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Meu filho,
Avisa o Mundo que o tempo das profecias de Garabandal é chegado, avisa o Mundo que é tempo da
sua concretização.
Naquele tempo fiz um apelo derradeiro à humanidade, pois não ouviam os apelos das minhas
anteriores aparições, cultivaram com o culto os lugares onde estive e porém os meus pedidos não
foram nunca atendidos e as palavras deixadas foram deliberadamente e consecutivamente alteradas,
deturpadas, guardadas e escondidas, nunca tendo sido permitido a vós meus filhos terem sabido da
real e inteira verdade que foi então transmitido por mim e os pedidos que formulei.
Mais intensamente deixei que aqui me sentissem e vissem com os olhos de todos os que procuraram e
quiseram ver, mesmo não o merecendo foi concedido, para que todo o Mundo acreditasse na
mensagem e no apelo que então formulava. Assim não existia o risco de mais uma vez silenciarem as
vozes e deturparem o conteúdo com testemunhas da contradição presentes e atestando a veracidade,
não poderiam fazer o que sempre foi feito.
Realmente durante muito tempo a verdade deste local percorreu Mundo e a sua mensagem passou de
um para o outro e todos não ficaram indiferentes a ela, até então.
Agora começam a colocar em dúvida a veracidade do que presenciado e registado foi. Senão confiais
no que presenciasteis, confiai nos registos que efectuaram e que existem espalhados pelo o Mundo.
Até os meus escolhidos à época começam no seu interior a colocar em causa tudo quanto fizeram,
sentiram e ouviram e em breve a mensagem de Garabandal será abafada para que ninguém mais a
possa levar a sério.
Adverte meu filho, que jamais será permitido que a influência humana no mau condutor será permitido,
pois tudo se está a passar conforme os desígnios do Pai e aquilo que alguns pretendem silenciar, fará
nascer e brotar a confirmação do que aqui confidenciei. então perceberão que tudo quanto fizeram
somente atiçaram a ira do Senhor, ele fará saber o Mundo inteiro até ao fim dos dias do que aqui foi por
mim alertado para vós, com a concretização.
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: Ricardo Fins
Garabandal, Espanha, 21 de Agosto de 2014
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