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Quarta-feira, 21 de outubro de 2015
MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS?

Para estes tempos de transição entre o velho e o novo homem, o homem original, vocês deverão ser
conhecedores de um atri-buto universal divino: o Raio da Onipresença.
O Raio da Onipresença é aquele que permite que a Consciência de Deus esteja viva e presente em
todas as coisas. O Raio da Onipresença é o veículo do próprio Deus em Sua Criação.
E por que o devem conhecer?
Porque quando a humanidade estiver muito afastada de Deus e quando os Mensageiros Divinos não
estiverem mais entre os homens, como agora, vocês necessitarão saber que o Criador está em tudo,
e não apenas saber, mas deverão também experi-mentar e viver isso. Dessa forma, jamais se
sentirão sozinhos ou desamparados, porque o Raio da Onipresença lhes será visível e palpável ao
coração.
Para conhecer a Onipresença de Deus, deverão desde já buscá--la, e Eu lhes direi como.
Na concentração da mente, do coração, da alma e do espírito, silenciem e estejam apenas no
presente, sem pensar no passado ou no futuro. Sintam o momento presente, sintam os elemen-tos
da natureza, como o ar, por exemplo, porque, independen-temente de onde estiverem, o ar estará
presente. Sintam o ar como portador do Raio da Onipresença e percebam que um mesmo Deus lhes
promove a vida por meio do ar e anima os universos, no centro de toda a Criação.
Descubram a Presença de Deus na vida que os sustenta, dentro do próprio corpo, dando movimento
aos elementos que com-põem o ser. O mesmo Deus que habita a perfeição da matéria e conduz o
funcionamento de um organismo é aquele que habita o cosmos, conduzindo o Plano para as
diferentes galáxias.
A Onipresença de Deus se descobre ao se perceber o mesmo Deus nas pequenas e nas grandes
proporções da vida.
O Criador está vivo em tudo o que foi por Ele criado. Encontrem-No dentro de cada um de vocês,
como no centro da Criação. Encontrem-No dentro do próximo, como em todas as coisas. Assim,
vocês poderão se sentir guiados, mesmo estando sozinhos e, se em um momento de necessidade O
escutam, o Deus que está em tudo poderá conduzi-los ao cumprimento de Sua Vontade.
Os Mensageiros Divinos lhes falam diretamente e com pala-vras tão humanas para que vocês
aprendam, algum dia, a falar com a linguagem do coração e a escutar a voz que se pronuncia no
silêncio do próprio interior.
Eu os amo e os conduzo aos tempos de transição.
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