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ARGENTINA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Contemplem a Criação e deixem que a ciência divina se revele em seu interior.
A vida se fez com o Sopro do Espírito de Deus e se manifestou através da vibração de Seu Verbo,
mas uma ciência ampla também se desenvolveu a partir do Criador. Raios universais e divinos,
Espelhos de luz e Fontes de energia, som e cor auxiliaram na criação dos Universos, das dimensões
e das consciências.
Tudo na vida manifesta a perfeição, e assim como o Criador enviou Seus filhos para a evolução no
vasto Cosmos, também criou o caminho de retorno para o Seu Coração, para a Fonte da Unidade,
para o princípio do Amor.
Os Espelhos do Cosmos são este caminho de retorno ao Coração de Deus; através deles o Pai
manifestou, animou e nutriu a Vida. Suas Fontes são eternas e se alimentam da própria existência
de Deus. Fontes que manifestam fontes, das quais surgem as essências e as almas. Estes são os
Espelhos do Cosmos, e, assim como o Pai porta em Seu interior os Espelhos que manifestam a
vida, Seus filhos, semelhantes a Ele em essência e em amor, também portam em si os espelhos
internos, que criam através do amor e que constróem, no invisível, o Plano do Criador.
Sejam conscientes dos espelhos que pulsam em seus corações e sintam-se parte de uma ciência
universal e divina. Assim como os Espelhos do Cosmos criam em luz e manifestam vida e
perfeição, criem vocês também, filhos, através da oração e das ações de amor. Manifestem a nova
vida, atraindo, com os espelhos de seus corações, os novos padrões de conduta para a humanidade.
Manifestem amor, paz e graça. Sejam dignos filhos de Deus, e, através dos espelhos de seus
corações, recriem e renovem esta vida.
Seu Pai e Amigo,
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