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Quando a Voz do Criador se pronuncia no mundo, através de Seus Mensageiros, ela traz em seus
ensinamentos Verdades sublimes que se ocultam na Existência, no sentido da vida, nas raízes da
Criação.
O Pai lhes fala sobre estas coisas neste tempo, porque é hora de elevarem a consciência, como seres
e como humanidade, para que, amparados pela Verdade, passem pelas últimas provas e momentos
nos quais estão imersos na ilusão da Terra.
Elevem-se, não para serem indiferentes diante das atrocidades do mundo, mas para que possam
auxiliar o planeta de outro ponto de suas consciências, onde o auxílio que prestam ao mundo
provém de Deus e não de seu pobre e humano coração.
Para que a experiência de amor na Terra seja real, ela deve ser vivida dentro da Consciência
Divina. Seus corações, filhos, devem estar em Deus e ali renovar-se no Amor, porque é o Amor do
Pai em vocês que se renova, e não apenas o amor humano.
A Sabedoria e o Conhecimento Divino, que o Criador faz descer ao mundo neste tempo, são para
que suas consciências se expandam e compreendam a amplitude do Amor de Deus, que não se
encerra nos corações dos homens, mas que se move e se manifesta em toda vida, inclusive além
deste mundo, em toda Criação.
Deixem que suas consciências se expandam, adentrando na Ciência Divina, para que, assim,
possam ver a vida e tudo o que existe como expressões do Amor de Deus. Assim, filhos, poderão
olhar para si mesmos e para os seus irmãos e sentir a Graça de Deus.
E quando os seus olhos derramarem lágrimas, será por compartilhar a dor do Pai pelas almas, será
para lavar com elas o Coração ferido de Deus, e, limpando o Coração de Deus com a água que
provém de suas almas e se expressa em seus olhos, estarão gerando méritos para a salvação e a
redenção dos que estão perdidos, dos que causam e padecem injustiças, dos que estão cegos e
cegam os seus irmãos.
Encontrem, assim, uma nova forma de ajudar o mundo e, ainda na solidão de seus corações, que
tudo em suas vidas seja por Amor à Criação, à Vida, a Deus.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

