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Irmãos,
Permanecei em mim da mesma forma que estou em vós, sei que pode parecer complexo e algo vago o
que vos peço, mas todo aquele que vive para o Pai, espera no Pai, anseia pelo o Pai e no Pai
permanece, em verdade permanece em mim.
Foi assim que eu me dediquei ao Pai no tempo em que estive convosco e se por ventura pensais que
pelo o que sou fácil é de o fazer, digo-vos que mais enganados não poderíeis estar, porque em cada um
de vós habita este desígnio, só necessitais de atenção para o que verdadeiramente existe e é para que
de cada um de vós renasça o que soterrado permanece.
Quando focalizais todo o vosso ser para o que o mundo tem para vos oferecer, sabei em verdade que
tudo quanto vos oferece nada mais é do que os vossos desejos e vontades e uma vez atingidos, nova
vontade e desejo é estabelecido em vós.
Perdeis a razão do ser que sois quando assim agis e nada o mundo vos oferece que alguma vez vos
satisfará!
Quando perto estais de regressar, volta-vos a lucidez de que tudo foi em vão e efémero, tudo o que
tendes e possuis de nada vos vale ou adianta para que a balança dite em verdade o peso que valeis!
Contemplai o vosso Pai, sede em mim, para que o possais contemplar e por ele sereis recebido na
glória da vida eterna, vida verdadeira e real e não aparente e ilusória que agora vos dedicais.
Permanecei em mim para que eu permaneça em vós, em cada um.
RECEBIDA: Ricardo Fins
Lourdes, França , 14 de Março de 2014
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