
Mensagem recebida pela médiuns Sra. Ledir na Frapel em 31/05/2016. 

Amados filhos do coração, estamos no ano abençoado da grande reforma do planeta.  

 Todos os tarefeiros da luz se congregam nesse momento para trazer ao Planeta o que 

de melhor se irradiará do Plano Superior. 

Irmãos de Luz estarão aqui entre os homens comuns trazendo a energia maior da 

transformação da maturação espiritual a todos aqueles que querem se modificar. 

É o último apelo definitivo para todos encarnados na sua trajetória de evolução. 

Do mais Alto raios de muita luz descerão sobre a terra inundando o planeta de 

vibrações sacrossantas. Todo o planeta vibrará na maior intensidade possível, fazendo 

com que o joio possa ser retirado pela aversão a Luz Maior. É o grande êxodo de 

irmãos transviados no mal saindo em definitivo da terra, e indo para o lugar 

compatível com a sua estrutura. 

Todo o planeta estará coberto por uma camada de humos radiantes, transformando a 

terra num grande lençol luminoso, atraindo as energias maiores, dissolvendo o teor 

maléfico e todo o lodo fétido da terra. 

É a grande mudança do planeta, fazendo com que o mal seja expelido gradativamente 

do Planeta. 

Estamos no limiar de transformações, une os vossos pensamentos no melhor, 

coloquem os vossos corações em uníssono com a Lei Divina do Pai. Amem os vossos 

irmãos incondicionalmente, façam com que vossas estruturas se coadunem com as 

vibrações abençoadas da mais pura Luz Divina. 

Orem com fervor, sintam no imo da alma a presença Divina do Pai abençoando-vos, 

convocando ao amor genuíno. Caminhem intimorato , trazendo no vosso ser a 

vestidura abençoada dos seguidores do Cristo e sintam à aproximação da grande 

estrela de Orion  trazendo ao Planeta as forças de Luz e de Amor de irmãos que nos 

amam. 

É o momento abençoado onde vossos corpos e mentes estarão libertos de grilhões 

seculares e o vosso espírito estará em condições de receber o tão sonhado salvo 

conduto, libertando-os do vosso passado culposo. E sob a égide do Cristo amado 

caminharão sob os sois do grande porvir, unindo os vossos corações na Grande Estrela 

Cósmica  junto a tantos que vos saudarão no Caminho abençoado da Redenção. 

Akhenaton / Pai Jacó / Tranca Ruas e muitos seareiros da grande Luz Cósmica. 


