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MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Aprofunda-te no oceano da Divina Misericórdia para que, ao orares, esse manancial que desce ao
mundo possa fluir através de teu ser e transformar primeiro toda a tua consciência e, depois, o
mundo inteiro.
Aprofunda-te em consciência na existência da Divina Misericórdia e reconhece que tu és um
milagre desse Poder Divino; teu despertar é fruto de sua ação.
Medita sobre o que simboliza para ti e para toda a Criação essa Misericórdia Sagrada vertida do
Coração de Cristo na Cruz, emanada pelo poder do perdão de Seu Coração Sacratíssimo. Medita
sobre esta fonte insondável que não dá aos homens o que eles merecem; que atua além da Justiça e
que transcende essa Lei, que também vem de Deus.
Medita sobre o Perdão de Cristo, que abriu a porta a um manancial até então desconhecido para o
coração humano. Foi perdoando cada uma de Suas Chagas e todos os ultrajes contra Ele cometidos
que o Senhor elevou-Se além da Justiça Divina e entregou aos homens o Seu Amor e a Sua
Piedade, que juntos se converteram na Sagrada e Divina Misericórdia.
Tantos séculos se passaram e a humanidade ainda ignora esse manancial poderoso; e os corações
ainda não aprenderam a ser misericordiosos nem a pedir Misericórdia.
Clama, filho, pela Misericórdia para os ignorantes e pede a graça de seres misericordioso como foi
Aquele que, para ti, é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Deixa que a Misericórdia pela qual clamas te converta em uma imitação de Cristo e, assim, faz
valer cada gota derramada de Seu Sangue; faz valer cada uma de Suas Chagas, Sua Cruz e o Amor
que O fez ressurgir depois da morte.
Demonstra ao Universo que o Plano do Criador se cumpre em ti e, pelos méritos alcançados por
Cristo na Cruz, vive a Sua Divina Misericórdia.
Aquele que te ensina a ser misericordioso e a clamar por Misericórdia,
São José Castíssimo

