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MENSAGEM SEMANAL DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA DURANTE O VOO ENTRE AS CIDADES DE
LIMA, PERU, E SÃO PAULO, BRASIL, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Filho Meu, encontra em teu coração a essência destes tempos e tua fortaleza.
Compreende as provas do planeta não com pesar, mas com Paz. Enfim se cumpre na Terra como
foi profetizado desde o princípio.
Esteja tua fé nos Planos de Deus e em nenhuma outra coisa. Que Sua Vitória seja uma certeza
profunda em teu coração, apesar das aparentes derrotas que estão por vir.
A Vitória Divina não se manifesta como a vitória humana, e para saber compreender os Planos de
Deus e deixar-se conduzir por Ele, é preciso amá-Lo acima de todas as coisas.
Recorda-te do que hoje te digo, para não te lamentares diante da cruz. Assim como o Filho do
Homem conheceu tudo o que padeceria antes de que esses fatos se manifestassem em Sua Vida,
assim Deus te dá a conhecer as provas deste planeta por intermédio das palavras de Seus
Mensageiros Divinos.
Coloca estas palavras em teu coração e deixa que elas forjem em ti aquela fortaleza de que
precisarás não apenas para suportares os tempos que virão, mas para que possas fazer de cada prova
o motivo para multiplicar o Amor dentro de teu coração.
De nada vale apenas suportar a cruz, porque muitos foram os que morreram na cruz ao longo da
evolução humana. O sentido de tua entrega deve ser sempre o Amor. Ali também radica a razão de
tua existência e o mistério da Criação humana.
Ama apesar de todas as coisas e em tudo vê a oportunidade de servir e de te entregares por Amor a
Deus. Não percas um só segundo da escola deste mundo. Que tudo seja para fazer valer a pena a
Graça que o Criador te concedeu de estares sobre a Terra.
Ainda que a vida seja para ti um mistério a ser desvelado, abraça com gratidão as circunstâncias de
tua vida e tudo se cumprirá.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

