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Não há transformação espiritual que não provenha da adesão das consciências ao Plano de Deus.
Por isso, antes de qualquer mudança, de qualquer resultado visível da atuação da Luz, primeiro está
o despertar dos seres, a adesão de cada um ao mistério que é, para a mente humana, o Propósito
Divino.
Por enquanto, vocês devem aderir sem conhecer, atuar sem saber como, compreender sem
entender - porque lhes falo da compreensão do coração, que não necessita de conceitos ou ideias.
É por este motivo que primeiro despertamos vocês, colocamos no seu interior o potencial do amor
ao Plano de Deus e, depois, aos poucos, poderão atuar mais ou menos conscientes dentro dele.
Para serem mais conscientes do Plano de Deus, tanto mais devem amá-lo. O grau de compreensão
caminha junto com os graus de amor e de entrega das consciências.
Digo-lhes estas coisas porque o Criador necessita de seres despertos e conscientes das próprias
ações e da manifestação da Obra que realizam, mas, para isso, necessitam amar o Plano de Deus
por sobre todas as coisas e dar mostras disso.
Enquanto as incompreensões, as dúvidas, o amor às próprias aspirações e aos próprios planos
materiais forem maiores que sua adesão ao Plano de Deus, muito do que o Criador tem para esta
humanidade ficará pairando nos planos sublimes de consciência, à espera de uma porta para
ingressar no planeta.
Filhos, o Senhor Altíssimo tem, em Seu Plano, o correto equilíbrio para todos os males que a
humanidade gerou ao longo de sua existência e, com Seu Poder, pode converter a escuridão em luz.
Mas é necessário que façam um maior esforço do que o que hoje fazem e que se considerem
verdadeiros soldados e missionários de Deus, cuja missão é a manifestação de Sua Vontade neste
mundo.
Eu os guiarei e os instruirei sempre, mas se querem ser mais conscientes e verdadeiros
instrumentos de Deus, devem se aprofundar na sua própria entrega.
Deixo-lhes esta reflexão como Seu Pai e Instrutor.
São José Castíssimo

