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A importância da música elevada no final dos tempos

Queridos  filhos  coralistas  e  participantes  do  Encontro  de  Música  para  a  Cura  e  Elevação

da Humanidade,

Assim como no Céu as melodias angélicas se elevam e recriam o Plano de Deus em Sua infinita

manifestação,  assim  deve  recriar-se  o  Plano  Divino  sobre  a  superfície  do  planeta  através

da música elevada.

Cada  composição  interior  que  posteriormente  é  expressa  como  uma  peça  musical

ou  instrumental  deve  estar  impregnada  de  energia  divina  e  angélica.  Isso  ajudará  que

a  consciência  planetária,  que  sempre  vibra  em  baixas  dimensões,  tenha  a  oportunidade

de  despertar  e  de  sentir  que  as  músicas  celestiais  e  suprauniversais,  que  são  atraídas,

por  exemplo,  por  um  instrumento,  fazem  de  toda  a  consciência  humana  uma  constante

emanação de amor.

Este encontro mensal de Música para a Cura e Elevação da Humanidade é um compromisso

vital de todos os corais das Comunidades-Luz e dos corais coligados.

É por  isso  que  a  partir  deste  novo ciclo,  no Encontro  de  Música  para  a  Cura  e  Elevação

da Humanidade, será apresentada uma peça musical preparada pelas Comunidades-Luz.

Isso significa, queridos filhos, que mensalmente cada Comunidade-Luz e cada coral regional

pertencente à Rede Luz Planetária  enviará uma oferenda,  uma música,  que será preparada,

cantada, gravada e filmada pelo grupo.

Assim, Música para a Cura e Elevação da Humanidade, como programa da Misericórdia Maria

TV,  receberá  todas  as  oferendas  que  serão  enviadas,  para  que  sejam  apresentadas

posteriormente, no dia 23 de cada mês.

Será uma oportunidade amorosa em que cada coral das Comunidades-Luz e os corais regionais

da Rede Luz poderão aportar uma peça musical evolutiva que expresse o amor aos Reinos

da Natureza, o amor ao Cosmos, o amor aos três Sagrados Corações e, especialmente, o amor

ao Pai Criador.

Dessa  forma,  a  preparação  desses  encontros  não  recairá  somente  sobre  o  mesmo  grupo

de  servidores  que  peregrina  mês  a  mês  com a  Mãe  Divina,  mas  cada  coral  terá  a  Graça

de  mostrar  ao  mundo  seu  trabalho  de  elevação  da  consciência,  como  também  de  união

e de fraternidade entre os irmãos.
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Todos terão a oportunidade de ajudar a elevar a consciência caótica da humanidade mediante

as ofertas que poderão fazer ao Universo Celestial.

O importante, queridos filhos, é que ofereçam tudo de coração e com muito amor. Quisera ver

nas apresentações mensais Meus filhos da Rede Luz que nunca participaram desses encontros.

Isso fortalecerá o cumprimento do Propósito da Hierarquia entre a humanidade e o Universo.

Neste  dia  23  de  agosto,  Meus  filhos  coristas  em  Aurora  trabalharão  com  a  consciência

do planeta, atraindo assim a essência do perdão e da misericórdia.

Que, neste  dia,  o encontro de música penetre o sofrimento humano e que a  Lei da Divina

Misericórdia atue e dissolva toda dor que é gerada.

Estarei, como todos os dias 23 de cada mês, acompanhando-os com o Meu Coração Maternal.

Boa oferenda ao Pai Celestial.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Canta com a voz do coração,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz


