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MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS?

A manifestação do Plano de Deus tem como veículo a energia dos raios celestiais. Esses raios
descem ao mundo por inter-médio da Lei da Atração ou da Lei da Correspondência e, desta forma,
permeiam as consciências que, tanto interna quan-to externamente, se dispõem a viver em si a
Vontade do Deus Supremo. Aos poucos, essa Vontade vai tomando espaço na vida do planeta e,
um a um, permeia os seres que se inspiram no exemplo de outros para transformar a própria vida.
Assim como acontece com os indivíduos, também acontece com os arquétipos da vida, tanto na
sociedade quanto na vida das diferentes nações. Muitos se perguntam de onde virá a manifestação
da Nova Humanidade e a partir de qual prin-cípio ela surgirá.
Quando seres humanos se congregam para unir sua disposição de manifestar o Plano de Deus e
atrair assim os arquétipos criadores dos raios celestiais para a vida, esses raios descem não somente
nos indivíduos, mas também por intermédio deles permeiam a consciência grupal e encaminham
natural-mente a vida grupal à manifestação do que Deus pensou para a sociedade humana.
A vida humana sagrada e voltada sempre para a obediência ao Divino começará a surgir em
pequenos pontos de luz no mundo. Assim como alguns indivíduos inspiram outros a dar novos
passos por meio da própria transformação, as pequenas comunidades que dão o exemplo de uma
vida fraterna e crística, em um arquétipo de sociedade humana, inspirarão massas de pessoas e até
nações a seguir o mesmo exemplo. É assim que nasce a Nova Humanidade.
A Nova Humanidade é fruto do esforço de cada um. Depois, terá seu berço na união dos esforços
de dois ou mais que comecem a constituir uma vida grupal e, assim, aos poucos, expandam esta
vida sagrada ao mundo, consagrando-o ao Plano de Deus.
É por este motivo que lhes peço que jamais pensem que seus esforços não serão suficientes,
porque, às vezes, lhes parecerá remar contra uma corrente de outros bilhões de seres humanos que
fazem coisas contrárias à Vontade Divina.
Cristo também era um só, mas Seu Amor por Deus e por Seu Plano mudou o destino da
humanidade. Hoje, vocês são muito mais que um; são milhões de seguidores de Cristo, que devem
começar a se unir para cumprir a meta de mudar o destino não somente da humanidade, mas de
toda a Criação.
Eu os abençoo e os guiarei sempre.
São José Castíssimo

