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Cresce e sê fiel a Deus em todos os sentidos.
Não te deixes levar pelas influências deste mundo ou por aquilo dentro de ti mesmo que, ao não ter
encontrado ainda o caminho para a redenção, te influencia permanentemente ao retrocesso
espiritual.
Quando houver confusão em teu interior, detém os teus passos um instante e pensa em Deus;
contempla o céu estrelado, o Infinito sobre ti, que podes encontrar onde quer que estejas, e recorda,
filho, que um Plano Superior te aguarda e que já não é tempo de estar enredado em coisas humanas
e mesquinhas, mas sim de consolidar tua união com o Infinito.
Escuta a Voz de Deus, que se pronuncia para ti não apenas por uma graça, mas por uma urgência
que não é só planetária, é universal.
Para ti, os dias passam iguais e pouco percebes a mudança dos tempos, porque teu coração se
acostumou a tudo e até mesmo o caos se tornou normal.
Detém por um instante teu coração e olha para dentro de ti mesmo; pergunta-te quanto avançaste
no amor e na fraternidade. Observa onde estás e retoma o propósito de tua existência. Não é para
ser um triunfo do mundo que estás sobre a Terra, mas sim para ser um triunfo de Deus. O que
conquistas no mundo a ele pertence, mas o que conquistas para Deus é eterno e se multiplica além
das dimensões, como méritos para a evolução de toda a vida.
Por isso, observa-te, detém teus passos e vê se dentro de ti estás construindo uma ponte para o
Coração de Deus. Escuta a tua alma. Nela há plenitude? Ou há silêncio de uma alma cansada de
não ser escutada por seu próprio ser?
A plenitude, filho, é espiritual; é entre ti e Deus. Onde quer que estejas, podes estar pleno, porque
basta dar atenção àquilo que vive em ti, esperando para se manifestar na vida sobre o mundo.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

