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Aos Meus filhos missionários
Filhos,
Como síntese interior da missão no Paraguai, reconheçam tudo aquilo que nos últimos dias foi
transformando-se dentro de cada um de vocês e ofereçam isso a Deus.
Ofereçam ao Pai suas expectativas, suas aspirações a terem feito mais do que fizeram, a levarem a
seus irmãos um auxílio mais concreto que lhes trouxesse uma vida mais digna e mais sã.
Ofereçam ao Pai a aspiração a ter ensinado e a ter aprendido com os povos originários, de entregarlhes o amor e a caridade e receber o aprendizado da simplicidade e da pureza.
Ofereçam ao Pai tudo o que nos últimos dias foi curado e transmutado na consciência humana,
como os erros do passado.
Ofereçam ao Pai seus esforços de cada dia para seguir o que Eu lhes disse e também todas as vezes
em que se esqueceram de Minhas palavras.
Quisera que essa missão marcasse um aprofundamento interior da tarefa missionária, uma maior
disposição dos aprendizes da caridade crística em cumprir com um papel espiritual e não apenas
material. Que a missão, que acontece no espírito, seja cada dia mais a prioridade de suas vidas.
Cada vez que vocês aprendem a valorizar o que acontece nos mundos invisíveis e compreendem
que é ali que a verdadeira missão tem o seu resultado, como Divindade podemos abrir outros
caminhos na consciência humana e liberar situações cada vez mais profundas e arraigadas, antigas
e inconscientes para a humanidade atual.
Filhos, não são muitos os missionários de hoje que servem na matéria conscientes do reflexo
espiritual de sua missão. É por isso que o Criador está tão atento aos seus movimentos e com tanto
amor os acompanha por intermédio de Nossa presença e de Nossas palavras.
Que o espírito missionário possa expandir-se na consciência humana e que a sua disposição em
aprofundar-se na transformação interior, como forma de prestar um serviço cada dia mais
cristalino, seja como um código que impulsione a humanidade, um exemplo que dê a outros
servidores um sentido espiritual para o próprio serviço.
Se vocês se dispõem a viver a transformação e assumem dar passos na sua redenção, ajudarão a
muitos outros que deambulam pelo mundo sem saber o que fazer e que, por seus exemplos,
descobrirão a essência do serviço, que mais do que um ato social, é um caminho à vida crística.
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Agradeço-lhes por prosseguirem e por nunca desistirem da transformação.
Acreditem, filhos, que a redenção está ao alcance de todo aquele que diz sim. E se ao mesmo tempo
em que caminham para a redenção do espírito prestam um serviço verdadeiro, abrirão as portas
para a redenção dos cegos e dos indiferentes.
Eu animo toda a Rede Missionária Planetária a seguir aprofundando-se na essência do serviço e a
tomar contato com os povos indígenas, como uma forma de reparação de tudo o que eles viveram
nos quatro cantos do mundo.
Seu pai e companheiro nas missões,
São José Castíssimo

