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VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Filho,
Encontra em tudo a Presença de Deus. Sente em toda a Criação o Seu Espírito Santo.
Respira a Presença Divina em cada instante de tua vida e permite, assim, que o Criador te inunde e
tome para Ele aqueles espaços de tua consciência que ainda te pertencem.
Sê grato e busca a simplicidade do coração. Sê grato por todas as situações. Sê grato por cada
aprendizado que podes viver com tudo o que o Criador te envia como prova.
Se em tudo vês a Presença de Deus e compreendes que Ele está em todas as coisas, darás uma
permissão para que as Leis divinas se façam presentes neste mundo e conduzam os acontecimentos
segundo a Vontade do Criador. E, dessa forma, filho, muito crescerás em espírito, porque já não te
preocuparás com que as coisas aconteçam segundo a tua vontade, mas sim te abrirás para viver
segundo como o Criador disponha de teu destino.
Aqueles que são gratos de coração por tudo o que vivem alcançarão mais rápido a união com Deus
e logo serão dignos de representá-Lo neste mundo, porque compreenderão como Ele e saberão
atuar como Ele. Saberão que nem sempre o Senhor envia Graças e júbilos para fazer que uma alma
cresça, mas que jamais a desamparará e sempre a acompanhará em sua provação.
Deixa, filho, que o Senhor teu Deus te fale com as situações da vida, te ensine a amar as
imperfeições que existem em ti e em teus irmãos, te ensine a te alegrar com as conquistas do
próximo, te ensine a crescer com aqueles que tu tens ao lado. Deixa que o Criador te abra o coração
para as coisas que a humanidade nunca soube amar.
Para isso, te digo: percebe o Criador em todas as coisas, em todos os que estão ao teu redor, em
todos os acontecimentos. Compreende os fatos da tua vida como a Vontade de Deus para o teu
crescimento e sê grato, sê grato de coração, sempre.
Teu Pai e Amigo, Aquele que vive na plenitude da eterna gratidão,
São José Castíssimo

