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GERAIS, BRASIL, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Contempla hoje o mistério da morte de Cristo e a solidão sentida por todos os Seus apóstolos e
discípulos, por todos os Seus seguidores, já que muito poucos foram capazes de compreender a
grandeza de Sua Crucificação.
Contempla, no teu coração, o recolhimento de Cristo, Seu silêncio e a incerteza que esse silêncio
causava dentro dos Seus.
Os que O esperavam estavam diante de uma prova de fé: estavam sintetizando, no próprio interior,
tudo o que haviam recebido e tudo o que haviam aprendido, para colocar em prática em auxílio aos
demais.
Este sábado santo se assemelhará à prova que viverá a humanidade nos tempos futuros. Pois, agora,
vocês ainda estão na presença de Cristo, de Maria Santíssima e de Meu Casto Coração; agora,
vocês ainda contam com a instrução e a guia dAqueles que foram enviados pelo Senhor para que,
na matéria, O representassem e conduzissem o Seu rebanho ao Seu encontro. Mas chegará o tempo
em que caberá a cada um confirmar-se e afirmar a própria fé. Caberá a cada um repartir o pão e ser
a ponte com Deus para os que estão vazios de espírito. Caberá a cada apóstolo e a cada discípulo de
Cristo anunciar o amanhecer que chegará depois dos dias escuros e, assim, manter de pé e com fé
no coração aqueles que devem perseverar até o final, porque se comprometeram com Cristo.
Contempla, a fé das santas mulheres de Jerusalém e como elas venceram a dor que sentiam para
viver o puro amor que o Senhor lhes havia ensinado. Contempla a devoção dessas santas devotas de
Cristo, que não só perseveraram no calvário, mas que também ungiram o Corpo de Cristo, O viram
ressuscitado, viajaram pelos continentes anunciando a Sua Vitória e, ao longo dos séculos,
retornam ao mundo, ainda como santas mulheres, para perpetuar a Obra do Salvador.
Retira tua força dos mistérios do calvário, da vitória sobre a morte, da fé nos dias de escuridão e da
glória da ressurreição.
Revive a história de teu Senhor e multiplica a Sua Graça e bondade, sendo tu mesmo a palavra viva
de Cristo e o cumprimento de Suas promessas.
Faz coisas maiores do que Ele fez e cumpre, assim, com Suas palavras, assim como Ele manifestou
as Escrituras.
Renova a Igreja de Cristo, que não está guardada em uma religião, mas que está no coração de todo
aquele que tem fé e disposição de seguir os passos do Senhor.
Aquele que te guia ao Salvador,
São José Castíssimo

