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MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SANTA
CATARINA, BRASIL, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Santidade é ser consciente da Presença Divina e viver sob Seu Olhar, envergonhando-se,
arrependendo-se e confessando-se nas fraquezas e, ao mesmo tempo, acolhendo, reverenciando e
agradecendo os Dons e as Graças que do Pai provêm.
Santidade é transpassar, cada dia um pouco mais, as capas da ilusão material, para fixar os olhos e
o coração no Propósito e na Verdade Divina. Aos poucos, as forças, as tendências e as condições
humanas vão perdendo o lugar no coração dos seres, e esse espaço é preenchido pela liberdade de
amar e servir a Deus.
Santidade é reconhecer que o caminho é longo, pois o desvio foi grande, mas, acima de tudo,
confiar no milagre e na Misericórdia de Cristo, sem condicionar ou limitar as ações do Senhor na
própria vida. Mas, ao contrário, deixando sempre que Ele tenha a possibilidade de transformar as
pedras perdidas no lodo em pérolas cristalinas e puras, plenas de Sua Verdade e Transparência.
Santidade é saber que nunca se chegou ao ponto necessário e não deter os próprios passos nem a
Graça de Deus em suas vidas, na certeza de que, em algum momento da evolução, a Unidade
chegará e, nesse dia, a Criação se recriará. E, tendo o Pai renovado o Seu Amor, reinventará a Vida
em um novo grau de Amor.
Vejam a santidade como um horizonte que os chama. Esse é um caminho e não uma utopia.
Busquem o serviço, o amor e a transparência e, sem perceber, viverão a redenção e, mais do que
isso, retornarão a Deus.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

