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Quinta-feira, 19 de dezembro de 2013
MENSAGEM MENSAL DO SERVO FIEL DE DEUS, SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO
MARIANO DE FIGUEIRA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Aqueles que se permitem entrar em Meu Coração Castíssimo descobrem em seu interior a vida de
simplicidade e de pureza da qual lhes falo dia após dia.
Antes de buscar com a mente viver Minhas palavras e compreender através do raciocínio Minhas
instruções, mergulhem no profundo de Meu Casto Coração, que hoje lhes é entregue. Por meio de
Minha Castidade, farão brotar em seus seres a castidade e a pureza que está guardada em seus
corações.
As instruções que lhes trago são desvendadas no silêncio e são vividas na pureza e na simplicidade.
Sejam simples de coração, de mente e de espírito e busquem, na alegria de louvar a Deus, a chave
para a mais consistente transformação.
Busquem expressar o que suas almas lhes pedem e busquem ser assim como Deus os inspira,
porque o que vem de Deus é sereno, puro e verdadeiro e irradia luz aos que necessitam sair da
escuridão.
Tudo em suas vidas deve ser em Glória ao Criador: cada ação, cada pensamento, cada sentimento,
cada oração e cada canto. Se pensarem apenas em Deus, logo esquecerão de si mesmos e verão
atuar a luz da transformação de Cristo, sem que se deem conta disso.
Meus queridos companheiros, é chegada a hora de receberem mais um impulso de Meu Filho Jesus,
porque para aqueles que souberem ver e que abrirem o coração, o nascimento de Cristo não estará
apenas na memória, mas estará vivo no interior e na essência de todos os seres.
Preparem para o Menino Rei a morada mais simples, porque não será no rebuscamento que
receberão a Cristo. Entre os reinos da natureza, que expressam humildes a simplicidade do Filho de
Deus, deve estar preparado o berço para Jesus Cristo, o Rei dos reis deste Universo.
Amados companheiros, por meio de Minha presença e da Luz que irradio através de Meu
Castíssimo Coração, sintam em seus corações a grandeza do momento em que vivem, porque, por
meio de Minha presença, trago à memória interior de seus corações o nascimento de Cristo e a
infinita alegria que se viveu nos Céus e na Terra, com a Sua chegada grandiosa ao mundo.
Meditem hoje sobre este nascimento e permitam que ele volte a acontecer e seja uma realidade não
apenas na vida da Sagrada Família, mas também na vida de cada um de vocês.
Ano a ano este mistério se fará mais visível e para os que souberem transcender as festividades
mundanas, para descobrir a comemoração Divina, um impulso será dado, e na medida da abertura
de cada consciência, um Cristo vivo nascerá e despertará no interior.
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Agradeço-lhes eternamente por estarem unidos ao Meu Casto Coração.
Eu os acompanho permanentemente.
Seu companheiro fiel,
São José
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