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MENSAGEM DIARIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESUS

Renova-te todos os dias, ainda que a vida pareça passar e os anos se reflitam na aparência de teu
rosto.
Renova-te em um tempo que não passa, no fluir de leis que se transformam apenas para gerar novas
possibilidades de evolução para as criaturas.
Renova-te em espírito e permite que teu ser redescubra o sentido da vida a cada dia, para que cada
vez mais te aproximes da Vontade de Deus para ti.
Servindo um Deus que é movimento constante, mudança e renascer permanentes, não podes ficar
preso de uma ideia ou de um velho pensamento e vislumbre do que é a Vontade do Criador para a
tua vida. Por isso, filho, renova-te; lança-te ao novo, renovando os teus planos, segundo o fluir das
Leis Divinas.
Não te apegues às metas que tinhas quando eras uma criança, no corpo e no espírito. Tudo o que é
vivo muda; a transformação e a renovação no Criador são uma lei.
Renova-te como criatura, como alma, como filho de Deus. Dissolve de teu coração as
impossibilidades e busca dentro de ti a possível e alcançável perfeição em Cristo. Se te reconheces
tão filho de Deus quanto o Seu Primogênito, vive como Ele, sob Leis que pertencem ao Pai e não
ao mundo.
Renova-te, começando todos os dias como uma pequena criança: olha o mundo como se nunca o
tivesse visto. Olha cada ser humano como se nada soubesses sobre ele e permite que teu coração
transpasse os erros do passado, as ideias fixas sobre a conduta do próximo e ame a cada um de uma
forma nova todos os dias.
Renova-te, respirando o ar como se fosse a primeira vez, vendo a chuva, o sol, os Reinos da
Natureza como se fosse a primeira vez. Por um instante, permite que teu ser encontre um estado de
renovação desconhecido para ti e, ainda que te pareça louco ou impossível, renova-te.
Esquece o tempo, o passado, as metas para o futuro e mesmo o presente. Entra, por um instante, no
tempo do não tempo e renova-te. Diz: "Senhor, faze-me de novo".
Se não te renovares, filho, os padrões do velho homem envelhecerão a tua consciência e morrerás
estando em vida, sem saber da existência da Eternidade. Viverás para cumprir uma meta que a
sociedade colocou dentro de ti quando ainda eras uma criança, enquanto a vida do espírito, que é a
verdade, será para ti sempre a ilusão, o segundo plano, o universo paralelo.
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Renova-te e redescobre a vida todos os dias. Faze-te filho de Deus e não dos homens. Vive sob leis
que provêm do Pai e não só do mundo.
Aquele que te impulsiona à renovação,
São José Castíssimo

