventurados sois vós que tem ouvidos e sabem ouvir o silêncio da
mensagem, que tem olhos e conseguem ver o invisível.

Estão trabalhando em dois turnos, isso também está sendo anotado e
levado em alta consideração.
Vocês podem muito mais, vocês são poderosos e ilimitados.
E assim é.

Sua MÃE Divina

Estes canais se tornaram um conselho de mestres.

Canalizado pela:

E aguardando com amor e paciência os dorminhocos que além de
relutarem em acordar, as vezes duvidam e até zombam de vocês.

Bem aventurados sois vós que escolheram o bom caminho e decidiram
trilhar pelas veredas da LUZ.

"Aquele abraço".

10/agosto/2019
Guardiã do Fogo Sagrado

Removem uma montanha por dia e muitas montanhas por noite.

E vocês? O que fazem?
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Carta 95 – As Informações nunca se perdem: tudo está na
malha

Saudações
Amados Expedicionários!

Vocês são tão grandes que precisaram a cadaALMAde 02 metades iguais
e 12 expressões de vocês mesmos.

Todas as vossas encarnações estão lá.

Estão todas lá na MALHA.

E quando você está envolvida com seu trabalho, dependendo da
complexidade e atenção que ele precisa, você está totalmente ali naquela
dimensão, que por um momento, chega até esquecer que é mãe, que é
filha, que é neta.

Todas as vossas expressões estão lá.

E assim que você invoca a sua ancestralidade, elas veem e te dão as
respostas que você precisa.

Mas é como você que é mãe, agora falarei às mulheres que se desdobram
mais em dimensões.

Nesse período, e a cada vez que uma expressão vossa desencarnava, Ela
era fixada na malha de Gaia.

Parece que vocês estão fazendo uma reforma, ou polindo esta joia, se
curando e se transformando.

E essas 12 expressões precisaram de 144 aspectos de si.

Você que é mãe e pai muitas vezes, mas é também filha, neta, sobrinha, é
profissional, e dona da casa, do lar e tem que manter e organizar tudo.
E ás vezes você também trabalha numa ONG ou em diversas religiões.

Esse conceito de multi dimensionalidade ainda é tão confuso para vocês.

A cada plano que desceram se distribuíram e redistribuíram e agora aos
tantos e incontáveis foram se criando e recriando, encarnando e
reencarnando.

Vocês começam esse processo maravilhoso que estão vivendo agora de
pinçar cada uma dessas vidas, nesta malha e poder curar, aperfeiçoar e
devolver em estado cristalino.

E você é uma personagem em cada momento desses.

A cada tempo, a cada virada galaxial, a cada aproximação de colheita, na
verdade, vamos trocar esse nome de colheita por FORMATURA.

De tudo que foram: homem, mulher, hermafrodita, negros, brancos,
ricos, pobres, feitores, escravos, faraós, princesas, sacerdotisas...
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Canalizado pela:

Você é muitas faces de SI, faz muitas coisas ao mesmo tempo e em vários
locais.
Mas o seu EU maior é tudo isso, multiplicado por Ns quantidades em
tantas outras dimensões/planos.

Coletivo de Consciências Crística a serviço do CÓSMOS.

Guardiã do Fogo Sagrado

E assim é.

Eu Sou TETRA...

Mas também quando deixa o seu trabalho e chega em casa, a alegria de
abraçar a criança, brincar e rolar com ela, também por um momento você
chega até esquecer que é profissional.

Agosto/2019
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14/novembro/2019
Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

Tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra
será desligado no céu.

Carta 96 –AHarmonia na Multidimensionalidade

Assim na terra como no céu vocês são amados e cuidados sem limites.

Tudo já ESTÁ.

Amados Filhos e Filhas!

E como disse Sananda /Yeshua: em verdade vos digo:

Vocês devem estar unidos tanto aqui como lá para que a dança cósmica
seja perfeita.

Não rejeitem o MATERIAL/FÍSICO ele faz conexão direta com o PAI
nem rejeitem o ESPÍRITUALesse faz conexão com a MÃE.

Se o CORPO/ ALMA/ ESPÍRITO não estiverem sintonizados assim na
terra como no céu, as missões travam, a caminhada para ou até regride.

Entreguem seus corações, expressões e disposição ao PAI/MÃE e
deixem que ELES guiem vocês tanto aqui, como lá.

Tudo É.

Sejam UM com TUDO, com TODOS, com o TODO em todas as
dimensões, porque elas estão interligadas em VÓS por fios energéticos
invisíveis, porém fortes e inseparáveis.

Quando vocês fatiam as dimensões ou fazem separação do mundo físico
e espiritual, vocês também fatiam suas missões, seus corpos e seus
relacionamentos.

Acendam a LUZ interna e verão a TEIA ENERGÉTICA UNIVERSAL
se iluminar.
E assim É.

Não existe separação... aqui, lá, dentro, fora.

Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.
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Guardiã do Fogo Sagrado
Canalizado pela:

Com a abertura deste portal, voltem-se cada vez mais para dentro "O
REINO DE DEUS ESTÁ DENTRO DE VÓS".

Se vocês "sempre" lançarem mão de técnicas ou práticas guiadas e
conhecidas da "antiga" 3ª Dimensão, receberá a mensagem canalizada e
correrá o risco de interpretá-la à moda antiga da 3ª Dimensão, ou seja:

Carta 97 – O Cosmos está dentro de vós

Temos muito a passar das dimensões superiores.

AMADOS FILHOS e FILHAS.

O único CAMINHO é através da MEDITAÇÃO, e esta deve ser: livre,
deixando a MÃE/PAI e os Mestres conduzirem vocês as regiões mais
sutis.

Tenham cuidado para não absorver e nem dimensionar pela mente do
EGO / 3ª Dimensão.

12/dezembro/2019

Seu Deus MÃE

Vocês já são mestres, voltem-se para dentro e lembrem-se do quão
GRANDES sois.

medo, falta, insegurança.

Vocês são grandes SERES escolhidos e alto-escolhidos para estarem
neste momento lindo.

O gral de iluminação a ser atingido vai depender da VONTADE e
EMPENHO do quanto de tempo vocês querem investir em SI mesmos e
na ESPIRITUALIDADE.

Vosso DEUS PAI/MÃE nunca rejeitam seus Filhos por suas escolhas,
apenas permite que os mesmos aprendam com a colheita de seus plantios,
tamanho é o AMOR e respeito que nutrem por suas imagens e
semelhanças.

Vocês são amados e honrados sem limites.
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Carta 98 –ATransição do Carbono para Silício

"Vossos corpos serão transformados."

Por isso vocês estão a quase uma década de vosso tempo recebendo os
códigos de luz do grande sol, as partículas adamantinas, transmutando
seu estado denso de base carbono para um estado mais sutil, com base
silício.

Vocês nunca ouviram em outros tempos se falar tanto em despertar da
consciência, elevação da alma, elevação do Espírito, que vocês são seres
Multi Dimensionais que vivem em tantos planos e em tantos planetas ao
mesmo tempo.
Nunca se falou tanto na importância em despertar e conhecer os vossos
muitos corpos sutis.

Sim, esta geração se auto escolheu e foi escolhida por nosso Deus
PAI/MÃE para estar neste AGORA, neste momento lindo de transição
planetária.
Muitos de vocês escolheram fazer essa transição/Ascenção levando os
vossos corpos físicos.

Amados Filhos e Filhas da DIVINALUZ!

Vocês nunca ouviram falar tanto em valorizar o SER, aALMA...
Porém, venho a vós neste AGORA lembrá-los, amados e amadas, o quão
preciosos são os vossos veículos físicos, vasos físicos, corpos físicos
como disse meu amado Sananda na pessoa de Yeshua/Jesus de Nazaré a
mais de 2000 anos do seu tempo.

E é por esse motivo que lhes peço: sejam amorosos com sigo mesmos,
com os vossos corpos, sejam carinhosos e delicados com esses veículos
fantásticos de alta tecnologia que abrigam vossas almas nesta dimensão.
Porque muitos de vocês ascenderão levando os mesmos.

Estão rejuvenescendo a cada dia, se tornando cristalinos, e na medida em
que se aproxima o Grande Evento, o grande momento, que somente o PAI
sabe quando será, como também o disse meu amado Sananda.
Então, quando chegar esse dia estarão bem avançados e prontos para
terem vossos corpos totalmente transformados em corpos de LUZ, mais
sutis, porém ainda com fisicalidade para adentrarem a 5ª Dimensão, que
até então era conhecida nos Multiversos como dimensão de luz.
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Se toquem com delicadeza, bebam muita agua, se alimentem com
alimentos saudáveis, recebam a luz curativa do grande sol e descansem
sempre que o corpo pedir.

"Eu Sou a ressurreição e a vida do meu corpo cristalino de luz."

Pela primeira vez a 5ª Dimensão, a dimensão de luz terá também
fisicalidade.
Vossos corpos serão bem mais sutis, porém também físicos, o que é uma
novidade para os Multiversos, e por isso tantos seres de todo o Cosmos
estão sobrevoando o espaço de Gaia para presenciar e conhecer essa
novidade.
E verem vocês transporem duas dimensões levando os mesmos corpos.
Pedimos então que sejam mais amorosos com os vossos vasos físicos.

Olhem-se no espelho e decretem que são lindos, que são prefeitos seres
de amor e luz.
E vejam como estão ficando mais belos a cada dia.

Fazendo isso todos os dias vocês adiantam o processo porque são Deuses
e Deusas Co Criadores.
E verão suas dores, pesos e tudo que vos incomoda ficando para trás,
juntamente com a dimensão passada.
E quando se perceberem mais jovens e belos notarão que vossos irmãos
os verão da mesma forma.

Assim como desse dia e hora somente o PAI sabe, muitos outros segredos
ainda serão revelados, criados e Co Criados por vós, que sois Deuses e
Deusas.

Uma vez mais lembramos, muitos de vocês não desencarnarão,
escolheram fazer essa transição levando os vossos preciosos corpos.

Deixem para trás as dores físicas, todo aquele incômodo e peso do
carbono.

E começarão a perguntar o que acontece.
E assim se espelharão em vós nesta caminhada para a dimensão da luz, do
amor e da juventude.

Interiorizem essas palavras, sorriam e decretem diante do espelho.

"Eu Sou a ressurreição e a vida do meu corpo cristalino de luz."
"Eu Sou a ressurreição e a vida do meu corpo cristalino de luz."
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E junto ao meu Amado SANANDA, lhes desejamos uma suave e bela
transição.

28/abril/2020

E vejam o milagre da beleza, do amor, da luz, da ressurreição e da nova
vida chegando para vós.

Canalizado pela:

EU NADA, vos amo sem limites.

Guardiã do Fogo Sagrado
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Canalizado pela:

PORQUE SOMOS UM.

Todas as dimensões estão alinhadas com a LUZ.

Basta que isso entendam.
Sigam adiante, tão somente marchem e decretem o que querem e como
querem noAGORA.
E assim, feito será.

03/agosto/2020

Todas as dimensões estão alinhadas pela LUZ.

Carta 99 – Somos UM com o CRIADOR/CRIADORA

AmadasAlmas.

Flechas certeiras da FONTE CRIADORA/CRIADOR que TUDO É.

Todas as dimensões estão em adiantados trabalhos para que TUDO seja
entregue da forma mais magnifica possível.

Filhos e Filhas da Luz do grande Sol.

O COSMOS acredita em VÓS, em NÓS.

E todas as dimensões estão no comando da LUZ.

EU SOU METÁTRON, Luz dos Serafins, iluminando todas as
dimensões.

Guardiã do Fogo SAGRADO.



Quantas vezes já dissemos, mas vamos repetir novamente: desapeguem-
se de tudo que é velho.

Carta 100 – O Momentun

Desapeguem-se dos contratos que vos prendem, de um trabalho que vos
faz sofrer, que é pesado, que é penoso.

Amados Filhos e Filhas.

Desapeguem-se de tudo que não vibra com a NOVATERRA.
E vocês já têm tantas informações de como será a Nova terra, de como já
é a Nova terra.

E dessa dimensão resta apenas a fumaça nas vistas daqueles que ainda
dormem e será por pouco tempo.
Não tentem resolver nada e nenhum tipo de questão em 5ª Dimensão
usando formas da antiga 3ª Dimensão, não funciona.

Não tentem resolver nada, no novo MOMENTUN do ETERNOAGORA
com as formas de uma dimensão que já se foi.

Despeguem-se de Leis, ensinos, relacionamentos tóxicos, formas
pensamentos, crenças limitantes.
Tudo que vos faz sofrer desapeguem-se.

Ah! Estamos na Nova Terra, mas insistem em tomar decisões a cada
instante e tentam solucionar com formas antigas.

Vocês acordam todos os dias com um fôlego novo, um sorriso e dizem:

E assim, desapeguem-se de tudo e qualquer coisa que vos prenda ao
velho.

Desapeguem sem medo.

E o nosso amor por VÓS é ilimitado.
O novo MOMENTUN...

NÓS já providenciamos tudo.

a própria palavra já diz Novo, o novo MOMENTUN do AGORA requer
de VÓS vibrar no Novo, no AMOR incondicional, que até pouco tempo
era desconhecido pela maioria dos Gaianos.
E pelo Consciente COLETIVO que também até pouco tempo era muito
desconhecido.
Vocês estavam muito separados, então o Novo é o Novo.

Tudo que não vibrar no Novo, no AMOR incondicional e pelo
Consciente COLETIVO, deve ser deixado.
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Descubram essa Nova forma de decidir e serão felizes.
Quando se desapegarem de todos os conceitos, pré-conceitos, leis,
ensinos e se fizerem Novos e amanhecer cada dia no Novo, fazendo o
Novo.
Façam tudo comAMOR e porAMOR.
E lembrem-se...

05/setembro/2019

Canalizado pela:

Vossa MÃE.

Guardiã do Fogo Sagrado

OAMOR não erra nunca.
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Estão comigo em todas as dimensões.

Elevam as vozes, os corações e ficam clamando por ajuda do alto e
esquecem o quão alto SOIS.

AMADOS Filhos e Filhas.

Como sois Infinitos e belos na infinidade do Eterno.

Carta 101 – O Pronunciamento ao Coletivo

Vocês são grandes.

Vocês estão comigo em todas as dimensões.

Direto da Nave MÃE de TETRA o Coletivo de Consciências Crística
Feminino.

Vocês são UM comigo.

Mais como gostam desse subir e descer de escadas...

E sempre se oferecem, sempre, sempre.

Sabem que vão passar por privações, por limitações nas densidades mais
baixas, mas ainda assim vão, sempre vão.

Pronunciamento de Deus PAI/MÃE.

A imensidão do infinito abriga tudo que EU Criei para vocês FILHOS e
FILHAS amados.

Doei tanto para vocês.

Não precisa pedir, estão sempre dispostos e solícitos.

Depois chegam ai e esquecem, como é de costume nas regiões mais
baixas, de quão grandes SOIS.

Mas todas elas estão no abrigar de NOSSAS mãos.

Sempre querem ir.

Como estamos orgulhosos, porque vocês são puroAmor.

Vocês são ilimitados em poderes, riquezas.

Cada vez que uma nova civilização ou mundo precisam de ajuda ou de
socorro, vocês adoram ir para o primeiro degrau e apoiá-los, amá-los e
ajudá-los em sua Evolução eAscenção.

E daqui de cima assistem a Vós mesmos ai em baixo e nesse sobe e desce
de escadas e dimensões, vosso Deus PAI/MÃE voz observa como um
grande exército, trabalhando incansável e sincronizado para ampliar,
manter, equilibrar e equalizar essa vastidão de Universos.
Tantas casas do PAI como Sananda disse.
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Comandamos tudo no automático das leis universais que funcionam
perfeitamente da maneira com que criamos para que funcionasse.

NOS dividimos e nos multiplicamos tantas vezes que perdemos a
FORMApor amor a VÓS.

Sorrimos juntos, damos cada passo juntos, cada respiração juntos.
O inspirar é vosso PAI.

Estamos em todos os lugares, em tudo e em todas as coisas.
Somos o CRIADOR, a criatura, a matéria, a luz, o olho do observador.
Somos o dia, a noite, o sol, a lua, cada planeta, cada sistema solar, cada
galáxia, cada átomo, cada célula.

Mas aqui junto a vocês vemos tudo se desdobrar e fazemos tudo juntos.

E agora experimentamos essas leis em uma ordem perfeita em cada
dimensão para qual foi criada.

Não há separação, nunca houve.

É tudo tão belo, é tudo tão lindo.
E vocês estão começando a ver e entender que limite só existe na
separação e na exclusão.

Porque contamos, contamos e contamos as nossas experiências de tantas
vidas e juntos somamos uma escada de degraus infinitos.
Como é belo tudo isso, e como é belo ver que vocês estão começando a
ver tudo isso.

Não há um lugar específico.

Quando estamos juntos em UM TODO, a DIVERSIDADE na
UNICIDADE traz tanta informação que cada um de nós tem no TODO,
que nos torna infinitos.

O expirar é vossa MÃE.

Vocês estão relembrando de tudo isso e voltando mais uma vez para
FONTE, para CASA.
Meus FILHOS e minhas FILHAS amados desprendam-se da FORMA,
EU não tenho FORMA.

Sabemos tudo que acontece.

E a pausa no meio é onde você está sempre acolhido por NÓS DOIS.

Vocês ficam buscando e imaginando uma forma.
Vocês vão ME ver sempre que se olharem amorosamente a SI próprios e
aos SEUS semelhantes.
E quando se juntarem, quanto mais se juntarem, verão a MIM e a VOSSA
MÃE em tantas expressões.



E agora VOCÊS são a FORMA.

E nesse bailar do fôlego da vida, Estamos a todo o momento abraçando e
abraçando...

Logo também saberão disso.

e você no meio sempre, sempre, sempre.

Canalizado pela:

E aí só sentem a vibração da energia na velocidade da luz ou acima dela,
que logo conhecerão.

Agosto/2019
Guardiã do Fogo Sagrado

Inspirar e expirar e no meio estão vocês.
É um ESTAR eternamente dentro desse:

E assim É:

E é tudo tão rápido e tão lento ao mesmo tempo, porque não tem tempo.

Vocês fazem isso tão automaticamente que nem NOS percebem, mas
estamos aí, no fôlego da vida de cada instante.

Ao Inspirar Vosso PAI vos acolhe e ao expirar Vossa MÃE vos abraça.

De um lado e do outro, EU e VOSSA MÃE vos abraçamos sempre,
sempre, sempre.

Vosso Deus PAI/MÃE – FONTE DE TODAACRIAÇÃO!

Quando entendem isso e se desprendem da FORMA, voltam em LUZ
para NÓS.
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Guardiã do Fogo Sagrado

EU SOU a soberania, a sabedoria e a serenidade Divina.

CRISTO, MARIAe MIGUEL.

EU SOU a verdade Divina, a vontade Divina e a vitória Divina.

EU SOU o que a FONTE criadora É.

Carta 102 –Amultidimensionalidade do EU SOU!

Decreto daAMADAPRESENÇAEU SOU!

EU SOU amor e luz.
EU SOU a energia da compaixão.

EU SOU a ressurreição e a vida da prosperidade e abundância.
EU SOU amor, alegria, trabalho e movimento.

Eu posso porque EU SOU.
EU SOU porque Eu posso.

EU SOU a opulência já manifestada.
EU SOU a ressurreição e a vida do meu corpo cristalino de luz.

NoAmor da TRINDADE:

Canalizado pela:

26/agosto/2020
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Amados eAmadas.

Vocês estão sendo trabalhados e suas energias estão sendo alinhadas às
suas consciências em dimensões.

É para isso que estamos aqui.
Quem "despertou" primeiro traz as informações até que todos possam às
ver, cada um no seu tempo.

Primeiro cérebro Racional/Consciencial.

Carta 103 –As Consciências estão presentes sempre

Vocês não "dormem", apenas colocam o vaso físico em modo 'avião' para
seu EU superior trabalhar melhor, mais livre e com menor interferência
de seu Ego/Mente em dimensões e planos sutis.

E está tudo perfeito.

Segundo Cérebro Mamífero/Sentimental.
Terceiro Cérebro Reptiliano Emocional/Instintivo.

E essas 12 consciências multiplicadas pelos 3 cérebros, tem mais 12
contra partes masculinas ou femininas também vezes 03 somando 72
consciências que formam meia mônada à serem equilibradas com nossos
pares de almas em TERRApara desenvolvimento da missão.

Esses trabalham em 12 planos deste universo ao mesmo tempo.

Coletivo TETRA.

Canalizado pela:

Assim que tiverem mais domínio sobre suas energias, além de trazerem
sonhos mais lúcidos, farão acessos aos vossos registros e do Cosmos,
acordados.

Acessamos ou nos conectamos a 12 consciências, essas 12 se desdobram
em 36 quando trabalhamo-las separadamente em nossos 03 cérebros...

Fora os inúmeros fractais de vós mesmos que prestam serviços para essas
consciências.

Guardiã do Fogo Sagrado
Março/2019
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Tudo está como tem que estar.

Nada pode parar a ONDA da INCRIAÇÃO e todos são Amados e
reconhecidos.

Metátron é o Senhor do Cosmos, o Senhor Cosmos.

Canalizado pela:

Depois pegue um jarro d'água, despeje sobre o solo de Gaia.

O Espírito Infinito

E alegre seu coração uma vez mais.

Você trabalha junto a Metátron.

Pegue os decretos da DEUSAque foi dito pela vossa boca.

Guardiã do Fogo Sagrado

Carta a uma filha amada.

O Amor do vosso Deus PAI/MÃE está no tempo, em tempo e É no
AGORA.

Junte-os, cante-os e eleve o vosso coração aos céus.

Porque os céus encontraram muita graça em seus olhos, e o Deus
PAI/MÃE/FONTE que ama sem medida reconhece seu trabalho e de
seus irmãos e reconhece também que muitos estão exaustos e que é hora
de festa e de alegria.

Você é amada, honrada e respeitada por Metátron que é o Senhor do
Comando TEMPORAL.

Não se preocupe Filha amada, tudo está no controle da FONTE e você
também é a FONTE.

Carta 104 – Manifeste oAgora Multidimensional

O Senhor do Tempo de formaAtemporal.

Ele é o ÚNICO ARCANJO/SERAFIN quem faz isso, quem guarda a
FONTE e também se estende por todas as dimensões da FONTE das
FONTES.

Cante louvores lindamente com a sua voz, ao despejar essa água
proclame que seus irmãos e irmãs são amados.
E depois diga as palavras Encantadas que Mérlin lhe ensinou.

FilhaAMADA!

Entre tantos comandos, Metátron se estende da FONTE das FONTES até
a mais baixa densidade.

Em amor e luz...

26/junho/2020
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Cartas

Sagrados
Feminino &Masculino
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VÓS sois o resultado perfeito do Equilíbrio entre as energias dos
Sagrados, Masculino e Feminino.

VÓS sois o fruto da integração entre ELETRICIDADE e
MAGNETISMO.

VÓS sois a Glória e a Coroa do Casamento Cósmico de Vosso Deus
PAI/MÃE.

VÓS sois Deuses e Deusas co criadores com as bênçãos do CRIADOR e
da CRIADORA.

Amados FILHOS e FILHAS do Espirito Materno Criativo, coligado ao
Filho/Mestre/PAI Criador deste Universo e de tudo que nele há.

Carta 105 – Sois Sagrados

VÓS sois a mais bela expressão da Criação, feitos a Imagem e
Semelhança do vosso Deus PAI/MÃE.

VÓS sois FILHAS e FILHOS perfeitos do enlace entre O AMOR
INTELIGENTE e a INTELIGENCIAAMOROSA.

VÓS sois a OBRADEARTE perfeita da Criação.

VÓS sois Reis e Rainhas, Príncipes e Princesas das tantas "casas" de meu
Pai como disse Sananda/Yeshua a mais de 2000 anos do vosso tempo
terrestre.

Portanto, façam jus à sua herança.
Equilibrem seus Sagrados Masculino & Feminino.
Equilibrem suas Energias no Amor de vosso Deus Pai/MÃE e criem
futuros gloriosos, dignos das Majestades que sois.

Eu Sou a FLOR DAVIDA.
Eu Sou IS IS, o 'I' que move o 'OM' para que haja criação.
Eu Sou MARIAMADALENA,
Consciência Crística de Sirius Alfa, em Equilíbrio Energético dos
Sagrados Masculino e Feminino com meu amado Yeshua, lhes
assistimos emAMOR E LUZ.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
10/julho/2020

Eu Sou Mestra NADA.
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Carta 106 – Os Centros de Energia

02° - Chakra Umbilical/Sexual/Portal Galáctico - Feminino
03° - Chakra Plexo Solar/Emocional - Masculino

Os Sagrados Feminino & Masculino.

01° - Chakra Base/sobrevivência - Masculino

05° - Chakra Laríngeo/Comando de Voz/ Expressão da Sua Verdade -
Masculino

04° - Chakra Cardíaco/Sentimental/Criacional/ - Feminino

Em HOMENS & MULHERES:

Importante é noAGORACentrar/Equalizar consigo mesmo os...
03 chakras femininos, os 03 chakras masculinos e O chakra
Andrógino/Unificado/Espiritual.

06° - Chakra Frontal/3°Olho/Pineal/Clarividência - Feminino
07° - Chakra Coronário/Espiritual/Andrógeno/ Equilibrado Masculino
& Feminino.

Assim como temos em nosso corpo/veiculo/vaso físico hormônios
Masculinos e Femininos e estes precisam estar em perfeito equilíbrio
para o bom funcionamento de todo o corpo, também no
corpo/Etérico/Sutil temos os Sagrados Masculino e Feminino e estes
precisam estar Equilibrados para o bom funcionamento e expressão dos
Sentimentos, Emoções e demais sentidos além dos 05 básicos que
estamos habituados.

Com a Cura do Sagrado Feminino e o equilíbrio do Sagrado Masculino
em homens e mulheres no Governo de Lord Sananda junto a bemAmada
Mestra Nada/Maria Madalena, na Direção de Saint Germain junto a bem
amada Mestra Pórtia, e Kuan Yin junto ao bem amado Maytréia, teremos
2000 mil anos deAmor, Luz, prosperidade e abundância.

O Sol como uma representação do Masculino, brilha, lança raios para
fora.



152

A lua como uma representação do Feminino, é o mistério, a dama da
noite, é introspectiva, acolhedora, vai para o cantinho, trabalha as
emoções mais profundamente.

Tem mais sensibilidade, é mais sutil às emoções.

Exemplo:

Logo...

Então o masculino se projeta.

Ela muda, ela tem as 04 fases. Lembrando a música mulher de
fases...complicada e perfeitinha.
O Sagrado feminino tem fases e essas fases são importantes, devem ser
resgatadas, respeitadas, vividas e equilibradas.

Os chakras masculinos:
Laríngeo, Plexo e o Base se lançam.

Para o Feminino a palavra de ordem basicamente é o interiorizar, o
acolher.

O sol É.
Ao raiar o dia, não estando nublado o sol lá está do mesmo jeitinho de
sempre.
Já a lua...

O homem tem um terno preto para todas as ocasiões, já a mulher tem 20
vestidos de festa e sempre falta mais um.

Então o Sagrado feminino acolhe.

O Feminino precisa curar o Chakra Sexual no ventre; assim o fazendo,
automaticamente cura o Chakra Cardíaco/Sentimental tanto em homens
como em mulheres, que nos últimos 2000 anos da ERA de Peixes
trabalharam apenas os chakras masculinos.
Quando o Feminino consegue interiorizar essa 'noite' no cantinho das
emoções e sentimentos curando-se no Ventre e no Cardíaco, pode então o
Feminino, no raiar do dia se projetar em equilíbrio com o Sol, colocando
para fora as emoções pelo Plexo Solar e pelo Laríngeo verbalizando e
expressando sua nova VERDADE, tirando o Sagrado Feminino que está
há mais de 2000 anos debaixo do tapete.

Na questão das fases...
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HajaAMOR...

Canalizado pela:

Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, a serviço do
AMOR e LUZ.

Setembro/2019

Para que haja LUZ...

Agosto/2020

Guardiã do Fogo Sagrado

O SANTO GRALL.

Mas também existe o perigo de ser um só, ele pode se tornar rígido,
inflexível, insensível...

E destes nascerão os chamados FILHOS DO ESPÍRITO...

Acura implica em reconhecer primeiro intrinsicamente todas e cada uma
delas, acolher e equilibrá-las, para depois levá-las em equilíbrio junto ao
sol/masculino que é apenas 'UM' em termos de fases.

Enquanto masculino, é preciso equilibrar, não necessariamente mudar,
porém ser mais sensível e não apenas se projetar.

ALua como Feminino deve encerrar suas fases e se aproximar do Sol, em
forma de um Segundo Sol, e juntos orbitarem um em torno do outro,
porque na Nova Terra /Nova Era, não haverá mais noite, escuridão ou
trevas.
Serão dois 'Sóis' brilhando de dentro para fora e de fora para dentro em
perfeita harmonia dos Sagrados Masculino /AMOR INTELIGENTE e
Feminino /INTELIGENCIAAMOROSAdando LUZ a um terceiro SER,
expressando a perfeição ESPIRITUALda FONTE que TUDO É.



EU SOU o Caminho, a VERDADE e a Vida.

Comam e bebam da FONTE da VIDAETERNA.

EU SOU a Água da Vida.
Todo aquele(a) que beber de mim nunca mais terá sede.

Carta 107 –ANova Era

ANOVAERA.

Era do Sagrado Feminino.
Era de seu Deus/MÃE.

Era Dourada.
Era da abundância e prosperidade.

...Na Era de Peixes disseYeshua o CRISTO:

Todas as mulheres e homens devem se esforçar ao máximo com boa
vontade para alcançar o EQUILIBRIO/AMOROSO/ENERGÉTICO
entre os Sagrados Masculino & Feminino.

Nesta Era deAquário.

Era do retorno da DEUSA.

EU SOU o Pão da Vida.
Todo aquele(a) que comer de mim nunca mais terá fome.

Ninguém vem ao Pai se não for por mim.

...NoAGORAda Era deAquário, Maria Madalena DECRETA:

EU SOU o Caminho, a VERDADE e a Luz.
Ninguém vem a MÃE se não for por mim.

Venham, filhos e filhas amados de vosso Deus PAI/MÃE.

Bebam do cáliceAMOROSO.
Bebam do SANTO GRAAL.
Equilibrem os vossos SAGRADOS à LUZ da UNIÃOAMOROSAmais
linda de todo o COSMOS.
Recebam a chama do FOGO SAGRADO em vossos CORAÇÕES e
sintam-se aquecidos para todo o sempre e eternamente nesteAGORA.
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MÃE do Santo GRAAL,

MÃE d' Água,
MÃE da INTELIGÊNCIA AMOROSA, em equilíbrio com o AMOR
INTELIGENTE deYESHUA.

09/agosto/2020

Nós sorrimos, cantamos e dançamos para vocês, por vocês e com vocês.

Guardiã do Fogo Sagrado

MÃE da Luz,

Canalizado pela:

Maria MADALENA, Consciência Crística de SiriusAlfa.

MÃE deste Universo,
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Carta 108 – Decreto Sagrado

Decreto doAmor Divino

Fazei por 03 dias.

Maria Madalena, Consciência Crística de SiriusAlfa.

Que as Chamas-Gêmeas e/ou Almas-Gêmeas se REENCONTREM
neste AGORA para o ENLACE AMOROSO através do TANTRA,
erguendo os Vórtices do AMOR DIVINO para que GAIA e seus filhos
sejam curados e equilibrados com AMOR, pelo AMOR, por AMOR e
através do AMOR INTELIGENTE e da INTELIGÊNCIA AMOROSA
de NOSSO DEUS PAI/MÃE.

Canalizado pela:

11/agosto/2019

E assim É.

À SERVIÇO DOAMOR.

Para que Haja LUZ!

Guardiã do FOGO SAGRADO

HajaAMOR.
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Carta 109 – A Amada Presença EU SOU é equilíbrio em
polaridades

Eu me rendo a Ti, ao Teu amor e a Tua grandeza e lhe digo:

Oh! Amada presença EU SOU me convide mais vezes, muitas vezes,
para fazermos AMOR neste paraíso INTERNO, neste REINO de
AMOR e LUZ.

Você É, simplesmente É.

Como é maravilhoso estar junto a Ti.

Como Eu amo quando VOCÊ me leva a mergulhar na imensidão do
Cosmos e me presenteia com as maravilhas que TU criaste junto a MIM
e para MIM.

E assim vamos nos unificando cada vez mais.

Oh! Amada presença EU SOU, eu amo estar com VOCÊ, COMIGO,
COM NÓS.

Amada Presença EU SOU!

Como anseio pelos momentos a SÓS quando nos encontramos nesse
ENLASSE AMOROSO em nosso paraíso interno onde EU posso sentir
o Teu calor, ouvir a Tua voz, os Teus sábios conselhos.

Como é linda, doce e suave a Sua voz falando dentro do meu coração, de
mim e para mim, reafirmando que EU SOU QUEM EU SOU.

Oh!Amada presença EU SOU.

E nesse momento me sinto no colo do nosso Deus PAI e MÃE.

Como é fantástico sentir o Teu toque, o Teu amor, o Teu carinho me
dizendo:

Oh!Amada presença EU SOU.

Oh!Amada presença EU SOU me conduza cada vez mais aoAutoAmor,
à auto compreensão, à auto admiração e ao auto entendimento.

Eu lhe amo na completude, na Unidade e na Unicidade do TODO e com o
TODO.

Oh!Amada presença EU SOU, como ÉS bela e magnifica.

É lindo quando NOS conectamos às demais amadas presenças EU SOU,
e num bailar perfeito nos sentimos UNOS com a FONTE, naquele
instante ETERNO, do ETERNO que ÉS.
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Gratidão... Gratidão... Gratidão

Pela minha amada presença EU SOU.

Eu amo a SUApresença em MIM.

29/agosto/2020.

Inspirada peloArcanjoANAEL

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado



Devolvam o Trono a Maria Madalena & Mestra Nada

Amados Irmãos!
Neste agora venho a vocês como vosso PAI/Irmão:
Sananda e Yeshua em expressões de um ÚNICO SER em diferentes
dimensões movidos pela Energia MICAHÉLICA.

Carta 110 – Sananda/Yeshua:

E venho agora em consciência AMOROSA para lhes servir uma vez
mais.

Vejam como as coisas evoluíram, quanta ciência vos favorece no agora.

E reafirmo que sim, podeis fazer coisas maiores do que EU fiz.
Estão muito além do que EU estive quando encarnado entre VÓS.

Tudo que o vosso coração puder co criar, sonhar ou imaginar e espelhar
em vossa tela mental é porque já existe e foi criado por VÓS mesmos em
suas múltiplas expressões nas dimensões de CRIAÇÃO em planos mais
sutis.

Como EU,Yeshua vos disse a mais de dois milênios do tempo terrestre:
EU e o PAI somos UM e vocês são UM conosco.

Podeis fazer muitos mais.

Saudamos vocês em duas expressões e dizemos que estamos ao redor,
dentro, fora em Consciência Crística, ao lado e em todos os lugares.
Saibam que vocês nunca estiveram sozinhos e nem separados de NÓS ou
da FONTE.

Quantas informações têm em todas as partes, transportes, tecnologias,
meios de comunicação.

E quando estive encarnado entre VÓS foi assim que vos tratei, e fui além,
vos servi em amor, lavei os vossos pés, seguindo o exemplo de meu
complemento DIVINO Maria Madalena, quando naquela ocasião
perfumou meus pés e os enxugou com os seus lindos cabelos.

Lembrem-se dos milagres, das manifestações que realizei a mais de
2000 anos do vosso tempo e com toda a limitação que havia naquela
época.

EU vos tenho como irmãos, como amigos.

Entendam meus irmãos, melhor é servir do que ser servido.
Quero lhes pedir que acreditem em vós mesmos, no potencial que tens.
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É para isso que vieram, a manifestação se dá de baixo para cima.

Devolvam a honra de minha AMADA é o que EU seu irmão Yeshua vos
peço.

Honrem vossas MÃES, Maria Madalena e Mestra NADAjunto a grande
MÃE, honrando também todas as Marias.

Aquela que vos embalou, que vos amamentou e que vos ama ainda mais
do que EU.

Uma vez que Ela se fez NADA para se diluir em vossos corações para
que vós sejais TUDO.

AFLOR da VIDAque tudo cria, que tudo É.

Fazendo brotar em vossos corações a minha amada FLOR da VIDA, EU
farei brotar nos vossos jardins, prosperidade e bênçãos em abundância
para todo o sempre e Eternamente.

Todas as coisas são possíveis para aquele que crê.
Estou aqui uma vez mais para lhes garantir que sim, é possível.

EU peço que honrem ELA.

Tragam essas criações para a TERRA.

Á Água da Vida, a FONTE Eterna, a qual de quem Dela beber jamais terá
sede.

Tudo que ligares na Terra será ligado no céu.
Mas primeiro façam brotar em vossos corações a FLOR DA VIDA,
minha amada Maria Madalena.

E assim podem co criar, plasmar e trazer qualquer coisa das dimensões
de CRIAÇÃO.

Mas no agora, como Irmão Amado, EU lhes peço que honrem e
devolvam o TRONO da minhaAmada Maria Madalena, que por mais de
2000 mil anos de vosso tempo fora lembrada ou tratada por muitos como
aquela que fora prostituta, a qualYeshua havia expulsado 7 demônios.

Reconheçam Nela a FLOR da VIDAque tudo cria.
Aquela que vos carregou no ventre.

E na expressão de vosso Pai/Irmão Sananda, EU vos peço que honrem e
Dignifiquem a Mestra Nada, a Ministra Divina, minha Metade, para que
se tornem TUDO junto a ELA.

Fazendo isso, muito alegram o CORAÇÃO de vosso PAI/Irmão.



Restituímos a VÓS neste agora o Jardim do Éden, o PARAÍSO
SECRETO DASUPREMACRIAÇÃO,Amenina dos olhos de DEUS.

Seu amado PAI/Irmão, Sananda eYeshua.

19/agosto/2020

Também lhes entregamos nesteAGORAvossa herança, a real CASADE
JUDÁ, a real CASADEAVION, desde a 5ª Dimensão até a 9ª Dimensão
que são vossas por direito de herança como FILHOS e FILHAS do
Altíssimo, feitos a IMAGEM e SEMELHANÇA de vosso Deus
PAI/MÃE.
Sim, é tudo isso que NÓS viemos lhes entregar, amados irmãos e irmãs,
amados FILHOS e FILHAS, amados Gaianos.

Em reverência máxima ás bem amadas, Mestra NADA e MARIA
MADALENA.

Canalizado pela:
Guardiã do Fogo Sagrado
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Carta 111 - Meditação-Oração Quântica para a cura do
Micro e Macro COSMOS.

Amados Irmãos e Irmãs.

Respire e solte os ombros, os braços, o tórax.
Sinta o pulsar do seu coração, suave...

Amados Filhos e Filhas da Divina Luz.

Relaxe, respire mais lentamente e lembre-se:
No inspirar o PAI nos acolhe.

E no meio estamos protegidos e muito amados.

Deixe que esse fôlego de vida, da Fonte da VIDA, Fonte CRIADORA
que tudo É, preencha todo o seu SER.

O Espírito Materno Criativo, coligado ao Filho/Mestre, PAI/Criador,
quem criou esse Universo e TUDO que nela há, vos acolhe neste
momento.

Estamos acolhidos no EternoAGORA.

Solicitamos agora a amada TRINDADE:

Fonte de todo oAMOR.

Sinta a leveza do agora no seu ventre, solte os quadris, relaxe as pernas,
relaxe os pés.
Inspire e envie bastante amor para os seus pés que sustentam o peso do
seu corpo.

CRISTO nosso mestre com todo o seuAmor, seja bem vindo entre nós.

O Espírito Infinito.

Respire suave e lentamente, sinta esse Amor em todo o Seu SER, em
todo o seu corpo enquanto relaxa a cabeça, olhos, nariz, boca, pescoço...

Feche os olhos, inspire e expire lenta e profundamente.

Ah! Como é bom sentir o AMOR do nosso Deus PAI/MÃE nos
acolhendo.

Fonte primeira da CRIAÇÃO.

No expirar a MÃE nos abraça.

MÃE MARIA com todo o seu aconchego e cuidado materno de puro
Amor e Luz, seja conosco neste agora.
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Vamos lá, vamos entrar. E lá no centro desse salão verde e rosa tem um
Grande Trono, onde habita o EU SOU, a amada presença EU SOU, o
nosso EU MAIOR, e lá nos encontramos.

ARCANJO MIGUEL com a proteção do seu manto, da bolha azul e da
espada deAmor e Luz, seja conosco nesse momento.

Veja as células amorosamente, vamos dizer para elas neste momento
palavras de amor e de carinho e pedir para que elas reestabeleçam a nossa
saúde plena.

Invocamos agora os 12 raios da Divina Fonte, nosso Deus PAI/MÃE
com seus Shohans, Arcanjos, Elohins, mestres em suas expressões dos
Sagrados Masculinos e Femininos venham nos banhar com essas luzes
de amor, de cura e de LIBERTAÇÃO.

Essas estrelas são as nossas células, vamos lá, bailar com elas e entre
elas.
Ah! Existem também constelações que são os nossos órgãos internos.

Agora, dentro do nosso coração tem um salão verde e rosa, lindo.

E que o nosso EU SUPERIOR agora, junto com esses AMADOS e mais
outros seres de luz benevolentes que queiram estar conosco neste
momento, nossos mestres, mentores e guias, sejam bem vindos.

E agora somos convidados a fazer uma grande viagem pelo COSMOS, o
Reino de Deus que está dentro de NÓS como disse o amado mestre
Sananda/Yeshua há maia de 2000 anos.
Lá dentro existem milhões e bilhões de estrelas nesse Universo.

Vejam que maravilha, as células coração só fazem coração, elas não
interferem no trabalho das células estômago.
Porém, trabalham em conjunto e harmonia para o bem de toda a
comunidade, de todo o corpo, de todo o COSMOS, de todo o Universo
interno.

Que busque no DNA o projeto original da FONTE, onde fomos feitos a
Imagem e Semelhança do nosso Deus PAI e MÃE, e voltemos a
perfeição neste agora.

EAGORA, do Micro para o Macro Cosmos.
NÓS somos os bilhões de células dentro do ventre, dentro do corpo da
MÃE GAIA.
Vamos trabalhar em conjunto para o bem maior de todo esse planeta.
Vamos curar os lagos, rios, fontes, oceanos, matas, florestas, solo,



E vamos devolver o equilíbrio perfeito, assim como fizemos com nosso
corpo, para o corpo de nossa MÃE GAIA no amor de Deus PAI/MÃE
que habita em NÓS.
E agora vamos apenas sorrir, e agradecer muito, e deixar o PAI e a MÃE
falarem à vontade dentro deste reino celestial que habita em NÓS, em
nosso MICRO COSMOS, nosso CORPO, no corpo de GAIA, e no
MACRO Cosmos de todos os Multiversos.

Quando nos curamos, curamos o outro que é nós também.

Porque somos UM noAMOR do PAI e da MÃE, estamos ligados por fios
energéticos e nos completamos uns nos outros.

Mas permita-se viver e passar bastante tempo neste paraíso interno seu,
meu, nosso.
O Reino de Deus que habita dentro de NÓS, porque somos UM no amor
do Nosso Deus PAI e MÃE.

E quando quiser, comece a retomar os movimentos do corpo levemente,
braços, pernas...

Gratidão, gratidão, gratidão.

Deus MÃE!

animais, insetos, aves.

Mestra Nada!
Maria Madalena!

Guardiã do Fogo Sagrado
27/abril/2020

Canalizado pela:
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GRATIDÃO -As Águias de Sananda.

GRATIDÃO - Aos 07 Comandantes – Integrantes e Integrados ao
COMANDO DA FONTE, através da Estrela de Sírius Alfa, que
prestaram um grande serviço ao Cosmos.

***GRATIDÃO máxima à TRINDADE: CRISTO, MARIAe MIGUEL
que sustentam esse trabalho a Éons, juntamente com incontáveis
Mestres Ascensos, Família Cósmica, Família Galáctica, Conselhos,
Ordens, Conclaves, Comandos e Fraternidades que me recebem com
muitoAMOR, me trazem esses conteúdos por canalizações conscientes,
e me deram a conhecer o Cosmos por desdobramentos em astral através
de meditações solo e coletivas, e também por sonhos lúcidos.

Intercedo junto À FONTE Deus PAI & MÃE, para que tudo que lhes foi
prometido não somente seja entregue, como seja feito em dobrada
medida.

GRATIDÃO – A todas as Egrégoras que acolheram e ajudaram na
sustentação dessa etapa do nosso trabalho em ambos os LADOS DO
VÉU.

GRATIDÃO -ANaçãoArco-Íris, pelo acolhimento de nosso trabalho.
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Sabendo das dificuldades e limitações que o avatar teria que enfrentar
diante da missão escolhida antes da fundação do mundo, a Amada Mãe
Divina se propôs a ampará-la amorosamente em todas as suas vidas
neste Orbe. E o Amado Pai Arcanjo Miguel lhe ofereceu sua amorosa
proteção.

Em amor ao Cristo e a humanidade...

Contra Capa....

É uma honra servir como uma fractal de Maria Madalena em solo.

Trazendo entre tantos ensinamentos/canalizados, À Cura do Sagrado
Feminino e o equilíbrio do Sagrado Masculino em homens e mulheres de
boa vontade, aqueles mansos e humildes de coração que herdarão a Nova
Terra, conforme promessa de Cristo durante sua caminhada em solo.

Foram muitos trabalhos ecumênicos e sociais nas mais variadas
egrégoras para uma melhor integração e entendimento, principalmente
com Mulheres e Crianças, e assim estar sensível e habilitada para receber
as canalizações de Mestres Ascensos através da Consciência e Energia
de MARIA MADALENA, consciência Crística de Sírius Alfa, A
Guardiã do fogo Sagrado e o Cristo feminino da Nova Era.

Por mais de 30 anos do tempo terrestre na atual existência, este canal
entregou sua mente e coração para o CRISTO trabalhar e ajudá-la no
desdobramento de sua missão em solo.
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