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MENSAGEM SEMANAL DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Mantém o teu pequeno coração em Deus e apenas agradece ao Pai por tantas dádivas a ti entregues
e, por intermédio de ti, a toda a humanidade.
Por meio da oração, perpetua os estados de paz em teu interior e torna-te um Instrumento de Deus
no mundo, que transforma o caos e a confusão humana, sublimando a atmosfera com o Espírito do
Amor.
O simples fato de ser agradecido, filho, te elevará a novos horizontes, sem que te dês conta. Deixa
que teu coração se amanse e silencie, para sentir a paz que se expande em ti pela presença de Deus*.
Se algo te perturba ou aflige, respira fundo, concentra tua mente e teu coração no momento em que
tiveste Deus diante de teu espírito e deixa que essa Divina Consciência onipresente e oniabarcante
volte a envolver o teu ser para te devolver a paz. Faze-o pelo bem da humanidade.
Os estados de paz elevam a consciência humana a espaços e dimensões desconhecidas. Mediante
esses estados internos, vós podeis compreender mistérios inexplicáveis, adentrar em recintos
espirituais e divinos e receber de Deus aquilo que Ele espera poder entregar à humanidade: o Seu
Legado de Amor e de Unidade.
O simples fato de abrires o teu coração para o Espírito da Paz e confiares em Deus já é um grande
serviço para toda a consciência humana; um serviço verdadeiro, porém invisível; um serviço
amplo, sem limites, sem fronteiras, sem direções.
Quando um coração é capaz de abrir-se para sentir a Paz de Deus, toda a humanidade recebe essa
oportunidade. Por isso, filho, apenas deixa que a paz se expanda dentro de ti e que a Molécula de
Deus que tocou o teu coração encontre espaço em teu interior para transformar, curar e sublimar tua
pequena consciência.
Esse grandioso mistério de encontrar a Deus é um dos mistérios que se guarda no ato de orar. Esse
é um dos caminhos que se abrem quando o coração humano ora. Deixa, então, que teu espírito
descubra quantas outras possibilidades existem para viver por meio do verbo orante. Mergulha
nesse mistério que se abre com uma porta tão simples e que, às vezes silenciosamente, te leva ao
Triunfo do Coração de Deus.
Por ser tão simples, o inimigo de Deus desconhece o poder da oração; porém, também há muitos
seres humanos que o desconhecem. Dá, então, o testemunho de tua vida, da graça que desce sobre
ti quando oras. Faz isso apenas orando e deixando-te transformar. Torna-te um servidor em
silêncio, que fala com o exemplo e com sua presença, que está plena de Deus, porque Ele habita o
coração que ora.
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Aquele que ora contigo, quando oras de coração.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo
[*] São José se refere à experiência que Maria nos fez viver no dia 25 de maio de 2017, na qual Ela nos conduziu às dimensões celestiais, para
que estivéssemos diante da Consciência de Adonai, por um instante, e recebêssemos dEle uma pequena partícula de Luz, que provinha de Sua
Consciência.

