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Meus filhos,
Perdidos estais, e precisais de vos encontrar no caminho do Pai. Somente nesta condição e vontade de
ser e estar, percorrer o caminho para ir ao seu encontro é que vos encontrareis.
Não tenhais dúvidas, de outra forma não será, pois o caminho é único. Tende a coragem de o percorrer,
rompendo aquilo que até agora aprendesteis que tudo simplesmente se mostra incapaz e errado e por
isso a sociedade de que todos vós criasteis está repleta de injustiças. Essas injustiças são em todos os
níveis e âmbitos, o culto do “eu” acima de qualquer coisa ou alguém fez-vos desviar e permanecer
longe do que sois e quem sois, fez-vos desviar do Pai, fez-vos desviar do Amor.
Amor que sois feitos, mas os vossos feitos já não mais são de amor, estais a caminhar outra estrada,
estrada esta que não é verdadeira, pois só existe uma e nessa vós não estais, mas, por amor e em
amor com a verdade da vontade verdadeira necessitais de estar, voltar, retomar, e permanecer para
assim ires ao encontro do Pai.
O Pai já iniciou o vosso resgate, e vós compenetrados no vosso próprio caminho e culto do
individualismo e egoísmo não o vedes, apenas olhais com estranheza aquilo que se começa a passar
em vós e à vossa volta sem compreenderem.
Isso mostra o quanto autistas vós vos tornastes e mais não podereis estar sob pena de ao Pai não
conseguirdes chegar, pois pelo seu único caminho de direcção não vos encontrais.
Em todo mundo, independentemente onde estive e estou, nas várias línguas faladas por vós, o que vos
apelei foi uma única coisa apenas, voltai-vos para o Pai, entregai-vos ao Pai.
Sob esta condição apenas de entrega pura e genuína de sabendo que não vos pertenceis, mas sim ao
Pai e Ele tudo fez e faz por vós é que encontrarão a paz no meio do caos.
Viveis e estareis diferentes na mesma vida. Ao invés de sucumbirem ao peso que carregais da vida que
corre.
Meus filhos, o tempo urge e é deveras premente para que a vontade verdadeira de verdade do encontro
do caminho do Amor seja trilhado por vós.
Preciso e apelo que abram os vossos corações para que Eu e o Pai possamos permanecer e viver em
plenitude convosco e seremos um amor a caminhar e sereis leves e encontrareis a coragem para
romper com tudo quanto vos prende a este mundo que tomais como vosso mas também ele não vos
pertence e vós vos agarrais com essa certeza que não existe.
Tudo que existe à vossa volta nesse planeta, é para vós puderes viver e encontrar-vos no caminho do
Pai.
Enviamos quem vos auxilie, guie e ensine, para que vós possais romper ao que vos prendeis, apenas
aqueles com vontade verdadeira do amor construída por si, sob humildade de coração, é que os verá
com verdade verdadeira do Pai e irá permitir-se ser auxiliado, guiado e ensinado, pois sabe sentindo no
coração que vos levará para o caminho do encontro do Pai.
Estais num mundo que só servireis os intentos do Homem, e tudo quanto fazeis, fazeis sob essa forma
de estar, que é contrária ao que verdadeiramente sois. Reparem onde os vossos caprichos humanos
levou e encaminhou a sociedade, em seus valores. O Homem usa o Homem, meus filhos esse não é o
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vosso caminho nem o que em verdade sois feitos.
Arrepiem pé e caminhem na minha direcção e na do Pai, deixai o Pastor juntar e guardar o rebanho do
Seu Senhor.
Amo-vos meus filhos e em mim repousam os vossos corações, mesmo quando a vossa entrega não é
sincera, assim percebeis que eu aceito todos os meus filhos por igual sem excepções.
RECEBIDA: Pedro Dantas

Anais, Ponte de Lima, 20 de Julho de 2013
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