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Segunda-feira, 15 de agosto de 2016
MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Filho,
Se te sentes perdido de ti mesmo, não te busques. Não queiras encontrar o que Deus afastou
de ti. Busca em Deus a verdade, o novo, o renascimento de tua matéria humana em todos os
seus níveis.
Os impulsos de um novo tempo estão chegando em tua vida, impulsos que já sabes que te
levam a uma definição absoluta e não parcial.
Neste tempo, neste ciclo, é momento de dar passos mais concretos que consolidem a
transformação na consciência.
Mas não somente por meio de Minhas palavras deve chegar a ti essa informação. A certeza
de que tens de ser outro, agora e não depois, deve partir de teu interior. A necessidade de
transformar a tua consciência deve vir de ti mesmo.
Cada ser humano, no profundo de seu ser, já sabe quais são os passos a dar, porque a
verdade se oculta no mundo interior de cada um. O que acontece é que as capas que a
cobrem vão caindo à medida que a consciência recebe impulsos reais de transformação, e o
Universo sabe que, ao encontrar a verdade, a consciência a viverá.
A verdade revela-se aos olhos internos de cada ser por partes; à medida que o ser amadurece
e cresce o suficiente para vivê-la, ela vai se revelando.
É o crescimento de cada um que dita o grau do despertar e da transformação. Essas
proporções fazem parte de Leis universais que regem a vida além deste mundo, que regem a
evolução e as essências, que transcendem a compreensão ou a adesão humanas.
Filho, não esperes que o teu ser tenha a força interior suficiente para dar os passos que
necessitas dar, porque é quando te colocas a caminhar que a Graça faz descer sobre ti a
fortaleza de que necessitas, segundo o caminho que percorrerás.
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Apenas o fato de que esse caminho esteja visível no horizonte de teus olhos já deve
simbolizar para ti, filho, que chegou a hora de trilhá-lo e que tens todo o potencial para
seguir adiante.
Tudo é Lei de Correspondência: anda e os caminhos logo te serão abertos. Busca e
encontrarás. Aceita a verdade e a conhecerás. Lança-te no desconhecido dos Planos de Deus
e, quando tudo estiver cumprido, compreenderás.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

