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Quinta-feira, 12 de maio de 2016
MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Filhos,
Cada um de vocês viverá nestes tempos aquele aprendizado que os levará a viver o amor, a
renúncia e a entrega absoluta ao Criador, a resignação à Sua santa Vontade.
Quando suas almas escolheram responder ao Chamado de Deus, elas sabiam que este caminho seria
árduo, às vezes longo e infindavelmente repleto de provas e desafios.
Neste momento, filhos, serão provados no deserto interior e fortalecerão dentro de vocês a
capacidade de dar ao próximo o que pensavam que não tinham. Será quando maior solidão e
desassossego sentirem que o Senhor lhes colocará frente à necessidade do outro - que nem sempre
será maior que a sua. Inclusive, muitas vezes, terão de deixar de lado uma desolação que os
consome para ajudar os seus irmãos a sair de situações que parecem tão pequenas e simples.
Filhos, é neste momento, nas provas mais simples, que confirmarão dentro de vocês o caminho
crístico. Quando mais vocês parecerão necessitar de ajuda, mais o Senhor cobrará de vocês a
doação permanente, porque assim o fez com o Seu Filho.
Depois de fazê-Lo provar da solidão do Getsêmani, O levou para o Calvário, onde - além de
superar a própria solidão - teve de perdoar o abandono e a traição dos Seus companheiros, aqueles
que diziam que o seguiriam até o final. Teve de perdoar, aqueles que, aos poucos e cheios de ódio,
O matavam. Muito além de perdoá-los, teve de amá-los e entregar a eles até a última gota de Seu
Sangue, sem pensar em Si e em Suas dificuldades, apenas sustentando-se no Propósito de Seu Pai.
Quando estiverem sem forças internas e externas para prosseguir e, ainda assim, o Criador os
chamar a caminhar, lembrem-se de que assim Ele trata aqueles nos quais tem posto a Sua
Confiança; assim Ele trata aqueles que mais ama e que sabe que responderão ao Seu Chamado, em
nome de todos os que estão cegos, surdos e fechados de coração e em espírito.
Lembrem-se, filhos, de que as provas de hoje os fortalecem para as provas de amanhã. Vocês
devem ser fortes para superar o que vivem - e não somente lhes falo dos fatos físicos, pois falo do
que se passa em seus mundos interiores - porque se hoje vivem grandes provas, amanhã deverão
entregar a vida por amor aos que os odeiam.
Mas lhes digo que a grandeza do Plano do Criador e a grande recompensa de segui-Lo é que,
apesar de tudo, não se arrependerão de ter dito que sim e, mesmo que pareçam estar desfalecidos no
corpo, na mente e nas emoções, estarão plenos em espírito, plenos da Verdade de Deus e da certeza
de que não há outro caminho a seguir, senão este que os leva ao Pai.
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Seu Pai e Amigo, Este que os ensina a reconhecer com alegria e em paz as provas de hoje, para que
se fortaleçam para as provas de amanhã.
São José Castíssimo

