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Terça-feira, 16 de fevereiro de 2016
MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Queridos companheiros de Meu Casto Coração,
Como Servo e Missionário incansável de Deus, venho ao mundo para realizar uma petição a todos
os espíritos que aspiram a despertar para o serviço. Venho para pedir-lhes a fundação da
Rede Missionária Planetária. Que a Fraternidade - Federação Humanitária Internacional, como
coração que une todos os veios de luz que se expandem pela Terra, possa reunir aqueles seres
orantes que também têm disponibilidade espiritual, mental, emocional e física para o serviço ativo.
Desta forma, em cada região do planeta onde haja um grupo da Rede-Luz, deverá haver também
um grupo de missionários em treinamento. Esse grupo pode ser formado por membros dos
diferentes grupos orantes de cada região e, inclusive, pelas almas que despertarão por meio do
serviço abnegado.
Cada grupo da Rede Missionária deverá passar por um treinamento proposto pela Fraternidade Federação Humanitária Internacional, que deverá incluir o curso básico de socorristas e outros
aprofundamentos nas áreas de resgate e enfermagem.
Os grupos da Rede Missionária poderão ser heterogêneos e cada membro aportará a sua virtude,
para compor a dinâmica do grupo.
Os grupos da Rede Missionária de cada região deverão reunir-se para o Encontro Missionário duas
vezes por ano, no Centro Mariano de Figueira, onde aprofundarão o seu aprendizado com o grupo
missionário principal e onde colocarão as metas de serviço para o semestre.
Os grupos da Rede Missionária serão os encarregados de dar continuidade às missões já realizadas
e também abrirão novas portas, para que novas missões possam acontecer.
Diferentes membros dos grupos da Rede Missionária poderão se revezar para compor as missões
oficiais pedidas pelos Mensageiros Divinos e, assim, enriquecer o próprio treinamento para os
tempos de transição.
No retorno do Oriente Médio, o grupo missionário principal, sob a coordenação da Fraternidade Federação Humanitária Internacional, organizará o primeiro Encontro Missionário com aquelas
almas missionárias que se disponham a viver este treinamento, para aportar o seu serviço em prol
do equilíbrio da Terra e também para que a consciência grupal desta Obra esteja apta a suprir as
necessidades de resgate onde elas se apresentarem.
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Como nenhuma região da Terra estará livre de viver a sua purificação, é preciso que todos estejam
prontos para assumir os seus postos onde houver a maior necessidade. Desta forma, entre o espírito
orante ativo e o treinamento missionário, vocês poderão ajudar muitas almas a viver em paz os
tempos de maior tribulação.
Eu os guiarei sempre.
Seu Pai e Companheiro, no serviço e na oração,
São José Castíssimo

