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GERAIS, BRASIL, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Com o coração disposto a estar em Deus, fecha teus olhos, filho, e aprende a agradecer ao Pai pela
vida; agradecer porque o Criador te escolheu, entre tantos seres em Sua Criação, para estar na Terra
aprendendo a amar como Ele ama.
Aprende a agradecer a Deus porque, ao longo de tua vida, Ele foi conduzindo-te pela mão, para que
errasses o suficiente para ser humilde e para crescer; mas te retirou dos erros no ponto certo de tua
salvação, para que não te perdesses de Seu caminho.
Aprende a agradecer a Deus, porque pacientemente Ele te observa enredado nas pequenas coisas da
vida humana e distraído do Propósito superior pelo qual vieste ao mundo. Com olhos de
compaixão, o Criador acompanha os teus passos e espera, pois sabe que, em algum momento, teu
olhar perdido se voltará para o alto, e finalmente encontrarás o Coração do Pai.
Aprende a agradecer a Deus, porque Ele criou um projeto perfeito e colocou essa perfeição oculta
em teu interior. Tão perfeito é o Senhor que, para que abras essa porta dentro de ti e encontres esse
tesouro divino, deves ser simples, humilde e, acima de tudo, agradecer a Deus pela vida e pelas
dádivas constantes que Ele te entrega.
Aprende, filho Meu, a agradecer ao Pai todos os dias, mesmo que para ti não haja motivo para isso.
Sê grato, e já verás quantas razões tem o teu coração para dar graças ao Pai.
Coloca teu coração na verdade e no Infinito, no amor de Deus por ti, e hoje apenas agradece,
porque, entre tantos seres neste mundo, tu escutas a Deus no eco de Seus Mensageiros, que te
ensinam a amar e a despertar para o que verdadeiramente é ser um ser humano.
Agradece ao Pai e dá graças aos Céus. Oferece teu coração como morada para a gratidão, e assim
darás passos seguros no amor; porque, agradecendo tudo, encontrarás a possibilidade de amar em
todas as coisas.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

