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A Imagem do Casto Coração de São José
A Imagem de Meu Casto Coração deve ser contemplada por aqueles que buscam a humildade, a
simplicidade, a maturidade do espírito e o despertar do espírito de serviço e de caridade.
Esta Imagem representa o momento em que o Meu Casto Coração pronunciou o Seu "sim" a Deus
e aceitou, apesar de Suas imperfeições, cumprir com a Missão que Deus lhe havia encomendado.
Esta Imagem é o símbolo de que, para servir a Deus, filhos, não é necessário ser perfeito, porque a
Perfeição, que do Pai provém, vai manifestando-se na alma e no coração à medida que o ser se
decide a caminhar.
Diante desta Imagem, devem pedir ao Pai a Graça de saber dizer "sim", apesar da aparente ousadia
de Seus Planos. Porque hoje lhes digo: não é Deus quem lhes pede grandes coisas, mas são vocês
que não conhecem o próprio potencial, não sabem de si mesmos e pensam que não podem dar o
que Deus lhes pede.
Diante desta Imagem, orem a "Novena para Começar os Novos Ciclos Espirituais" e deixem que
Meu Coração os inspire para que possam dizer "sim" e conhecer de vocês mesmos o que até hoje
está oculto e lhes é desconhecido.
Já o Relicário de Meu Coração representa o Plano de Deus consumado na imperfeição humana.
Nele colocarei todas as Graças que o Pai Me concedeu para cumprir com Sua Vontade, e diante
dele, filhos, orarão não apenas por si mesmos, mas por toda a humanidade, para que os Dons da
Entrega e da Rendição, que fizeram com que este Coração se tornasse um triunfo divino, possam
chegar a cada um de seus irmãos, nos quatro cantos do mundo.
Por meio da Imagem de Meu Casto Coração e do Relicário de Meu Coração, o Criador lhes
concede duas novas e únicas Graças, para que saibam que tudo o que precisam para se tornarem
uma vitória celestial está ao alcance de vocês.
Peço-lhes hoje uma pequena réplica do Relicário de Meu Casto Coração, para que ele peregrine
pelo mundo e esteja em todos os altares de Minhas Aparições. Porque nesse Relicário colocarei os
Dons que a humanidade necessita para se renovar, os padrões de conduta de uma nova vida, que se
irradiarão nas nações e nos continentes como um terafim da Nova Humanidade, para que, aqueles
que o contemplarem e orarem diante dele, alcancem a Graça de saber e viver quem realmente são.
Eu os amo, abençoo-os e lhes agradeço por manifestarem esta Obra de Milagres e de Graças neste
mundo.
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