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Filhos, novamente lhes pedirei que orem pela paz e também pela unidade nos corações dos homens.
Hoje lhes pedirei que olhem além de suas vidas e que com o coração contemplem o mundo,
porque - além da agonia que o planeta já vive - muitos que estão sonolentos e propensos ao mal
entregam nas mãos do inimigo suas almas.
O Coração de Deus está padecendo pela ignorância dos seres humanos e por aqueles que, mais do
que isso, com consciência elegem o mal para as suas vidas e para o mundo.
Reforcem suas orações não apenas pela América, mas para todo o planeta. A agonia se expande
entre os homens e os Reinos da Natureza, e aqueles que estão no meio do caos, por mais que
desejem a paz e o bem, não têm forças para estabelecer essa paz e não estão conseguindo vencer o
ódio e o rancor de seus corações, pelas injustiças que veem diante de seus olhos.
Aqueles de vocês que ainda não vivem em um extremo de caos, de conflitos e de guerras, orem
com fervor pelo mundo! Orem muito, porque o inimigo desenha os seus planos dia e noite e está
encontrando dentre os homens aqueles que estão dispostos a manifestar sua vontade e seu falso
poder.
Que se unam os corações de boa vontade, dispostos a viver o amor e o bem, onde quer que estejam!
É hora de que as religiões deem as mãos, para fazer no mundo uma corrente, fortalecida pelo Poder
de Deus, para que assim sustentem o planeta. É hora de que as diferenças e os preconceitos sejam
dissipados pela necessidade de paz!
Orem juntos. Orem uns pelos outros. Unam-se a todos os corações que proclamam a paz, porque é
necessário que haja vozes que se elevem aos Céus e que clamem a Deus.
Abram as portas do coração e rompam as barreiras da indiferença que estão sobre a consciência
humana. Deixem que as dimensões se unam pelo poder do Amor, que ainda é apenas um potencial
adormecido no interior dos seres humanos. Sirvam, orem e demonstrem a Deus que aspiram a
despertar este Amor único de suas essências.
Digo-lhes isso, filhos, porque é apenas com esse amor que vocês poderão superar as provas e os
desafios que hoje se aproximam da humanidade. Esse Amor é a única coisa que vencerá o temor
das almas e que fará com que a paz se estabeleça, independentemente das circunstâncias do mundo.
Por isso, orem e vivam a oração! Despertem o Poder do Amor de Deus em vocês.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

