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MENSAGEM SEMANAL DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NA CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Hoje, venho ensinar-lhes, filhos, a arte de amar a Deus para libertar este mundo do pecado e do mal
que nele habita.
Hoje, venho para animá-los à entrega e ao sacrifício, como forma de verdadeiramente abrir as
portas para o descenso do Reino de Deus a este mundo.
Quero que compreendam que toda prova e todo sofrimento, bem como a própria purificação,
quando assumidos com o espírito correto, podem aliviar este mundo de um peso milenar, e vocês
não estarão vivendo um processo pessoal e individual, mas sim um ato de oferta a Deus, para
aliviar a situação planetária.
Venho, assim, ensiná-los a ser verdadeiros instrumentos do Senhor, estejam vocês plenos de graças
e alegrias ou de dificuldades e padecimentos.
Quando vocês vivem cada segundo de seus dias oferecendo a própria vida a Deus, sem reclamar
dEle nem de ninguém, algo melhor ou mais leve poderá despertar em seus espíritos e em suas
consciências a maturidade que estes tempos cobram de toda a humanidade, sobretudo dos que estão
mais conscientes.
Já não busquem nestes tempos a gratificação dos corpos, da mente, das emoções e tampouco da
alma. Busquem apenas despertar a gratidão e a entrega, e que não seja algo que a boca pronuncie,
mas o coração não viva.
Sempre que estiverem desconformes consigo mesmos e com a própria vida, recordem-se, filhos, de
que em verdade vocês são as criaturas mais privilegiadas deste mundo e que, se lhes é oferecida a
oportunidade de viver um sacrifício consciente, é para que cresçam e sejam um princípio fecundo
da transformação da humanidade.
Diante de tudo o que há para ser liberado no planeta, muito pouco é o sacrifício que vivem e que
viveram até hoje, porém - no mistério da graça divina e do amor que há no coração humano quanto mais conscientes estiverem da própria entrega e sacrifício, quanto mais agradecidos
estiverem diante das provas, sejam elas materiais, espirituais ou interiores, maior será o equilíbrio
gerado no planeta.
Quando a porta do coração se abre, a porta do mal se fecha. Pode ser que vocês não saibam e talvez
nunca cheguem a saber, mas quando renunciam com alegria e agradecem por uma dificuldade em
seus caminhos, do outro lado do mundo uma alma é liberada de sua ignorância e encontra a luz.
Hoje, Nós os chamamos a percorrer espaços do planeta que necessitam de muita ajuda. Alguns o
farão em consciência, outros de coração e outros irão com todo o seu ser. E lhes peço que não
esperem apenas de Deus e de Seus Mensageiros a graça da libertação, mas sejam vocês mesmos
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provedores da graça, mediante a oferta permanente de suas vidas.
Deixo-lhes Minha Bênção, para que vocês cresçam em espírito cada dia mais e que esse
crescimento os aproxime de Deus, como consciências e como humanidade.
Seu Pai e Instrutor,
São José Castíssimo

