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Informações Sobre Esta Obra 

 

 

Conforme orientação dos Irmãos Maiores da Corrente 

Espiritual da Fraternidade do Triângulo de Diamante 

iniciamos uma nova fase destes trabalhos psicográficos, agora 

através do envio de mensagens curtas, versando sobre temas 

atuais que poderão auxiliar a todos os irmãos que tenham 

interesse em resolver problemas que vêm afligindo suas vidas, 

enquanto encarnados neste planeta abençoado. 

Aqui encontrarão mensagens espirituais de inúmeros 

irmãos que já deixaram nosso planeta, alguns mais conhecidos, 

outros nem tanto, mas todos envolvidos harmoniosamente nesta 

missão espiritual da maior importância para todos, encarnados e 

desencarnados. 

 

 

Franco Zucca 

 

2013 

 

 



 

1 - Mensagem Sobre Problemas Envolvendo Crimes 
Praticados por Adolescentes e Adultos 

 

Hoje iremos iniciar abordando o tema que vem 

assustando a todos os humanos, inclusive aqui no Brasil e que 

diz respeito aos crimes contra inocentes, praticados por jovens e 

adultos, na maioria dos casos sob o efeito de drogas 

devastadoras nos organismos dessas criaturas. 

A sociedade vem exigindo das autoridades maior 

empenho para eliminar esses crimes assustadores, mas é sabido 

que na atual situação dos governos, em todos os níveis, não 

estão conseguindo eliminar de uma vez essa dolorosa situação. 

As Correntes Espirituais Superiores vêm trabalhando 

arduamente, com o objetivo de orientar e estimular os 

governantes de todos os quadrantes da Terra, para que seja 

realizado um verdadeiro mutirão internacional, no sentido de 

bloquear e, por conseguinte, eliminar esse fluxo volumoso de 

drogas de todos os tipos, que circulam através de todos os 

continentes terrestres. 

Essa situação é resultado da desagregação familiar, que 

há décadas vem se intensificando por toda a parte, de algum 

modo pelo fato do casal se ver obrigado a deixar os filhos com 

pessoas estranhas ou sozinhos para poderem trabalhar fora de 

casa, ficando alheia a vida que os filhos levam, durante o 

período mais importante de suas vidas, na educação, no estudo, 

muito importantes para o seu futuro. 

A ausência dos pais é o principal fator que vem levando 

crianças e adolescentes para os vícios de todos os tipos, onde a 



 

sensação de liberdade total permite que se envolvam com outros 

da mesma idade e adultos com segundas intenções, para 

realizarem atividades aparentemente normais, encaminhando-os 

para o mundo do crime em todos os níveis. 

Atualmente é comum encontrarmos pais que não 

conseguem diálogo e muito menos controlar seus filhos, desde a 

mais tenra idade, uma vez que não puderam orientá-los na fase 

inicial de suas vidas, encaminhando-os para uma vida correta, 

de respeito e cumpridora dos deveres que a sociedade irá cobrar 

no futuro. 

Todos os irmãos espirituais, de todas as hierarquias, vêm 

realizando um trabalho em profundidade junto às famílias de 

todos os países, no sentido de orientá-los para cumprirem da 

maneira mais correta e cristã a educação de seus filhos, mas esse 

é um trabalho árduo e demorado, diante do quadro desordenado 

que uma parcela imensa dessas famílias se encontra, já há 

algumas décadas. 

Esse quadro nada otimista é, em parte, resultante do 

efeito da globalização que as grandes potencias econômicas 

impuseram aos países em desenvolvimento, algo muito perigoso 

diante do despreparo de muitos governantes, que viram nesse 

processo a oportunidade para “crescerem economicamente a 

todo custo”, enquanto, na verdade, estão sendo espoliados pelos 

grandes, que usam de todos os meios para conquistar mais e 

mais o poder continental, às custas do sacrifício dos menos 

favorecidos. 

Aliás, essa foi sempre a tática adotada pelos senhores do 

poder, para conquistarem territórios e o poder econômico neste 

planeta, isso há milênios. 



 

Mas nem tudo está perdido, pois vimos semeando na 

mente das criaturas mais sensíveis espiritualmente, o valor e a 

importância da educação, do conhecimento e do respeito aos 

valores oferecidos pela mãe natureza, durante sua curta 

permanência de algumas décadas no planeta. 

Somente assim a humanidade terrestre irá conquistar 

uma vida plena de paz e prosperidade, enquanto aqui 

permanecer. 

O Pai Bondoso vem oferecendo muitos canais de 

informação para que todos possam adquirir o conhecimento, 

fator importante para viverem suas vidas de modo correto e 

harmonioso. 

Que esta mensagem de hoje seja de alguma valia para 

todos. 

Nosso carinhoso abraço. Fiquem com Deus. 

 

Frei Juliano 

 

abril de 2013 

 

 

 

 



 

2 - Mensagem de Paz diante da Violência Atual 

 

É oportuno enviarmos estas palavras, através do nosso 

irmão psicógrafo, destinadas a todos os que vêm enfrentando as 

agruras da violência, que está em todos os cantos do planeta. 

Nem sempre é possível entender os motivos que levam 

os irmãos a praticarem toda essa violência contra seus irmãos 

terrestres. 

Em parte são as drogas de elevado poder destruidor dos 

corpos e das mentes dessas criaturas, que de algum modo se 

entregaram a elas, as responsáveis por todas essas atrocidades 

cometidas, mas há outra grande responsável por tudo isso: as 

entidades das correntes negativas, conhecidas como entidades 

das trevas, que se aproveitam das condições físicas e mentais 

desses irmãos drogados para agirem, com o objetivo de tomar, 

cada vez mais, o controle da humanidade terrestre. 

A falta de vigilância de milhares de irmãos encarnados 

vem abrindo as portas para que essas entidades espirituais 

voltadas para o mal se aproveitem para assumir seus corpos e 

mentes, praticando as barbáries que a humanidade terrestre vem 

sofrendo há muito. 

O Pai Altíssimo está agindo através das Correntes 

Espirituais Superiores há milênios, mas sempre respeitou o livre 

arbítrio de cada um. 

Agora está em curso uma mudança drástica, com o livre 

arbítrio dos encarnados sendo alterado, com sua perda parcial, 

com o objetivo de controlar os atos praticados, principalmente 



 

por aqueles que se deixam ser dirigidos pelas entidades das 

trevas, com pensamentos negativos, de ódio, vingança e todos 

os atos que venham a prejudicar seus irmãos terrestres. 

Esse processo, já em curso, permitirá que as criaturas 

vigilantes, de boa índole e que carreguem em seus corações a 

bondade e o respeito ao próximo possam seguir o curso de suas 

vidas sem a interferência divina em suas decisões, durante sua 

existência terrena. 

As criaturas que insistirem em continuar prejudicando 

seus irmãos serão sumariamente transferidas para outras orbes 

mais densas, onde encontrarão o ambiente necessário para 

modificarem seu modo de pensar e agir, ainda que de modo 

doloroso, maneira justa para que entendam o sofrimento 

causado a seus irmãos da Terra, enquanto aqui permaneceram. 

Pedimos aos irmãos que mentalizem positivamente, 

todos os dias, com a certeza de que tudo está melhor, mais 

harmonizado, graças à Bondade Divina. E tenham sempre em 

mente a importância de proceder corretamente, não permitindo 

que pensamentos negativos tomem conta de sua mente. 

Assim, pouco a pouco a Aura Divina estará penetrando 

em todos os quadrantes do planeta, distribuindo paz e harmonia 

no espírito de todos, criando uma barreira invisível  e poderosa 

contra a ação das correntes negativas. 

Fiquem todos em paz. 

Irmão Joseph 

maio de 2013 



 

3 – Mensagem Espiritual de Paz e Harmonia 

 

Meus irmãos, vimos a presença de todos para enviar 

nossa mensagem de paz e harmonia, através de algumas 

palavras de ânimo e estímulo, as quais poderão auxiliá-los 

durante esta vida terrestre. 

A atual humanidade presente no planeta há muito vem 

sofrendo muito com os reflexos que o desejo de  Ter e Poder 

estão causando em todos os níveis sociais. 

Esse desejo, oriundo da incessante busca de governantes 

de obterem através do uso do Poder, amealharem mais e mais 

fortunas, certos de ser esse o caminho para o controle dos povos 

terrestres e a obtenção dos valores espirituais no seu mais 

elevado nível.  

Que presunção dessas criaturas, entorpecidas pelos bens 

materiais, os quais estarão afastando-os de todo e qualquer 

benefício em nível espiritual. 

Enquanto isso, a grande maioria dos humanos luta, 

durante toda a vida, para a obtenção do alimento, do trabalho, da 

educação e da moradia dignos. E seus governantes, totalmente 

alheios a essa dolorosa situação, buscam a conquista do poder a 

todo o custo. 

Esse triste quadro de desigualdade social, na verdade é 

consequência da falta de interesse da maior parte da sociedade 



 

terrestre que, respeitadas as proporções, também se preocupa 

pela conquista dos valores materiais, esquecendo-se de buscar 

dessas autoridades o respeito pelos valores espirituais, através 

do diálogo aberto, verdadeiro e de valor. 

A busca pelo conhecimento e o auxílio espiritual vem 

crescendo vertiginosamente nos últimos anos, em todos os 

quadrantes terrestres, como forma de tentar amenizar o 

sofrimento da humanidade terrestre durante sua curta existência 

neste planeta. 

Muitas vezes, mesmo não acreditando, as criaturas 

buscam um alento para seus problemas e suas dores, nos centros 

que seguem a doutrina espírita, quando passam a conhecer e a 

conviver mais próximo com as entidades que estão sempre 

procurando auxiliar espiritualmente seus irmãos encarnados. 

A disseminação desses centros é algo espantoso, não 

importa em qual país e qual a doutrina religiosa que lá 

predomina. Em alguns deles esse trabalho espiritual é 

combatido, muitas vezes de modo violento pelas autoridades 

locais. Mas as criaturas procuram participar dos trabalhos 

espirituais, mesmo correndo o risco de severas punições, diante 

dos benefícios conquistados enquanto segue de modo verdadeiro 

a orientação das entidades espirituais que as assistem. 

Fazemos esses comentários verdadeiros da participação 

de milhões de encarnados no planeta, com o único objetivo de 

dar nosso testemunho sobre a importância que o auxílio e a 



 

orientação espiritual vêm proporcionando aos encarnados, há 

muito tempo. 

Muito se têm divulgado em relatos escritos, nos 

noticiários da TV e mais recentemente através da internet, da 

quantidade de governantes, autoridades mundiais, artistas, entre 

outros, que constantemente recorrem às entidades espirituais 

buscando a orientação e auxílio para seus problemas e como 

procederem para a solução de questões pessoais, profissionais e 

para seus governados. 

Um bom exemplo, o qual mereceu extensa obra literária 

sobre o assunto, foi a participação do Presidente Abraham 

Lincoln em inúmeras reuniões espirituais, durante os anos 

críticos de seu governo. 

Atualmente, ainda que em sigilo, muitos são os 

governantes que buscam orientação espiritual em centros 

espíritas ou reuniões particulares com médiuns, para 

encontrarem soluções para seus problemas. 

Esse aumento na participação daqueles que ocupam 

cargos importantes, seja no âmbito privado ou estatal, vem 

contribuindo para que as decisões por eles tomadas sejam cada 

vez mais voltadas para a melhoria das condições de vida da 

humanidade. 

Entretanto, ainda há muito que fazer, para que as 

criaturas que aqui se encontram possam ter solucionados todos 



 

os seus problemas vivenciais, tais como a saúde, a educação, o 

trabalho e a moradia dignos. 

A participação de todos, sempre procurando cumprir os 

desígnios de Deus é o caminho para que o planeta possa, 

definitivamente, galgar os degraus para a sua elevação espiritual 

e, consequentemente de todos os que aqui permanecerem. 

Viver sua vida, enquanto encarnado, respeitando seus 

irmãos, a natureza e procurando sempre seguir a orientação do 

Pai Altíssimo é o caminho a ser seguido para o cumprimento 

dos Seus desígnios. 

 

Irmãos da Corrente Espiritual de Ramathis 

 

maio de 2013 

 

 

 

 

 

 



 

4 - Como a Espiritualidade vêm Agindo junto a 

Humanidade Terrestre 

 

Desde o início deste Terceiro Milênio as criaturas 

presentes neste planeta vêm sentindo muitas das mudanças que 

há tempos vinham sendo informadas pelas Entidades 

Espirituais, em todos os cantos da Terra. 

Agora, no correr da segunda década deste milênio, essas 

mudanças estão a cada dia aparecendo, mais e mais de inúmeras 

maneiras para os humanos, de modo preocupante para as 

criaturas que têm em seu âmago a esperança de dias melhores, 

pois o que mais aparece são as destruições, desastres, assaltos 

com mortes de modo violento, enfim uma verdadeira catástrofe 

humana, em todos os sentidos. 

Muitos se perguntam: o que Deus está permitindo que 

seus filhos façam, destruindo uns aos outros. 

Na verdade, o Pai Altíssimo vem protelando a retirada 

do livre-arbítrio das criaturas, dando a oportunidade para que 

todos se redimam dos atos que possam destruir a harmonia que 

o Ele sempre ensinou aos seus filhos queridos. 

Os prazos estão vencendo rapidamente e, em pouco 

tempo veremos mudanças drásticas em relação ao que os 

humanos poderão ou não fazer, caso essa situação continue. 

Os direitos deixarão de ser mais importantes que os 

deveres, sob todos os aspectos, desse modo muita coisa estará 

mudando em relação à vida na Terra. 



 

A humanidade terrestre atual sente-se confusa em 

relação ao seu destino, diante das condições de vida a cada dia 

mais turbulenta. E isso vem causando todo tipo de transtornos, 

físico e mental, levando-a a cometer problemas, distúrbios e 

situações mais graves em relação à sociedade em que vive. 

Esse quadro por si só já é muito preocupante e os Irmãos 

das Correntes Espirituais Superiores vem agindo com muita 

firmeza e rapidez para que a situação se modifique o mais 

rapidamente possível. 

Felizmente uma grande parcela da humanidade terrestre 

está consciente quanto à importância de elevar seu pensamento 

para o Alto e procurar seguir um caminho de paz e harmonia, 

procurando ignorar os atos maléficos que a todo o momento os 

meios de comunicação divulgam. 

O pensamento positivo, despido de toda e qualquer 

intervenção negativa em sua mente é o melhor antídoto para 

essa situação dolorosa por que passa a humanidade neste 

momento. 

As correntes do baixo astral insistem em interferir nas 

mentes das criaturas invigilantes, seja pelo hábito de alimentar 

pensamentos negativos ou pela ingestão de álcool e drogas de 

todos os tipos. 

Aqueles que buscam conviver em ambientes negativos, 

onde a bebida, as drogas e a prática de todos os tipos de vícios, 

inclusive aqueles voltados para os desvios sexuais são presas 

fáceis dessas criaturas que orbitam o mundo do baixo astral. 

É por esse motivo que os Irmãos das Correntes 

Espirituais Superiores vem há muito tempo insistindo para que 



 

as criaturas procurem controlar o que o pensam e falam, pois o 

verbo tem um poder muito grande, transformando em realidade 

o pensamento e a palavra. 

Deus criou e orienta todos os seus filhos para alcançarem 

a plenitude espiritual, por esse motivo está sempre 

acompanhando os passos de cada um, para que sigam os 

preceitos do Amor, da Paz e da Harmonia, em todos os 

momentos de sua existência. 

A evolução espiritual de cada criatura depende de seguir 

esses preceitos, o que nem sempre se consegue em apenas uma 

encarnação, exigindo o seu retorno durante várias existências, 

para compreender e praticar esses preceitos de modo correto. 

Aos poucos as criaturas encontram o verdadeiro caminho 

de Luz para suas vidas poderem ser vividas de acordo com as 

determinações Divinas. 

Seguir a voz interior presente em cada um de nós, desde 

o nascimento, é a receita infalível para a conquista do Amor, da 

Paz e Harmonia verdadeiros. 

Temos a certeza de que em pouco tempo a humanidade 

terrestre estará voltada para a espiritualidade, seguindo de 

maneira correta os caminhos que a levará para a evolução 

espiritual em curso, de modo mais rápido e verdadeiro. 

E com isso o planeta poderá atingir plenamente o ápice 

da sua evolução, junto ao Concerto Universal. 

Nosso fraternal abraço a todos os irmãos que de modo 

consciente buscam a Verdade. 



 

Irmãos da Corrente Espiritual da Fraternidade 
do Triângulo de Diamante, sob a orientação de 
Irmão Roberto 

 

 junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 - As Mudanças no Panorama Social da           

Humanidade Atual 

 

O panorama social da humanidade neste Terceiro 

Milênio vem causando certa dose de perplexidade entre os 

governantes e o meio político, em todo o planeta. 

Cá e lá, nos quatro cantos da Terra, observa-se uma 

mudança radical no comportamento das sociedades, que vêm 

reivindicando melhores condições de vida, sob todos os 

aspectos, diante dos abusos que seus governantes insistem em 

cometer, gerindo de modo intolerável os recursos amealhados 

com os impostos extorsivos dos contribuintes, transformando as 

sociedades cada vez mais pobres e vivendo com muitas 

dificuldades, enquanto gastam os recursos obtidos em eventos 

desnecessários e os recursos para a educação, saúde e melhores 

condições de vida para a população se tornam cada vez mais 

escassos. 

As criaturas começam e entender esses descalabros, 

quando seus governantes destinam milhões para obras 

faraônicas ao invés de aplicá-los na construção de escolas e 

hospitais, ou ainda em moradias dignas para os menos 

favorecidos. 

A velha prática da agiotagem vem se tornando oficial, 

quando banqueiros inescrupulosos cobram juros desumanos de 

pessoas e empresas, transformando seus bancos cada vez mais 

ricos, com lucros bilionários ano após ano, sem que as 

autoridades controlem esse processo, visando uma melhor 

distribuição da renda e com isso a concentração da riqueza fica 



 

cada vez maior na mão de poucos que, cada vez mais fazem uso 

desse poder econômico para o controle de toda a sociedade. 

Esse quadro começa a ser questionado pelas criaturas 

que vêm percebendo essa terrível desigualdade, cada vez 

crescendo mais e sem um controle eficaz por parte dos 

governantes. 

O legislativo e o judiciário há muito vem sendo 

manipulados pelos poderosos, os quais não medem esforços 

para aumentar suas fortunas cada vez mais, pouco se importando 

com o resultado disso, que irá refletir diretamente no bolso dos 

contribuintes, na sua maioria trabalhadores que lutam com 

baixos salários e péssimas condições de trabalho, para 

garantirem o sustento de suas sofridas famílias. 

Percebemos que o quadro está se tornando cada vez mais 

grave, próximo de uma convulsão social, que poderá explodir a 

qualquer momento, quando as massas insatisfeitas se unirem 

buscando uma solução definitiva para os seus problemas. 

Se os governantes não repensarem suas decisões 

egoístas, o mais rápido possível, com certeza o panorama social 

no planeta sofrerá mudanças drásticas, muitas delas nada 

agradáveis para eles e dolorosas para toda a sociedade. 

Os Irmãos das Correntes Espirituais Superiores estão 

atuando junto às criaturas selecionadas pelo Alto para 

comandarem de modo equilibrado e ordeiro esse processo de 

transformação em curso, sem o que será impossível a obtenção 

das condições e dos recursos solicitados junto aos seus 

governantes. 



 

É muito importante que os irmãos aqui encarnados 

repensem, também, seu modo de pensar e agir, em relação a 

todos os seus atos, buscando sempre o caminho da verdade, 

envoltos em muita paz e harmonia consigo mesmo e com todas 

as criaturas com as quais convivem. 

Elevem sempre seus pensamentos para o Alto, 

mentalizando o melhor, o mais harmonioso, esse é o melhor 

caminho para se obter a paz. 

A juventude atual, nos quatro cantos do planeta, vem 

buscando um novo rumo para suas vidas, aparentemente 

rompendo com os hábitos e comportamento das gerações mais 

velhas, mas essa postura dessas novas gerações tem muito a ver 

com as orientações “enviadas” pelos Irmãos das Correntes 

Espirituais Superiores, que vêm “inspirando” esses jovens para 

seguirem novos preceitos, determinados pelos Senhores do Alto, 

os quais seguem uma linha mais espiritual no modo de proceder 

das criaturas durante suas reencarnações no planeta, alinhados 

ao progresso espiritual determinado para a Terra, desde o início 

deste Terceiro Milênio. 

  O período atual, considerado intermediário pelo Alto, 

está causando certo desconforto para as gerações mais velhas 

aqui encarnadas, uma vez que muitas das mudanças sentidas por 

elas divergem do seu modo de pensar e viver desde a infância, 

as quais vem causando certos conflitos entre seus filhos e netos 

dessas novas gerações, que agem de acordo com os novos 

preceitos espirituais de vida, determinados pelo Alto.  

Durante as próximas duas a três décadas essa fase 

intermediária estará consolidada, dando lugar para um novo 



 

período, o qual será o modelo para o verdadeiro viver da 

humanidade terrestre deste Terceiro Milênio.  

A partir daí as criaturas estarão em condições de 

participar das mudanças espirituais que o planeta estará 

cursando, vivenciando uma vida mais espiritualizada, onde o 

amor fraterno será o ponto de partida para viver neste planeta. 

Tendo como cenário um mundo sem guerras, sem 

desavenças, voltado para a paz e a harmonia, as criaturas terão a 

sua frente um panorama quase celestial, onde a vida será mais 

feliz e com muito amor espiritual, algo ainda desconhecido por 

aqui até o momento. 

Essa é uma das razões da insistência das Correntes 

Espirituais Superiores estarem sempre alertas, enviando 

mensagens e orientando os irmãos encarnados para modificarem 

seu modo de vida, procurando seguir os valores espirituais que o 

Pai Altíssimo sempre coloca à disposição de seus filhos 

queridos. 

Hoje ainda fervilha nos corações da humanidade terrestre 

o egoísmo, a mentira e o desrespeito aos seus irmãos, resultando 

no panorama dantesco que se vê neste momento, nos quatro 

cantos do planeta. 

E esse quadro, aparentemente vem se agravando a cada 

dia, deixando as criaturas de bem estarrecidas a todo o 

momento, mas saibam que há um movimento coordenado pelos 

Irmãos das Correntes Espirituais Superiores que vem se 

intensificando, diante do uso indevido do livre arbítrio pelas 

criaturas que insistem em tomar para si o direito de dominar a 

vida de seus irmãos encarnados, para os quais estão sendo 

tomadas medidas drásticas, para que sejam transferidos 



 

imediatamente para outro planeta, cuja vibração é semelhante a 

deles. 

Em pouco tempo, menos de uma década terrestre, o 

ambiente estará limpo e em condições para realizar aquilo que 

foi preconizado pelas Entidades Espirituais que orientam a 

Terra, no sentido de caminhar para a conquista definitiva do seu 

lugar no Concerto Universal, iluminada pelo Amor Fraterno que 

o Pai emite a todos os seus filhos deste imenso Universo 

Celestial. 

 

Irmão Roberto 

setembro de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 - Mensagem Espiritual Importante para Todos os 

Irmãos deste Planeta 

 

Irmãos, aqui estamos nesta noite abençoada para enviar 

nossa mensagem de amor e paz a todos. 

A humanidade terrestre vive momentos muito 

importantes em relação à jornada cósmica, na qual o planeta está 

inserido. 

Dizemos muito importantes pelo fato das Entidades 

Espirituais Superiores, que regem os destinos dos povos que 

vivem nos planetas que fazem parte desse sistema global, 

estarem realizando modificações da maior importância, para que 

todos possam alcançar, o mais breve possível, os destinos 

preconizados pelo Pai Altíssimo a todos os seus filhos queridos. 

Hoje são muitas as mudanças já sentidas pelos irmãos 

encarnados neste planeta abençoado, que há mais de duas 

décadas vem se modificando, seguindo o caminho do progresso 

espiritual a ele destinado. 

Há tempos vimos afirmando o quanto é importante e até 

mesmo urgente, que a humanidade terrestre busque a harmonia e 

a aproximação entre seus irmãos de modo fraterno, único 

caminho para que o planeta possa galgar os degraus da evolução 

que lhe é destinada. 



 

Sem esse esforço a cada dia mais distante, em pouco 

tempo poderá haver a intervenção no planeta das Entidades 

Espirituais Superiores, responsáveis pelo seu processo 

evolutivo. 

E, se isso ocorrer, a primeira reação a ser sentida pelos 

humanos será, sem dúvida, a perda do livre arbítrio, o qual há 

milênios lhes foi concedido, com a condição de seguirem a 

Orientação Divina, durante sua curta permanência terrestre, em 

cada encarnação. 

Infelizmente, há séculos esse compromisso vem sendo 

desrespeitado de modo insistente por muitos que aqui estão, 

causando toda essa desagregação entre irmãos, raças e cultos 

religiosos. 

Agora é chegada a hora da decisão, quando aqueles que 

seguem os preceitos ditados pelo Pai, poderão continuar suas 

vidas de modo harmonioso e aqueles que estão desvirtuando 

esses preceitos divinos, terão que prestar contas, de modo nem 

sempre agradável, pelos atos que vêm praticando. 

Por esse motivo, caros irmãos, devem todos ficar 

tranquilos, pois esse aparente descontrole social, verdadeira 

convulsão que vem ultimamente tumultuando a vida na Terra 

está com seus dias contados e, em pouco tempo a paz e a 

harmonia entre os irmãos encarnados deverá retornar de modo 

intenso, livre de todos esses percalços vividos no planeta, nos 

últimos anos. 



 

Mas é preciso que todos aqueles que estão conscientes 

do que vem acontecendo, continuem participando da comunhão 

espiritual com o Pai Altíssimo, elevando suas preces todos os 

dias, mentalizando o melhor para cada um de vós e para todo o 

planeta. 

Em pouco tempo estarão colhendo os frutos dessa oração 

verdadeira, que estará colaborando para que a paz e a harmonia 

voltem a fazer parte do dia a dia de todos aqui na Terra. 

 

Irmão Roberto 

27 de dezembro de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palavras Finais do Médium Psicógrafo 

Ao finalizar mais esta obra de cunho Espiritualista, 

aproveito esta oportunidade para lembrar aos nossos queridos 

leitores que o objetivo maior dos Irmãos Espirituais da 

FRATERNIDADE DO TRIÂNGULO DE DIAMANTE, sob a 

orientação do nosso querido Irmão Roberto é, acima de tudo, 

informar e alertar a todos sobre os rumos que todos nós 

devemos seguir, nesta existência terrena, acompanhando o 

progresso espiritual que o nosso planeta Terra vem alcançando 

há algumas décadas, na busca da sua total espiritualização, 

conforme as Entidades Espirituais Superiores determinaram para 

ele e todos os que aqui permanecerem. 

Desse modo, é muito importante que todos os que 

tiverem conhecimento desse processo em curso, aceitem e 

procurem seguir essas orientações preciosas, as quais são o 

melhor caminho, também para o progresso espiritual de todos. 

É evidente que nem sempre conseguimos seguir todas as 

orientações recebidas, mas pouco a pouco, estando conscientes 

da sua importância para o nosso progresso individual, da 

sociedade onde vivemos e do nosso planeta, com certeza iremos 

alcançar, em pouco tempo, os objetivos traçados pelo nosso Pai 

Altíssimo, para todos os seus filhos queridos. 

Desejamos que essas mensagens, enviadas com muito 

carinho pelos nossos Irmãos Espirituais, possam ser um alento 

para todos. 

Nosso afetuoso abraço. 

Franco Zucca 
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