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MENSAGEM SEMANAL DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA,
MINAS GERAIS, BRASIL, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Todo aquele que chega ao Centro Mariano de Figueira deve ser recepcionado na Casa do
Peregrino, onde cruzará o primeiro Portal de sua redenção, que é o encontro com a humildade. A
partir desse momento, reconhecerá sua pequenez e a grandeza do Deus que o conduziu até este
lugar sagrado, onde os mistérios que se ocultavam da mente, da alma e do coração humano podem
se revelar.
A Casa do Peregrino deve ser a Porta da Redenção para as almas, onde não há restrições para a
chegada dos corações; ali, todos poderão ser amparados por Mim, no profundo de seus espíritos.
Na Casa do Peregrino, lavarão os seus pés para uma nova vida, um novo caminhar, nesta senda
eterna da evolução humana.
A Casa do Peregrino é onde Meu Coração espera os corações do mundo, para receber suas
imperfeições e dificuldades e ali transformá-las.
Na Casa do Peregrino, Eu lhes concederei uma expiação espiritual e uma Graça, para recomeçarem
suas vidas de um ponto que, por si mesmos, jamais poderiam alcançar.
Quero que a Casa do Peregrino seja grande o suficiente para acolher as almas, suas misérias e seus
pecados e também grande o suficiente para acolher Deus, Sua Misericórdia e Sua Expiação.
Não imaginam que, neste humilde lugar, o Criador curará e despertará muitos corações; converterá
pecadores em instrumentos Seus e fará tão grandiosos milagres espirituais nas consciências como o
fez Comigo, quando transformou um humilde e pobre carpinteiro no Pai e Guardião de Seu Amado
e Eterno Filho, o Redentor do mundo.
Como portador deste milagre infinito de conversão, Eu permaneço no mundo para multiplicar este
milagre nas almas, porque assim Deus Me pediu. E é na Casa do Peregrino, assim como em Minha
pequena Casa no Centro Mariano do Espírito Santo e em Minhas futuras Casas, no Centro Mariano
de Aurora e no Centro Mariano do Menino Rei, onde estes milagres acontecerão.
A Casa do Peregrino será a Fonte-Mãe de todas as Casas que serão levantadas em Meu Nome nos
Centros Marianos que o mundo conhecerá, como frutos desta Obra. É daqui, da Casa do Peregrino,
do profundo do Relicário de Meu Coração, que emergirão estas Graças, que cruzarão fronteiras e,
inclusive, continentes e tocarão as almas.
Por isso, filhos, agora que ergueram as bases, ampliem-nas física e espiritualmente, e tudo o que Eu
lhes digo se cumprirá.
Deixo-lhes Minha Bênção para isso.
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Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo
Ao final da transmissão da Mensagem Semanal, São José nos deu uma indicação para o programa
de Aniversário de Suas Aparições, que será transmitido no dia 19 de março de 2018. Ele disse:
"Quero que monges, residentes consagrados das Comunidades-Luz, Filhos de Maria e peregrinos
que tiveram ou têm uma experiência de união ao Meu Casto Coração para compartilhar com o
mundo possam fazê-lo e que, de uma forma simples, contem a todos como Minha Instrução e
Minhas Bênçãos têm chegado a suas vidas. Dessa forma, poderão perceber que o propósito deste
programa está se cumprindo."
Depois, pediu que fizéssemos um pequeno vídeo para difundir esse convite e preparássemos esse
programa especial de Aniversário.*
--------------* Para ter acesso a esse vídeo e a todas as informações necessárias sobre esse pedido de São José,
clique aqui.

