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Cura teu espírito na união com Deus e descobre, finalmente, o sentido de tua vida nessa divina
união.
Filho, não há plenitude senão na união com o Criador. Não há sentido verdadeiro para a existência
humana se os corações dos homens não se tornam uma ponte entre a vida material e a vida divina,
cruzando assim todas as dimensões de existência e abrindo um caminho para que todas as criaturas
vivam essa união.
Hoje, filho, vês que muitos de teus irmãos perdem a esperança na vida sobre a Terra. Outros
caminham como se estivessem perdidos e cegos, sem saber para onde ir ou o que buscar. E outros,
por não encontrarem algo que os motive a viver, buscam nas distrações, nos prazeres, nas drogas e
nas ilusões um sentido para a vida. Mas estas últimas almas são muito infelizes e logo sentirão o
vazio que essa vida lhes traz.
Se a alma não encontra a Deus, ela não sabe para que está neste mundo, porque não há outra razão
para a existência humana senão a união com Deus, por meio do esquecimento de si e do amor
absoluto.
Digo-te isso, filho, porque nos dias atuais, assim como nos dias que virão, tu poderás ser um farol
que brilha na escuridão do mundo, indicando o caminho para os que estão perdidos.
Por meio da tua união com Deus e com o Seu Plano de Amor, tu jamais perderás a alegria e o
estímulo espiritual para seguir vivendo, ultrapassando obstáculos dentro e fora de ti e descobrindo
um poder que não provém de teu coração, para que te mantenhas de pé nos tempos de maior caos
planetário. Esse exemplo fará que teus irmãos busquem esta fonte que te nutre e encontrarão, na
última hora, esse caminho verdadeiro.
Compreende, então, filho Meu, a importância de que te unas verdadeiramente a Deus, ao próximo,
aos Reinos da Natureza; a importância de que vivas estas palavras e te tornes um livro vivo das
instruções que trazemos ao mundo.
Porque chegará a hora em que já não terão como estudar, pesquisar e buscar o caminho como o
fazem hoje. Será vendo o exemplo vivo do próximo e imitando-o que as almas chegarão aonde
devem chegar: na paz, na redenção e na unidade com Deus.
Deixo-te, filho, Minhas últimas instruções destes tempos e não te direi outra coisa, senão como
vivê-las, porque isso é o mais importante agora.
Teu Pai e Instrutor,
São José Castíssimo

