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MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO
PAYSANDU, URUGUAI, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

MARIANO

DE

AURORA,

Carta a todo aquele que se considera
um servidor e um consagrado ao Plano de Deus
Filho,
Renuncia todos os dias ao poder, em nome daqueles que sacrificam os próximos e os assassinam
brutalmente para impor as próprias ideias e necessidades.
Renuncia à tua ânsia de expor a todos a tua forma de pensar e sentir, tentando convencê-los, com as
elucubrações da tua mente, a fazer aquilo que queres que seja feito. Segue o que te digo, em nome
daqueles que não somente expõem doentiamente os próprios pensamentos, mas que obrigam os
outros a viver segundo a sua forma de pensar.
Renuncia aos teus julgamentos, abdicando de encontrar no outro o que tu tens como princípios
ideais da vida sobre a Terra, porque ainda pensas com uma mente humana, que - entre todas as
criações existentes - é a mais densa e limitada. Abre-te a compreender o próximo - sua forma de
ser, de sentir, de pensar -, por mais imperfeito que seja. Constrói o espírito da unidade em nome de
todos aqueles que o destroem no mundo.
Vive a pureza, a castidade. Renuncia a seduzir os demais, até em pensamento. Faze-o como uma
oferta pelos que se descontrolam nas energias capitais e abusam de mulheres e crianças no mundo
inteiro. Tem como sedução tudo aquilo que induz alguém a fazer o que tu queres. Entrega teu
magnetismo a Deus, para que só Ele atraia as almas para si.
Desapega-te dos acúmulos, doa o que te sobra. Sê rigoroso com o que prendes em tua vida
material. Oferece este ato em nome de todos os que estão miseráveis, padecendo as verdadeiras
carências, que transcendem a matéria e fazem perecer o espírito.
Sê mais silencioso e humilde, obediente e até resignado. Observa o mundo ao teu redor e sente,
dentro de ti, que muito mais importante é fazer um esforço para equilibrar o planeta do que te
deixares vencer por tua necessidade de chamar a atenção permanentemente e alimentar os teus
aspectos que se gratificam quando têm o poder sobre os demais e a energia de todos eles sobre ti.
Arranca de ti as raízes que levam a consciência planetária a se afundar no abismo deste mundo.
Faze-te responsável pelo Plano de Deus e assume tua parte no dia a dia. A tua transformação
consciente pode salvar muitas vidas.
O ato de compreender o próximo pode salvar um irmão teu a ponto de ser assassinado, por pensar
de uma forma diferente daquela dos seus assassinos.
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Teu esforço por atrair a pureza pode evitar o abuso de uma criança no mundo.
Teu silêncio e tua obediência podem evitar um confronto crescente entre nações e religiões.
Tuas orações podem mudar o destino da humanidade.
Estarei Eu errado, ao contemplar o planeta e encontrar a única solução no esforço consciente de uns
poucos?
Confiarás nAqueles que conhecem e manejam Leis superiores?
Serão para ti tão reais estas palavras, que te levarão a uma mudança absoluta em tua vida?
Filho, Deus espera a tua resposta.
Este é um apelo dAquele que observa o mundo e não encontra outra esperança, senão no despertar
daqueles que se dizem conscientes.
Converte tua vida em uma fonte de paz. Que tuas ações gerem méritos para a redenção planetária.
Apenas o "sim" da humanidade pode mudar o destino desta raça decadente.
Aquele que te ama e, por isso, busca o teu despertar.
Teu Pai e Companheiro,
São José Castíssimo

