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Terça-feira, 6 de outubro de 2015
MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS?

Em meio a um mundo que se submerge cada dia mais na escu-ridão da própria ignorância, Eu
venho chamá-los a despertar a chama crística em seu interior.
Enquanto a comum humanidade busca o avanço na criação de novas tecnologias que hipnotizem e
submetam ainda mais os seres, Eu os chamo a descobrir a verdade sobre o que vocês são e para que
vieram ao mundo.
Hoje lhes digo, companheiros, que essa busca incessante de poder e de manipulação é fruto de uma
semente que vocês trouxeram do universo, onde também existem espíritos que não buscam nada
além do próprio desenvolvimento mental e de formas de conquistar as consciências por meio do
poder material e da força. Mas Eu lhes digo que maior do que essas duas energias é o Amor
Invencível de Cristo.
O Amor é desconhecido para os que apenas buscam o pró-prio crescimento material porque, se
conhecessem a verda-deira essência do Amor, saberiam que não há maior riqueza do que as
virtudes que se consolidam nos corações dos que aban-donam a si mesmos. Saberiam também que
não há maior reino a ser conquistado do que o Reino de Deus, que se encontra dentro de cada ser
que se abre para viver o Amor acima de todas as coisas.
Hoje lhes responderei uma pergunta que muitos fazem ao observar os males do mundo: "Onde está
Deus? Como Ele pode permitir estas coisas?"
Saibam que os males do mundo são causados pelo descontrole das forças que os próprios seres
humanos do planeta trouxeram do universo, para que fossem curados pela potência do Amor que
aqui se pode viver.
Sobretudo nos dias atuais, essas energias descontroladas emer-girão das consciências e as forças
caóticas estimularão o seu crescimento nos seres. Se vocês têm um coração puro e fortale-cido pelo
poder da oração, poderão equilibrar essas forças com a luz gerada pelo próprio espírito em
redenção.
Se vocês se abrirem para viver o Amor, além do próprio juízo mental e além de todo o ensinamento
degenerado que recebe-ram hereditariamente, poderão vencer toda a escuridão que habita em seus
seres e que muitas vezes desconhecem.
Essa é uma luta muito solitária, que é assumida apenas pelos valentes, porque deverão ir contra
todos os princípios huma-nos decadentes que já estão impressos nas células dos seres deste mundo.
Mas tudo é possível, porque imensa é a Luz que lhes está sendo entregue para que iluminem os
abismos do mundo interior. Apenas lhes peço, amados companheiros, que confiem na con-dução
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dos Mensageiros Divinos e não temam perderem-se a si mesmos para encontrar um novo e
verdadeiro ser.
Eu os amo e os conduzo sob a Bênção Celestial de Cristo.
Pelo poder a Mim concedido por Meu Filho, impulsiono-os ao surgimento de uma Nova Raça.
São José Castíssimo

