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Assim como o Meu Coração apenas terminou de acreditar na vinda do Messias quando O tive em
Meus braços, assim como os apóstolos e discípulos de Jesus acreditaram verdadeiramente que Ele é
o Cristo apenas ao vê-Lo ressuscitado, assim também, filhos, muitos de vocês apenas vão
compreender do que fazem parte quando os Céus se abrirem diante de seus olhos e, em meio ao
caos do mundo, a Glória do Reino se manifestar através do Filho de Deus.
A humanidade fez da vida espiritual o extraordinário e da vida material a realidade, perdendo-se do
propósito de sua existência, que é a unidade perfeita com o Criador, um relacionamento tão
profundo e verdadeiro com Deus que sequer os anjos podem viver.
Para isso foram criados, filhos, mas sua mente se fortaleceu mais que sua fé, e o potencial de amar
permaneceu escondido nos espaços mais profundos da consciência.
Porém, digo-lhes que quando Deus tem um Propósito e um Plano para os Seus filhos, ele se
manifesta além de suas crenças, de seus enganos e de suas aparentes limitações, assim como o foi
ao longo dos séculos.
O Criador não esperou pela fé nos corações dos homens para então revelar Sua grandeza. Ele Se
revelou em meio a corações que pareciam estar cegos, e com Sua Luz lhes devolveu a visão. Ele Se
revelou a corações ignorantes, porém que tinham o compromisso de manifestar Seu Plano.
E isso não mudou. As almas ainda necessitam ser despertas e, por mais que a Voz de Deus ressoe
entre vocês, como ressoou através de Seu Filho, apenas poderão despertar, em verdade, ao vê-Lo
face a face, cumprindo com Suas promessas, fazendo vivas as profecias que unirão e despertarão
povos, culturas, crenças e raças, porque é o próprio coração humano que despertará, é a essência
humana que pulsará, reconhecendo a Presença de Deus em Seu Filho. E essa essência, filhos, não
tem raça, credo, cultura ou religião.
O que os homens e as mulheres do mundo sentirão em seu interior nada poderá calar, e nem mesmo
suas convicções mais profundas poderão deter o que sentirão por dentro. Tudo se derrubará: os
conceitos, as ciências, as crenças e até a fé. Tudo cobrará um novo sentido, uma nova vida, um
novo valor.
Em um segundo se destruirá e se reconstruirá nos corações humanos a compreensão da vida. E para
esse dia devem preparar os seus corações.
Até que isso aconteça, orem e perseverem. Recordem que esse dia chegará e estejam prontos para
vivê-lo.
Têm a Minha bênção para isso.
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