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

Filho, contempla hoje a agonia do mundo no qual vives e ora com o coração. É chegado o
momento de enviar tua resposta ao Reino de Deus e elevar ao Céu uma prece verdadeira, que cruze
as dimensões.
Estás no momento da agonia do planeta, na Paixão que este mundo já começou a viver. Como teu
Senhor, deves negar todas as tentações que se aproximarão de ti, para confirmar, diante de Deus,
tua adesão ao Seu Plano de Amor, por mais que a vitória divina no coração humano cobre de ti e de
todos os que seguem a Deus o sacrifício verdadeiro, a renúncia sincera e a humildade.
Renuncia, então, aos tronos deste mundo, como Cristo renunciou a ser rei como os homens
esperavam, para demonstrar, ao mundo e ao Universo, que o Reinado Divino não se constrói com
as aparências, mas sim no invisível do espírito.
O mundo no qual vives, filho, oferece para ti muitas ilusões e falsidades, muita superficialidade e
distração, e tu tantas vezes te perdes do propósito divino para ti, para entregar-te, fraco, às coisas do
mundo. Encontra, então, tua fortaleza no espírito; ora e adora o corpo eucarístico de teu Senhor.
Vê os acontecimentos do mundo como Cristo via os soldados se aproximarem no Getsêmani.
Confia a Deus tua vida e deixa que Ele te conduza pelo melhor caminho, apesar de que, para
muitos, parecerá um caminho de fracasso e de derrota.
Ao teu redor, o mundo buscará guardar para si os seus bens e as pessoas quererão proteger suas
vidas, sem perceber que elas já se perderam na escuridão de uma experiência vazia de Deus. Tu
caminharás contra a corrente do mundo e teu exemplo fará que outros reflitam sobre a própria vida.
Não temas estar no caminho errado, se - ao seguir a Deus - vires que ninguém te acompanha. Serão
poucos os que responderão ao chamado divino, mas os méritos gerados por esses poucos salvarão
as essências de todos aqueles que negaram a Deus.
Se houver amor em teu coração e fé em tua entrega, filho, nunca te faltará o discernimento para
caminhar com passos firmes. E se, um dia, te sentires confuso, Deus te guiará e falará ao teu
coração, para que não te deixes enganar e perder na última hora dessa batalha.
Chegou a hora de orar com o coração pelo planeta e deixar que essa oração te aproxime cada vez
mais de Deus. Os tempos agudos de sofrimento e tribulação ditam o grau da entrega que devem
viver aqueles que servem a Deus.
Equilibra este mundo com tua entrega, filho, e abre-te para viver uma experiência crística
verdadeira.
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Eu te acompanharei.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo
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