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Amados filhos,
Sois amados para além da vossa compreensão. Quando o digo desta forma e menorizo o sentido por
vós experenciado somente pelo o estado em que vos encontrais.
O Mundo cobre-vos das atenções que não necessitais e com isso todos os vossos verdadeiros
sentidos, que residem em cada um de vós é abafado e quando vos toca, insensíveis estais aos sinais
que deveríeis ter em atenção.
Sim, sois amados para além da vossa compreensão e acompanhamos todos vós no caminho de vida
terrena, sentindo tudo quanto em vós habita.
Este amor se recíproco fosse, a humanidade estaria no limiar do amor, porém no extremo desta
condição vos encontrais, agravando o percurso da vossa vida. Ilusões habitam imenso no coração de
cada um, onde sombras o alimentam e consomem o medo que experienciais.
Tudo teria sido diferente se estivésseis dispostos compreender toda a mensagem que pelo o mundo
inteiro deixei, como regras e ensinamentos para atingirdes o amor exponencial ensinado pelo meu
amado e querido filho Jesus.
Fazei neste momento e ponto do homem, tudo quanto vos compense com o sentimento mais sincero e
puro perante o vosso irmão. Ainda existe tempo de compreenderdes e entenderem o que sempre vos
falei, mais, pedi!
Cada dia que percorreis o caminho da verdade do que sois, fará crescer em vós o sentido e o
sentimento consolidado para a missão que está confiada a cada um.
Sois amados para além da vossa compreensão, iniciai agora mesmo, amai o vosso semelhante na
mesma proporção que gostais que vos amem e percebereis a mensagem que sempre transmiti.
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
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