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Amados filhos,
O tempo de tudo é chegado! Não existe mais tempo acrescer ao que foi determinado pelo PAI
EXCÉLCIO desde os princípios do próprio tempo.
O meu amor, esse continuará e existirá abundantemente para todo aquele que em verdade me busque.
Encontrará refúgio, confiança e esperança, mas o seu coração tem de respirar verdade nos tempos
actuais, para que possa encontrar os ingredientes que permitam ultrapassar as dificuldades inerentes
ao tempo actual.
Fecha-se um ciclo e inicia-se novo completamente diferente do que encerra e tal e qual como no que
findou, existirá dúvida, incerteza e insegurança entre o sabido e o complementar, o actual e o ajustado,
o que estabelece e vem agora repor o sentido de tudo o que escondido foi, por vontade alheia às
nossas próprias vontades, minha e do PAI EXCÉLCIO.
Confusão, desorientação e perca de imensos vão ocorrer, porque em verdade e de verdade não
viveram em verdade e de verdade não acreditarão, mas a seu tempo e já sem o tempo perceberão o
erro que tiveram e promoveram sendo tarde para qualquer outra situação!
Por isso é fundamental em vós existir verdade e virem ao amor que possuo por todos vós e se assim
acontecer, enganos e confusões não ocorrerão, que vos levará a caminhos que não são aconselhados.
Aproximam-se enormes e imensas tempestades da humanidade, elas não estão muito longe de ocorrer,
aliás são só o início que acompanham o novo ciclo que agora recomeça e saibam cada um de vós
reconhecer e ouvir os sinais inerentes que vos conduzam até mim.
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

Santuário de Fátima (FÁTIMA), 20 de Novembro de 2021
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