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

Quando Deus anuncia Seus Desígnios e revela a Sua Vontade, pede a Ele a graça de saberes
responder ao Seu Chamado.
Filho, coloca-te sempre diante dos Planos de Deus com humildade. Quem és tu para analisar a
Vontade Divina e avaliar se essa Vontade corresponde ou não à tua vida?
Estes são tempos de definições, e tu já o sabes. Por isso, coloca tua cabeça no chão, assim como a
ânsia de tudo saber, tudo compreender e tudo controlar, e abre-te ao mistério destes tempos, que te
lança no desconhecido, não apenas exteriormente, mas internamente também.
Não te aferres ao que já sabes de ti. Não fiques apenas consolidando o que és e a memória de tudo
o que já fizeste pelo Plano de Deus e pelo planeta. Hoje tudo deve ser novo e amanhã tudo deve se
renovar.
Ingressa com teu coração no ritmo dos novos ciclos e deixa que Teu Pai e Criador faça emergir de
ti aquele potencial que hoje te é oculto. Lança-te ao novo, lança-te ao serviço, lança-te à superação
e não temas o cansaço, não temas a fadiga, não temas o resultado da Obra que o Pai realiza em ti,
porque apenas Ele, que te criou, sabe a verdadeira razão de tua existência e pode te conduzir a ela.
Pergunta ao Pai por que e para que Ele te criou e deixa que Sua resposta ecoe dentro de teu
coração. Não temas saber a Sua Vontade e caminhar para ela. Não temas desfazer-te de teus planos
e abraçar algo superior.
Lembra, filho, que - depois de manifestar a Sua Grandeza e o ápice de Sua Graça - o Filho do
Homem viveu a rejeição e a incompreensão humana; padeceu todas as resistências da condição
retrógrada da humanidade e lhes revelou a chave para a transcendência de todas as coisas: o
Perdão, o Amor e a Misericórdia. E, para chegar ali, cruzou a porta da humilhação, da superação e
da fé em Deus e não em si mesmo. Rendeu Sua vontade ao Pai e, mesmo sabendo Ele que Seu
Coração era partícipe de todos os Poderes e Dons de Deus, escolheu a Vontade de Seu Pai e
permaneceu no nada.
Tu, filho, tens potencial para alcançar muitas metas. Como criatura de Deus, podes fazer muitas
coisas, mas Eu te digo: nada há de mais apreciado para o Pai, neste momento, do que cumprires
com a Sua Vontade, rendendo a tua; que vivas o Seu Mistério, rendendo o que te é conhecido; que
venças teu medo humano e sejas, para os teus irmãos e para o mundo, uma testemunha da fé e do
amor que nasce em ti.
Vive com alegria os Planos de Deus. Adere teu coração à Sua Vontade e inspira outros com o teu
exemplo de fé. Porque hoje Deus te chama a já não buscares a espiritualidade para ti, mas para
seres uma ponte de espiritualidade para o mundo.
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Eu te abençoo e te convido a seguir os passos e o exemplo dAquele que te guia.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

