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Domingo, 2 de dezembro de 2018
MENSAGEM DIA?RIA DE SA?O JOSE?, TRANSMITIDA NA CASA DO PEREGRINO, NO CENTRO
MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, A? VIDENTE IRMA? LUCI?A DE JESU?S

Peregrino é aquele que, conhecendo as suas misérias e imperfeições, e, acima de tudo, consciente
das necessidades do mundo, sabe que apenas em Deus encontrará a cura para os seus males e o
alívio para este mundo.
Peregrino é aquele que, mesmo sem saber, escuta a voz de sua alma e vai ao encontro do Pai nos
lugares sagrados que Ele abençoou e consagrou como Fontes de Vida para todos os seres.
Peregrino é aquele que, simples de coração, sabe que sua morada não está neste mundo, mas sim no
Coração de Deus, em sua origem celestial, de onde surgiu toda a vida.
Peregrino é aquele que chega rendido na Casa do Pai e que permite que seu coração não apenas
beba das Fontes de Paz que o Criador abriu para o mundo, mas que também se dispõe a ser
portador dessa paz para os que necessitam.
Peregrino é aquele que caminha em direção a Deus e, em cada passo, esvazia o seu coração um
pouco mais, para que, ao estar diante de Deus, encontre um espaço em seu interior para que o Pai
deposite ali os dons e as dádivas que o peregrino deve levar ao mundo.
Sejam peregrinos neste tempo, portadores e semeadores da nova vida. Busquem nas Fontes dos
Centros Marianos as graças que o mundo necessita e distribuam essas graças em seu caminhar.
Hoje abençoo a Casa do Peregrino e a consagro, para que aqui aprendam a ser peregrinos.
Que os que chegarem a este lugar recebam de Deus Sua Misericórdia, Sua Paz e Suas Graças, e
que, saindo daqui, sintam em seus corações a aspiração e a necessidade de que muitas outras almas
possam receber o que vocês receberam.
Sejam peregrinos, semeadores e multiplicadores das Graças de Deus. Deixem que as Graças do Pai
os transformem e, através de vocês, transformem o mundo.
Abro aqui, pela Vontade do Pai Criador, uma Fonte inesgotável de Sua Paz e de Sua Graça, que
fluirá através deste altar para todos os corações que, com fé, chegarem aqui para beber desta Fonte.
Lembrem sempre que o peregrino é aquele que chega aos lugares sagrados não apenas para buscar
algo para si, mas para levar ao mundo o que ele verdadeiramente necessita.
As almas estão morrendo em vida, perecendo pela sede de Deus, porque não O conhecem e não O
buscam, não percebem Sua presença. Por isso, filhos, sejam peregrinos de Meu Casto Coração e
levem ao mundo o despertar, as Graças de Deus, Sua Misericórdia e Sua presença. Isso se dará
através dos exemplos de seus corações.
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Têm a Minha bênção para isso.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo
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