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Circunstâncias que podereis alcançar para regressar à Terra após curto repouso no Alto. — Podereis
ingressar desde agora no serviço divino. — Um esclarecimento a respeito deste meu intermediário. — Uma
suave advertência a todas as esposas.
Nosso Senhor Jesus recomendou-me falar-vos através deste livro, sobre diversos assuntos de grande interesse para todas
vós, almas queridas nesta altura das vossas encarnações, considerando bastante remota uma nova existência na carne
após o vosso regresso ao mundo espiritual. Isto porque tão grande é o número de almas que lá se encontram
aguardando a sua oportunidade de voltar à Terra, que só em circunstâncias especiais poderão descer ao plano físico
algumas das almas atualmente encarnadas. Cumprindo, então, a recomendação do Senhor, eu desejo falar-vos a
respeito das circunstâncias em que poderão voltar à Terra com pequeno intervalo de repouso no Alto, algumas ou muitas
das almas presentemente encarnadas.
Já sabeis todas vós que tivestes a felicidade de compulsar este livro, e possivelmente os outros quatro que formam a
Grande Cruzada de Esclarecimento, que o Senhor Jesus está procurando descobrir dedicações em todos os corações que
se encontram no solo terreno. O Senhor Jesus vem perscrutando atentamente o coração de todos os filhos encarnados,
desejosos de poder identificar aqueles com os quais possa contar para o desdobramento dos Seus serviços perante a
humanidade do próximo século. Com grande alegria para o Senhor, tem Ele conseguido identificar um número bem
regular de filhos cujo coração passou a vibrar em harmonia com o do Senhor nesse sentido, filhos que aceitaram
prontamente e vêm praticando os conselhos e ensinamentos divulgados por todas nós, almas que viemos falar-vos ao
coração. Identificando, pois, o Senhor esses filhos que Lhe abriram o coração e vêm mantendo contato diário com Ele por
meio da sua prece noturna, imagina o Senhor poder contar com esses filhos numa próxima reencarnação, como
portadores de uma bela missão de serviço divino. Essas almas, por conseguinte, ao regressarem ao seu plano espiritual
nos anos que se aproximam, serão consultadas pelo próprio Senhor, sobre se aceitam um novo mergulho na carne, para
o desempenho de determinadas tarefas na Terra a serviço do Senhor. Está claro que aquelas que responderem
afirmativamente serão desde logo designadas para essas tarefas, que serão tarefas de amor e fraternidade, e apenas
permanecerão no Alto o tempo necessário para repousarem de suas lutas atuais, e se prepararem para o desempenho
da missão que o Senhor lhes confiará. Desta maneira, poderemos prever um estágio das almas no Alto bastante curto,
provavelmente não superior a uns vinte anos, para logo regressarem ao solo terreno, não mais em busca de aprendizado
como atualmente se encontram, mas na qualidade de emissárias do Senhor, e por isso cercadas de toda a proteção
necessária ao desempenho de suas tarefas.
Quem de vós, minhas filhas e filhos que eu muito amo, não gostaria de ingressar tão proximamente no serviço divino na
Terra? Eu mesma responderei por vós, afirmando que nenhuma das minhas leitoras e dos meus leitores deixará de
aceitar o convite do Senhor. E este convite que o Senhor me autorizou a fazer-vos através destas páginas, uma vez
aceito por vós de todo o coração, elevar-vos-á desde agora à categoria de participantes da Corte do Senhor, mesmo
enquanto durar a vossa existência atual. Uma vez aceito este convite, as vibrações emitidas pelos vossos corações já vos
identificarão como almas compromissadas com o Senhor Jesus, a quem o Divino Mestre começará desde agora a inspirar
determinadas tarefas ao vosso alcance. Eis, pois, almas queridas, uma das recomendações que o Senhor me fez, e da
qual eu assim me desempenho.
Em seguida eu desejo falar-vos um pouco a respeito deste meu intermediário, uma alma desde muito dedicada
inteiramente ao serviço do Senhor, e um dos seus maiores servidores nestes dois últimos milênios. Para começar eu vos
direi que esta bela alma foi uma das que o Pai Celestial me confiou para trazer à Terra há dois mil anos, e aqui viveu com
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o nome de Thiago. Foi, pois, o meu filho mais novo. Aceitando de coração as idéias do Senhor Jesus, meu filho mais velho,
passou a acompanhá-lo em sua pregação como verdadeiro discípulo e servidor. Era este um dos dois apóstolos com o
nome de Thiago. O outro era meu irmão mais velho, também amigo e servidor de Jesus. Este meu filho de tal maneira se
afeiçoou ao Senhor, que regressando ao Alto, inteiramente se Lhe dedicou, que o Senhor o enviou algumas vezes à Terra
no desempenho de tarefas que ele sempre cumpriu com dedicação e amor. Aqui esteve sete vezes antes da atual,
nestes dois milênios, participando da vida em todos os seus aspectos. Foi sacerdote dos mais notáveis pela sua
dedicação ao ofício que abraçou. Nessa modalidade de vida tão bem se desempenhou que por três vezes o seu nome foi
canonizado pela Igreja de Roma. Não divulgarei aqui esses nomes por ser isto desnecessário à minha narrativa atual.
Até que em fins do século passado, mais uma vez reencarnou esta bela alma num país do Ocidente, trazendo na mente a
missão que o Senhor lhe confiou desta vez. Apenas concluídos os cursos básicos, atraiu-o o Senhor a este país, no qual
deveria desempenhar a grandiosa e bela missão de servir de intermediário às entidades do mundo espiritual, a mim
inclusive, no recebimento dos conselhos e ensinamentos deixados neste e nos outros livros desta Grande Cruzada. E tão
bem se desempenhou este meu filho querido de sua delicada missão, que o Senhor já lhe preparou uma outra que ele
deverá desempenhar cerca do meado do próximo século, quando contará aproximadamente sessenta anos. Para isso o
meu querido intermediário deverá regressar ao Alto apenas concluído este livro, do que ele já foi avisado pelo Senhor
Jesus, com sua inteira aprovação. É então provável que este meu querido filho Thiago não espere para ver este livro
impresso, mas o lerá em seu duplo fluídico assim que o mesmo sair do prelo. Dizendo-vos o que aí fica eu desejo dar-vos
um exemplo da utilização das almas pelo Senhor no serviço divino na Terra, para o que só pode contar com as almas
encarnadas. E aquelas que ao Senhor se dedicarem podem estar certas de que receberão toda ajuda e proteção do
Senhor através das Entidades por Ele designadas para as guiar, ajudar e proteger. Em capítulo anterior eu relatei
sucintamente um fato que pode servir como exemplo dessa proteção do Senhor Jesus. Foi aquele ocorrido com este meu
filho na cidade do Recife, onde o mesmo, acometido da chamada febre amarela, havia aparentemente sucumbido,
quando o enfermeiro do hospital resolveu experimentar um medicamento novo, cuja ação consistia em reanimar o
coração em casos extremos. Nós acompanhávamos de perto a marcha da moléstia e muito nos preocupávamos a
respeito. O nosso enviado, porém, não deveria partir de regresso, porque sua missão, esta que vem desempenhando, se
atrasaria de alguns anos, e não mais chegaria a tempo de a desempenhar. Determinou então o Senhor que especialistas
do Alto se aproximassem do doente e tratassem de salvar-lhe a vida para nós tão preciosa. Um daqueles especialistas
inspirou então ao enfermeiro João Maurício, através do seu ascendente mediúnico, que fosse rápido buscar a cafeína e a
aplicasse no doente. O efeito da primeira aplicação foi animador, e uma hora depois era feita uma segunda, com o
resultado esperado. O doente pôde abrir os olhos logo que os movimentos do coração se acentuaram, e isto foi a
salvação da sua vida. Os cuidados das Entidades presentes continuaram dia e noite até que, com a graça do Senhor, este
filho querido deixou o hospital.
Este relato deve servir para que melhor compreendais o valor de todas as vidas dedicadas ao serviço do Senhor na Terra,
as quais as Forças Superiores se empenham em preservar de toda maneira. Porque, minhas filhas e filhos queridos, entre
os três a quatro bilhões de almas que se encontram encarnadas, pequena é ainda a percentagem das verdadeiras
emissárias do Senhor. A estas, portanto, é mister ajudar e preservar dos numerosos perigos visíveis e invisíveis, para que
possam desempenhar a respectiva missão. Já que vos falei um pouco deste meu querido filho Thiago, eu falarei também
um pouco da sua companheira do lar, uma alma puríssima que tem sido sua esposa em quatro encarnações com a
presente. Ela e ele são o que bem se pode denominar duas almas num só coração. A companheira terrena deste querido
filho outra não é senão a também minha filha Anna de há dois mil anos, uma organização modelar de administradora e
dona-de-casa. Assim afeiçoadas estas duas almas, já possuidoras de grande luminosidade, têm combinado descer juntas
à Terra e aqui se unirem pelo matrimônio. Esta é, como disse, a sua quarta união no solo terreno, porque as outras vezes
em que o meu Thiago aqui esteve, foi com a missão de sacerdote, tendo sua alma irmã na qualidade de protetora
espiritual. A circunstância de serem duas almas afeiçoadas de longa data, é que justifica o grau elevado de harmonia e
entendimento existente em seu belo lar, um lar que pode servir de modelo aos demais lares terrenos. Eu e o Senhor
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exultamos com este fato, ao ponto de ser este lar o escolhido pelo Senhor para a Sua hospedagem durante os dias e
semanas em que tem estado em contato com o meio terreno. Efetivamente, nestes últimos meses desde 1967, em que
várias nações se têm mantido agitadas, o Senhor teve necessidade de permanecer semanas seguidas no meio terreno,
tendo então se hospedado com Sua comitiva de assessores no lar deste casal, tão belo, harmonioso e santo, quanto o
possam ser os melhores lares da Terra.
Eis, almas queridas, as confidências que resolvi fazer-vos nas páginas deste livro, desejosa de que fiqueis sabendo algo a
respeito deste belo instrumento que me serve de intermediário, e de sua modelar companheira de vida terrena. Há
certamente uma sensível diferença entre ambos, mas necessária, para o perfeito equilíbrio da conjuntura terrena.
Enquanto este meu filho já se tornou um modelo de fé, pela sua compreensão e desenvolvimento espiritual, conseguido
ao longo de suas várias encarnações, a minha querida Anna aprimorou-se especialmente em assuntos de administração,
assuntos mais objetivos, visando ao encaminhamento e solução dos problemas do lar. A ela o companheiro entrega
mensal e integralmente o produto do seu trabalho, que a esposa parte e reparte com uma proficiência que nós muito
apreciamos do Alto. Desta maneira é que me permito aconselhar a todas as almas queridas, que procedais do mesmo
modo se desejais implantar também a perfeita harmonia e entendimento nos vossos lares. O homem trabalha e produz,
e a mulher administra e regula as despesas do lar segundo as posses de cada um. Não esqueçais que o Alto acompanha,
observando, a inteligência das pessoas demonstrada na administração de seus lares, a fim de concluir pela sua
capacidade ou não de o fazer. Quando sucede observar-se a incapacidade de uma esposa na administração do lar que a
Divina Providência lhe confiou, em regra se reduz a ajuda a esse lar assim mal administrado, para que, sobrevindo
dificuldades, se apurem as faculdades administrativas da esposa. Tomai bem nota disto, minhas queridas, e lembrai-vos
de que todas vos encontrais rodeadas de boas e más influências com o objetivo de conduzir-vos. Se derdes apenas
ensejo às boas influências mediante os vossos bons atos e pensamentos, podeis crer que tudo vos correrá bem e a vossa
felicidade aumentará sempre, e com ela a luminosidade das vossas almas. Assim procedendo, agindo e pensando bem,
estareis cumprindo realmente a vossa promessa feita ao Senhor no Alto, ao receberdes a necessária permissão para
virdes à Terra. Mas se, ao contrário disso, vos deixardes induzir à prática de atos menos dignos, pelo canto das sereias
de maus sentimentos, e nesses atos enredardes as vossas almas, dando, por conseguinte, a vitória às más influências
que vos espreitam, então, almas queridas, muito tereis que caminhar ao longo de áridos caminhos até que possais
romper novamente na estrada larga da vossa felicidade. Nenhum juiz melhor nem mais competente do que o vosso
próprio coração, para dizer quando vos encontrais certas ou erradas, almas queridas. Eu vos peço então, e com empenho,
para que ouçais esse perfeito juiz antes de vos decidires à prática de quanto possa prejudicar-vos. Mas se alguma dúvida
ainda vos assaltar, mandai-me então o vosso pensamento, que eu imediatamente vos esclarecerei. Certo?
Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o
coração.

Esta mensagem é parte do livro Corolarium, da Grande Cruzada do Esclarecimento.
Conheça mais sobre o livro Corolarium.
Um tesouro de luzes e bênçãos, trazidos à Terra pelo Espírito de Maria de Nazareth, a
Excelsa Mãe de Jesus, empenhada ela própria em falar ao coração de suas filhas e filhos
terrenos. Livro considerado no mundo espiritual, onde foi elaborado, o trabalho de maior
importância enviada à Terra no decorrer deste século. Seus capítulos não foram redigidos
por acaso, de improviso, como diz a Autora, mas estudados, meditados de longa data, de
maneira a divulgarem na Terra o que de melhor e mais útil pudesse ser dito às almas
encarnadas. Destina-se, por isto, este COROLARIUM a servir de roteiro e farol às gerações
atuais e porvindouras, em sua marcha constante para a luz que vieram buscar na Terra.
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