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MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE BUDAPESTE,
HUNGRIA, PARA AUGSBURGO, ALEMANHA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Com o pouco que os corações oferecem a Deus, o Criador repara a Sua Criação e vai trazendo de
volta, ao Seu caminho de amor, as almas que se perderam.
A única coisa que o Pai Celestial necessita, filhos, é que vocês se aprofundem a cada dia na própria
entrega e santidade. Não importa que não sejam muitos, que não estejam em meio a multidões
proclamando a paz. O que importa é que em seus corações o reinado de Deus esteja estabelecido e
que dentro de vocês haja um espaço único, uma morada interior para Ele. Que Deus possa chamálos, mais do que de Seus filhos, Seus companheiros, Seus instrumentos.
A cada dia, busquem esta graça de uma entrega verdadeira e profunda, uma entrega que vai
abarcando, aos poucos, os espaços profundos de sua consciência, chegando ao que chamam de
subconsciente. E é ali, no seu mundo interior, no subconsciente mais profundo, onde se guarda a
história da humanidade, que a Luz de Deus começa a trabalhar com toda a consciência humana.
Dessa forma, filhos, através de vocês, o Pai pode curar cada um de Seus filhos deste mundo e além
dele.
Tudo é uma questão de abraçar com amor o caminho de serviço que Ele os chama a viver; deixar
que seus núcleos mais desconhecidos se rendam a Deus e se transformem. E, assim, estarão
permitindo que toda a consciência humana viva uma transformação e retome o caminho do
Pensamento e da Vontade Divina. Para isso, Eu os abençoo e lhes ofereço Meu eterno auxílio.
Orem Comigo e Eu os ajudarei. Busquem Minha presença paternal e Eu estarei com vocês, porque
para isso Deus Me envia ao mundo, para auxiliá-los, para ser uma ponte para as suas almas e
consciências, para ajudá-los a retornar ao Seu Coração Celestial.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

