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CAMPANIA, ITÁLIA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Que se abram os Céus diante dos que oram com o coração, para que encontrem a paz e para que,
por sua intercessão, o planeta também conheça um pouco mais de paz.
Que se abram os Céus diante dos que oram com o coração, para que reconheçam a Presença Divina
e para que o Espelho do Coração de Deus se reflita em Suas criaturas e desperte nelas o seu
potencial de amar, de criar e de transformar este planeta e muito além dele.
Busquem, filhos, mais do que desenvolver destrezas, despertar os Dons de Deus em seus corações.
Deixem que através da oração emerja de seus corações este potencial único de semelhança com
Deus que apenas os seres humanos trazem consigo.
Não é para desenvolver a inteligência que estão na Terra, mas sim para expressar o AmorSabedoria, este que cura, redime e restaura todo o passado, todo o erro; torna-os novos e, mais do
que isso, renova toda a Criação Divina.
Repetidamente lhes digo que busquem a verdade sobre si mesmos, porque ainda não a
encontraram. O tempo de ilusões está acabando, e quanto mais se aproxima o seu fim, mais a
humanidade parece apegar-se a ele e afastar-se da essência da vida espiritual.
Não deixem que isso aconteça em seus corações.
Orem e busquem a união com Deus. Deixem que Sua Paz, Seu Silêncio e Seu Amor se instalem em
suas consciências, revelando até ao mais profundo de seus seres por que estão aqui, de onde
vieram, o que devem fazer e para onde retornarão depois desta vida.
Busquem o sentido de sua existência através da oração e, ainda que não tenham respostas
concretas, deixem que seus corações se unam ao Coração de Deus e que, com um sentir verdadeiro,
o Senhor lhes mostre o caminho e quais os próximos passos que devem dar.
Recordem que os ciclos passam aceleradamente pela sua frente, e seus corações devem
acompanhar o movimento das estrelas, através do aprofundamento no próprio interior. Isso começa,
filhos, amando a Vontade Divina e deixando que ela se instale em sua consciência e em seu
coração.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

