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

Filho,
Que tua vida seja para a concretização de um Plano superior. Que tuas ações, teu verbo, teu
pensamento e teu sentimento estejam impregnados de um sentido verdadeiro, sentido este que te
conduza ao Plano Divino, ao encontro com o Criador.
Faz com que tua vida seja permeada pelo sagrado, com ações conscientes que te levem à
transformação não só pessoal, mas também dos velhos padrões humanos.
Recebe de Deus, com alegria, a Graça de ser consciente da realidade planetária e da vida superior,
consciente da purificação e do caos que se alastra pelo mundo. Porque, ao mesmo tempo em que tu
estás aqui, diante destas palavras, existem muitos irmãos teus no mundo que não compreendem o
que vivem, que não aceitam as suas enfermidades e não sabem como revertê-las; não compreendem
os movimentos da Natureza e não compreendem o ódio nos corações dos homens, que causa as
guerras e os conflitos; não sabem como ou onde encontrar a paz.
Que tua vida seja uma oferta permanente ao Criador, em reparação ao que ocorre no mundo.
Filho, nunca vivas apenas para ti, porque senão as Graças do Pai em tua vida não teriam sentido.
Quanto mais recebes de Deus, tanto mais deves atrair um novo princípio de vida para a Terra;
deves preparar, em ti e ao teu redor, a chegada do Reino Celestial.
Deves, a cada dia, transcender um pouco que seja a condição humana, para que outros que estão do
outro lado do planeta possam receber o reflexo de tua transformação e, assim, receber uma
oportunidade.
Filho Meu, seja lá o que fizeres, faze-o com alegria. Não deixes que o caos e a opressão do mundo
desanimem o teu coração. Não deixes que a purificação que vives e a purificação da Terra te façam
desistir de encontrar o que de mais maravilhoso existe no universo.
Detrás de todo o lodo da consciência existe algo puro e límpido, escondido em todos os seres. Por
isso, filho, lembra-te do tesouro que há dentro de ti e, ainda que te cause dor ou incômodo, não te
entristeças ao purificar-te.
Busca recursos para encontrar a paz e para aliviar-te, na certeza de que, um dia, tudo isso passará e
a luz voltará a brilhar dentro ti, vencendo as trevas do teu interior. Essa mesma luz, que primeiro
brilhará em ti, com toda a sua potência e majestade, brilhará nas trevas do mundo, no retorno de
Cristo, consolidando a unidade e a semelhança com Deus no coração humano.
Aquele que te anima e que te abraça, para que não desistas nunca, teu Pai e Amigo,

Associação Maria
Mensagem de São José

São José Castíssimo

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

