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Enquanto no mundo as nações buscam formas cegas de estabelecer o poder humano e desenham
guerras e caos para submeter as almas ao sofrimento e à desesperança, tu, filho, deves colocar teu
coração cada vez mais dentro do Coração de Deus.
Em oração, reconhece o Poder de Deus, que está além de qualquer poder humano.
Recorda que tua vida deve ser a ponte para uma nova vida sobre a Terra e que teu coração deve ser
o princípio do novo homem nesta vida.
Que não te estimulem os vícios e as tentações deste tempo a esquecer o principal motivo de tua
existência. Tudo nesta Terra passará; apenas permanecerá o aprendizado de amor que tenhas vivido
em teu coração.
Teu esforço e teu empenho são o que contará no livro da Justiça Divina como mérito para
equilibrar a vida na Terra, para que aqueles que não merecem recebam uma oportunidade.
Assume o lugar que te corresponde neste fim de ciclo. Deus te chama a ser precursor do novo e não
a estar alimentando o velho homem, seus vícios e vaidades.
Encontra o Poder de Deus na renúncia, no silêncio e na oração. Encontra tua liberdade no que te
une ao Pai, para que não importe o que aconteça neste mundo, teu espírito, alma, mente e coração
sejam sempre uma fortaleza que ajude outros a não perderem a esperança e a saberem que no
momento mais difícil da vida sobre a Terra é quando o Céu se abrirá e, caminhando pelas nuvens,
descerá o Filho de Deus, trazendo Consigo o Seu Reino para estabelecê-lo neste mundo.
Confia que, apesar de ser tudo tão desconhecido, partes de profecias tão antigas que ainda
aguardam por se cumprirem se cumprirão.
Ora e cresce no amor; assim teu coração estará pronto.
Teu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

