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Para que possas chegar ao Coração do Pai e não apenas ser conhecedor de uma parte da Sabedoria
Divina, mas que também possas experimentá-la, deves começar a tornar realidade e vida dentro de
ti os princípios mais básicos de uma conduta humana evolutiva.
Foste chamado a transcender as tendências comuns e naturais dos seres humanos deste tempo, para
que uma nova vida se instale na Terra, através de teu coração e de todos aqueles que buscam a vida
espiritual para encontrar um sentido para a própria existência.
Começa então por ser fiel a Deus, verdadeiro e transparente diante d'Ele como de teus irmãos, sem
medo ou vergonha de tornar visível o teu esforço e transformação. Sê fiel ao que já sabes que é
para ti uma conduta evolutiva, substituindo em tua consciência a decadência pela evolução.
Aprofunda em tuas orações diárias e torna-as cada vez mais sinceras, levando-te a um diálogo
transparente com Deus, confessando-te com Ele, para render, assim, o que para ti parece impossível
de transformar.
Esforça-te sinceramente por amar e compreender o próximo, e vence-te todos os dias, não deixando
para depois o teu pedido de perdão e um ato sincero de reconciliação, quando ofendes alguém ou
quando és ofendido.
Se não te esforçares nestas pequenas coisas, pouco valerá que Deus pronuncie diante de ti e ao teu
coração as Revelações mais sublimes dos mistérios celestiais e te dê a conhecer as mais puras
Verdades sobre a vida e o infinito, porque a Sabedoria se perderá na imperfeição de tua mente e,
apesar de crer que sabes muitas coisas, não serás um instrumento para a manifestação desta
Verdade na Terra.
Não serás digno de ser participante das coisas sublimes do Céu, não porque não tiveste as
ferramentas e oportunidades para isso, mas porque não abriste um espaço em teu coração para
experimentar a Verdade, ser transformado por ela e anunciá-la ao mundo, através de tua própria
vida.
Por isso, vai e aprofunda nas coisas simples. Que a vivência da Verdade acompanhe a sua
Revelação. Ao menos tenta-o todos os dias.
Tens a Minha bênção para isso.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

