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GERAIS, BRASIL, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Contempla a perfeição do corpo humano, suas ciências, seus sistemas, órgãos, células e átomos,
ainda tão desconhecidos pela mente dos homens.
Apenas observa a perfeição com a qual a vida foi desenhada e abre tua consciência para penetrar
esse mistério de amor e de graça.
O Espírito de Deus, com Seu Sopro, manifestou a perfeição das estrelas na composição humana e,
assim como o Criador tem no Cosmos e nas diferentes dimensões o Seu Corpo vivo, assim também
os seres humanos, semelhantes ao seu Pai e Deus, guardam no mistério de sua vida, não apenas o
poder criador, mas também o infinito Cosmos que se espelha em cada pequeno espaço da expressão
dos homens.
Para descobrir a vida oculta e divina que se manifesta em vocês mesmos, precisam aprender a ser
reverentes com o próprio corpo, mente, sentimentos, alma e espírito, porque a chave da reverência
é a que lhes abrirá as portas mais profundas para o autoconhecimento, para a ciência do próprio
corpo, espírito e consciência.
Ser reverente consigo mesmo é saber que estão diante de uma parte do Criador, saber que seus
corpos são o templo que guarda a sua alma em aprendizado neste mundo, e que eles são também
morada divina, morada da essência do amor e do Espírito de Deus.
Respeitam seus corpos quando vivem com gratidão, alimentam-se com gratidão e são consequentes
com o que portam em seu interior a cada dia, não expondo suas mentes e sentimentos a estímulos
retrógrados, buscando fazer com que seus corpos sejam estimulados sempre para a própria origem
em Deus e não deixando que estejam cada dia mais perdidos e distantes de sua verdade.
Neste tempo, tudo o que são deve se elevar, porque a genética humana está chegando ao ponto
correto de sua transformação, ao retorno à sua origem de pureza, e, com consciência, os que
despertam devem caminhar para isso, colocando os seus corpos diante da Verdade e do Amor,
colocando seu pensamento no Pensamento Divino, suas células no que é puro, seus sentimentos no
que lhes conduz ao Amor de Deus, e assim, pouco a pouco, uma a uma, suas células despertam e se
acendem ao propósito para o qual foram criadas.
Sei que hoje lhes falo de um mistério, mas para esses mistérios devem começar a caminhar, para
descobrir a ciência da própria consciência, para retornar ao Tempo de Deus.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

