
 

 

Caros Irmãos, 

Se tu oras com fervor e pede a Deus, ao seu filho maior, Jesus 

Cristo, que abençoe a todos indistintamente, peça para que te 

abençoe e te dê a luz necessária para que a escuridão não faça 

parte em alguns momentos de tua vida, seja de tristeza, 

aborrecimento e outros sentimentos contrários a caridade e aos 

espíritos de luz que te protege. 

Seja pacífico, brando e perdoe sempre para que Deus te perdoe 

e Jesus te assista nesta tua caminhada de amor e caridade. 

Não se importe, pois aquele que hoje te julga e condena, amanhã 

precisará de tua luz. 

Que Jesus, o rabi da Galiléia, em suas andanças pelo universo e 

planeta, te carregue nos braços. 

Nós te amamos. 

 

João Emmanuel 

  

 



 

 

Justiça seja feita na reencarnação; 

Estais a contento as tuas obrigações espirituais; 

Sujeito às diversidades e atribulações já submetidas; 

Unindo Valores Espirituais para toda Eternidade; 

Sei de todas as tuas necessidades físicas e espirituais, Aguarda-

os. 

 

 

Cristão Verdadeiro é aquele que realmente se dedica a luta pela 

humanidade, já despojado de todas as enfermidades que 

degradam seu estado de espírito; 

Resta-nos, diante de tanta boa vontade, guardar-nos em vosso 

coração; 

Isto porque vós não sentes mais os prazeres atrativos materiais; 

Sejam justos para convosco, ame incondicionalmente a todos 

sem distinção. 

Tens tido ingratidão e por alguns instantes encontra-se com 

desejo do nosso reencontro, que cedo ou tarde acontecerá; reza, 

ora ao Senhor por aqueles ingratos que certamente precisaram 

tanto de ti incansavelmente. 

Oramos aqui do lado de cá, numa frequência deslumbrante, 

quando da tua chegada, as trombetas do céu se glorificarão pela 

tua libertação. 

 

 

 

Procópio 

 

 



Amor Abnegado 

 

Pois bem meu amigo, lá bem distante mas bem perto de você, 

sabes de que estou falando, da índia. Estou aqui agora 

respaldado em uma série de energia cósmica transportando para 

ti a força energética da persistência e abnegação. Hoje, estava 

mais forte pelo amor abnegado. Já te falei por diversas vezes o 

teu sucesso, não é daqui e sim de lá de onde viemos, és luz 

incandescente que poucos observam, esta tua força fluídica que 

tanto nos atrai com amor e muita luz que todos jamais irão 

descobrir, porque o amor não é mistério e sim franqueza e 

abnegação e sinto a vontade de dirigir as minhas humildes 

palavras de amor em nome de Deus. A tua Fé me engrandece e 

me eleva, tens muitos irmãos de luz a tua cerca, não te 

preocupes e continue a tua caminhada, nós todos te amamos 

muito. 

A tua, a nossa menina, não se preocupe porque dias iluminados 

virão. 

Não te ajudo nas coisas que pretendes alcançar porque meu 

amigo, teu pedestal aqui é grande. 

Controla a tua força irradiante da mão esquerda e se me virem 

não tenhas medo, eu e os meus irmãos somos teus seguidores 

da tua luta terrena com todos aqueles que te rodeiam. 

As vibrações são devido à alimentação no qual ingerisse 

indevidamente, mas nós todos, em cada canto desta casa, 

deixaremos a nossa paz e harmonia. Eu sempre te ouço quando 

me falas alguma coisa, como por exemplo, você está pronto a 

ajudar a cada um daquele que precise de ajuda menos você. 

Entendeu meu adorado amigo, pois bem, afora tudo tem sua 

hora, não importa o que digam algumas pessoas ou que pensem, 

o que importa é o teu pensamento para com todos que estão 

ligados a você. Esta atribuição de fluídos por apenas tua mão 

esquerda já supre a necessidade de todos aqui presentes. 

Que força você tem meu irmão. 

A rosa é a nossa afinidade vegetal, o amor acercado, a força 

energética capaz de curar doenças maléficas. 

Humilde de coração, não importa o teu sacrifício e luta para que 

ninguém, mas tu conforta a todos nós. 

Um dia nós vamos nos encontrar. 

O amigo de sempre. 

 

 

João Emmanuel 

 


