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Pacifica teu coração, porque hoje é dia de glória e não de dores, dia de triunfos e de multiplicação
do Amor de Deus.
Hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo recebem os frutos de uma existência de doação, de entrega,
de amor incondicional.
Hoje uma parte do Coração de Deus se renova e se supera, porque um filho Seu Lhe permitiu
renovar-Se através de sua constante humildade, renúncia e amor.
Hoje, filho, contempla no Universo um céu mais brilhante, porque uma luz retornou para a sua
origem, de onde seguirá impulsionando o Projeto humano, porque sua entrega é eterna.
Aquele que, tendo cumprido sua missão, ofereceu um pouco mais por amor aos seus amigos e
companheiros, também por eles entregou a vida, porque chegou o momento de que vocês
caminhem sozinhos, apoiados sobre os próprios pés e sustentando outros.
Hoje o Universo se regozija, porque aquele que havia renunciado à sua evolução para multiplicar o
Amor de Deus na Terra retornou portando, nos cristais do centro de seu peito, o legado de sua
experiência neste planeta tão amado. Não trouxe consigo apenas um aprendizado, mas um presente
celestial para Deus, porque aprendeu, com todos os níveis de sua consciência, a amar o Pai acima
de todas as coisas e a obedecê-Lo além de sua vontade própria, renunciando, inclusive, a seguir no
mundo quando os seus discípulos e companheiros estavam prontos para um novo passo.
Para ti, filho, chegou um novo ciclo e um novo tempo; tempo de amadurecer as Graças que portas
em teu interior, porque um legado único foi deixado para a humanidade ao longo de muito tempo, e
tu és parte viva desse legado de amor.
Por isso, hoje, eleva teus olhos ao Alto e, no lugar de penas, oferece a Deus a gratidão. Coloca aos
Pés do Criador a tua oferta e reconfirma-te na adesão ao Seu Plano, porque é agora que ele começa.
Depois de tudo receberes e de ensinamentos sublimes estarem depositados em teu interior, vai e
torna vida o que habita em ti. O mundo assim o necessita.
Tens a Minha bênção para isso.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

