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MENSAGEM EXTRAORDINÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE SAN ESTEVE,
MONTSERRAT, BARCELONA, ESPANHA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Eu me encontrava em oração, meditando a respeito do Relicário de São José, que guarda o Seu
Divino Coração, quando Ele chegou para seguir transmitindo a Sua história. Eu lhe perguntei se
poderia nos ajudar a chegar até esse Relicário e compreendê-lo, contemplá-lo. Nesse momento,
São José trouxe até ali o Relicário com Seu Coração e nos transmitiu uma mensagem
extraordinária, dizendo o seguinte:
Do princípio de Minha evolução, até o fim, compartilhei do Dom Divino da Renúncia, vivido por
Deus ao manifestar a Sua Criação.
Envolvido pelo Santo Amor do Pai, uma e outra vez, Eu meditava em tudo o que Ele vivia e
padecia para que Seus filhos seguissem crescendo e se desenvolvendo neste mundo. O Relicário de
Meu coração guarda esse Amor que sinto por Deus e a constante renúncia que vivi e que vivo por
Ele e com Ele.
Se o Criador, Deus Único do Universo, padece e sofre, renuncia e se sacrifica pela humanidade,
onde haveria Eu de encontrar a Minha alegria, senão imitando-O ainda que imperfeitamente? Como
poderia?
O Relicário de Meu coração representa a perfeita Misericórdia de Deus para com um coração que
O ama com humildade e até onde o Criador conduz esse coração, que assim O ama.
No mistério deste simples Relicário se encontra uma esperança. Que, ao contemplá-lo, as almas não
busquem adorar o imperfeito coração do Obreiro de Deus, mas sim a Divina, Insondável e
Imaculada Graça do Pai, Sua Infinita Misericórdia e Sua Perfeição, que converteram este pobre
coração em uma Unidade com o Seu Coração.
Este é o mistério do Relicário de Meu coração, que, em verdade, deve se manifestar em todos os
corações do mundo: o milagre da transformação e da unidade com o Único, que revela a Verdade
da Essência humana, quando sua imperfeição dá lugar ao que estava escondido em seu interior, que
é Deus mesmo.
Contemplem o mistério do Relicário de Meu coração e verão a si mesmos, como potencial,
escondidos neste Santo Relicário.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

