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MARIANO

DE

AURORA,

Abre-te ao maior serviço que se encontra escondido nos atos de caridade que aspiras a viver dia a
dia. Abre-te, filho, à vivên-cia do amor absoluto, profundo e incondicional, amor que não tem
preferências, amor que não se direciona a um objetivo específico, porque simplesmente vive e se
expressa no coração.
Ama tanto os pobres quanto os ricos. Compreende as misérias alheias como se fossem tuas e, a
partir da tua compreensão, encontra a forma de ajudar na transformação da consciência planetária.
Vê os fatos de um ponto de vista espiritualmente mais maduro; encara as situações difíceis que se
apresentam com a neutrali-dade de que elas necessitam, para que encontres uma saída dos abismos
da Terra, assim como também do teu próprio mundo interior.
Aprende a não te envolver emocionalmente com as dificul-dades, porque, se não fizeres isso,
abrirás uma brecha em tua consciência para que a confusão emocional do inconsciente planetário
cegue o teu coração e não te permita atrair a sabe-doria de que Deus necessita que vivas neste
tempo, assim como nos tempos que virão.
Com as pequenas dificuldades, aprende a construir a fortaleza com que enfrentarás a verdadeira
prova da vida na Terra - que ainda não é essa que vives atualmente.
Estás sendo forjado, com a própria purificação, para supor-tar um dia a purificação do planeta e
auxiliar aqueles que pouco conseguirão manter-se em equilíbrio mental, emocional e espiritual.
Diante das provas, reconhece as dificuldades, reconhece a pró-pria necessidade de transformação,
silencia, ora, medita e busca em teu espírito a conexão com Deus, para que Ele, que te criou, possa
conduzir-te ao princípio perfeito que tem para ti e do qual te desviaste há tanto tempo.
Se te dispões, como parte da criação humana, a endireitar os teus caminhos e reconduzir tua vida na
direção correta rumo à manifestação do propósito de Deus para ti, pouco a pouco ajudarás a
consciência humana a encontrar a Verdade.
Quando uma criança encontra alguma dificuldade, ela chora, bate os pés e, às vezes, deita no chão,
sem saber o que fazer; mas um adulto reflete, busca discernir até encontrar a melhor solução e, se
não puder resolver sozinho, procura o auxílio daqueles que têm mais experiência do que ele. É
assim que Deus te chama ao amadurecimento da tua consciência, para que possas estar diante da
atual provação da humanidade como um adulto, um soldado, um discípulo, um apóstolo de Cristo,
e não como uma criança.
Não te verás livre das dificuldades e, cedo ou tarde, viverás a tua própria purificação; enfrentarás
aqueles aspectos de teu ser que necessitam se definir, para que tua consciência seja direcio-nada ao
lugar que lhe corresponde, segundo as suas eleições. Esse mesmo processo viverá o planeta em um

Associação Maria
Mensagem de São José

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

tempo futuro; cada consciência que nele habita representa um aspecto seu que deverá viver a
própria definição, para que, a partir dessa resposta, a consciência planetária seja encaminhada da
forma de que necessita.
Assim como tu deves ser purificado por correntes superiores que revolucionam o teu mundo
interior, o planeta também será purificado por forças naturais e cósmicas que o levarão à
transformação.
Tanto em teu processo pessoal quanto no planetário deve-rás estar neutro e caminhar decidido e
com coragem para o Propósito Divino que já conheces. Mantém-te na Lei do Amor e não resistas.
Busca ver em tudo a necessidade do cumprimen-to de um propósito maior e prontamente
encontrarás em ti a fortaleza de que necessitas.
Apenas se torna forte aquele que renuncia à própria força. Apenas se renova em Cristo aquele que
se deixa quebrar por inteiro.
O Senhor Altíssimo decidiu recomeçar a vida planetária, mas antes disso tu deverás recomeçar
espiritual e internamente, para que faças parte da reconstrução espiritual da Terra.
Aquele que te guia neste e em todos os tempos,
São José Castíssimo

