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PORTUGAL, À PALERMO, ITÁLIA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Quando Deus encomenda uma missão para a humanidade, mede não apenas as suas possibilidades
de cumpri-la, mas a urgência dos tempos e dos dias, urgência de que as almas despertem e recebam
uma oportunidade de redenção; urgência de que as nações sejam aliviadas da obscuridade que as
cerca, para que, como povo, possam cumprir com sua parte na evolução do planeta.
Neste tempo, filhos, Deus Criador lhes pedirá que cumpram o Seu Plano com base em sua entrega
absoluta, sacrifício e amor, porque apesar de toda a crise que há no planeta, nos níveis materiais,
muito maior é a crise espiritual e planetária, e essa é a que define o destino das almas, da
humanidade como raça e do planeta, como Criação Divina.
Uma e outra vez, pedimo-lhes que elevem suas consciências, para que compreendam porque e para
que estão neste mundo. Há uma evolução maior para ser vivida, mais do que uma instrução, mais
do que uma experiência.
A vida superior já não deve ser misteriosa para os discípulos de Cristo. A instrução que receberam
deve começar a viver em suas consciências, porque apenas dessa forma saberão lidar com
sabedoria com as dificuldades da vida e medir suas prioridades, não pela sobrevivência humana,
mas pela evolução universal.
Sei que o que lhes digo pode ser incompreensível neste momento, mas meditem em Minhas
palavras e peçam ao Pai a Graça de não apenas conhecer a Sua Verdade, mas também vivê-la e
expressá-la enquanto há tempo.
Já não haverá vida para sustentar, já não haverá planeta para salvar se as almas não se libertarem da
indiferença e abraçarem o propósito divino. Por isso, orem, sirvam e aprofundem a cada dia no
despertar de suas consciências. Assim poderão cumprir o que vieram cumprir neste mundo.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

