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Sexta-feira, 19 de junho de 2015
MENSAGEM MENSAL DE SÃO JOSÉ CASTÍSSIMO, ESPOSO E SERVO DE MARIA SANTÍSSIMA,
TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Muitos se perguntam por que venho ao mundo e por que transmito Minhas palavras como
Mensageiro Fiel, enviado por Deus.
Fui criado na essência de Humildade. Nasci de um ventre puro, de uma mãe santa e simples, para
que através dela pudesse aprender os princípios da união com Deus, porque era Deus Mesmo quem
teria a Missão de instruir e guiar o Seu pequeno servo.
Vim ao mundo com espírito humano, coração, mente e sentimentos de homem nascido nesta Terra,
porque era assim que Meu exemplo deveria ficar plasmado para toda a eternidade.
Minha santidade provém de Deus, assim como todos os atributos que posso expressar como
consciência. Nada do que Sou provém de Mim. Tudo provém do Pai, porque estou
permanentemente unido a Ele. Deus Me enviou ao mundo, para demonstrar que um coração
humano pode viver atributos sublimes.
Eu estive ao lado de Maria Santíssima, assim como estou hoje, mas também A trago ao mundo,
para que todos os seres recebam a oportunidade que recebi. Estive ao lado de Cristo, que já era Rei
desde o ventre materno, e também O trago ao mundo, entregando-O como Único caminho para
todas as almas.
Tudo o que recebi para viver os princípios de Deus, a humanidade também está recebendo neste
tempo. E ainda maiores graças desceram, porque estão juntos e caminham com muitos outros que
seguem para o Coração do Pai.
Quero que saibam que a pureza, a humildade, a castidade e a simplicidade que leva à santidade,
tudo isso está guardado dentro do coração.
Meu Coração em nada era diferente dos seus. Eu apenas mergulhei na união com Deus e fiz de
Meu Coração Seu servo eterno e, com a humildade de Seu servo, o Senhor operou os milagres que
necessitava.
Nada está distante de vocês, tudo o que necessitam se encontra no próprio interior. O coração
humano é a porta para muitos universos. Cabe a cada um unir-se a universos sublimes ou deixar-se
levar pelas coisas deste mundo. Decidam sair de caminhos que não os conduzem a Deus.
Não escutem a Minha história apenas com admiração, porque não é para isso que pronuncio
Minhas palavras. Busquem em Minha presença a semelhança com suas vidas.
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Eu não venho hoje do Universo de Deus porque sempre estive lá. Eu estive neste mundo e, como
um caminhante, como um peregrino, apenas deixei-Me guiar pelo Deus Vivo que estava dentro de
Mim, como em todas as coisas.
Minha união com Deus provém do esforço, mas também da simplicidade. Não coloquem contornos
ou outras vias nesta reta que Deus lhes mostra por meio dos Mensageiros Divinos. Os caminhos do
Senhor são simples; difícil, companheiros, é deixar-se guiar por Ele.
Soltem as rédeas de Suas vidas; entreguem-nas Àquele que tudo sabe e tudo conduz, porque é o
grande Artista que pintou todos os destinos.
Quem melhor os guiará, senão Aquele que criou o caminho?
Descubram-se pequenos e ignorantes, não para entristecer-se, mas para crer e sentir que há um
único ser que tudo sabe e este é o Criador de todas as coisas.
São tempos de purificação, de escuridão, de cegueira nos olhos humanos. Deixem-se guiar, deixemse conduzir. Essa é a única mensagem que lhes trago.
Com Amor, venho ao seu encontro e lhes estendo as mãos, para que Comigo caminhem ao Coração
de Cristo, ao Coração de Deus.
Eu os abençoo e os aguardo em Meu Casto Coração.
São José, Esposo e Servo da Santíssima Virgem Maria

