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Que neste dia de Graças e de Glória infinita no Reino dos Céus, o Espírito Santo esteja em seus
corações.
Queridos companheiros de caminho, venho pelos que disseram sim à presença do Santo Espírito de
Deus e, em comemoração a este dia Santo, o Espírito Salvador percorre a Terra tocando tudo aquilo
que esteja aberto ao Seu Fogo de Transformação e de Renascimento.
Queridos filhos do Senhor, a presença de Meu Coração Castíssimo vem mais uma vez tocar o
mundo para que, pouco a pouco, o mundo interior de cada um de vocês se veja transformado e
consagrado ao Coração de Deus.
Venho ditar-lhes os passos para a humildade por meio do serviço, para que, da mesma forma como
fez o Meu Castíssimo Coração há 2013 anos atrás, seus corações e seus espíritos possam encontrar
profundamente com Deus por intermédio do serviço abnegado e silencioso.
Aos Missionários consagrados que vivem e servem em todas as partes do mundo, Eu dou hoje uma
chave: no silêncio encontrem a Deus e no serviço manifestem este encontro. Pois o serviço vazio de
Deus não nutre a essência do próximo, apenas engrandece a vaidade em Meus servidores. E Deus,
para os que aspiram servir incansavelmente, será encontrado no silêncio.
Quando estive sobre a Terra, pleno do Espírito Santo, ao lado de Meu Filho Jesus, foi o silêncio em
Meu Coração que Me permitiu compreender o que estava vivendo. E este mesmo silêncio permitiu
que o Espírito Santo se aproximasse de Meu Coração e o conduzisse ao contato eterno com Deus.
A Sagrada Família cresceu na constante confiança em Deus, porque por meio do amor que cada um
de nós nutria por Ele e, mediante o silêncio que este mesmo amor causava em nossos corações,
Deus nos mostrou a Sua Face, e Seu Espírito nos instruía a viver uma vida de simplicidade e de
caridade eterna, uns com os outros e com todos os que nos cercavam.
Permitam hoje e para sempre, que o silêncio possa brotar em seu interior, um silêncio que nasce do
amor profundo a Deus e que se manifesta pela simples vontade de estarem mais próximos de Sua
Sagrada Consciência.
Para alcançarem o verdadeiro arquétipo do serviço, é preciso antes encontrar com Deus e para
encontrar com Deus, chamem-No em seus corações e encontrem-No no silêncio profundo de seu
templo interior.
Eu os acompanho e guio os seus passos rumo à transformação e à consagração da vida.
Permitam que Minha presença esteja em seus corações.
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Agradeço-lhes por acompanharem Meus passos.
São José Castíssimo
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