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Escuta o Coração de Deus, que palpita no silêncio de todo coração humano. Une teu espírito ao
Espírito do Pai, em oração, e cresce em virtude, em gratidão e em amor, porque o mundo o
necessita.
Chegou o momento em que o planeta também adentrou em sua agonia, assim como tu, filho, no
profundo de teu ser, podes sentir a agonia que precede uma grande entrega e o triunfo e a
renovação do Amor de Deus.
Escuta em teu interior o Coração de Deus, porque neste ciclo que começa, apenas Ele poderá guiarte em tuas ações, pensamentos e sentimentos; apenas com teu espírito unido ao Seu, saberás
discernir para dar passos seguros e sem temor.
Escuta a Voz de Deus em teu interior, inconfundível, impassível, transmitindo quietude para a tua
alma e fortaleza para o teu coração.
A agonia do planeta está começando e, assim como tu foste e és provado nas tentações do mundo
para perseverar em tua entrega a Deus, assim também as nações e seus povos serão provados e uma
a uma se confirmarão em sua entrega e união ao Pai, para que sejam o berço de uma Nova Vida.
Tu deverás orar e unir teu coração ao Coração de Deus, prestando o maior e mais grandioso
serviço, de manter aberta a porta da consciência humana para o Coração do Pai, para que os
homens não percam o vínculo com o Seu Criador.
Não temas, nem entristeças, mas só mantém teu coração em Deus. Tu conheces a Cruz do Senhor e
sabes que, depois do sacrifício, da humilhação e da entrega, chega a renovação do Amor. Por isso,
concentra teu coração em fazer verdadeira a tua oferta, e que cada segundo de tua vida neste mundo
seja para a renovação do Amor de Deus, seja um tijolo que colocas na Terra para construir a Nova
Vida.
Tens a Minha bênção para isso.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

