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IMAGEM DE SÃO JOSÉ CASTÍSSIMO

Hoje, humildemente, revelo- lhes Minha Face, para que também
possam Me ver, assim como Eu quero Me expressar para o mundo
nestes tempos. Eu não venho para ser adorado. Esta imagem existe
para que unam seus corações ao Meu, para que reconheçam esse
momento no qual Minha imperfeição ficou de lado para dar lugar
à perfeição de Deus. Esta imagem existe para que compreendam
a essência da existência humana e o caminho que devem seguir
neste final dos tempos.
Esta imagem representa o que é impossível: o momento em que
este báculo seco, morto, floriu. Assim também é a humanidade:
parece estar morta, seca, mas na verdade, filhos, sementes únicas
de flores que ainda são desconhecidas no Universo estão guardadas dentro de vocês, para que floresçam em uma verdade
que já não lhes deve ser desconhecida. Que esta imagem seja
a água derramada sobre as sementes de seus corações, para que
diante dela floresça a verdade, e cada um de vocês conheça o seu
verdadeiro ser.
São José Castíssimo, 19 de março de 2018

Obra baseada nas descrições dos videntes e aprovada por eles.
Pintura original: Frei Renatto del Casto Corazón, monge da Ordem Graça Misericórdia
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Introdução
Em agosto de 2015, São José iniciou, por intermédio da vidente Irmã Lucía de Jesús, monja da Ordem Graça Misericórdia,
o primeiro ciclo de instruções diárias. Todas as mensagens
que Ele entregou à humanidade no período de 19 de agosto de
2015 a 20 de agosto de 2016 foram reunidas nesta obra.
É importante ressaltar que, quando os Mensageiros Divinos
se aproximaram dos monges videntes da Ordem, a Virgem
Maria pediu que Madre María Shimani de Montserrat, como
instrutora, acompanhasse o processo de contato da Irmã
Lucía de Jesús. Maria Santíssima também pediu que a Madre
se encarregasse da organização de toda a instrução que compõe
esta obra – Coleção Mensageiros Divinos –, motivo pelo qual as
duas monjas videntes figuram como autoras deste livro.
Algumas palavras e expressões presentes na obra foram intencionalmente escritas com iniciais maiúsculas já que se referem
a atributos divinos ou a estados superiores de consciência.
Para tornar a instrução mais acessível, ao final deste volume
foi incluído um glossário, no qual constam os termos menos
conhecidos do público em geral e aqueles usados por São José
com conotação diferente da usual. As palavras e expressões
presentes no glossário foram marcadas com asterisco no texto
das mensagens.
Que as palavras simples e repletas de sabedoria contidas em
Mensagens de Humildade sejam fonte de Instrução e tragam
a cada leitor as chaves para abrir as portas do Céu e unir-se
a Deus, assim como fez São José Castíssimo.
A Editora
9
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Ao Leitor
Estimado leitor,
Neste ciclo planetário, tão importante para a humanidade,
no qual seu destino está se definindo, os Mensageiros Divinos
– Cristo Jesus, a Virgem Maria e São José Castíssimo, como
são conhecidos no mundo – nos mostram e trazem até nós,
habitantes desta Terra Sagrada, a Verdade, um Caminho
seguro a seguir e uma nova Vida, cheia de esperança e fé.
Convidamos todas as pessoas deste mundo a não baixar os
braços, a não permitir que sua fé seja quebrantada, que sua
esperança se desvaneça, que a fonte do amor verdadeiro, que
provém de Deus, seque.
Convidamos todas as pessoas deste mundo a encontrar essa
Fonte Primordial nas palavras de cada um dos Mensageiros
de Deus.
Será um bálsamo para as almas.
Madre María Shimani de Montserrat

11

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 11

29/03/19 07:56

“Fique em paz e escute no silêncio
do coração as Minhas palavras,
que são as Palavras de Deus,
expressas por Seus Mensageiros.”
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Fonte de São José, Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
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19

agosto

Mensagem extraordinária transmitida por São José
Castíssimo à vidente Madre María Shimani de Montserrat
Meus amados companheiros de caminho,
Hoje chego a este sagrado lugar1, Reino da Mãe Universal* e do
Filho Primogênito, para trazer a todos a humildade e a simplicidade que aprendi durante o tempo em que estive aqui nesta
Terra, como São José, e que Me têm acompanhado desde então.
Foi essa humildade e essa simplicidade que Me permitiram
viver a santidade, porém, acima de todas as coisas, permitiram deixar-Me guiar por Deus, por Meu Filho Jesus e por
Minha amada esposa Maria. Ela, com Seu amoroso silêncio,
guiava Meus passos internos, silêncio que Eu amei e venerei
nesse tempo, como exemplo de serviço a Deus.
Hoje venho dizer-lhes que para superar essa purificação que
vocês, Meus amados discípulos, estão começando a viver,
somente o caminho da humildade e da simplicidade e o amor
ao silêncio os levarão a superar todas as provas; provas que
enfrentarão para deixar atrás o velho homem e a velha mulher,
que não mais deverão existir para que o odre que Meu Filho
deve encher com Seus códigos novos de luz possa estar vazio
e pronto para Ele.
Falo a todos com igualdade, porém hoje quero fazer um especial chamado àqueles que estão confusos. A esses filhos, peço-lhes que o silêncio interior seja o que lhes permita escutar a
voz do coração, e que a humildade lhes permita aceitar o guia
da instrução deixada por Nós, os Mensageiros Divinos*.
Também, hoje, falo especialmente àqueles que sempre estiveram seguros de si mesmos porque são fortes e sentem clareza
em seu interior. Quero que saibam que todos viverão o desmoronamento daquelas estruturas que não os deixam dar

1.  Refere-se ao Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai.

15
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passos em direção à plena fraternidade e humildade que o Pai
Altíssimo desenhou para o destino de vocês.
Abram seus corações e, assim dispostos, estudem Minhas instruções, que lhes dou desde que os visito; nelas se guardam
muitas chaves que devem ser as que os ajudarão nestes tempos
tão sublimes e esperados por suas almas. Sejam fortes e perseverantes e não se deixem amedrontar pelo adversário deste Plano
de Deus, que sempre vai querer utilizar as habilidades de vocês
em seu favor, sem que o possam perceber.
Coloquem-se sempre abaixo dos demais; vivam para servir
a seus irmãos sem protagonismo e, assim, a virtude que está
guardada em suas essências, que o Criador colocou em seus
seres, se derramará dentro e fora de vocês para conduzir este
caminho de esforço que devem percorrer para a santidade.
Eu estarei aí para guiá-los, para ampará-los e para protegê-los
de vocês mesmos. Somente Me devem aceitar como seu companheiro de caminho.
Hoje abençoo esta casa, berço da Nova Humanidade*, e a todos
vocês, filhos do Altíssimo.
Deus esteja sempre em suas vidas.
Meu Casto Coração os guarda.
São José, obreiro humilde de Deus

20

agosto

Irmã Lucía de Jesús: Quando hoje São José apareceu, apresen
tou-Se de uma forma como nunca antes eu O havia visto.
Vestia uma túnica branca e um manto marrom, preso no
ombro esquerdo, caindo por cima da túnica. Tinha na mão
direita uma vara de nardo, um pouco de lado, com três peque16
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nas flores quase na ponta. Os olhos resplandeciam como nunca, de uma cor de mel, bem claros. Parecia mais jovem, como
se tivesse uns 40 anos. Tinha os cabelos um pouco acima dos
ombros e estava de pé, em um campo verde entre as nuvens.
Ele disse que esta era a imagem do dia em que foi escolhido
para Se casar no templo com Maria e que esta era a face que
queria que conhecêssemos neste tempo, porque ela daria o
impulso de que necessitamos para começar um novo ciclo.
Aquele momento representou para São José o início de um
novo e definitivo ciclo, a partir do qual ingressou no desenvolvimento do arquétipo de Deus para a humanidade.
Hoje venho ao seu encontro com esta face, porque é assim que
lhes falarei a partir de agora, trazendo para o mundo os impulsos dos primeiros passos da santidade de Meu Casto Coração.
Com este símbolo, quero demonstrar-lhes que o primeiro passo para se iniciar um novo ciclo, uma nova vida, pautada pela
Vontade de Deus Altíssimo, é a transparência no coração, na
mente e nos sentidos. Sendo assim transparentes, não escondam dos homens o que verdadeiramente são e não tentem
jamais se esconder de Deus. É sendo verdadeiros e transparentes
diante de tudo e de todos que poderão iniciar este caminho.
Não tenham medo de proclamar a própria fé nem sua trajetória espiritual; e não vivam segundo as tendências do mundo
apenas para não parecerem diferentes aos olhos dos homens.
Se não buscarem se esconder de Deus e Lhe oferecerem todos
os dias as próprias misérias, assim como também as virtudes,
saberão então o que deve ser transformado e o que deverá ser
fortalecido, sob o espírito da humildade e da oração.
Que a simplicidade do coração abra os caminhos para que possam ser verdadeiros, sem temor. Se a isso aspiram, descobrirão
17
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em si mesmos um potencial que sempre esteve oculto pelas capas
das falsas faces que gostariam de aparentar ao mundo para,
assim, se sentirem parte comum dessa humanidade degenerada.
Sintam-se agora parte do Projeto de Deus e abram-se para que,
pouco a pouco, consigam ir perdendo o que hoje aparentam ser
e, assim, descobrir o que verdadeiramente são.
Eu os abençoo e os impulsiono.
Seu instrutor e guia,
São José Castíssimo
No fim da mensagem, São José transmitiu a seguinte oração:
Oração para se iniciar a trajetória espiritual rumo ao descobrimento do Novo Homem*, que é, em verdade, o princípio da
manifestação da humanidade e que jamais encontrou espaço
para descer para as consciências deste mundo.
Aqueles que orarem de coração abrirão novas portas à própria
transformação.
Oração inspirada por São José
para a manifestação da Nova Humanidade
São José,
Que Tua humildade se reflita em nossos corações,
como símbolo da simplicidade
e do reconhecimento da grandeza de Deus.
Que Tua sagrada face inspire nossos caminhos
e que, através de Ti,
descubramos a essência da Nova Humanidade,
expressão da perfeição de Deus,
semelhança profunda com o Criador,
manifestação viva do manancial
de Sua Divina Misericórdia.
18
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Que em Teu Casto Coração,
São José, Servo de Deus,
aprendamos a deixar-nos guiar
pela Soberana Vontade do Criador.
Amém.

21

agosto No espírito da simplicidade, entreguem a própria vontade a

Deus e não tenham medo de seguir os Seus Desígnios, que
muitas vezes são incompreensíveis para a mente humana, mas
sempre estarão plenos de perfeição.
A Vontade de Deus sempre ecoará no interior do coração que
silencia para escutá-la, e aquele que aspira a seguir essa Vontade
saberá que esse sentir profundo é real, é verdadeiro.
Deus sempre fala ao íntimo de Suas criaturas, mas, na maioria das vezes, é muito grande o barulho que existe no interior
dos seres pela busca constante de um contentamento que não
alcançarão neste mundo. Em outros casos, ocupam até mesmo
a alma em aspirações puramente materiais e não conseguem
escutar o próprio coração; ou, para não segui-lo, duvidam que
o sentir e a voz interior sejam verdadeiros.
Mas, hoje, Eu lhes digo que para seguirem a Vontade de Deus,
devem ser valentes e firmes no espírito, assim como no coração, porque a humanidade está muito distante do que deveria expressar e, muitas vezes, os corações de boa vontade que
tentam caminhar para Deus estão dirigindo seus esforços no
caminho contrário.
Não quero com isso dizer-lhes que abandonem tudo o que
fazem, mas, sim, que deem mais ouvido à Voz de Deus no próprio interior e estejam mais atentos para escutá-Lo e dispostos
a segui-Lo, quando Ele lhes der indicações claras.
19
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A possibilidade de unir-se a Deus nunca lhes será retirada. A
Voz de Deus plenifica o espírito e alegra a alma; não a confundam com a voz da mente, que sacia as aspirações dos sentidos
e das vaidades.
Esta é Minha mensagem para hoje: no silêncio do coração,
escutem a Deus e, na valentia do espírito, respondam ao Seu
Chamado.
Eu os abençoo hoje e sempre.
São José Castíssimo

22

agosto Onde buscar a essência da humildade? Em meio à degeneração

humana, como encontrar a pureza e a simplicidade que Deus
espera de Suas criaturas?

Quando dizemos “sejam humildes”, os corações se perguntam:
como?
A humildade nasce do amor ao próximo e a Deus; da reverência que surge a partir deste amor, porque o coração que ama
reconhece o sagrado e a essência divina presente em cada coisa.
Os seres humanos perderam a referência do sagrado e banalizam a grandeza da Criação, pela arrogância e pela ignorância
que impregnaram o coração dos homens.
Voltar ao sagrado é como incursionar em um universo que
desconhecem quase completamente e, ao tentarem buscá-lo e
vivê-lo, muitos sentem que estão fantasiando ou vivendo algo
que não corresponde à sua realidade neste mundo.
Mas hoje lhes digo, queridos companheiros, que vocês sentem
tudo isso por quão impregnadas estão as suas células da obscuridade do mundo e por quão separada está a humanidade de
20
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Deus e que, como já lhes disse, este caminho de transformação
é para os corajosos de espírito.
Será necessário vencer o mundo e, sobretudo, vencer a si mesmos. Peçam a suas almas e a seus espíritos que os ensinem a viver
no sagrado e que os ajudem a encontrar o caminho para viver o
atributo da reverência.
A humildade somente se encontra quando a consciência é capaz
de reconhecer a Presença de Deus em cada ser e, assim sentindo,
vocês agirão oferecendo ao próximo sempre o melhor. O que
não merecerá Deus presente nele?
Como exercício de humildade, busquem encontrar o Criador
em todas as coisas e em tudo procurem o melhor: o melhor
atributo que expressa um irmão, um Reino da Natureza ou
qualquer expressão da Criação.
Não tentem buscar no próximo as misérias para se regozijarem
de ser melhor que ele. Busquem no próximo aquele atributo
que ainda não alcançaram. Encontrem o Criador em Suas
criaturas e amem-nas, como se tivessem Deus mesmo diante
de seus olhos. Sirvam a esse Deus, entreguem o melhor a Ele e,
assim fazendo, na essência da simplicidade, encontrarão portas
abertas à humildade, à reverência e ao amor. Assim, aos poucos,
desterrarão do interior o velho homem que apenas busca o
estabelecimento do próprio reinado, a conquista das vantagens
e a segurança de ser melhor do que os demais.
Com chaves simples para a consciência humana, aqueles que
vencerem o orgulho e tentarem seguir o que lhes digo florescerão nos jardins da Criação, como uma flor que expressa os
Princípios de Deus.
Que a paz e a humildade sejam essências vivas no coração
humano.
São José, servo incansável de Deus
21
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23

agosto Venho nesta tarde revelar-lhes uma verdade suprema de Meu

Coração: um dos pilares para a consagração do espírito é o
amor à solidão; solidão que encontra o Coração do Pai Eterno
e, dentro d’Ele, toda a Criação.
A consagração da vida requer que os seres abandonem todas
as expectativas em relação ao próximo e em relação a si mesmos;
que não queiram conquistar coisa alguma para demonstrar o
seu avanço, mesmo que seja um atributo espiritual.
Enquanto estiverem presos à necessidade de mostrar resultados em suas transformações, estancarão no mesmo ponto e,
às vezes, encontrarão as mesmas misérias de sempre. A transformação definitiva parte da consagração verdadeira a Deus,
e consagrar-se a Deus é entregar a Ele tudo o que se é. Ainda
que não obtenham resultado algum ou não alcancem meta
alguma, não importará onde chegarão, porque isso que vocês
são somente pertence a Deus e a mais ninguém.
Quando falo de solidão, falo do desapego das companhias em
seus caminhos. Não quero dizer com isso que, a partir de agora,
devem estar fisicamente sozinhos; quero dizer-lhes apenas que
deverão dar os próprios passos, mesmo que sejam os únicos no
mundo inteiro assumindo um caminho de transformação. E
ainda que todos à sua volta não reconheçam esse caminho e não
se esforcem em nada para trilhá-lo, devem fazê-lo assim mesmo.
A consagração deve ser entre a própria alma, o próprio espírito,
e Deus. Nenhuma interferência da vida sobre a Terra deverá
afastá-los da possibilidade de se lançarem no abismo da entrega
ao Criador.
Um dos motivos, Meus queridos, pelos quais a humanidade
não alcança os Princípios Celestiais é a impossibilidade da
maioria dos seres de se desapegar de tudo o que os outros espe22
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ram deles, ou também, de caminhar sem depender dos passos
alheios, de incentivos externos dos que os acompanham.
Como veem, esse caminho é duro e árido, mas a fonte que se
encontra ao cruzar este deserto é eterna e, se um ser for capaz
de chegar até ela, poderá saciar a sede de toda a humanidade.
Saibam que, mesmo sendo esse caminho permeado pelo espírito da solidão e da entrega, vocês o farão por todos aqueles que
não se animaram a caminhar. Os méritos gerados por um de
vocês resultarão na salvação de muitas almas.
Por isso, novamente lhes digo: consagrem-se ao Criador todos
os dias e vivam para Ele e não para alguém, tampouco para si
mesmos. Assim, abandonarão a necessidade de realizar feitos
que não constroem o Projeto de Deus, pela insegurança e pelo
medo de não serem aceitos pelos demais.
O Senhor espera que limpem o chão em que pisam, que retirem
as folhas secas e vejam na terra a marca de Seus Pés. Sigam Suas
Pegadas. Não houve ninguém mais solitário nem desapegado
de Si e do mundo do que o Filho de Deus, seu exemplo e sua
salvação eterna.
Sob o Amor de Cristo, Eu os abençoo.
São José Castíssimo

24

agosto Queridos companheiros e servos de Deus,

Hoje os convido a meditar com a essência do coração em todas
as graças que receberam e que seguem recebendo até os dias
atuais. Convido-os a meditar na verdadeira razão pela qual
foram congregados pelos Mensageiros Divinos* e em qual é o
potencial que está oculto no interior de cada um e que, neste
tempo, Deus aspira a lhes revelar.
23
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Saibam, Meus amados, que não venho ao mundo para instruir
apenas uma parte da humanidade, para que assim se tornem
mais sábios e tenham uma vida um pouco mais pacífica para
desfrutar. Meu Casto Coração tem uma missão clara, que Me
foi entregue desde o princípio de Minha chegada a este mundo. A pedido do Senhor Altíssimo, venho abrir a consciência
humana e proporcionar a ela a possibilidade de viver segundo
a Vontade do Criador.
Venho para que aos poucos, gota a gota, a humanidade deixe de
ser uma chaga no Coração do Pai e passe a ser a concretização
do Seu esperado Projeto, predileto no Reino dos Céus.
A responsabilidade dos que Me escutam é imensa e não caberia em suas mentes, tampouco em seus pequenos corações. É
por isso que, dia a dia, os Mensageiros Divinos* os convidam
a confiar nas Palavras de Deus pronunciadas pelos Sagrados
Corações*, porque a verdadeira essência e a razão pela qual chegamos todos os dias a este mundo vocês dificilmente poderão
compreender.
Saibam que o Criador conta com poucos soldados dispostos
a segui-Lo incondicionalmente; dispostos a deixar para trás o
que foram, para renascer em um novo homem*, completamente
oposto ao que hoje se expressa no mundo.
Em meio a uma humanidade ignorante e cega, os poucos que
tentam manter a fé estão sendo sufocados pelos exércitos da
escuridão, e vocês estão diante da Voz de Deus, que os instrui
dia a dia a serem simples de coração e humildes, porque essa é a
única forma de equilibrar tudo o que hoje acontece no mundo.
Por mais que lhes pareça incrível e às vezes absurdo, Eu lhes
digo, companheiros, que o Criador conta com cada um dos
que são capazes de escutar Sua Voz e segui-la. E seus esforços
24
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diários para se transformarem, ainda que sejam mínimos, estão
sendo colocados na balança do Juiz Celestial.
Todas as instruções que lhes trago são para aplacar a Justiça que
descerá sobre o mundo; mas, para isso, devem não apenas achar
belas as palavras dos Mensageiros de Deus*, mas também vivê-las. Se não for assim, de que valerá que venhamos ao mundo?
Eu os guiarei e entregarei Meus últimos impulsos à humanidade, na divina esperança de que ao menos uma alma escutará e
viverá o que tenho para dizer e ensinar.
Rogo ao Pai todos os dias pelo despertar dos corações, para
que ao menos uns poucos descubram como é simples seguir os
Passos de Deus e quão verdadeira é a liberdade celestial que se
encontra ao abandonar o velho e abrir-se para ser uma semente
da Nova Humanidade*.
Eu os amo e os guiarei incansavelmente.
São José, fiel pacificador de Deus

25

agosto Fique em paz e escute no silêncio do coração as Minhas

palavras, que são as Palavras de Deus, expressas por Seus
Mensageiros*.
Entre na Consciência Divina, em oração, e encontre ali tudo
de que necessita para dar seus passos rumo à transformação
da vida.
Queridos companheiros, para encontrar a Deus é necessário
jamais perder a paz em seus corações. Não permitam que as tribulações do mundo os perturbem e, sempre que sentirem que
estão começando a se afastar de Deus, silenciem e entrem em
oração. Recordem, então, a Presença dos Sagrados Corações*
25
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em suas vidas e permitam que tudo o que já foi depositado em
suas essências possa emergir e ser um auxílio.
Para que se mantenham no caminho sem titubear e alcancem
a meta colocada por Deus, jamais percam a paz em seus corações, mas lutem contra si mesmos para que a paz se estabeleça
em seu interior.
No espírito da paz encontrarão todas as respostas de que necessitam e servirão de instrumentos nas Mãos de Deus, para levar
a paz aos que a perderam ou aos que nunca a encontraram.
Que este atributo da paz, primordial nestes tempos, seja o
maior tesouro no coração dos que seguem a Cristo.
Eu os amo, os guio e os abençoo sempre.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

26

agosto

Devocionário de São José
para alcançar o Espírito Divino da Unidade
Conta de união
Pelo Poder que Deus Te concedeu,
São José Castíssimo,
ensina-nos a viver no Espírito Divino da Unidade.
Amém.
Primeira dezena
Sob a intercessão de São José,
dissolvidos sejam todos os atavismos, egoísmos e vaidades
que nos separam do Coração de Deus.
Amém.
26

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 26

29/03/19 07:56

Agosto de 2015

Segunda dezena
Pelo poder concedido a São José Puríssimo,
absolvidos sejam os pecados e as manchas
que separam as almas de todos os Reinos da Natureza.
Amém.
Terceira dezena
Sob a intercessão do humilde Coração de São José,
expulsos e transcendidos sejam todos os aspectos malignos
que impedem a unidade entre os seres humanos.
Amém.
Quarta dezena
Pelo poder da caridade e do amor presentes no Casto Coração,
dissolvidas sejam todas as incompreensões
que nos separam do Sublime Universo de Deus.
Amém.
Quinta dezena
Por todos os atributos alcançados na paternidade de São José,
que as virtudes e os dons do Castíssimo Coração
plasmem-se na humanidade,
unindo assim o coração humano a toda a Criação de Deus.
Amém.
Este devocionário é para ser orado por todos que aspiram a
alcançar a unidade consigo mesmos, com o próximo, com os
Reinos da Natureza, com o Universo Angélico do Criador e
com a Divina e Puríssima Consciência de Deus.
27
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Se orarem com o coração, aspirando a transcender todos os
aspectos humanos de separatividade causados pelo orgulho,
pela vaidade e pelo egoísmo, vocês poderão alcançar Minha
santa intercessão.
Clamando a Deus pelas virtudes alcançadas por São José, vocês
permitirão que Minha bênção os permeie e que Meu amor
abra as portas para que, como humanidade, ingressem em um
novo ciclo.
Eu os amo, abençoo e lhes entrego novas chaves para a transformação da vida.
São José, servo orante de Deus

27

agosto Há mistérios que apenas são revelados à alma simples, aquela

que, em sua simplicidade, deixa de aspirar às coisas do mundo
e coloca o foco de sua evolução em viver o que é real e que desconhece por completo.
Saibam que mesmo a alma que está aparentemente trilhando
um caminho espiritual, se ela tem alguma meta ou aspiração
material para si, jamais compreenderá os caminhos de Deus e
não será capaz de ingressar verdadeiramente em Seu Coração.
A alma que se coloca no caminho correto é aquela que não
aspira absolutamente a nenhum mérito neste mundo. Tudo o
que constrói em sua vida material, inclusive a própria transformação, é com a intenção única de obedecer ao que Deus lhe
pede, sabendo que algo Ele fará com tudo isso. Sua aspiração
verdadeira é dissolver-se em Deus, encontrá-Lo e não ser nada
dentro de Sua Grandeza.
Essa era a essência da Sagrada Família, que foi o exemplo para
toda a humanidade.
28
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Na vida material, tudo ofereçam com empenho, esforço e perfeição, para que aquilo que Deus pede se concretize, não para
que sejam vocês os concretizadores da Obra de Deus, apenas
para obedecer-Lhe, não importando a finalidade que Ele dará
a tudo o que vivem.
Se fazem suas as Metas de Deus, correm o risco de colocar a
própria vontade dentro dos desígnios celestiais; tentarão descobrir qual é a Meta de Deus e, ao pensar sabê-la, quando essa
não se concretiza, sentirão que fracassaram.
Meus queridos companheiros, compreendem então a essência
de ser um obreiro do Senhor? O obreiro de Deus não sabe
como será o final desta obra, não sabe o que está construindo,
apenas coloca, a cada dia, o tijolo onde lhe é pedido. E o faz
com muita liberdade e com muito amor, porque a obra não é
sua, é de Deus.
A verdadeira meta do obreiro não está em concretizar a obra,
mas em obedecer, a cada dia, ao Grande Construtor Celestial.
Coloquem então suas aspirações no lugar correto e abandonem
as próprias metas, ainda que lhes pareçam espirituais. A cada
dia, deixem-se construir por Deus e não queiram saber em
que resultará a Sua Obra. Apenas amem ser servos do Criador.
Confiem em Sua Perfeição e, com simplicidade, encontrarão a
união absoluta com Ele.
Dessa forma, não importará se fracassarem aos olhos humanos,
porque em seu interior saberão que apenas Deus, que é Perfeito,
conhece o resultado de Suas Obras.
O coração humilde e simples desvendará muitos mistérios.
Deixo-lhes Minha bênção e Minha paz.
São José, obreiro e servidor eterno de Deus
29
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28

agosto Entra em comunhão com os Reinos da Natureza e aprende a

amar a essência da Criação. Observa os Reinos e aprende como
viver permanentemente sob as Leis Sublimes de Deus, em perfeita harmonia com o Criador.
Em Seu Plano Divino, o Criador concedeu a cada expressão
de Sua Divina Face, os Reinos do planeta, um atributo para
manifestar.
Comunga da paz, da harmonia e da beleza das águas. Comunga
da cura e da libertação dos minerais.
Comunga da elevação das árvores e do constante espírito de
doação do Reino Vegetal que, em sua humildade, entrega sempre o melhor a Deus, não importando como será tratado, cuidado ou amado pelos demais. O Reino Vegetal sabe da Lei Divina
da doação de si a Deus e ao Seu Plano Superior. Contempla
esse Reino e descobre, por meio dele, o segredo do vazio de si.
Contempla o Reino Animal e aprende do amor à vida. Aprende
a defender as Leis de Deus, a cuidar do próximo e a ser sempre
fiel Àquele que amas plenamente. Aprende da plenitude do
Reino Animal e, com a mesma naturalidade de coração, sê
guardião da Vida e da Perfeição de Deus.
Contempla em teu mundo interior os anjos e os devas* que, no
invisível, criam e recriam a beleza deste mundo manifestado.
Aprende com eles a manifestar em silêncio a beleza, a trabalhar em segredo e a entregar o melhor, sem necessidade que
ninguém saiba de sua existência. Vive o atributo sublime da
humildade que os anjos e devas expressam no mundo.
Contempla os elementos e como se complementam entre si.
Descobre, então, como se compartilha aquilo de que o outro
necessita para se expressar. Sê como o vento, que permite a
existência do fogo, e dá ao próximo todas as possibilidades de
ser aquilo, perfeito, que está latente em seu interior.
30
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E aprendendo dos Reinos da Natureza, expressa o que o ser
humano tem de mais sublime: a possibilidade de aprender o
mais belo de toda a existência e de vivê-lo em si, na essência do
amor à Criação.
Eu os amo e os aguardo, simples de coração e mansos de espírito, sempre dispostos a observar a Criação e a aprender; sempre dispostos a amar e a doar de si o que falta ao outro para
alcançar a perfeição.
Seu amado pai e instrutor,
São José, aprendiz e servo dos Reinos da Criação

29

agosto A essência do silêncio é, na verdade, o ato de silenciar as pró-

prias aspirações. Aqui se encontra a chave para a ascensão do
espírito, assim como da matéria.

Enquanto cada um dos diferentes aspectos do ser buscar a própria satisfação e conquista, vocês jamais conseguirão cumprir
com perfeição a meta espiritual de suas almas e de seus espíritos.
Nestes tempos de purificação, disponham-se interna e conscientemente a purificar as intenções mais profundas de todos
os aspectos que compõem o seu ser.
Construam com a oração uma fortaleza que suporte, com
amor, serenidade e paciência, encontrar as mil resistências que
emergirão do inconsciente. Disponham-se a conhecer a raiz de
todos os movimentos que não conseguem transformar e, com
muita calma, iluminem, com o poder do verbo que se eleva a
Deus, esses espaços da consciência.
A oração é a chave de muitas portas, não somente para a salvação das almas, mas também para prepará-los para tudo o que
deverão viver dentro e fora de si, em um futuro próximo.
31
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Se orarem de coração e se dispuserem à transformação, tudo
lhes será possível. Não lhes digo que seja algo fácil de ser vivido,
porque a pior batalha é a que se vive consigo mesmo; mas não
será impossível e, com um pouco de coragem e persistência,
estarão aptos para viver batalhas maiores e auxiliar outros que
ainda não começaram a trilhar o caminho do espírito.
Enquanto não purificarem as intenções, todas as virtudes que
vivem são passageiras, como o silêncio, a humildade, a caridade
e mesmo a fraternidade, porque, no fundo de tudo isso, sempre
haverá uma intenção própria que deve ser purificada.
Quando descobrirem as raízes das próprias imperfeições,
poderão agir, sentir e respirar sempre para Deus e em função de
Seu Plano. É a partir daí que tudo o que fizerem passará a ser
verdadeiro, e as sementes de uma Nova Raça*, que obedecem
plenamente a Deus, começarão a germinar no mundo.
Por isso, Eu os animo a não se alarmarem com o que encontram em si mesmos. Ao contrário, deem graças ao descobrir
um aspecto imperfeito, porque estarão um passo adiante na
manifestação da Nova Raça.
Aprendam a viver a própria transformação com muita simplicidade e sem grandes angústias, como quem cura uma grande
ferida limpando-a todos os dias. E mesmo que sintam dor ou,
às vezes, exale um mau cheiro ou passe por uma inflamação,
em algum momento a ferida se cicatrizará. Quanto mais paz e
cuidado houver, mais rápido o próprio corpo, fortalecido pelo
poder da oração, a cicatrizará.
Eu os abençoo e os conduzo à descoberta de si mesmos e à
pacificação interior diante de qualquer circunstância da vida.
São José Castíssimo, servo paciente e humilde de Deus
32
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30

agosto Na essência dos seres humanos encontra-se todo o potencial a

ser desenvolvido para o despertar do amor e da fraternidade. A
essência é o tabernáculo de um dos mais grandiosos mistérios
da Criação Universal, porque ali está o que Deus criou de mais
perfeito para que fosse desenvolvido e manifestado em prol da
evolução de todas as criaturas, muito além deste mundo.
Esse tesouro que habita dentro de cada um de vocês é silencioso, humilde, e jamais se mostrará se não saírem em busca dele.
Tudo de que necessitam para expressar com perfeição o que verdadeiramente são encontra-se dentro de cada um. O que acontece é que vocês estão sempre muito ocupados em demonstrar
ao mundo algo que não são e colocam todo o empenho em
não sair nem um pouco desse lugar para não perder a imagem
que já alcançaram, o respeito que conseguiram e o exemplo
em que se converteram.
Cada vez que tentam aparentar algo para encantar os demais,
mais se afastam do que são em essência, porque quanto mais
conquistam boas aparências mais se desinteressam de buscar o
que devem ser, que se encontra no oposto do que o ser humano
aprendeu a manifestar.
Não temam não ser reconhecidos, porque quanto menos
reconhecimento e mais anonimato tiverem, mais liberdade
terão para afastar-se do velho homem e mergulhar no próprio
mundo interior, em busca das verdades essenciais da existência da humanidade.
Os seres humanos estão enredados em suas próprias armadilhas e viajam léguas buscando uma verdade que se encontra
no próprio interior, apenas pelo medo de estar sozinho consigo mesmo.
33
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Queridos companheiros, Deus Me permitiu trazer ao mundo
grandes verdades com palavras simples, para levá-los à humildade sem ferir os seus corações. Necessitam apenas penetrar
profundamente no amor que deposito em cada frase e deixarem-se permear pela descoberta destes mistérios do mundo interior
que lhes estou revelando.
Com amor e paciência, tomem cada impulso e tentem viver a
cada dia algo diferente, ainda que nunca cheguem a perceber
os resultados da própria transformação.
Eu os amo e lhes deixo Minha bênção, Minha paz e Minha
serenidade, para que avancem na descoberta da própria verdade interior.
São José, pai e instrutor de todas as almas que caminham para
o Coração de Cristo.

31

agosto Sejam gratos e tornem-se dignos de escutar as Palavras de

Deus por meio de Seus Mensageiros*.
Na simplicidade do coração, agradeçam por não estarem
submersos na comum humanidade que ignora a existência
de Deus.
Enquanto estão hoje diante de Meu Coração, existem muitos
outros que deveriam estar ao seu lado e, no entanto, ignoram
o próprio compromisso com Deus e com Seu Plano.
Enquanto a humanidade se purifica através do sofrimento e do
caos, vocês se purificam pela consciência.
Enquanto o mundo se perde nas tecnologias e nos supostos
avanços materiais, seus espíritos tentam crescer e avançar no
cumprimento de um Plano Superior.
34
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Os Olhos de Deus estão fixos na pequena parcela da humanidade que ainda terá uma chance de manifestar Seu Propósito,
mas, para isso, vocês devem assumir a própria transformação
com maturidade e não com pesar.
Não chorem mais nem peçam perdão pelos erros cometidos.
Reconheçam a graça que receberam de dar novos passos e não
percam a oportunidade de crescer.
A Voz de Deus sempre se pronuncia para levá-los à evolução.
Escutem com atenção as correções da vida e sigam o caminho
assinalado pelo Criador e não os próprios caminhos.
A cura de todos os males está em jamais perder a fé do coração
e, com essa fé inquebrantável, dar os passos rumo à transformação, sem lamentar-se, apenas com profunda gratidão.
A gratidão é a chave para viver a Vontade de Deus e deixar-se
moldar por ela. Nunca a percam de vista.
Se tomarem com seriedade e maturidade as metas propostas
pelo Senhor e caminharem decididos para elas, tudo o que
acontece ao seu redor se acomodará, porque o Raio da Vontade*
de Deus virá em seu auxílio.
Cada um tome para si todas as palavras proferidas até o dia de
hoje e caminhe sem medo de perder-se a si mesmo.
Pelo crescimento espiritual da humanidade e pelo despertar de
todos os seres, Eu os abençoo.
São José Castíssimo, servidor do Supremo Deus
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“Tentem amar mais os Reinos da Natureza,
observá-los, ainda que seja por um breve
instante, todos os dias, deixando que
a alma se inspire neles.”
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1o

setembro Fui criado em espírito de humildade no Reino dos Céus, tendo

esse atributo como primordial para a história que escreveria no
mundo. Assim como trago esse atributo divino, cada alma e
cada essência traz em seu interior um atributo para manifestar.
Minha criação não foi diferente da de vocês; apenas tive a
missão de ser um exemplo para a humanidade e, ao longo de
Minha existência no mundo, fui ajudado nisso.
Desde criança, sabia que algo dentro de Mim não podia viver
a mesma vida que vislumbravam Meus irmãos. Essa busca pelo
propósito que o Criador tinha para Mim, muitas vezes Me fez
afastar do mundo e mesmo dos que Eu amava.
Vivi muitos momentos de solidão, tentando encontrar o sentido da vida e, quando o encontrei na união com Deus, descobri
que em Minha solidão se encontravam todos aqueles que
Eu amava.
Apesar de não ter sido compreendido por muitos, sustentei-Me
na fé e na confiança de que aquela vida era vivida pelo bem e
pela evolução de todos os que estavam ao Meu redor e que,
sem saber exatamente como, o que Eu vivia os estava ajudando.
Eu tinha doze anos quando fui buscar no silêncio o que Deus
tinha para Mim e que não encontrava na vida cotidiana que
levava junto a Meus irmãos. Em silêncio e oração, comecei a
crescer em espírito e a descobrir que a maturidade não estava
na idade que Eu tinha e que, apesar de ser tão pequeno, encontrava no espírito todas as compreensões de que necessitava
para crescer.
Foi assim que consagrei a existência a Deus. Ele Me escutou
e aceitou Minha oferta, mostrando-Me o plano que tinha
para Mim nesta e em outras vidas. Naquele momento, Eu ainda não sabia da magnitude da missão que Me esperava e foi
39
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apenas diante de Jesus Menino que pude compreender e superar provas maiores.
Conto-lhes tudo isso porque Deus também veio ao encontro
de vocês, colocou-os diante de todos os absurdos deste mundo
e os impulsionou a buscar um sentido verdadeiro para a vida.
Levou-os ao caminho da consagração da alma; alguns, do espírito, e outros, de todos os aspectos do ser.
Por meio de Seu Espírito Trino, revelou-lhes uma missão: preparar o retorno de Cristo e tornarem-se um exemplo para as
almas que não terão um rumo nestes tempos de tanta confusão.
Se mergulharem no próprio mundo interior, encontrarão toda
a maturidade do espírito e crescerão rapidamente, muito além
dos corpos* materiais. Compreenderão o que é incompreensível
para a mente humana que não está unida ao espírito e, ainda
que não saibam realizar grandes teses e científicas explicações
sobre o que vivem, saberão de Deus e O viverão. Manifestarão
o Seu Propósito e passarão por muitas provas, até cumprirem
a missão primordial encomendada por Ele.
Mas, diante do Cristo Vivo, todos os pesares se tornarão pequenos e passageiros. Não haverá sofrimento ou tribulação que
não seja recompensado diante da grandeza de Seu Amor e da
Glória de Seu Espírito Resplandecente.
É por isso que venho ao mundo: para ensiná-los a repetir o
que vivi como José de Nazaré; para que compreendam que a
essência da trajetória humana é a mesma e que, com a mesma
naturalidade com que os erros se repetem tantas vezes, a glória também se repete, a santidade se repete, o nascimento e o
retorno de Cristo vão se repetir. Assim como ressuscitou em
Espírito e abriu os Céus à Sua Ascensão, Ele retornará e abrirá
os Céus para pousar Seus Pés no solo deste mundo.
40
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Eu os abençoo e os guio no cumprimento da missão espiritual
do coração humano.
São José, servo confiante e fiel de Deus

2

setembro Ingresse na plenitude de Deus existente em seu coração e

jamais perca a esperança de alcançar o Seu propósito.
Quando estive sobre a Terra como José de Nazaré, o caos de
Minha época e a ignorância dos que Me rodeavam Me levavam a buscar ainda mais assiduamente o Espírito Divino.
Compreendi, em Minha busca, que Eu deveria ser o motor
para a elevação e a transformação de todos os que conviviam
Comigo.
Era a própria fé que habitava em Meu interior que, por si só,
tocava os corações dos homens e os fazia perguntar internamente qual era o mistério que se vivia naquela Família e se não
era Deus mesmo que estava em pessoa entre Eles.
Saibam que Deus mesmo está entre vocês, e que devem anunciar essa graça no silêncio da transformação e na vivência dos
atributos sagrados que o Senhor infundiu em suas consciências.
Que todas as almas que se aproximarem de seus seres sejam
impulsionadas a buscar o Divino e, ainda que não saibam
bem o foco dessa busca, sintam que ela as conduz ao Alto, ao
Universo*, ao Infindável.
Vocês vivem hoje, como grupo, uma das maiores graças já entregues à humanidade.
O espírito do Amor deve fazer-se carne em cada um dos que
acompanham os Mensageiros Divinos* e, dessa forma, esse
Amor irá se expandir por toda a humanidade.
41
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Cada passo que derem ao longo dos dias vocês devem ofertar
a Deus, conscientes de que muitas essências dependem deste
despertar e deste caminho evolutivo que estão trilhando.
Bebam da Fonte das Palavras Divinas de Cristo e preencham
seus seres da certeza de que Ele é quem as pronuncia. Deixem-se moldar e amadurecer pelos impulsos espirituais de Maria
e consagrem, pouco a pouco, toda a consciência ao Divino.
Mergulhem na simplicidade de Minhas palavras e façam delas
um manual para a vida sobre a Terra.
Sejam simples de coração e nunca se cansem de buscar o espírito da simplicidade. É apenas dessa forma que cruzarão os
Portais Celestiais com a humildade de uma criança.
Não percam a fé e confiem na imprevisibilidade do coração
humano. Busquem o potencial que desconhecem de si mesmos
e, em oração e reflexão, desvendem os mistérios do próprio
mundo interior.
Deixo-lhes Minha paz.
São José, seu pai e guardião para estes tempos

3

setembro Se observares o universo, verás uma infinidade de estrelas,

sentirás a grandeza de Deus e de Sua Criação, aspirarás a
mergulhar no Todo, que se expressa diante de teus olhos.
Contempla o céu estrelado e reconhece a Presença de Deus
em uma dimensão que, ao mesmo tempo em que parece tão
distante, permeia tudo o que foi criado.
Se não podes encontrar a vida do espírito no invisível do próprio mundo interior, contempla então o céu estrelado e sentirás
a presença dos que são Bem-Aventurados, que te observam e
aguardam o teu despertar.
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Se tua alma não consegue aspirar a nada superior à vida material, volta então teus olhos físicos para cima, contempla o azul
do céu em um dia de sol e sente que por detrás desse azul está
Deus, aguardando ser a tua aspiração mais pura e verdadeira.
Busca, na beleza que há sobre o teu ser, a grandeza de Deus e
encontrarás a verdade do espírito em teu interior.
Se te parece muito distante alcançar uma descoberta espiritual apenas com o coração, então descobre no lado oculto dos
Reinos da Natureza as mesmas verdades que buscas no silêncio
de teu mundo interior.
Toda a Criação está permeada pelos mesmos princípios
divinos. Alguns descobrirão a magnitude do Espírito de Deus
no silêncio do coração; outros O encontrarão contemplando o céu azul; outros O buscarão na expressão dos Reinos da
Natureza; outros, no exemplo puro de um irmão que é verdadeiro em seu caminhar. O Criador está em tudo, e aquele que O
busca, segundo suas possibilidades e de uma forma cristalina,
O encontrará.
Os mistérios apenas são mistérios para aqueles que não querem
desvendá-los, porque o mesmo princípio que cria e recria a vida
no universo é o que anima os seres do mundo. Deus está em
todas as coisas. Busca e une-te a Ele. Torna sagrada a vida, por
meio da busca permanente do Criador de tudo.
Esta é Minha mensagem para hoje. A busca de Deus dignifica
o coração humano e dá um sentido para a sua existência, que
é o retorno à Origem*.
Seu amado pai e guia,
São José
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4

setembro Santifiquem suas vidas, adorando ao Deus Vivo que habita em

tudo o que foi criado.
Na essência do ato de adorar, puramente interior, encontrarão
o verdadeiro sentido do serviço e da caridade, que é a busca da
unidade com o Deus existente em todas as coisas.
Em um passado longínquo, os seres humanos reconheciam o
sagrado como algo mais natural e podiam senti-lo como parte
de suas vidas. Hoje em dia, ensiná-los a reverenciar e a adorar
a Deus, internamente, é como oferecer-lhes um grande desafio.
Em Jerusalém, assim como em todo o Oriente, muitos passaram a vida inteira buscando o Salvador e esperando o Messias,
acreditando que viviam e respiravam apenas para encontrá-Lo.
Quando, porém, estiveram diante d’Ele, não O aceitaram e
negaram a Humildade de Deus, que era o símbolo puríssimo
de Sua manifestação entre os homens.
Não corram o risco de viver o mesmo que a humanidade de
tempos atrás viveu. Ela acreditava que buscava Deus e que vivia
para Ele e, no entanto, nunca acreditou na veracidade de sua
busca e menos ainda de sua meta. Recebia o ensinamento como
algo sagrado, mas apenas para manter-se na teoria e organizar
a vida social e eticamente, de forma que pudesse viver com um
pouco mais de paz em tempos de tantas guerras, conflitos e
busca incessante de poder.
Que as palavras dos Mensageiros Divinos*, hoje sagradas para
muitos, não sejam apenas belas teorias, mas que os tornem mais
pacíficos diante da comum sociedade em que vivem.
Desterrem do seu interior a dúvida oculta sobre a veracidade
do ensinamento e não permitam que o inconsciente da humanidade os faça acreditar que Cristo nunca retornará, porque, se
44
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refletirem e buscarem no profundo da inconsciência, encontrarão em vocês muitos aspectos que negam a existência de Deus
e de Seu Plano, assim como o retorno de Seu Filho. Esses são
resquícios de uma humanidade degenerada que, há mais de
2.000 anos, não acreditou na encarnação do Messias.
Abram os olhos e purifiquem-se. Caminhem verdadeiramente
à transformação, para que assim não sejam surpreendidos por
si mesmos em um futuro próximo.
Eu os amo e os conduzo à transparência interior, para que
conheçam a si mesmos e desterrem o velho ser.
São José Castíssimo, fiel guardião do retorno de Cristo

5

setembro Queridos companheiros,

Hoje lhes quero dizer que, à medida que as consciências se
dispõem a viver graus mais amplos de maturidade espiritual,
Deus lhes dá a conhecer verdades mundiais que transcendem
as barbaridades físicas que vivem os homens no mundo.
O grande pesar de Deus é o sofrimento das almas que morrem
dia a dia submersas na incompreensão e, assim, não conseguem
sair dos estados de consciência que são os infernos criados pelo
caos e pelo mal.
Vocês estão sendo chamados, neste momento, a ser verdadeiros
companheiros de Deus e de Seu Filho e, dessa forma, compartilhar com Ele Suas dores e a não permanecer nas mesquinharias
do dia a dia de suas vidas.
Deus os chama à maturidade e, quando Seu Filho os leva a
conhecer a Sua constante agonia, causada pelo mundo, é para
que caminhem rápido ao esquecimento de si e reconheçam
45
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que existe um Plano Superior, cuja manifestação depende do
despertar e do amadurecimento dos que se comprometeram
com o Criador no princípio.
Este momento que vocês vivem está assinalando a hora de saírem de si e assumirem a tarefa planetária que lhes corresponde
como grupo.
O Senhor está dando a conhecer realidades que muitos não
estão preparados para enfrentar, porque o mal se precipita no mundo e avança cada vez mais, fazendo com que as
almas percam a fé e a esperança e que as essências se apaguem
completamente.
Uma essência que se apaga e se desintegra, Meus amados, é
como uma parte de Deus que deixa de existir. Lembrem que
cada essência por Ele criada é uma parte viva de Sua Divina
Consciência, enviada à Criação manifestada para cumprir
uma missão.
Peço-lhes agora que aceitem esta oferta que lhes foi entregue como uma graça de servir a Deus conscientemente e que
não se percam mais nos problemas corriqueiros de suas vidas,
mas, sim, que se deixem transformar e se moldar pelo raio da
divina humildade e se unam em oração ao Pai pela salvação
do planeta.
Cada passo que vocês dão em direção à Luz é um passo de toda
a humanidade rumo a um novo tempo.
Amadureçam de coração e em consciência, pois não há mais
tempo a perder consigo mesmos.
Eu os amo e os conduzo a um novo ciclo planetário.
São José, eterno servo de Deus
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6

setembro Caminha com pés descalços, simbolizando o despojamento

de resultados e a entrega de todas as metas em teus caminhos.

Une-te ao Propósito de Deus e a Seu Plano de Resgate* e deixa
que de tudo o mais o Criador Se encarregue.
Sê tu proclamador da Misericórdia de Cristo em todos os teus
atos, pensamentos e palavras, sentimentos e aspirações. Jamais
percas de vista o Manancial da Misericórdia e sê misericordioso,
como bom e verdadeiro discípulo de teu Senhor.
Não deixes que as demandas do dia a dia te impeçam de servir
aos demais. Não deixes que tua pressa feche os teus olhos aos que
tens ao lado e não te permitas ignorar os Reinos da Natureza
pedindo o teu auxílio.
Vive com atenção e vigia teus passos, buscando, em cada
segundo, onde te espera o Senhor e qual é a necessidade d’Ele
que suprirás.
Permite-te ser servo do Deus que habita em todos os seres e
em todos os Reinos da Natureza e não proclames Sua Presença
apenas com palavras, mas, sobretudo, com o exemplo puro de
tuas ações.
Busca compreender o próximo e vive sob a Lei do Amor ou,
pelo menos, tenta vivê-la todos os dias.
O mundo está colapsando com uma humanidade que não sabe
amar, apesar de ter uma oportunidade única, em todo o universo, de aprender sobre o amor. Sê tu aquele que impulsiona
o passo desta raça. Não esperes a transformação alheia, mas
apenas lembra-te, todos os dias, de que a transformação dos que
tens ao teu redor provém de ti.
Sê aquilo que buscas nos demais e, antes de cobrar algo do
próximo, cobra primeiro de ti e entrega ao outro um amoroso
e silencioso exemplo de vida.
47
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Une-te todos os dias aos que são verdadeiros de coração. Ora
por este mundo e transforma-te também por ele, porque o
Projeto de Deus necessita cumprir-se em ti e em todo o planeta.
Hoje peço que te unas a todos os cristãos que, sinceros de coração, aspiram a encontrar a paz. Ore e jejue como puderes no
dia de amanhã, respondendo ao Chamado de Deus na voz do
Papa Francisco.
Sê verdadeiro em tuas orações e busca orar, não com emoção,
mas, sim, com espírito e coração. Sente, no profundo do ser,
a dor de Deus por tudo o que acontece no mundo e deixa-te
impulsionar a uma transformação verdadeira.
A paz se expande no planeta por meio dos corações pacíficos
que a podem vivenciar.
Que todos os corações do mundo se unam para proclamar
a paz.
São José, pacificador e humilde servo do Deus Altíssimo

7

setembro

Glória eterna ao Deus das Alturas e paz aos corações que
perseveram na busca do Misericordioso Coração de Cristo.
Queridos companheiros,
Agradeço-lhes em nome de Deus, Supremo Pai de toda a
Criação, por estarem respondendo ao pedido de oração de Sua
santa Serva, a Virgem Maria. Suas preces estão sendo escutadas
no Reino dos Céus, e muitas almas estão sendo retiradas dos
abismos e infernos deste mundo.
Peço-lhes, com Meu Casto Coração de Amor, que sigam orando pelo mundo e não detenham o poder de salvação que está
sendo gerado a partir de seus corações.
48
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Peço-lhes que deem prioridade a esta urgente necessidade
planetária e lembrem-se, em todos os instantes de suas vidas,
das almas que estão morrendo esquecidas pelo mundo, como
algo normal. Meu Casto Coração hoje vem para lhes dizer que
não permitam que as atrocidades mundiais se tornem comuns
ao coração humano.
Não associem o Oriente Médio às guerras nem aos conflitos
permanentes ou à morte, ao suicídio nem aos massacres, porque
aquela terra deve ser reconhecida como o solo sagrado no qual
viveu a Família de Cristo e onde o Seu Misericordioso Coração
de Amor aprendeu a servir a Deus e ao próximo.
O adversário do Projeto de Deus está tentando apagar da
memória da humanidade e, sobretudo do Oriente Médio, os
códigos deixados por Cristo, por Sua Família e por Seus apóstolos e discípulos. Mas o inimigo desconhece, Meus queridos,
que esses códigos de amor são inextinguíveis e que sempre se
acenderão ante um coração puro que os invoque pela redenção
do mundo.
O Sangue de Cristo não se derramou sobre aquele solo por
acaso, e todo o sangue que hoje se derrama ali deve ser convertido pelas orações de todos os pacificadores do mundo inteiro.
Jamais esqueçam as almas que se perdem dia a dia no mundo
inteiro e, sobretudo, na África e no Oriente Médio. Orem sem
cessar e ofereçam as suas dificuldades por aqueles que não têm
uma oportunidade de trilhar um caminho espiritual.
Vivam, todos os dias, no espírito da gratidão por tudo o que
o Deus Criador lhes entrega, para que possam cumprir o Seu
Plano e ser uma ponte de salvação para os corações perdidos.
Despertem e caminhem depressa para a união com Cristo.
A salvação deste mundo começa com as pequenas transformações de suas vidas.
49
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Saibam que suas almas e seus espíritos são sagrados diante dos
Olhos de Deus, porque guardam em si um potencial único
para imitar o Seu Filho.
Eu os amo e os aguardo em oração e em vigília, em transformação, esforço e sacrifício, todos os dias.
São José, vigia e guardião do santo Plano de Deus

8

setembro Filhos do Deus Altíssimo,

A agonia do mundo não terminou, e o Coração de Cristo
segue sendo flagelado todos os dias pelas ações injustas da
humanidade.
Abram os olhos e vejam ao seu redor que o Apocalipse se precipita no mundo. Transformem suas vidas, vivam do bálsamo
da oração e deem de beber desta água de vida, que é a união
com Deus, às almas sedentas e desamparadas.
Que a humanidade escute o chamado definitivo dos Mensageiros de Deus! Que todos aqueles que se consideram
despertos e conscientes caminhem a passos largos em sua
transformação.
Não percam mais tempo com as mesquinharias da vida!
Reconciliem-se com aqueles que não lhes permitem viver no
espírito da paz. Amem os seus inimigos e que estes não existam
mais entre irmãos de uma mesma raça*, unidos por um único
Propósito Divino.
Percebam que vocês já estão transitando pelos últimos tempos
do planeta e que não é mais hora de pensar em si mesmos, de
concretizar planos nem aspirações pessoais.
50
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De que lhes valerá construir um projeto de uma vida material
se aqueles que não se sustentarem na fortaleza do espírito desaparecerão em meio à tormenta do caos e do mal?
Queridos companheiros, falo-lhes com palavras claras, porque
nações inteiras estão se perdendo pelo avanço da escuridão.
Onde estão os soldados de Deus? O que estão fazendo os que
se comprometeram com Cristo?
Não é mais hora de emoções nem de meia-entrega. Orem com
o coração, com o espírito e vivam como verdadeiros discípulos
de Cristo. Demonstrem ao mundo que há uma única saída para
esta tribulação em que vive o planeta, e essa saída é o Coração
Infinito de Deus.
Vocês foram trazidos até aqui, até este mundo, para viverem o
amor e o perdão; então, vivam-no.
Meu coração de pai os adverte, porque, no Céu, o Criador
aguarda a resposta dos seres humanos para dar novas indicações
do desenvolvimento de Seus Planos.
Não permitam que o tesouro mais precioso do universo se
perca. Vocês ainda estão em tempo de corrigir os erros de suas
vidas, mas sejam rápidos e prontos em responder ao chamado
dos Mensageiros de Deus*.
Oração, conversão e fé é tudo de que o mundo necessita.
São José Castíssimo, na condução das almas para os tempos
de definição e entrega.

9

setembro Quando uma alma ora de coração, cria as condições para

a aproximação do espírito. Quando ele está desperto, permite que leis superiores* permeiem a matéria e conduzam os
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acontecimentos da vida de acordo com os princípios divinos e
universais que respondem à Vontade de Deus.
É apenas quando um ser se abre à vida espiritual e desperta a fé
no que não pode ver com seus olhos físicos que tudo aquilo que
é uma realidade no cosmos pode fazer-se sentir em seu coração.
É quando a alma desperta que a personalidade sente a imperiosa necessidade de descobrir o que está além da vida material.
A alma é que faz com que a mente e as emoções não estejam
conformes com a vida de superfície e, assim, dispõe os corpos*
tridimensionais a uma busca superior.
Enquanto vocês aprendem e crescem em espírito, a alma luta
constantemente com os aspectos humanos que ainda estão
muito arraigados nas tendências da vida material planetária.
É por este motivo que, ao mesmo tempo em que aspiram a se
lançarem no abismo da Vontade Divina e se entregarem ao mistério que é viver sob essa Vontade, outra parte do ser duvida da
existência desse abismo, dessa possibilidade de viver a Vontade
de Deus e, segundo as próprias resistências, vocês podem duvidar até mesmo da Existência Divina.
É quando o espírito se aproxima da matéria que a alma se fortalece e suas convicções passam a ser a verdade que rege a vida.
As dúvidas e os questionamentos não deixarão de existir, porque, enquanto vocês estiverem no mundo, sempre haverá um
aspecto para purificar; aspecto que não quer se sacrificar e que
prefere manter-se na vida comum de gratificações e prazeres
mundanos. Mas será como um adulto que vive como uma
criança a reclamar, às vezes mais, às vezes menos, demandando
atenção para se fazer a sua vontade.
Por que lhes digo isso?
Porque necessitam deixar de dar tanta atenção à criança dentro
de vocês, que não quer crescer; devem passar a agir com a cons52
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ciência do espírito, com o adulto espiritual que compreende
a realidade planetária e que está disposto a viver segundo os
desígnios superiores, não importando as circunstâncias.
Muitas crianças internas estão disfarçadas de grandes heróis,
porque estão totalmente dispostas a mudar o mundo, sempre quando protagonizarem grandes papéis no final dos tempos. No entanto, quando se fala em se transformar através das
pequenas coisas da vida, elas já não dão tanta importância e
pensam, por exemplo: “Para que aceitar humilhações, viver
em obediência, silêncio e sacrifício, quando posso realizar um
grande serviço na África?”
Saibam, Meus queridos, que falo aos seus corações. Mas hoje
falo, sobretudo às suas consciências, porque já chegou o tempo
de compreender que a única saída para que a humanidade não
seja um projeto morto na memória da Criação é que cada um
assuma a própria transformação e viva em si os Princípios de
Deus, depositando na consciência humana os códigos de uma
raça redimida.
Se não redescobrirem a vida do espírito e não se deixarem
transformar pelo poder da oração, jamais descobrirão que a
salvação e a redenção das almas do mundo inteiro dependem
de cada um.
Novamente lhes digo que permitam que a prioridade de suas
vidas seja a oração pelo planeta, o serviço e o amor que a tudo
transforma.
Eu os amo e os guio nos pequenos detalhes, para que suas consciências despertem à vida superior.
Orem e transformem-se. Imitem Cristo todos os dias; sigam
Seus Passos. O mundo necessita que seja assim.
Seu amado pai e companheiro,
São José
53
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10

setembro Para que um coração aprenda a ser um instrumento da

Humildade de Deus, o Senhor lhe permite viver a experiência
de que necessita, ainda que ponha em risco um Projeto Seu.
Quando Pedro negou a Jesus por três vezes, o Senhor permitiu que ele cometesse esse erro e não o advertiu no momento
em que o cometeria, porque Pedro necessitava aprender a
ser humilde.
Sobre Pedro o Senhor aspirava construir uma grande fortaleza. Das palavras provenientes de sua boca surgiriam o dom do
Espírito de Deus, a conversão e o despertar de muitas almas.
Pedro deveria proclamar o Reino de Deus não apenas com
palavras, mas com a própria existência, com o exemplo de sua
vida, de sua conversão e transformação.
Se Pedro não houvesse negado a Jesus, jamais atrairia para si o
dom da humildade e jamais descobriria a essência do Perdão
de Cristo.
Cada aprendizado que Deus lhes envia tem uma finalidade
espiritual superior.
Saibam que Deus aspira a fazer de muitos de vocês os “Pedros”
deste tempo, construindo Sua Fortaleza naqueles que deverão
levar adiante uma transformação verdadeira e uma união
perfeita com o espírito crístico*.
Aceitem com humildade as aprendizagens da vida e, ao perceberem um erro, observem o que Deus lhes ensina por meio
dele e aprendam e cresçam de coração.
Eu os amo e os guio para que se manifeste a fortaleza interior
de todos os seres.
São José Castíssimo, servo humilde de Deus
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11

setembro Hoje lhes pedirei apenas que tentem, todos os dias, viver o

Propósito Divino; que tentem ser mansos de coração, puros
de intenção e verdadeiros em seu caminho.
Tentem, todos os dias, viver a fraternidade e o amor; reconhecer no próximo a presença de Deus e, assim, ser humildes
diante de todos.
Peço-lhes que tentem pensar um pouco menos em si mesmos
e a cada dia deixem de fazer algo que seja uma prioridade pessoal, para servir ao próximo.
Tentem amar mais os Reinos da Natureza, observá-los, ainda
que seja por um breve instante, todos os dias, deixando que a
alma se inspire neles.
Peço-lhes que tentem orar de coração, conversar com Deus e,
diante do Seu Altar Celestial, oferecer-Lhe o melhor que há
no próprio interior, para equilibrar as faltas da humanidade.
Tentem encontrar nos mais perdidos um coração necessitado
de paz.
Tentem dissolver o ódio de seus corações, assim como a ira e o
rancor. Compreendam que todos erram por ignorância, e que
o amor, o perdão e a reconciliação são capazes de curar coisas
que vocês desconhecem completamente.
Tentem, todos os dias, esquecer o passado, não para que sejam
indiferentes a tudo o que viveram nem para esquecer aqueles
que os acompanharam em outros tempos. Esqueçam o passado
para libertar o espírito, a fim de que vivam algo novo. Esquecer
o passado é libertar a mente, as emoções e o coração de tudo o
que passou. As aprendizagens e memórias permanecem na
consciência, mas o espírito se liberta na certeza de que o real
ainda aguarda o seu despertar.
55
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Queridos companheiros, hoje lhes peço que tentem ser mais
simples de coração. Tentem aceitar as correções da vida e
imediatamente endireitar os seus caminhos, sem temor, sem
rancor, mas com muita paz e gratidão por darem passos em
suas vidas.
Peço-lhes que tentem amar mais a Criação de Deus, Seu
Plano e a grandeza de Seu Propósito para este planeta. Ten
tem deixar-se permear pela Misericórdia e pelo Amor dos
Mensageiros Divinos*.
Se tentarem todos os dias viver um princípio superior, o Céu
escutará os seus corações e, no primeiro passo que derem na
direção correta, Deus Se encarregará de fazê-los chegar à Sua
Divina Meta. O segredo está em nunca deixar de tentar e perseverar todos os dias, ainda que vocês caiam e se levantem inumeráveis vezes.
Tentem, hoje, sentir Meu Casto Coração e fazer da bênção que
lhes entrego todos os dias o impulso perfeito para sua elevação
e transformação permanente.
Eu os amo e os abençoo sempre.
São José Castíssimo, na eterna tentativa de levar a humanidade
ao Coração de Deus.

12

setembro

Irmã Lucía de Jesús: Hoje São José demorou a aparecer e,
quando os portais começaram a se abrir no Céu, vi que Ele
vinha de alguma parte do planeta. Vi um lugar destruído,
um cenário de cor cinza, e São José apareceu com um jovem
negro nos braços, desfalecido. Senti muita tristeza em Sua
face. Durante um tempo, São José me mostrava que estava
retirando muitas almas daquele lugar que eu não sabia onde
era, até que começou a entregar-nos Sua mensagem diária.
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Filhos de Deus e companheiros de Meu Casto Coração,
Hoje lhes digo que Meu espírito de amor recebeu do Pai a
possibilidade de interceder por uma parte da humanidade.
Diante dos Altares Celestiais, depositei aos pés do Criador
o Meu Coração, como forma de oferecer-Lhe o que de mais
puro existe em Minha Consciência para equilibrar, assim, as
impurezas da humanidade.
Como parte espiritual do coração humano, abro as portas
do Reino de Deus a todos aqueles que seguirão Meus passos,
na esperança de encontrar Cristo e fundir-se com Ele em Seu
Espírito Resplandecente.
Digo-lhes que, por suas orações, Minha oferta foi aceita pelo
Altíssimo e estarei, nos próximos dias, ingressando em Espírito
de Divindade nos continentes africano e asiático para permanecer, no mundo interno do planeta, em vigília e oração pela
paz no mundo.
Peço-lhes que, com seus corações, Me acompanhem e jamais
esqueçam que as dores e os sofrimentos que a humanidade
causa a Deus são responsabilidade de todos os seres do mundo.
Ao orarem com Maria Santíssima, ofereçam também a intercessão de Meu Casto Coração e, como humanidade, elevem
um pedido de Misericórdia todos os dias. Todas as ofertas, por
menores que sejam, serão aceitas, porque a urgência é infinita e
a necessidade do planeta transcende sua compreensão.
Apenas lhes peço que orem Comigo e permitam que Minha
presença os faça compreender que já são tempos agudos da
purificação do planeta*.
Tomem consciência da vida superior, das necessidades espirituais mais que das físicas. Saibam que tudo o que acontece no
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plano físico tem uma contraparte espiritual ainda mais difícil
de ser curada.
Com a consciência no Plano de Resgate* de Cristo, orem de
coração, unam-se a Mim e ajudem-Me a interceder pelo mundo.
Paz a todos os corações que sofrem. Perdão e redenção aos que
se perderam de Deus.
São José Castíssimo

13

setembro

Para compreender a realidade planetária, é necessário que
a alma, o espírito e os corpos* materiais se disponham à
transformação, porque a não compreensão verdadeira da
realidade do mundo no qual vivem é um artifício da mente e, às vezes, da alma, que não quer abandonar as coisas
supérfluas e superficiais.
Queridos companheiros e servos de Cristo,
A impossibilidade que muitos sentem de responder à urgência
dos tempos com uma consciência real da situação da humanidade é causada pela não adesão de certos aspectos do ser ao
Propósito Divino.
Devem meditar de coração no que lhes digo e buscar aqueles
espaços da consciência que ainda aspiram a viver a própria vontade e insistem em responder aos estímulos da vida material,
pelo prazer e pela comodidade que isso traz aos corpos*.
Busquem um caminho de santidade verdadeira; sigam os exemplos já deixados para o mundo por aqueles que hoje os guiam
nos planos internos do planeta.
Peço-lhes que reflitam um pouco mais profundamente sobre
si mesmos e que se encaminhem para uma definição em todos
os aspectos da consciência.
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Encontrem aqueles espaços obscuros do próprio ser que ainda
necessitam se iluminar pelo espírito e, sem medo, angústias ou
preocupações com o que encontrarão, apenas se encaminhem
com maturidade à transformação.
Já sabem o que devem deixar de fazer. Se vocês estão em dúvida
quanto aos passos que devem começar a dar, então não deem
aqueles que sabem que os levarão por caminhos que não são
os de Deus.
Saibam, queridos, que o Criador conta com muito poucos.
Com maturidade, assumam a responsabilidade de fazer parte
desses poucos que têm a possibilidade de responder a Deus e
entreguem-se, sem demora, à Sua Divina Vontade, que é perfeita para cada um de vocês.
Com poucas palavras, digo-lhes o que necessitam escutar.
Que Minhas instruções se tornem vivas por meio de seus corações, de suas almas e de seus espíritos.
Deixo-lhes minha bênção paternal.
São José Castíssimo

14

setembro Queridos companheiros e servos de Cristo,

Hoje quero ensinar-lhes algo que aprendi com Meu Filho Jesus,
quando Ele era ainda criança.
Jesus foi descobrindo a essência do Plano de Deus para a
humanidade aos cinco anos e era capaz de ver nos corações
dos homens o Pensamento Perfeito de Deus para cada um
deles. Era assim que o pequeno Jesus buscava ver em cada ser
apenas a perfeição e, ainda que esse ser em nada se assemelhasse ao Pensamento de Deus para ele, Jesus apenas via o
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Pensamento Divino. E era tanto o amor que em Jesus nascia ao
ver a Perfeição de Deus em cada criatura que esse amor, por si
só, começava a expulsar dos corações dos homens aquilo que
os separava do Criador.
A esse mistério quero convidá-los hoje, porque, ao longo dos
séculos, a humanidade apenas respondeu aos estímulos capitais
e muito pouco aos divinos, e foi assim que apenas cresceu no
coração humano o costume de buscar no próximo sempre o
pior, como forma de sentir-se melhor que os demais.
Por essa razão, os seres desconhecem o Amor de Deus por Suas
criaturas, porque a consciência que apenas vislumbra as misérias de cada ser não pode compreender como Deus ama seres
tão miseráveis e se pergunta de onde surgirá uma humanidade
redimida, se todos ao redor estão perdidos em defeitos.
Hoje lhes digo que dentro de cada alma estão latentes a Per
feição de Deus e a possibilidade de viver e manifestar essa
perfeição. Vocês devem aprender a buscar o que de mais maravilhoso expressa uma consciência, porque ali estão os Olhos
de Deus.
Por essa possibilidade de unir-se aos Princípios do Criador é
que Ele aspira, incessantemente, a que desta humanidade nasça o homem novo, capaz de transformar toda a Sua Criação.
Aprendam a desterrar do próprio interior a necessidade de
observar e buscar os defeitos alheios, mas, ao contrário, alegrem-se na manifestação de uma virtude no próximo e imitem-no
nisso que ele expressa com perfeição.
Encontrem no atributo que cada ser manifesta a possibilidade
do surgimento de uma Nova Raça* e aspirem, de todo coração,
a que cada um possa crescer em virtude. Ajudem-se uns aos
outros para que amadureçam sob o espírito da fraternidade e
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do amor, e apaguem da própria consciência e da consciência
humana o mal da competição permanente.
Se seguirem esses exemplos tão simples, pouco a pouco aprenderão tudo o que Cristo ensinou à Sagrada Família e poderão
atrair o Espírito Crístico* ao planeta.
Eu os amo e os abençoo sob Minha divina humildade, para
que sejam preenchidos por esse bálsamo celestial e possam
compreender e viver o que lhes digo.
Seu pai e companheiro,
São José, humilde e casto operário de Deus

15

setembro Queridos companheiros,

Venho ensinar-lhes sobre a essência da compaixão para que,
por meio do amor compassivo de seus corações, vocês possam
transitar pelos tempos que virão.
A compaixão, que provém do Coração de Deus, é o atributo
espiritual que compreende o estado evolutivo de todos os seres;
compreende a situação em que se encontram as consciências e,
dessa forma, pode ajudar o próximo, elevando-o, no espírito do
amor, até onde ele deve chegar como consciência.
A compaixão, como essência divina, é o que lhes permitirá
colaborar com o resgate das almas nos tempos em que chegarão, aos Centros Marianos*, almas de diferentes proveniências
em busca de auxílio e de paz. A compaixão lhes trará sabedoria
para conduzir essas almas e auxiliá-las naquilo de que verdadeiramente necessitam.
Sem olhos compassivos, vocês poderão cair no erro de deixar
que as aparências prevaleçam diante do espírito e não poderão
reconhecer um filho de Deus em vestes não redimidas.
61
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Hoje lhes digo que muitos dos que se comprometeram com
Deus no princípio se perderam nas ilusões da vida material
e hoje estão muito distantes do Propósito Divino. Mas um
compromisso com Deus não se desfaz apenas pelas distrações
da alma e, em algum momento, esses companheiros de Cristo
recordarão o seu compromisso e, assim como estão, baterão às
suas portas. Se não despertarem a compaixão em seus corações,
vocês não poderão reconhecê-los nem recebê-los tal qual o filho
pródigo que regressa à casa.
Da mesma forma, sem a sabedoria do olhar compassivo, vocês
poderão encaminhar as almas para lugares que não lhes correspondem e colocar sobre alguém uma responsabilidade que
ele não poderá suportar nem sustentar por si só.
Por isso lhes digo que, em suas orações, clamem ao Santo Espírito
de Deus para que os ajude a despertar o dom da compaixão.
Para esse fim, Eu os encaminharei, sempre que seguirem Meus
passos de pai e instrutor.
Eu os amo e os abençoo, sob a proteção do Espírito de Deus.
São José, servo compassivo de Deus

16

setembro

Irmã Lucía de Jesús: A pedido de São José, quando lermos
esta mensagem, não pensemos que ela está direcionada aos
outros, porque Ele está falando com todos e com cada um dos
que O escutam.
Contemplem em seus corações o Plano de Deus e observem
a grandeza do Pensamento Divino para a humanidade.
Queridos companheiros,
Com isso lhes pergunto onde estão suas mais profundas aspirações. Pensam ao menos uma vez ao dia na manifestação
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desse Plano ou estão constantemente aferrados às realizações materiais?
Já lhes disse uma vez que um obreiro de Deus é aquele que
tudo faz pela manifestação de Seu Plano. Porém, observando
o interior das almas e as profundas intenções de todos os seres,
vejo que quase não existem, no mundo inteiro, aqueles que trabalham simplesmente pela manifestação dos Planos de Deus.
Estejam atentos, porque a humanidade está se submergindo
em uma ilusão profunda e nada pode deter o avanço da escuridão. Se vocês se deixarem levar pelas tendências humanas e
passarem todos os seus dias entretidos apenas com as tarefas
materiais, por mais que essas tarefas sejam para o cumprimento
de uma Obra Divina, Eu lhes digo, Meus queridos, que, se no
profundo de suas intenções não estiver o Plano de Deus, vocês
submergirão com a comum humanidade e não o perceberão.
Quanto maior for o compromisso com Deus, mais atentos e
esforçados vocês devem ser, porque mais sutilmente serão enganados por si mesmos e pelo adversário do Criador.
O planeta não está mais suportando a pressão do caos, e os
Reinos da Natureza não podem sustentar sozinhos todo o
combate contra a escuridão no mundo.
O potencial dos seres humanos continua latente, porque pouco
lhes interessa conhecer-se a si mesmos e descobrir o que verdadeiramente são, porque, para isso, deverão deixar de ser tudo
aquilo que tanto é apreciado por vocês e pelo mundo inteiro.
Devo ser claro e direto porque os amo e, na presença de Maria
Santíssima, Eu os aconselho, para que Seu Amor Universal os
ampare e os impulsione.
Nossa Senhora necessita de motivos para interceder pelo mundo, assim como Cristo, e as orações de vocês de uma hora por
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dia não são suficientes. É preciso entregar a vida e todo o tempo
em que estiverem neste mundo e também além dele: entregar
a eternidade ao Criador.
Se oram pelo mundo durante uma hora e em todas as outras
não são capazes de sair de si mesmos e das próprias aspirações
para cumprir um propósito maior, percebem que o Plano de
Deus não se manifestará?
Estarão dispostos a deixar de ser o que são? A abandonar as
tarefas e as posições tão apreciadas pelo mundo para servir
humildemente a Deus?
Vocês devem refletir sobre o que não podem renunciar e se perguntar o porquê disso. Pois lhes digo que muitos irmãos seus
estão renunciando à própria vida para manter sua fé em Cristo
e perseveram, acreditando em Sua Misericórdia, por mais que
sofram constantemente as injustiças dos homens.
Reflitam de coração e transformem suas vidas.
Eu lhes disse que viria ao mundo todos os dias para conduzi-los
a uma Nova Humanidade*. E quem buscou Minhas palavras?
Quem se sacrifica diariamente para vivê-las, ainda que seja na
intenção?
Com amor Eu os instruo; à transformação Eu os conduzo; e
ao desaparecimento do que vocês são hoje Eu os levarei, porque
vocês devem descobrir onde está o núcleo profundo de seus
seres, que se assemelha a Deus.
Sob a bênção do Espírito Santo, Eu os protejo e lhes dou Minha
paz, para que se transformem sempre em paz.
São José, seu pai e guia para estes tempos
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17

setembro Queridos companheiros e servos de Cristo,

Quero hoje lhes falar da essência do perdão e da importância de aprenderem a perdoar nestes tempos e nos tempos
que chegarão.
O perdão é a porta para a redenção das almas. Uma consciência
que é perdoada verdadeiramente liberta-se das correntes que a
impedem de seguir sua trajetória evolutiva.
Quando vocês não são capazes de perdoar algo em si ou em
outros, estão trancando não só a própria evolução, como também a evolução de toda a humanidade.
Neste atual ciclo planetário, as almas tomarão iniciativas impulsionadas pelas forças descontroladas que emergirão de seu interior e, muitas vezes, não compreenderão a razão das próprias
ações. Sobretudo os seres que não conhecem a si mesmos, e que
ignoram tudo o que geraram nesta e em outras vidas, sofrerão
com o próprio descontrole mental, emocional e físico durante
a etapa de purificação* mais aguda do planeta.
Muitos dos que acompanham Nossos passos poderão sofrer
as consequências dessas ações descontroladas e, para impulsionar o desenvolvimento do amor no próprio interior, devem
aprender a perdoar.
O perdão de que lhes falo não é um perdão mental que a boca
proclama, mas o coração não admite. Falo-lhes do verdadeiro
perdão; o perdão que, quando toca os seres, os transforma e
os faz perceber a ilusão na qual a consciência estava imersa ao
errar. Falo-lhes do perdão que eleva os seres e os impulsiona à
descoberta do verdadeiro amor.
Vocês devem aprender a perdoar de verdade, exercitando desde
já o perdão, a cada instante de suas vidas. Perdoem aquilo que
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nunca foram capazes de perdoar, sobretudo de si mesmos, reconhecendo a ignorância e abrindo-se para descobrir a verdade
desta Criação Divina, que é a consciência humana.
Todos os seres humanos que assumem um caminho de transformação a cada dia deixam de ser o que foram no dia anterior.
Ao compreender um erro ou um equívoco, devem perdoar-se;
mas perdoar-se sem negligenciar o aprendizado e, sim, compreendendo a razão do erro e consolidando na consciência o
aprendizado necessário.
Aqueles que aprenderem a perdoar, Meus queridos, estarão
mais próximos da libertação de si mesmos e dos atavismos
desta vida material.
Ingressem na essência do perdão com o reconhecimento de um
propósito superior.
Eu os guio e os conduzo à redenção de todas as almas.
São José Castíssimo, na essência do Perdão de Deus

18

setembro Aprendam a sentir no próprio coração as dores do mundo e a

fazer seu o padecer do Sacratíssimo Coração de Deus.

Contemplem em seus corações a Criação e tudo o que ela manifesta; como ela se expressa no universo. Contemplem a perfeição e a harmonia da natureza, do sol, dos ciclos da Terra.
Sintam em seus corações o potencial da Perfeição Divina que
está latente em seu interior. Perguntem-se todos os dias qual é
o caminho para manifestar esse potencial.
Quisera que no coração dos seres humanos o amor à Criação
Divina fosse maior que o amor à criação humana, mas vocês
estão muito mais aferrados ao que provém de suas próprias
ideias do que ao que provém do Pensamento Divino.
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Os seres humanos aprenderam a amar e a admirar o que foi
criado por sua mente limitada, e o orgulho adquirido foi tão
grande, que ficaram encerrados na própria pequenez, em mesquinharias, e não puderam amar algo superior nem sequer crer
em sua existência.
Com pesar em Meu Coração, digo-lhes que muitos não se
transformam porque não acreditam verdadeiramente na existência de Deus, de Seu Plano, nem na de Seus Mensageiros*.
As consciências observam o caos e o mal avançando no mundo e preferem pensar que sempre foi assim, ou se isolam nos
pequenos problemas e nas preocupações de suas vidas, como
forma de não perceber que a verdadeira barca que está afundando não é apenas no Oriente Médio, mas no mundo inteiro.
É a consciência humana, Meus queridos, que está submergindo
cada vez mais profundamente na escuridão. E quando os tempos
necessitam vê-los mais despertos e preparados, entregues e
confiantes no invisível, vocês estão se escondendo da verdade
e mergulhando mais e mais na ilusão, para não perceber que
os tempos finais já chegaram.
O Céu sempre agradecerá suas orações e, com o pouco esforço
de todos os seres, tentará retirar o peso da balança da Justiça,
que pende para o desaparecimento da humanidade.
Vocês, companheiros, são células vivas do Coração de Deus;
por isso, é tão grande o Seu pesar por este mundo.
O projeto do Criador é perfeito e tudo já lhes foi entregue para
que possam vivê-lo, mas vocês necessitam decidir a se levantarem da cama na qual dormem em ilusão todos os dias, para agir
em prol da humanidade.
Eu os amo; por isso, os previno.
67
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São tempos de emergência; já é hora de despertar.
Se caminharem ao Meu lado e escutarem Minhas palavras,
assim como todas as palavras dos Mensageiros Divinos*, vocês
perceberão que já têm todas as chaves para abrir a porta a uma
Nova Humanidade*.
Que estejam em paz, mas sempre atentos e vigilantes, despertos
e prontos para viver a transformação.
Eu os amo e os abençoo.
São José Castíssimo, pelo despertar de toda a humanidade

19

setembro Queridos companheiros de Meu Casto Coração,

Não caberá repetir mais que são tempos de emergência no
mundo.
Nossas palavras necessitam chegar a todo o planeta. Não
poderá haver uma só alma que não conheça a presença dos
Mensageiros de Deus* neste lugar1. Por isso, hoje lhes peço que
difundam Nosso chamado sem medo, sem terem vergonha
de proclamar a própria fé, sem temor de não serem aceitos ou
reconhecidos por aqueles a quem respeitam e amam.
Apenas coloquem em suas consciências que todos necessitam
despertar, que não haverá mais tempo para as ilusões da vida,
porque a oração será a única saída para a situação planetária.
Não pensem no que sentirão os seres, não se preocupem com
o que manifestarão as mentes das pessoas no mundo; apenas
vislumbrem a necessidade das almas de se reconciliarem com
Deus, de orarem e de se unirem ao Plano do Criador.
1.  Refere-se à Comunidade-Luz Figueira, que abriga, em sua área, o Centro Mariano de
Figueira.
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Não importa a resposta imediata das consciências ao entrarem em contato com Nossas palavras. O que verdadeiramente
importa é que a semente de luz estará plantada dentro dos
seres e, quando para eles chegar o momento da real necessidade, terão a que recorrer: lembrarão daqueles vales no Brasil1
e também daquele refúgio de paz entre os laranjais2; lembrarão das montanhas que guardam o Espírito Santo de Deus3 e
também daquelas que amparam o futuro da humanidade com
os códigos do Menino Jesus4, para que sejam depositados nos
pequenos deste mundo.
Anunciem a suas famílias que suas vidas não são mais as mesmas; anunciem aos seus conhecidos, anunciem aos desconhecidos que necessitam de paz. Anunciem aos ricos, anunciem
aos pobres. Anunciem aos sãos e aos enfermos, aos jovens e
aos anciões.
Que o futuro do planeta encontre a essência da paz nos corações dos mais jovens e que aqueles que partirem deste mundo,
os mais idosos, possam levar a descoberta do amor onde forem
depois desta vida.
Faço-lhes este pedido porque as almas não podem perder a
oportunidade de vivenciar o amor, já que para isso vieram
ao mundo.
Que se fechem as portas dos infernos diante da resposta
orante de todos os corações que despertam a tempo.
Que a Perfeição de Deus, existente no interior de todas as
criaturas, não seja trocada pelas inumeráveis misérias capitais que o inimigo semeou na consciência humana.
1.  Refere-se ao Centro Mariano de Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil.
2.  Refere-se ao Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai.
3.  Refere-se ao Centro Mariano do Espírito Santo, Córdoba, Argentina.
4.  Refere-se ao Centro Mariano do Menino-Rei, Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil.
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Eu os chamo hoje a serem verdadeiros apóstolos de Cristo,
sem temor nem vergonha. Ainda que pareçam loucos, que seja
a loucura santa expressa em seus corações.
Que suas ações de amor e fraternidade sejam o testemunho
de Nossa Presença no mundo. Que sua capacidade de perdoar
e de se reconciliar com o próximo seja a prova para os olhos
humanos de que Deus está entre os homens, por meio de
Seus Mensageiros*.
Por isso, hoje e todos os dias de suas vidas, vão, sirvam, reconciliem-se com o próximo, peçam perdão, sirvam aos que os
odeiam, amem os que os perseguem, orem como a prioridade
de suas vidas, como se a oração fosse a água sem a qual não
podem viver.
Difundam, anunciem ao mundo a Mensagem de Deus, de
paz e transformação, o chamado ao despertar e à redenção,
por meio de Seus Mensageiros. Algo haverá de repercutir na
consciência humana, sempre e quando forem verdadeiros em
tudo o que fizerem.
Antes de proclamar com suas bocas, vivam com os sentidos,
com as intenções e com o coração tudo a que aspiram que os
seres conheçam. Sejam portadores da paz e da esperança para
este mundo que se perde na ilusão.
Não deixemos que se apague uma parte do Coração de Deus.
Eu os amo e os abençoo sempre, para que esta bênção se torne
vida em todos os espaços da consciência humana.
São José Castíssimo

20

setembro Se vocês contemplassem com o coração as necessidades do

mundo de uma forma natural, as necessidades pessoais se dissolveriam. O que acontece é que as consciências não estão ver70
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dadeiramente tocadas pelo que ocorre no planeta e ainda não
se abriram para compreender o que está acontecendo.
Enquanto as almas se submergem nos abismos planetários,
muitos ainda estão preocupados em tentar oferecer pequenos
sacrifícios a Deus e em se transformarem, com muito esforço,
quase nada a cada dia.
A impossibilidade de transformação é ditada pela consciência
que, ao estar imersa em si mesma, não consegue sair das próprias dificuldades, e o que de pior acontece no mundo para essa
consciência é aquilo que ela não consegue transformar.
Companheiros, em tempos de Apocalipse, suas proporções
devem mudar na consciência: em vez de estarem tão preocupados com o que acontece consigo mesmos, coloquem a atenção
no planeta e toda a sua vigilância e oração para equilibrar o
caos planetário.
Asseguro-lhes que, se descobrirem o amor ao Plano de Deus
e, dentro desse amor, a perseverança absoluta na concretização
desse Plano em todas as almas, em pouco tempo vocês não
serão mais os mesmos e se dissolverão em um propósito maior.
O Senhor necessita, nestes tempos, de consciências capazes
de abandonar a si mesmas para serem apenas instrumentos da
manifestação de Seu Plano, e isso se dá quando o ser doa tudo
de si, inclusive a si mesmo, para que o Propósito de Deus se
cumpra em todas as almas.
Vocês devem preocupar-se menos com o cumprimento do
propósito de Deus em si mesmos e mais em toda a humanidade. Se tudo fizerem para que o outro alcance a salvação, o
despertar e a santidade, asseguro-lhes que chegarão à meta de
uma forma que nunca chegariam se estivessem tão preocupados
consigo mesmos.
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São tempos de crise planetária, de Apocalipse, de Armagedom*.
Que cada um retire a atenção de si e observe o que tem ao redor.
É hora de desenvolver o amor ao próximo, o amor ao planeta,
aos Reinos da Natureza, ao Plano de Deus.
Ofereçam suas vidas a um propósito maior e direcionem todos
os seus esforços para a salvação de outros. Com esmero, deem
o melhor de si para que outro alcance a santidade.
Orem, não por si mesmos, mas pelas almas verdadeiramente
necessitadas, pois, se vocês estão lendo estas palavras é porque
já têm tudo, até muito mais do que merecem.
Com amor os guio e em Minha divina paternidade os faço
crescer.
São José Castíssimo

21

setembro Quando o coração humano emite ao Criador um impulso

verdadeiro de amor, todo o universo respira um alento de esperança pelo mundo, e a Criação de Deus é impulsionada a seguir
assistindo a humanidade, a seguir na confiança da manifestação
de uma raça* de Cristos.
O potencial de amor em seus corações é sumamente desconhecido de todos, e mesmo um pequeno impulso dele transcende
as Leis e a Justiça, e faz descer novamente ao planeta o manancial da Divina Misericórdia.
Enquanto sua Mãe, Maria, tenta despertá-los a uma realidade
planetária e universal, por Sua condição de Governanta dos
Espelhos* de todo o cosmos, Meu Casto Coração tenta chegar
ao profundo do seu universo interior, fazendo-os descobrir
o que são em verdade, desmascarando os falsos aspectos que
encobrem a alma e mostrando-lhes o potencial do espírito.
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Todas as Palavras de Deus emitidas por meio de Seus Men
sageiros* têm uma única função: despertar a essência do Amor
Crístico* no coração humano, que é o receptáculo universal
desse Amor.
Vocês necessitam, nestes tempos, estar diante de determinadas
situações que se repetiram tanto no universo quanto na Terra,
para que possam atuar com a potência do amor e, assim, reverter e redimir as ações de um passado distante da Criação de
Deus, que foi distorcida.
Nada está separado na divina rede da Criação Universal. Todos
os aprendizados serão para o bem de todas as criaturas, segundo o grau que lhes corresponde.
Diante da atual situação planetária, aferrem-se ao amor e não
ao temor; aferrem-se ao perdão e não ao rancor; aferrem-se à
compaixão e não à rejeição; aferrem-se ao Plano de Deus.
Nunca se esqueçam de que a humanidade em seu conjunto
deverá alcançar a Redenção. Ajudem-se uns aos outros.
Que a paz e a bênção de Deus estejam em suas vidas.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

22

setembro Queridos companheiros de Meu Casto Coração,

Hoje lhes peço que não julguem as atitudes dos seres humanos
do mundo, mas transformem dentro de vocês as raízes de todas
as más ações da humanidade.
Quando vocês julgam algo, por mais que seja uma atrocidade,
suas consciências apenas sentem que estão separadas desse
73
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mal; sentem que não lhes pertence e, assim, perdem a oportunidade de mudar a consciência humana por meio da própria
transformação.
Inumeráveis vezes lhes dissemos que o coração humano é único, e o que hoje acontece no mundo é fruto de uma construção
maléfica planetária, que contou com a colaboração não somente do Oriente Médio, mas de todos os seres humanos que, em
suas pequenas ou grandes más ações, colaboraram para que o
coração humano se afastasse de Deus.
Meu Casto Coração agora vem para ajudá-los a curar a humanidade, e essa cura começa em cada um.
Muito simples e cômodo é apontar o erro das nações e julgar os
que guerreiam e os que não aceitam os emigrantes, sem perceber que tampouco vocês aceitam um irmão que se aproxima de
suas vidas em uma condição interna, física e espiritual diferente
das suas e que os fará mudar completamente para conseguir
acolhê-lo com amor.
Devem buscar dentro de vocês o que os separa dos que são diferentes; devem procurar curar o medo de se transformarem para
acolher, ainda que seja internamente, aqueles que não entram
nos padrões que suas mentes aceitam, porque, da mesma forma como está acontecendo com os emigrantes, muitas almas
passaram pela vida de vocês e não encontraram em seus corações o amor de que necessitavam para que fossem acolhidas e
transformadas pela Presença de Deus.
Compreendam que, se aprenderem a amar verdadeiramente,
depositarão na consciência humana um código de amor que
poderá mudar muitos acontecimentos no mundo.
Não julguem mais; não se separem dos erros humanos como se
eles pertencessem aos outros. Reconheçam em si o que deve ser
74
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transformado e permitam que a compaixão lhes dê a sabedoria
de que necessitam para não julgar, mas, sim, para converter o
julgamento em transformação e amor.
Eu os amo e os conduzo, como seu pai e instrutor.
São José Castíssimo

23

setembro Para que não se estabeleça o ódio nas almas, é necessário que

se viva o amor.

Hoje Meu Casto Coração lhes mostra a dor que sente pelo que
está sendo semeado no interior de todas as crianças que, sem
compreender, padecem o terror das guerras no mundo.
Apenas a vivência de um amor profundo e verdadeiro é capaz
de equilibrar essas ações da humanidade. Por isso, hoje lhes
peço que, como um ato de paz pela humanidade e sobretudo
pelas crianças do mundo, dissolvam o ódio de seus corações e
amem aqueles que sabem que guardam algum tipo de rancor
em seus corações.
Façam isso como um serviço, indo a um lugar que necessite
de muito amor ou mesmo dentro de suas famílias; vençam o
orgulho e o temor e realizem um ato de amor como seus corações indicarem.
Peço-lhes que sejam verdadeiros e que não se movam com
base nas emoções, mas, sim, com base no sentir profundo
do coração.
Por mais que sintam que o que vivem não está ligado ao que
acontece em outras regiões do mundo, vocês verão que, ao
realizar um ato verdadeiro de amor, apagarão de uma parte da
consciência humana o ódio que existe e também este que está
sendo semeado pelas atuais guerras do mundo.
75
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Convido-os a uma campanha que se chamará Semeando o
Amor na Humanidade. As experiências que se viverem durante a campanha poderão ser registradas como cada um sentir
e serão reunidas e levadas às crianças que emigram de seus
países no Oriente Médio e que hoje necessitam ver que uma
parte da humanidade está fazendo algo para equilibrar a dor
de seus corações.
Será um ato simples, mas levará o princípio de uma cura para
muitos corações.
Difundam este chamado como uma grande rede de amor e de
serviço para apagar o ódio dos seres humanos.
Eu os amo e os acompanharei nesta missão.
São José Castíssimo
Irmã Lucía de Jesús: Estávamos orando o Devocionário de
São José* com alguns irmãos do monastério, aguardando Sua
mensagem diária. Ao terminarmos, São José aproximou-Se
e pediu que orássemos com Ele o rosário pelas crianças do
Oriente Médio1.
Quando começamos, vi que Ele estava chorando. Foi a primeira vez que O vi chorar, em todo este tempo de aparições.
São José me mostrava alguns lugares do Oriente Médio em
que eram decapitadas muitas crianças; um lugar com muitos
corpos pequenos depositados em um grande buraco na terra.
Vi outra cena em que duas crianças eram decapitadas diante
de seus pais e, em seguida, os seus pais eram mortos. Vi outra
cena em que se matavam os pais de uma criança diante dela,
e ela permanecia viva, com muito ódio no coração.
1.  Rosário pela Paz das Crianças na Guerra, oração transmitida por Nossa Senhora em
20 de setembro de 2015.
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Depois de mostrar tudo isso, São José pediu que realizássemos
uma campanha para dissolver o ódio do coração humano.
Trata-se de ofertar um ato verdadeiro de amor em alguma
situação de nossas vidas, seja em nossas famílias ou em outros
lugares onde possamos realizar um serviço.
Exemplificava São José que se temos algum irmão ou parente que sente rancor ou ódio por nós, vamos lhe pedir perdão,
levamos um presente, algum ato de amor, por mais simples
que seja, mesmo que pareça uma loucura.
Se sabemos que existe alguém na rua que tem muito ódio por
algo que viveu, tentamos fazer um ato de amor que o ajude
a curar esse rancor.
Se conhecermos algum presídio, orfanato, alguma casa de
idosos, favela, um vizinho, um amigo, qualquer lugar onde
exista o ódio, podemos levar ali o nosso amor, sempre como
uma oferta em reparação do que hoje acontece com as crianças
do Oriente Médio.
E todas as nossas experiências deverão ser registradas por
meio de vídeos, fotos ou relatos.
Por exemplo, podemos fazer um vídeo relatando a experiência
com um familiar: “Eu tinha um irmão com o qual não falava há dez anos; fui lhe pedir perdão e me reconciliei com ele,
para dissolver o ódio do coração humano, como uma oferta
às crianças do Oriente Médio”.
Ele pediu que todos os monges da Ordem Graça Misericórdia*
e membros da Associação Maria* realizassem algum serviço
com os missionários* na Casa de São José*, em Carmo da
Cachoeira, serviço que também ficaria registrado e faria parte
dessa campanha pelo Oriente Médio.
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São José pediu que as crianças da Comunidade-Luz Nova
Terra* e também das demais comunidades fizessem um vídeo
direcionado às crianças do Oriente Médio. Esse vídeo, assim
como todos os relatos das experiências de serviço, serão compilados em um documentário que será levado pelos missionários
de Maria, em missão para a Turquia e para a Hungria1, ao
encontro dos refugiados da guerra.
São José pediu que esta campanha fosse difundida nas redes
sociais e páginas web, para que chegue a todos os que quiserem se unir a este propósito, independentemente da cultura, religião, crença ou raça. E à medida que os vídeos das
experiências ficarem prontos, serão publicados e enviados a
todos, para incentivar mais pessoas a aderir à proposta que
São José chamou de Semeando o Amor na Humanidade.

24

setembro Quando uma consciência desperta verdadeiramente à vida

superior e à necessidade de manifestar essa vida no planeta,
toda a humanidade recebe uma oportunidade de viver um
aprendizado com base em um profundo amor.
Quando a essência da compaixão toca o profundo dos seres, ela
os conduz a despertar o amor que Deus espera de Suas criaturas. Por isso, Eu os chamo a encontrar no próximo e nos mais
necessitados, tanto material como espiritualmente, as chaves
para que vivam esse despertar.
Todas as palavras que entrego ao mundo têm a finalidade de
levar a humanidade a desmistificar a vida sobre a Terra e a sair
dos enredos da superficialidade para reconhecer o que verdadeiramente importa nestes tempos.
1.  Tarefa pedida por Nossa Senhora na mensagem do dia 24 de setembro de 2015.
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Sei quão antigos são os atavismos terrestres e que muito lhes
custa sair deles. Sei que vivem lapsos de despertar e éons de
adormecimento, mas, agora, os próprios acontecimentos do
mundo, as palavras dos Mensageiros Divinos* e as experiências
que seus irmãos estão vivendo de brusco despertar, em todo
o mundo, devem ser suficientes para que possam colocar-se a
servir de verdade em prol dos Planos de Deus.
Quando lhes falo dos Planos de Deus, muitos se perguntam do
que se trata. A essência dos Planos do Criador é muito simples
e está ao alcance dos que são capazes de vencer as aparências
pessoais e ingressar no próprio interior para descobrir o que
verdadeiramente são.
Meus amados, urge o tempo para que os que se comprometeram com Deus no princípio assumam seus postos no Exército
Celestial; mas não apenas os que já Nos escutam têm essa missão. Vocês foram chamados a ser motores que impulsionam
o despertar da humanidade; vocês foram chamados a viver
uma etapa um pouco mais difícil: abrir caminhos e derrubar
estruturas internas e externas da consciência humana para
que, quando alcançarem a meta, outros possam servir-se de
seus exemplos para dar os próprios passos com mais coragem
e rapidez.
Existem muitas almas que estão no mundo aguardando encontrar nos seres humanos um exemplo concreto a seguir, pois,
ainda que tenham um propósito superior e uma aspiração verdadeira, falta-lhes um exemplo material de como agir para que
possam sair da teoria e passar a uma experiência real de vida
superior, espiritual e divina.
Os que hoje escutam Nossa Voz são chamados a renunciar
à própria existência e a todos os seus planos materiais, para
assumir um Plano Superior, em nome de todos aqueles que
seguirão os seus passos.
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Lembrem-se de que a consciência humana é única e muitos
dependem da coragem e da persistência de vocês para encontrar a Deus.
Eu os amo e os abençoo.
São José Castíssimo

25

setembro

Quando um grupo de almas oferece a vida para equilibrar
o sofrimento de uma parte da humanidade, o Coração
de Deus volta a se acender e a fé do universo recebe um
impulso de luz.
Meus queridos companheiros,
Para esta próxima Missão à Turquia e à Hungria, peço-lhes
que não se movam com base nas emoções, mas que se disponham a ir apenas aqueles que verdadeiramente aspiram a que
o princípio do Amor se manifeste no mundo, muito além de
suas próprias vidas.
Todos aqueles que acompanharem esta missão com o coração
farão parte desta obra, que tem como finalidade renovar o
espírito de Amor e de Fraternidade na consciência humana, e
não permitir que o ódio e a dor sejam males que se apoderem
de todos os corações do mundo.
Aqueles que seguirem em missão, assim como os que os acompanharem com o coração, não podem fixar os olhos nas injustiças, no sofrimento nem no rancor dos seres. Devem apenas
ser portadores de um amor que se extingue no mundo e que a
Divindade depositou em seus corações.
Nessa missão, Meu Casto Coração os conduzirá em uma purificação profunda da própria incapacidade de perdoar e de amar
80
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e fará isso com todos aqueles que queiram ser missionários*,
não só fisicamente, mas também em espírito.
Eu os conduzirei para que transformem aspectos profundos
da consciência, enraizados na competição e na ânsia de poder,
para que possam purificar-se de todo mal que gera guerras e
conflitos no mundo.
Mais do que realizar qualquer treinamento, vocês devem orar
muito a fim de que Eu os auxilie e os coloque no ponto em
que necessitam chegar de maneira a ser verdadeiros instrumentos de Deus para toda a humanidade e não somente para
o Oriente Médio.
Saibam que estamos convidando todos os grupos de oração
a dar um novo passo e viver a transformação necessária para
entregar a vida por amor a Deus e a Seu Plano.
Nossa proteção e amparo sempre estarão com aqueles que respondem aos desígnios de Deus. Vocês não precisam temer coisa
alguma, apenas amar com a essência do coração.
Eu os guio e os fortaleço,
São José Castíssimo, pai de todos os missionários

26

setembro Queridos companheiros,

É muito importante para a manifestação da Missão na Turquia
e na Hungria, e para que tal missão tenha a correta repercussão
na consciência planetária*, que todos vocês, servos de Deus,
deem sua adesão à Campanha de Meu Casto Coração. Não se
esqueçam de que esta é uma obra que está sendo guiada para
que um Plano Maior se cumpra e, para isso, necessitamos da
ação verdadeira de todos.
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Nos últimos dias, a consciência planetária* recebeu um
grande impulso graças à resposta de todos ao Chamado de
Deus, mas esse impulso precisa seguir crescendo e se aprofundando dentro de cada um de vocês, manifestando assim
a transformação de suas vidas e, em consequência, de toda
a humanidade.
Devem confiar em que cada um de seus atos é valioso diante
do universo e que, com um de seus passos em direção à luz,
podemos mudar o destino da humanidade.
A Vitória de Deus em um grupo de consciências ditará o rumo
da evolução de toda a Criação Divina. É por isso que, entre
tantos mundos e tão vasto universo manifestado, a Cons
ciência de Deus está tão próxima de suas vidas com todos os
Seus Aspectos.
O Criador espera enviar crescentes impulsos à consciência
planetária* e entregar tudo o que de mais precioso existe no
cosmos, como forma de levá-los a expressar o seu potencial
como Criação Divina.
Nestes tempos definitivos, o Criador entregará tudo à humanidade, para que vocês também entreguem tudo a Deus e seja
conforme Ele pensou para cada um.
Meus amados, falo todos os dias aos que, despertos no coração
e no espírito, seguirão os Meus passos e, na simplicidade de
Minhas instruções, encontrarão a grandeza e a perfeição
de Deus.
Para saber e compreender o que lhes digo, é necessário experimentar por si mesmos. Por isso que lhes peço essa Campanha,
que é tão simples, porém tão grandiosa aos olhos de Deus. Se
vocês a seguirem verdadeiramente e oferecerem a Deus suas
ações, elas terão repercussões planetárias incalculáveis.
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Eu os amo e os guio a uma transformação maior.
São José Castíssimo

27

setembro

Se lhes peço uma campanha para semear o amor na humanidade, não se preocupem com a árvore que crescerá ou
com os frutos que poderá dar ou não.
Meus amados,
Não pensem no resultado de suas ações, porque devem aprender a semear assim como semeia Deus no vasto universo de
Sua Criação. O Senhor envia impulsos por meio dos diferentes Mensageiros* e Instrumentos Divinos que os levam a tudo
o que foi criado. Ele apenas doa de Si para o crescimento de
Suas criaturas.
Vocês devem agir como Deus, sem nunca perder a esperança de
que o amor cresça e dê frutos na consciência humana, mas sem
buscar resultados segundo o que compreendem do que deveria
acontecer como resposta a suas ações.
Em lugar de pedir perdão, vocês vão doar perdão e o doarão a
toda a humanidade; doarão atos de perdão e de amor.
Mesmo sentindo que não obterão nenhum resultado, apenas
compreendam que se forem verdadeiros e simples, e não buscarem nada para si, a semente ficará na consciência humana.
Muitas vezes vocês temem agir porque querem agir por si
mesmos. Vocês não podem pedir perdão a alguém buscando
um milagre ou uma grande ação para publicar na internet.
Lembrem-se de que devem ser puros de coração e de que a
única razão da existência desta campanha é semear o amor
na humanidade e, assim, dissipar o ódio do coração humano.
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Devem ter esse propósito claro. E nunca se esqueçam das
crianças do Oriente Médio, que aguardam suas ações e orações,
que geram méritos para a salvação dessas pequenas almas.
Por isso, vão sem temor; perdoem, reconciliem-se com o próximo, sirvam e amem, pela salvação de seus irmãos no mundo
inteiro.
Eu os amo e os conduzo à essência de um serviço verdadeiro.
São José Castíssimo, servidor de todas as almas

28

setembro Alivie o coração humano, libertando o seu coração de toda a

angústia que o separa de Deus.

Alivie o coração humano, que é o Coração de Deus, perdoando e curando as feridas que a ilusão do mundo causou em
seu peito.
Alivie o coração humano e, assim, toda a Criação, cumprindo
os princípios de Deus para você.
Cure os males do corpo com o bálsamo do espírito; viva no
espírito da paz.
Queridos companheiros, não temam a liberdade do espírito,
esta que encontram quando já não carregam o próprio peso
nem as cargas humanas que os impedem de caminhar.
Venho ao mundo como portador da liberdade celestial. Venho
trazer-lhes a chave de uma nova porta para que a cruzem e
saiam da velha existência, do velho homem.
Simples seria, para todos os seres humanos, encontrar Deus e
mergulhar na profundidade de Seu Sacratíssimo Coração, se
vencessem as barreiras do orgulho e do temor de perderem a
si mesmos.
84
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Estou aqui para fazê-los compreender uma realidade superior para que ingressem, em consciência, em uma vida maior,
verdadeira.
Peço-lhes que curem os rancores humanos como forma de
aprender como é simples deixar emergir o amor no próprio
coração; que compreendam que esse potencial de amor sempre
estará latente no coração de todos os seres. E, agora, esse amor
deve ser vertido não apenas sobre indivíduos, mas também
sobre toda a Criação.
Para aprender a amar o Todo, devem aprender a amar tudo
e, para isso, precisam deixar de lado o medo que os impede
de descobrir a grandeza do verdadeiro amor que habita em
todos vocês.
Quando se dispuserem a aprender e a se transformarem, Meu
Casto Coração os conduzirá, mostrará os caminhos e lhes indicará os passos a seguir.
Depois que derem certos passos, compreenderão a verdadeira
essência do Meu ensinamento e poderão vislumbrar para onde
Eu os estou conduzindo neste tempo.
Eu os acompanharei hoje e sempre.
São José Castíssimo, servo de Deus

29

setembro Para serem aqueles que abrem as portas do mundo para a

existência de uma Nova Humanidade* por meio da difusão
dos princípios divinos expressos nas palavras dos Mensageiros
de Deus*, vocês devem ser, primeiro, difusores da transformação, por meio da conversão dos velhos costumes humanos em
princípios celestiais e universais.
Como fazê-lo?
85
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Sendo aquilo que aspiram a encontrar no próximo, porque
a aspiração verdadeira da manifestação de uma Nova Huma
nidade* já existe no coração de todos os que estão despertos
nestes tempos, despertos para cumprir a Vontade de Deus.
É dessa forma que vocês podem buscar no próprio interior as
aspirações mais puras sobre como deveria ser o mundo e como
deveriam ser os seres, e transformar essa aspiração em vida, por
meio da vivência de tudo isso.
Não se apeguem ao que foram ou ao que são. Deixem-se desconhecer e, por mais que às vezes sintam que não são vocês que
agem, pensam e sentem, que o que são não é algo verdadeiro,
não importa. Parecerá difícil a princípio. Encontrarão muitos
personagens e perderão outros, mas, na busca permanente da
transformação, a alma se encarregará de conduzi-los ao que
são em verdade e que, às vezes, está tão distante daquilo que a
mente possa imaginar.
Meu Coração vem até aqui para ajudá-los, para guiá-los neste
caminho, que é longo, porém simples e poderá ser mais longo ou menos, a depender da coragem e da determinação de
cada um.
Quero que saibam que tudo o que fizerem, não importa o que
seja, deve ser feito em prol da humanidade. Nem mesmo as
transformações pessoais devem ser buscadas apenas para si,
porque correrão o risco de pensar que se perdem de si, mas
estarão se perdendo de Deus, na ilusão de que estão atentos ao
próprio processo evolutivo.
Saibam, companheiros, que a essência da humanidade está
em poder ser fraterna e simples em tudo e, assim, encontrar
o verdadeiro amor. Por isso, nunca caminhem por si mesmos,
nunca tenham projetos próprios, nunca tenham uma aspiração
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pessoal que não seja a de não aspirar a nada, para que se faça
como Deus desejou para todas as Suas criaturas.
Eu os amo e os abençoo na missão que o Senhor lhes encomendou.
Confiem no Poder de Deus em suas vidas, porque Ele triunfará diante de todas as impossibilidades dos seres humanos,
sempre e quando vocês se permitirem amar e se transformarem
por Ele.
Paz e compaixão a todos os que aspiram a chegar à meta.
São José Castíssimo

30

setembro No princípio da Criação, Deus manifestou os universos no

cosmos infinito, que era a representação viva de Sua Divina
Consciência.
Dentro do cosmos, Deus reproduziu em tudo os mesmos
princípios de criação e, de diferentes formas, representava Sua
Consciência Divina em tudo o que criava. Criou os universos
com os princípios de Sua Perfeição. Criou as galáxias, os planetas, os seres conscientes, que eram o resultado vivo da expressão
das essências provenientes de Seu Coração.
E no vasto cosmos, criado por Deus em sete dimensões que
coabitam e em harmonia se auxiliam mutuamente para alcançar um mesmo propósito evolutivo – voltar a ser uno com
Deus –, o Criador concebeu os seres humanos.
Separou espíritos antigos das demais criaturas, colocando-os
em corpos materiais, aos quais confiou o maior processo de
transformação e de redenção de Sua Criação.
Em um tempo paralelo, diferente do tempo e do espaço do
restante da Criação, Deus colocou o que de mais precioso have87
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ria se alcançasse o resultado desejado e se o potencial de Seu
Projeto se desenvolvesse naquelas consciências.
Nesse mundo, o Criador reuniu espíritos provenientes de
todo o cosmos; consciências com diferentes tipos de aprendizados e com registros ocultos, tanto positivos quanto negativos. De todas elas retirou sua memória cósmica para que
não soubessem quem eram e, assim, pudessem unir seus
conhecimentos e equilibrar umas às outras, para alcançar o
propósito esperado.
O Senhor enviou ao mundo, além de todos os espíritos que
mais precisavam de redenção, Consciências Divinas, unindo
assim dois opostos e representando neste pequeno planeta a
grande dualidade que existe neste universo. Entregou dessa
forma ao mundo duas possibilidades: viver um grande mal ou
viver um bem.
Nessa arriscada experiência divina, o Criador confiou à essência daquelas criaturas um princípio divino, a unidade, que,
ativado na essência do amor, permitiria às consciências vencer a
dualidade do universo e encontrar uma forma de elevar toda
a Sua Criação universal a um novo nível de aprendizado, um
aprendizado que se baseia na unidade com Deus por meio
do amor.
Quando lhes pedimos oração, é para vencer as forças que dentro e fora dos seres causam o mal; forças que só são vencidas
com um grande bem, que é o amor.
Quando lhes pedimos que se esqueçam de si, que sirvam ao
próximo e que reconheçam a realidade planetária, é para que,
descobrindo tal pequenez em suas consciências tridimensionais, consigam perceber que tudo o que vocês vivem é uma
ilusão e, saindo do que pensam ser, descubram o que verdadeiramente são.
88
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Quando falo de uma Nova Humanidade*, falo de espíritos
antigos do universo que, redimidos pela descoberta do amor e
da vivência da unidade, começam a viver segundo os princípios
deixados pelo Filho de Deus, que foi para todos o exemplo e
o caminho correto a seguir. A Nova Humanidade é essa conversão dos espíritos do universo.
A Nova Humanidade é o símbolo do potencial do Amor de
Deus em Suas criaturas; é a demonstração, para tudo o que
foi criado, de como é possível vencer um grande mal e dar um
salto, saindo da completa ignorância para a união consciente
com o Criador.
Hoje lhes digo coisas que a mente talvez não compreenda, mas
o coração saberá que são verdades que em algum momento a
humanidade deverá reconhecer.
Já está finalizando o tempo de experiência da humanidade, e
agora vocês devem começar a recordar os princípios da vida
superior e, com tudo o que já viveram neste mundo, começar
a descobrir quem são e o que devem curar neste tempo.
Cristo já deixou dentro de cada um a possibilidade de viver o
amor e a unidade com o próximo. Agora, vocês apenas necessi
tam despertar e ver que suas prioridades já não devem ser as
coisas que os mantêm bem e seguros neste mundo, mas que devem preparar o que acontecerá além desta Terra com o que
aprenderam aqui.
Peço-lhes que Me escutem com paz e apenas coloquem no
coração o que lhes disse, porque, da compreensão correta das
instruções dos Mensageiros Divinos*, dependerão os passos
que vocês darão no futuro.
Eu os amo e os abençoo.
São José Castíssimo
89
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“Deixo-lhes Minha paz e Meu exemplo
de perpétua doação, porque Meu Coração
Castíssimo hoje bebe de Fontes Celestiais.”
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1o

outubro O princípio de todo aprendizado neste mundo deve ser o

amor, a vivência do amor, da unidade e da fraternidade e, dentro desses três atributos encontrarão todas as demais virtudes
que compõem o Espírito Sacratíssimo de Deus.
Do universo, seus espíritos os observam permanentemente.
Alguns aprendem com o amor que se desenvolve naqueles de
vocês que cumprem a Vontade de Deus; outros aprendem com
o amor que recebem do próximo e outros aprendem observando os registros gerados pelos erros do passado e que se refletem
na matéria. Mas todos os que chegaram a este mundo algo
haverão de aprender.
Quando uma criança vai à escola, ela pode aprender muitas
coisas. Algumas aprendem tudo o que a escola tem para oferecer; outras apenas aprendem com a consciência grupal e muito pouco do que a escola lhes oferece; e outras não se abrem
para aprender nada, e inclusive, dificultando muito o aprendizado dos demais. Mas estas últimas crescerão e poderão,
com um olhar de mais maturidade, observar a oportunidade
que tiveram. A partir desse momento se dará sua aprendizagem e, por haverem participado dessa escola, algo levarão em
suas consciências.
Vocês estão na escola mais ampla e profunda de toda a Criação
de Deus. Aqui se sintetizam todos os ensinamentos do universo. Da postura de cada um diante dos Mestres e Guias dessa
escola resultará o desenvolvimento da humanidade.
Enquanto vocês têm a graça de ainda estar neste mundo, procurem sem demora aprender com ele tudo o que ainda não
puderam conhecer. Deem de si aos demais, doem-se o máximo
que puderem, não somente aos pobres, mas a todos e a tudo.
Busquem desvendar o poder do amor e peçam a Deus que con
duza os seus passos, pois Ele os escutará.
93
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Eu os abençoo e lhes agradeço por Me abrirem as portas desta grande escola do coração, para ensinar-lhes a essência do
Projeto de Deus para a humanidade.
São José Castíssimo

2

outubro Para que consigam transitar em um período de caos planetário

e ser uma fonte de paz para os seres, e não colaboradores da
grande rede de dissociação do planeta, vocês devem começar a
fortalecer o espírito com o conhecimento de uma vida superior
e com a vivência e a experiência própria de que essa vida superior existe e as dimensões materiais de consciência são apenas
um reflexo de tudo o que se manifesta no universo.
A diferença entre um grupo consciente da realidade planetária
e outros grupos orantes que existem pelo mundo, sustentados
apenas no invisível de sua fé, são as ferramentas que cada um
terá no final dos tempos, quando poderão colaborar com a
humanidade, no momento em que as verdades que sempre
estiveram ocultas começarem a emergir.
Por muito tempo, Nosso Espírito Divino foi sumamente silencioso e entregou à humanidade pequenos impulsos e sinais que
demonstravam Nossa Divindade, mas não revelavam aos olhos
humanos o que existe entre a matéria e o Espírito de Deus, que
é a vida manifestada nas diferentes dimensões existentes entre
a 3a e a 12a dimensão.

Hoje Nossa voz começa a entregar novos sinais e a desvendar
novos segredos para toda a humanidade, porque, nestes tempos, o adversário de Deus tentará confundir muitos espíritos
que estão buscando a verdadeira luz e, assim, muitos seres terão
visões que não são verdadeiras ou receberão instruções que mais
confundem do que esclarecem o coração. É por essa razão que
94
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começamos a revelar o que a humanidade deverá reconhecer
para dar o seu salto evolutivo.
Quero que saibam que uma instrução que provém de Deus é
aquela que os conduz ao espírito da humildade e da fé; é aquela
que traz, em seu interior, a pureza que o coração pode sentir ao
tomar contato com ela.
Por isso lhes peço que não escutem tudo quanto disserem no
mundo, tanto fora como dentro de vocês; não se deixem perder
pelas confusões ou pela própria necessidade de cumprir determinadas funções dentro do Plano de Deus, porque para cada
um o Criador tem uma ideia perfeita e um plano único. Além
disso, muitos dos que estão no mundo querendo ser alguma
coisa vieram para aprender a ser nada.
Tenham confiança de que os Mensageiros de Deus* lhes dirão
tudo o que vocês necessitam escutar e sigam com atenção Nos
sas palavras.
Se vocês pudessem viver ao menos uma mensagem das milhares
que transmitimos nos últimos anos, já estariam muito mais
próximos da existência da Nova Humanidade* e já poderiam,
inclusive, saber quem são ou, pelo menos, o que não são e, assim,
ser guiados pelo espírito da Divina Humildade de Deus.
Para que Meu Coração siga revelando-lhes os segredos celestiais e desperte do sonho muitas consciências, necessito de que
sejam consequentes com tudo o que lhes está sendo entregue.
Eu os amo e espero poder conduzi-los cada vez mais profundamente no cumprimento dos Planos de Deus.
São José Castíssimo
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3

outubro Nestes tempos do planeta, vocês devem estar muito vigilantes

consigo mesmos, com tudo o que pensam e sentem e para onde
vocês permitem que os leve a imaginação, porque as pequenas
permissões que derem a si mesmos e as pequenas brechas que
permitirem que se abram em suas fortalezas espirituais se tornarão o motivo da ruptura de uma construção edificada com
muito esforço e árduo trabalho interior.
Muito lhes custará construir uma fortaleza interior, alcançar a consolidação de uma virtude ou conseguir transformar
um aspecto arraigado do ser, porque as forças planetárias já
alcançaram certo reinado dentro das células humanas, dentro
do código genético da maioria dos seres. Então, todas as suas
tendências os levarão a sucumbir à vida comum e às energias
capitais*. Por isso, um leve pensamento ou uma aparente inocente imaginação poderão levá-los a se perder nos labirintos
sem fim das energias mundanas destes tempos.

É por essa razão, Meus amados, que devem estar muito vigilantes consigo mesmos. Deem prioridade à vida de oração, que
pouco a pouco os fortalecerá e permitirá que ingressem novos
códigos em suas células, códigos que os deixarão mais fortalecidos diante de determinadas influências do caos e do mal.
Enquanto não conhecem a si mesmos e não desenvolvem as
próprias potencialidades espirituais, a oração será o maior instrumento de amadurecimento e expansão do espírito. Por isso,
orem e não permitam que a mente divague nem que viva, nos
planos mentais e astrais* de consciência, aquelas coisas que
vocês já se propuseram a não viver.
Orem, orem muito, porque necessitarão estar cada vez mais
firmes nos tempos que chegarão.
Eu os amo e os conduzo com pequenas chaves, porém muito
valiosas, quando usadas com o coração.
São José Castíssimo
96
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4

outubro Antes que a vida se manifestasse neste mundo, ela já se desen-

volvia em muitos outros, neste e em outros universos. Era a vida
que expressava a Consciência de Deus em criaturas que evoluíam para alcançar um dia o propósito de retornar à semelhança perfeita com o Criador. Mas, como podem compreender, as
criaturas no universo também estão aprendendo e cometeram
muitos erros nas escolas pelas quais passaram para alcançar o
seu objetivo, sobretudo, na grande escola da vida.
O mundo no qual hoje vivem é um reflexo do que já existe
no universo há éons, uma existência que não se mede com o
tempo deste mundo.
Vocês poderão se perguntar por que desconhecem essa vida
ou por que a sentem tão distante da realidade em que vivem, e
Eu venho para explicar-lhes que, no princípio, a ideia de Deus
era que vocês não se recordassem dela, a não ser com a essência
do coração.
Aqueles seres humanos que começassem a ingressar no recinto
do próprio coração e se abrissem para a unidade com Deus,
pouco a pouco se recordariam da existência do universo e do
grande Plano do Criador.
Por que não se recordaram antes? Porque, até então, não teriam
desenvolvido no coração o grau suficiente de amor nem a capacidade de perdoar, necessários para curar tudo o que viveram
no universo.
Agora, mais de dois mil anos depois de que o mundo viveu o
ápice da manifestação do amor, por meio de Cristo, de Sua
Família, de Seus apóstolos e discípulos, a humanidade foi desenvolvendo silenciosamente o potencial de amar e, então, chegou o momento correto de começar a despertar.
Sei que muitos sentem que não podem perdoar sequer as coisas
do mundo e que tampouco vivem o amor verdadeiro em seu
97
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interior, mas Eu lhes digo que esse amor já está na consciência
humana, disponível para todos que o buscarem. Dentro de
vocês, esse amor é uma semente já germinada que encontrará
solo fértil por tudo o que vocês receberam nos últimos tempos
e que poderão colocar em prática nos tempos que virão.
Cristo sabia da existência da vida além deste mundo, reconhecia Sua Missão e o Plano de Seu Pai, porque era pleno o Amor
de Seu Coração e a unidade com Deus era o Seu estado natural de
consciência.
Se querem experimentar por si mesmos que o que lhes falo não
é uma grande fantasia, então abram o coração para aprender
a amar e verão desaparecer os limites da mente e as fronteiras
que separam este mundo da infinita Criação de Deus, que há
tanto tempo os aguarda.
Como sementes de luz em suas consciências, Eu lhes revelarei,
aos poucos, as verdades de Deus e se vocês se abrirem para amar,
poderão compreender e viver o que lhes digo.
Eu os amo e os conduzo ao Novo Homem*, que em verdade
é o Homem Original, este que sempre deveria ter existido
no mundo.
São José Castíssimo

5

outubro Quando os céus se abrem para a humanidade a cada novo dia,

uma esperança se acende no interior das criaturas.
Sempre que vocês oram com o coração e ativam o potencial de
amor que se esconde em seu interior – em meio a todo o sofrimento que a maior parte da humanidade causa ao Coração de
Deus – o Senhor recebe uma alegria, um doce alívio para a Sua
98
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eterna dor, porque a própria humanidade começa a equilibrar
o peso gerado pelo caos do mundo.
Se soubessem quão importante é para a manifestação dos Planos
de Deus que vocês orassem todos os meses na Maratona da
Divina Misericórdia*, contariam os dias e os segundos de cada
dia para chegar até este sagrado momento.
A Maratona da Divina Misericórdia é o verdadeiro ato de
redenção e de conversão para todos os que oram de coração.
Quando vocês clamam por Misericórdia, estão despertando
suas células e átomos à vivência do amor; estão ensinando à
própria consciência que o mais importante neste momento
é transcender os próprios limites, por amor àqueles de seus
irmãos que sofrem e que não têm a possibilidade de clamar a
Deus, a não ser no silêncio de seu dolorido coração.
Quando orarem e cantarem, lembrem-se de elevar o verbo com
devoção por aqueles que têm a fé sufocada pelo terror do mundo. Cantem em unidade uns com os outros e todos com Deus
e com Cristo, porque, ao fazerem isso, vocês criam uma fortaleza inquebrantável nas próprias consciências e depositam esse
código na consciência humana. É dessa forma que aqueles de
seus irmãos que hoje estão muito distantes e não conhecem
nada mais do que a solidão e o desespero poderão vislumbrar
– ainda que seja no espírito – a esperança de um dia viverem a
fraternidade, a unidade e o amor.
Façam de suas vidas verdadeiras Maratonas da Divina Mise
ricórdia, nas quais cada oração pronunciada abre um manancial infinito de Misericórdia para a salvação das almas. Vivam
todos os dias essa manifestação da unidade e da fraternidade
que floresce nos corações ao se unirem por um único propósito: aliviar o planeta e trazer um pouco de paz para o mundo.
99
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Assim como vocês se sentem nas Maratonas da Divina Mise
ricórdia, assim quisera Eu vê-los todos os dias. Dessa forma,
compreenderiam e viveriam amplamente o Plano Sagrado
de Deus.
Eu os amo e lhes agradeço por orarem com o Meu Filho Jesus
pelo planeta.
Os Sagrados Corações* estão atentos a cada palavra que vocês
pronunciam nestes dias.
São José Castíssimo

6

outubro 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 próprio crescimento material porque, se conhecessem a verdadeira essência do Amor, saberiam que não há maior riqueza do
que as virtudes que se consolidam nos corações dos que abandonam a si mesmos. Saberiam também que não há maior reino
100
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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 emergirão das consciências e as forças caóticas estimularão o seu
crescimento nos seres. Se vocês têm um coração puro e fortalecido 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 receberam 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 humanos 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 condução 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.
101
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Pelo poder a Mim concedido por Meu Filho, impulsiono-os
ao surgimento de uma Nova Raça*.
São José Castíssimo

7

outubro Ao longo da história da humanidade, poucos foram os cora-

ções que se abriram para descobrir a verdade da vida superior,
porque a humildade sempre foi um atributo muito raramente
encontrado no coração humano.
Foi assim que muitos preferiram acreditar que não existia
nada além da própria existência, e até mesmo Deus era um mito
para esses corações, tamanha era sua ignorância, seu orgulho e
sua arrogância. Muitas vezes, os poucos que puderam encontrar um raio de luz deste grande Sol, que é Deus, caíram no
orgulho e na ignorância de se acreditarem sabedores de todas
as verdades. Tão grande foi o orgulho desses seres, que se separaram de Deus, acreditando que viviam plenamente dentro de
Seu Coração.
É por este motivo que hoje os Mensageiros Divinos* vêm falar
aos humildes, aos mansos e aos simples. É por este motivo que
nos aproximamos de vocês, falando-lhes como se falássemos a
pequenas crianças, porque assim vocês deveriam ser para estar
diante do Ensinamento que traríamos no final dos tempos.
Os arrogantes acreditaram que já sabiam tudo o que lhes dizíamos e não perceberam que poderiam saber o caminho, mas
que, chegando às portas do Céu, não teriam as chaves para
abri-las, porque a humildade é a chave mestra que une os corações a Deus.
Compreendam que sem a humildade vocês jamais poderão
seguir os Planos de Deus, porque apenas um coração humilde
102
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pode seguir indicações que ele não compreende, não aceita e
que, às vezes, vão contra tudo em que sempre acreditou.
Agora que muitos já foram fiéis às indicações celestiais, poderão
começar a compreender algumas verdades e o quebra-cabeça
irá se montando diante dos seus olhos, para que fortaleçam,
assim, a confiança em Deus. Provas maiores de fé chegarão a
suas vidas, e os pequenos testes que vocês experimentaram até
hoje os prepararão para os dias que virão.
Jamais se esqueçam de que vocês devem ser como crianças, que
não podem perder jamais o espírito da humildade, pois, assim,
poderemos revelar-lhes grandes mistérios desta Criação Divina.
Eu os amo e os abençoo sempre.
São José Castíssimo

8

outubro Queridos companheiros,

Quisera recordar-lhes que o mundo ainda agoniza e padece
pelas ações da humanidade; mas não lhes digo isso para martirizar suas consciências e fazê-las sofrer um mal que não conhecem. Digo-lhes estas coisas porque, com tudo o que recebem
diariamente, devem ser um pouco mais consequentes em suas
ações, aspirações, seus pensamentos e sentimentos.
Muitos se esquecem, frequentemente, do que acontece no mundo e deixam que a consciência se perca nas distrações do dia a
dia e nos pequenos problemas internos, que se tornam grandes,
tamanha é a atenção que colocam neles.
Os seres, em sua maioria, não reconhecem verdadeiramente que
estamos em tempos apocalípticos. Até os que se consideram
mais conscientes necessitarão de um grande impacto na cons103
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ciência para saber que, em verdade, chegou o final dos tempos
para a atual humanidade.
Deus espera que aqueles que creem em Seus Mensageiros* e que
seguem Suas instruções estejam mais vigilantes do que nunca
e busquem, acima de todas as coisas, manifestar em si mesmos
o Propósito de Deus, no qual confiam.
Eu sempre lhes disse que necessitam ser valentes, mas muitos
tomam essas palavras com um entusiasmo meramente emocional e creem que serão valentes quando estiverem diante do
caos que se alastra pelo mundo com violência. Mas o que venho
mostrar-lhes é que esse mesmo caos habita dentro das criaturas do mundo nas devidas proporções e deve ser purificado e
elevado pela transformação da consciência.
Pouco valerá que Meu Casto Coração desça todos os dias ao
mundo e deposite nos seres uma parte dos códigos que alcancei como José de Nazaré, se seus corações não fizerem nada ou
quase nada para desenvolver esses códigos dentro de si.
Não quero desestimulá-los ou desmerecer os seus esforços, mas
devem reconhecer que muito grande é a distração de vocês e
que ainda se permitem, muitas vezes, viver os velhos padrões
humanos, mesmo com todo o conhecimento que têm da atual
situação planetária.
Hoje Meu Coração paterno fala aos que aspiram a viver a transformação e aos que não se sentirão feridos com o que digo, mas
sim impulsionados ao amadurecimento, porque venho neste
tempo definitivo para entregar o melhor que há em Deus para
aqueles que seguirão adiante.
Não terão trinta anos mais1 para seguir com uma mudança
lenta e precária, pois o que constroem dentro de vocês, hoje, é o
1.  Palavras dirigidas principalmente àqueles que representam as Comunidades-Luz,
mencionando os quase 30 anos de fundação da Comunidade-Luz Figueira.
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que resultará nos anos que chegarão e é o que ditará os passos
que darão como consciências no futuro do planeta.
Eu lhes asseguro que nada ficará como está e que, com os que
aceitarem seguir adiante, o Plano de Deus se cumprirá.
Eu os amo e os alerto. Eu os guio e os protejo sempre, sobretudo de si mesmos.
Seu amado pai e instrutor,
São José Castíssimo

9

outubro Com o coração humano de homem simples e sem grandes

aprendizados intelectuais, aprendi a confiar naquilo que não se
vê com os olhos do corpo, apenas com os do coração.

Como José de Nazaré, vivi o maior milagre da vida — a concepção e o nascimento de Meu Filho Jesus — que assumi como
Meu, sabendo que era, em verdade, o Filho de Deus.
Não houve maior prova de confiança e de fé em Deus, senão esta
que José e Maria viveram ao saber que o filho que tinham nos
braços, naquele presépio em Belém, era o Filho do Deus Vivo,
o Messias tão esperado por todas as gerações que antecederam
a Nossa. Era como viver constantemente dentro de um sonho e
não saber qual era a realidade: se era o que vivíamos com o Deus
Menino – na confiança de que Deus, em Sua humildade, se fez
criança entre Nós e Nos permitiu cuidar d’Ele e protegê-Lo –
ou se era o que viviam todos os que estavam ao Nosso redor, a
maioria que jamais poderia conceber a verdade de que aquele
pequeno Menino era, na realidade, um grande Rei.
Todos os dias, ao olhar o pequeno Jesus, Me perguntava: como
pode Deus, que nos protege e nos guarda, entregar-Se assim
nos braços dos homens e confiar no seu cuidado e na paternidade humana?
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Foi assim que Meu Coração se abriu para descobrir que havia
algo no coração humano que apenas Deus conhecia, para que
Ele, que era o grande Pai da Criação, Se entregasse como filho
à paternidade dos homens.
Apenas a humildade de Meu Coração foi o que abriu as portas
para que Eu compreendesse que Deus estava mostrando a nossa
semelhança com Ele. Ele vinha ao mundo como Filho, para
que pudéssemos descobrir dentro de nós o Pai, Ele mesmo, o
Deus Altíssimo.
Digo-lhes estas coisas porque seus corações humanos também
estão diante de muitos mistérios e estarão diante de verdades
ainda maiores, que farão despertar em vocês a fé ou a incredulidade, conforme se colocarem diante do aprendizado que Deus
lhes traz com Sua Perfeição.
Se forem humildes, vocês poderão compreender a humildade
de Deus, que de muitas formas Se entrega a Seus filhos, para
que eles descubram o que são em verdade e, assim, despertem
para a semelhança com Seu Coração Sacratíssimo e Grandioso.
Deixo-lhes, hoje, esta reflexão e estes códigos de luz de Minha
vida junto a Cristo Jesus, que agora reina em todo o universo.
Eu os amo hoje e sempre.
São José Castíssimo

10

outubro

Irmã Lucía de Jesús: Quando estávamos terminando o devocionário de São José*, vi que os portais começaram a se abrir,
mas desta vez não via o Céu, e sim um lugar da Terra. São
José Se aproximou; vi que atrás d’Ele estava acontecendo
uma guerra, e Ele tentava ajudar esse lugar de onde vinha.
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Por um tempo, São José ficou em silêncio, com um olhar
puro, mas um pouco triste. Em seguida, Ele começou a fazer a
seguinte oração, que pediu que anotássemos, e nos entregou
a mensagem diária, falando muito pausadamente. Apesar
de Suas palavras simples, sentimos que fazia um apelo ao
mundo pela Paz.
Oração e petição ao Deus Altíssimo
pela Paz mundial e pela Redenção
Senhor e Deus Altíssimo,
pleno de Misericórdia e Piedade,
sob a intercessão de São José,
Teu humilde servo, rogamos a Ti.
Acaba com os conflitos, as desavenças,
as guerras e as maldições.
Perdoa os pecados dos homens
e leva-os à Tua santa Luz.
Acalma o sofrimento dos aflitos,
a solidão dos abandonados
e a dor dos enfermos.
Aplaca a ira dos ignorantes
e a astúcia dos que não creem em Ti.
Estabelece Tua Paz no mundo.
Estabelece Tua Divina Misericórdia.
Redime e consagra Tua amada humanidade
e Teus sagrados Reinos da Natureza.
Faz este planeta semelhante ao Teu Reino de Paz.
Amém.
107
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O que mais quero, hoje, é que sejam pacificadores em suas
vidas. O que o Senhor necessita dos corações humanos, neste
dia, é que vivam a paz e semeiem a paz no mundo.
Meus amados, o planeta não está mais suportando os conflitos
do mundo; por isso, equilibrem esse mal com suas ações de paz.
Não se permitam entrar em conflito com o próximo, consigo
mesmos ou com Deus e Seus Planos. Busquem a essência da paz.
Façam isso pelo mundo no qual vivem, pois ele está agonizando.
Paz, paz, paz para este planeta.
Deixo-lhes Meu espírito de paz e Meu mais sincero pedido de
que despertem à eterna paz do coração.
Seu amado pai e pacificador de Cristo,
São José Castíssimo

11

outubro Meus queridos companheiros em Cristo,

Enquanto a humanidade se preocupa com o crescimento
material e com o acúmulo de bens e de riquezas que perecerão
rapidamente diante da imperiosa Luz do Redentor, Eu lhes
convido a preparar o retorno de Cristo ao mundo.
O Senhor virá quando os corações do mundo tiverem aprendido a valorizar a verdadeira riqueza e os verdadeiros bens,
que são aqueles que vocês ganham quando perdem os bens do
mundo e quando perdem a si mesmos, entregando-se a Cristo.
O Senhor virá quando a humanidade compreender que o único
caminho seguro é o que leva a Cristo. Este momento não está
distante de suas vidas, porque os próprios acontecimentos do
mundo farão ruir todas as estruturas que trazem o conforto e
a segurança dos seres na vida material.
108
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O Senhor virá quando as consciências, enfim, compreenderem
mais amplamente Sua primeira vinda ao mundo. Elas descobrirão isso ao verem o exemplo daqueles que seguiram os Seus
passos e que, confiados em Sua Presença Espiritual, não titubearam com os tremores do mundo nem deixaram ruir suas
fortalezas interiores, mesmo com todos os ataques do inimigo.
Ao contrário, os companheiros de Cristo ajudarão a construir
a fortaleza no interior do próximo, mesmo em meio a grandes
tempestades, porque maior do que o vento e a chuva será o
poder do amor infundido neles por Cristo.
O Senhor virá, enfim, quando a humanidade começar a conhecer a sua verdadeira história, a origem deste mundo e de tudo
quanto já aconteceu aqui, desde que os primeiros seres humanos começaram a se desenvolver. Nesse momento, a humanidade buscará em Cristo a resposta para todos os questionamentos
que a alma fará, para que a mente desperte e encontre n’Ele a
confirmação de tudo. Porque o Senhor virá em Glória e, apenas por vê-Lo entre as nuvens, os incrédulos se arrependerão,
os ignorantes compreenderão, e os falsos temerão ver-se diante
de suas próprias mentiras; mas todos sentirão o Poder do Rei
e Seu majestoso Perdão.
Ele retornará para que, em Sua Presença, a humanidade, enfim, compreenda o Plano de Deus e, ainda que muitos não
consigam cumpri-lo, siga seu destino na evolução do universo com reverência à grandeza do Pensamento Divino e
confiante na Vontade de Deus. Caminharão do ponto em
que se encontrarem, para que, um dia, possam ser conforme
Deus pensou.
O retorno de Cristo não é uma fantasia, é uma Verdade Supre
ma. Os que acreditarem em Sua vinda e perseverarem, ainda
que contra o mundo e as próprias dúvidas da mente, suspirarão
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aliviados quando virem abrir-se o Céu e, de joelhos, agradecerão a Deus por verem cumprir-se Sua profecia.
Bem-aventurados os que acreditam no retorno de Cristo, porque eles caminharão atrás do Senhor, seguindo cada um de
Seus passos.
Eu os amo e deixo-lhes Minha paz.
São José Castíssimo

12

outubro

Bem-aventurados os que guardarem em si o Reino de Deus
e fizerem da própria consciência o tabernáculo para as no
vas sementes da sagrada humanidade.
Meus queridos,
Mais uma vez lhes peço que, na unidade da consciência humana, ofereçam seus esforços e sacrifícios, suas conquistas e transformações a todo o planeta.
Hoje sua Mãe, Maria, toca o solo de uma nação muito dolorida
e ferida pela ânsia do poder humano. Nos planos do espírito, a
Colômbia ainda padece os erros cometidos no passado e muitas
almas vivem sem paz pelas consequências de todo o mal que
os primeiros colonizadores causaram aos povos originários.
Esta, Meus amados, é a realidade da grande maioria das nações
do mundo, que, pela falta de luz e de perdão, seguem padecendo
as ações maléficas que submetem as almas durante séculos,
sem que elas possam compreender o que vivem. Por isso é tão
importante que os Mensageiros Divinos* possam chegar ao
maior número possível de nações, sobretudo da América, que
necessita ser liberada do passado para que viva o novo futuro.
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Hoje lhes digo isso porque, como companheiros e servos de
Deus neste mundo, vocês devem conhecer essas realidades
e saber que não só o Oriente Médio padece pela astúcia do
adversário, mas muitas outras nações vivem situações de deplorável escuridão, sem que os olhos humanos percebam a gravidade da situação em que se encontram as almas.
Saibam que o mundo sofre muito mais do que de crises sociais.
Vocês estão transitando por uma crise espiritual definitiva, na
qual têm toda a ajuda de Deus para que a Luz se estabeleça
no mundo e o terror do caos seja vencido. Devem apenas ser
mais conscientes e saber que o mais importante, hoje, é orar
e trabalhar para que o Plano de Deus se manifeste. Trabalhar
para isso, Meus queridos, é transformar-se constantemente,
deixando o velho homem para descobrir o verdadeiro arquétipo humano e, assim, ser o que Deus espera de Sua Criação
neste mundo.
Eu os amo e os conscientizo da realidade planetária para que
sirvam mais e melhor todos os dias de suas vidas.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

13

outubro Meus amados companheiros e buscadores da verdade celestial,

Hoje Meu Casto Coração apenas vem para lhes pedir que
sigam se aprofundando no caminho da oração e da entrega.
Peço-lhes que não se esqueçam da campanha1 para a qual Eu os
convidei há um tempo e lembrem-se da sagrada missão2 que os
missionários* de Maria deverão levar adiante, tão logo possível.
1.  Campanha Semeando o Amor na Humanidade, pedida por São José na mensagem de
23 de setembro de 2015.
2.  Missão à Turquia e à Hungria. Vide mensagem do dia 25 de setembro de 2015.
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Saibam que o adversário de Deus tudo fará para que os missionários não possam chegar ao destino marcado pelo Senhor;
por isso, desde já, como soldados orantes de Deus, que vivem
para cumprir Seus Planos, coloquem em suas orações e em seus
corações esta sagrada missão, para que assim se abram os caminhos e se dissolvam os obstáculos impostos pelo mal.
Para os Sagrados Corações*, esta missão é de vital importância,
assim como a campanha para semear o Amor na humanidade,
porque, se vocês cumprirem esses dois propósitos, a humanidade estará enviando um sinal para o Céu de que almeja ardentemente que a Luz desça ao mundo e que o mal seja dissipado.
Hoje lhes digo que, para ser dissipado todo o mal que a humanidade causa ao planeta, a Deus e aos próprios semelhantes,
não basta querer; devem orar, agir e fazer muitos esforços e
sacrifícios. Vocês sabem que o maior sacrifício do ser humano
não é o martírio do corpo, mas, sim, a vivência da humildade.
É por esse motivo que os envio para que peçam perdão e vivam
a reconciliação em prol do cumprimento de um Plano Superior
porque, assim, vocês vencerão o que o homem sempre alimentou: o orgulho e a vaidade.
Todos os conflitos do mundo têm como base o orgulho arraigado no coração humano; por isso, para se estabelecer a paz,
sejam humildes de coração.
Eu os amo porque sei da grandeza de seus corações quando
expressam a verdade que está latente no próprio interior.
São José Castíssimo
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14

outubro Ao longo da história da humanidade, assim como da história

do universo, cada ato, sentimento, pensamento e intenção dos
seres fica plasmado na consciência planetária*.
Quando um ser age de forma correta e vive um aprendizado
importante que deve ser experienciado por todos e que levaria a raça* a dar um grande salto evolutivo, essa experiência é
distribuída como código de luz para todos os seres humanos
e, dessa forma, todos recebem uma oportunidade de evoluir e
aprender.
Quando os homens agem incorretamente e se unem às ações do
caos e do mal, essas experiências também ficam plasmadas na
consciência humana e nas consciências das nações, impedindo
que as almas vivam segundo o Plano de Deus. Enquanto não
são liberadas dessas situações por meio do perdão e da compreensão do que viveram, elas podem passar séculos rememorando o mesmo sofrimento.
Tampouco os carrascos, aqueles que cometeram o erro, recebem uma oportunidade de se redimirem diante de Deus e
equilibrar o passado, porque, para isso, a própria humanidade
deve gerar códigos de amor que sejam mais potentes do que
qualquer escuridão.
Quando os Mensageiros Divinos* chegam às diferentes nações,
não vêm apenas trazer a paz e o despertar aos que ali habitam,
mas também liberar e perdoar, com o poder de Seu Amor,
todo o passado que impede que o Reino de Deus desça naqueles lugares.
Por isso, vocês devem ser mais conscientes da tarefa invisível
de Deus por intermédio de Seus Mensageiros e ser também
partícipes da liberação que levam adiante a cada peregrinação*.
113
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Para isso, estejam inteiros durante suas orações: devotos, verdadeiros, unidos a Deus com o verbo, com o espírito e com o coração. Sintam-se parte da consciência humana enquanto oram
e, assim como o corpo humano une suas energias para curar
alguma ferida, unam-se como consciência humana para depositar a Luz de Deus em todos os espaços do mundo.
Vocês sabem que a humanidade errou muito ao longo dos séculos e segue distanciando-se de Deus; por isso, agora chegou o
momento de gerar o correto equilíbrio, até que a balança lhes
permita viver uma vida superior neste sagrado mundo que
deve viver a Redenção.
Eu os amo e lhes agradeço por serem mais conscientes da
Vontade de Deus.
São José Castíssimo

15

outubro Na presença de Minha santa filha, Teresa de Jesus, alegro-Me

ao vê-los liberando o mundo pelo poder da devoção e da alegria
de servir a Deus.

Este é o espírito de uma verdadeira vida de consagração e é o
que Teresa de Jesus sempre ensinou ao mundo por meio de seu
exemplo: que a alegria nunca deve faltar no coração daqueles
que se entregam a Deus.
A alegria deve estar como essência em tudo o que fazem: a
alegria do silêncio, a alegria da transformação, a alegria do
sacrifício, a alegria da correção, a alegria de orar, a alegria de
servir, a alegria de ser parte viva do Plano de Deus.
Se esta alegria estivesse viva no coração de todos os servidores,
seria como o fogo que mantém aceso o amor no coração de
todos os seres e transforma toda rigidez e toda dificuldade em
simplicidade e leveza.
114
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Hoje, ao lado de Minha filha Teresa, a quem nunca faltei e que
nunca faltou a Mim, venho para trazer-lhes um impulso para a
consagração da vida e para que façam do dia a dia de seus seres
a eterna alegria de caminhar para Deus.
Quando o Propósito Divino está claro, tanto na consciência
quanto no coração, a alma jamais perde a alegria porque, mesmo diante dos cenários atuais do mundo, ela conhece a verdade
para a qual caminha e está sempre buscando elevar a dor e a
tristeza por meio da alegria.
Queridos companheiros, tanto Teresa quanto Meu humilde
Coração estiveram sobre a Terra e conhecem as dificuldades de
se alcançar uma verdadeira entrega, mas Nós dois alcançamos
em vida duas virtudes, com que pudemos cumprir o Plano de
Deus para Nós e as quais seguimos vivendo para que sejamos
eternos servos do Senhor. Estas virtudes são a perseverança e
a alegria.
Sejam incansáveis diante dos obstáculos que o mundo lhes
coloca e que o próprio interior faz emergir e tornem a vida leve
e simples por meio da alegria.
Assim sendo, poderão ser uma fonte da presença de Deus no
mundo e, num tempo no qual a desesperança é o comum viver
dos corações, vocês poderão ser um alento e um bálsamo de
amor para os que sofrem.
Eu os amo e, junto a Teresa de Jesus, quero mostrar-lhes a simplicidade da vida consagrada ao Plano de Deus, quando o coração é incansável e alegre de verdade.
Deixamos Nossas bênçãos sobre o mundo inteiro, e que Nossa
alegria traga leveza aos corações aflitos.
Seu pai e companheiro, São José, em presença de Santa Teresa
de Jesus
115
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16

outubro Quando estive sobre a Terra como José de Nazaré, muitos Me

buscavam procurando um conselho sobre como se unir a Deus.
Meu Casto Coração estava descobrindo, em Jesus Menino, que
Deus estava dentro de todos os seres. Mas em uma época na
qual não se pensava em um Deus Vivo, senão nas Escrituras,
muito difícil seria conceber a existência de Deus dentro de
cada ser.
Hoje, já existem conhecimentos e experiências suficientes, como humanidade, para que vocês compreendam as coisas do
Céu e como elas se expressam no mundo. Desta forma, descobrirão no mundo o potencial que ele tem de viver segundo
a vida celestial.
Assim como Deus está vivo em cada ser e poucos podem vê-Lo,
o Seu Reino vive na ideia original da criação da Terra. Desta
forma, tanto o Deus Vivo deve surgir nos seres como o Seu
Reino deve manifestar-se no mundo.
Para encontrarem o Senhor dentro dos seus próprios corações e se reconhecerem semelhantes a Deus, vocês haverão de
desconhecer-se como indivíduos imperfeitos e meramente
humanos do ponto de vista da Terra.
Para que o Reino de Deus seja uma realidade no mundo, tudo
o que não está conforme a esse Reino deve deixar de existir. E
não será Deus quem fará desaparecer todas as coisas e, assim,
resolver todos os problemas planetários; vocês, Meus amados, é que devem fazer desaparecer, primeiro das suas próprias
consciências, todos os conceitos, os princípios, as ideias e as
intenções que constroem todas aquelas coisas que os separam
de Deus como humanidade.
Por exemplo: por mais que não sejam governantes nem tenham
a potestade de começar ou acabar com uma guerra, para abolir
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as guerras do mundo vocês devem aplacar, na própria consciência, a ira, a competição, a avareza, a cobiça… E, dessa forma,
devem agir com tudo, porque é aos poucos que o Reino de
Deus descerá ao mundo, mas, para isso, a harmonia com a qual
esse Reino se instalará dependerá do preparo da consciência
humana para recebê-lo.
Muitos temem a tão citada transição planetária*, mas poucos
estão reconhecendo que o curso dessa transição será o resultado
do que cada um puder fazer para transformar em si a consciência humana e, em decorrência, a consciência planetária*.
Meditem no que lhes digo e no que lhes disse nos dias anteri
ores. Vocês encontrarão em Minhas palavras as chaves para
alcançar a redenção de uma forma pacífica e harmoniosa.
Deixo-lhes Meu amor e Meu conselho paterno, assim como
em outros tempos.
São José Castíssimo

17

outubro Se vocês não compreendem algo que digo, entrem no recinto

do próprio coração e busquem ali transcender as imperfeições,
as ideias sobre si mesmos, os conceitos já construídos acerca da
própria personalidade ou mesmo o que acreditam ser, em alma
e espírito, porque o coração desconhece completamente o Plano
de Deus. Mesmo aqueles que são considerados sábios vivem,
no mesmo tempo e espaço de ilusão, separados da Verdade
Suprema. Assim, por mais que possam vislumbrar algo sobre
a vida superior, jamais poderão sabê-la completamente, a não
ser quando o tempo de Deus começar a ser um com o tempo
deste mundo, e a ilusão de estar só em um cosmos infinito
desaparecer da consciência humana.
Por não saberem nada sobre o Plano de Deus, tampouco sabem sobre si mesmos, porque vocês são parte de uma Criação
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Suprema, que, como um todo, é um grande mistério para a
humanidade. Mas chegará o momento em que os mistérios
deverão ser desvelados, porque o Plano de Deus deverá ser
vivido por Suas criaturas.
Ao contrário do que muitos pensam, os Mensageiros Divinos*
são enviados ao mundo mais para que vocês possam viver
o Plano de Deus, e não tanto para que possam conhecê-lo. É
por isso que, ao longo dos séculos, apenas entregamos à humanidade palavras que a conduzissem ao encontro de um novo princípio de vida por meio do amor, da fé e da caridade.
Estes princípios, por si sós, levariam a humanidade a viver
segundo o que Deus pensou para os homens. E depois de terem
vivido e experimentado o Plano de Deus, então vocês começariam a poder conhecê-lo e a compreender melhor o motivo de
viverem todas essas coisas e porque não poderiam continuar
vivendo a comum vida humana de superfície.
Como os tempos se aceleram e o Reino de Deus se aproxima do mundo, para torná-lo sagrado e retirá-lo da ilusão, os
Mensageiros Divinos* dão Seu último grande impulso à consciência humana, tentando fazê-la viver os princípios divinos e,
ao mesmo tempo, compreender o que lhe é possível, dentro de
sua limitação, sobre a vida universal, o Plano do Criador e para
onde Ele os está conduzindo a partir deste novo ciclo.
É por isso que lhes peço que, antes de escutar as palavras de
Deus no verbo de Seus Mensageiros, entrem no profundo do
próprio coração e se esqueçam de tudo o que pensam sobre si
mesmos, sobre a humanidade e sobre a vida planetária, para
que, assim, possam encontrar uma porta para entrar em contato com a verdade de todas essas coisas.
Deixo-lhes esta reflexão e a paz de Meu Coração, porque o
conhecimento deve ser contatado sempre com o espírito da
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paz, pois a transformação se dá apenas quando é resguardada pela paz, assim como a correta fortaleza se constrói com o
coração pacífico.
Seu amado pai e companheiro da eternidade,
São José Castíssimo

18

outubro Queridos companheiros em Cristo,

Quero trazer-lhes, a cada dia, mais do que palavras, porque
tenho a possibilidade de levá-los a viver o que verdadeiramente são, não apenas como indivíduos, mas também como
humanidade.
Por isso insisto, repetidas vezes, que em cada momento de suas
vidas ofereçam tudo o que fazem pela consciência humana,
sobretudo por todos aqueles que não conhecem a Deus e que,
independentemente da classe social e da situação física, vivem
na ignorância e na plena ilusão.
Meus amados, quando estive neste mundo como José de
Nazaré, em tudo o que Eu fazia em Meu trabalho, no descanso
ou nas liturgias diárias, a oração era sempre o que movia Meu
Casto Coração e, assim orando, oferecia tudo pelos demais
irmãos do mundo.
Eu trabalhava pelos que não o faziam; repousava pelos que
não podiam repousar; era verdadeiro e simples pelos que não
podiam sê-lo. E assim era com tudo. Então, fui descobrindo
como amar as imperfeições dos homens. Dessa forma, enquanto trabalhava por alguém que não o fazia, comecei a compreender porque aqueles que não trabalhavam estavam nessa situação
e, em Minhas intenções, oferecia sempre a Deus as dificuldades
de Meus irmãos.
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Vendo a pureza de Seu servo, que não orava para si, mas para
que o reinado de Deus se expandisse pelo mundo, o Senhor
começou a mostrar, aos olhos do Meu Coração, diferentes
situações do planeta em lugares que, em vida, Eu não havia
conhecido, mas sabia da realidade de tudo o que via.
Deus Me deu a Graça de servir mais profundamente e de ter
a certeza de que, a cada instante de Minha vida, Ele poderia
interceder por alguma alma. Dessa forma, fui aprendendo
a arte de interceder perante Deus pelas almas e pelos seres
da natureza, que nunca eram esquecidos por Meu Coração
Castíssimo.
Hoje lhes digo que o segredo para ser um intercessor diante
de Deus é jamais perder a pureza de intenção e não crer que se
é coisa alguma, mas apenas um servo de Deus. Onde houver
orgulho por alguma obra ofertada a Deus, essa obra já não
alcançará o Céu.
Muitos creem que intercedem pelas almas quando, na verdade,
estão perdendo um precioso tempo de orar com o coração para
alimentar o próprio orgulho e a vaidade.
Eu venho para ensiná-los a ser puros como as crianças e a
orar assim como uma pequena criança ora a Deus: não há
vaidade em suas palavras e tampouco orgulho, apenas a
união pura com Deus. As crianças não buscam nada quando
oram, apenas entregam suas orações. Esses são os verdadeiros
intercessores.
Meus queridos, quero, sim, que sejam intercessores diante de
Deus pelas almas perdidas, mas, antes disso, devem encontrar-se a si mesmos na própria essência da pureza e da humildade.
Eu venho ao mundo para dar-lhes essa possibilidade, mas não
pensem que isso é impossível, apenas unam-se ao Meu Espírito
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de Amor e, cada vez que vocês virem que não estão orando com
pureza e humildade, lembrem-se de Mim e sejam como crianças
caminhando para o Coração de Deus.
Eu os amo e deixo-lhes a pureza de Meu Casto Coração.
São José Castíssimo

19

outubro A paz pode ser uma realidade no mundo, assim como é no

Reino de Deus, onde Sua Consciência Suprema Se expressa
plenamente; mas, para que isso seja possível, é necessário que
os seres humanos queiram estar com Deus, assim como querem
aqueles que vivem em Seu Reino.
Quando um ser aspira a estar todo o tempo com Deus, busca-O
em todas as coisas e espera encontrá-Lo em tudo, na certeza
de que o Criador depositou uma parte de Sua Consciência em
tudo o que criou.
Por isso, para que a paz se estabeleça, vocês devem buscar e
encontrar Deus em tudo e em todos, transcendendo as influências do mundo e tudo quanto aparentam ser as pessoas que
transitam por ele.
Lembrem-se permanentemente da existência do espírito de
cada ser e de que, para cada um, o Criador tem um plano perfeito, uma ideia e um pensamento divino. Lembrem-se de que,
dentro de cada consciência, no mais profundo, estão os códigos
de que ela necessita para cumprir com sua missão.
Quero hoje lhes revelar um mistério do Reino de Deus, de Seu
Plano para a humanidade. Ao criar os seres humanos, Deus
depositou em cada essência um atributo divino, chamado
Raio Universal, que é uma forma de expressão de Seu Divino
Espírito, criador de todas as coisas.
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Os Raios do Criador* são os responsáveis por conduzir Sua
Criação à perfeição, mas no caso dos seres humanos existe
um segredo, uma particularidade: a vivência da perfeição na
humanidade depende da expressão do amor, e essa perfeição
se ativa, não apenas quando um ser ama, mas também quando
ele é amado.
O Amor de que lhes falo não é o amor que vocês conhecem,
porque os seres humanos costumam amar o que lhes convém,
o que lhes agrada ou o que lhes causa alguma gratificação, mas
esse não é o Amor de Deus.
O Amor de Deus é aquele que olha um ser e transcende suas
imperfeições, encontrando assim a verdade da essência de cada
um, e é isso o que ama: ama a Vontade de Deus para as Suas
criaturas; ama a Perfeição de Deus escondida nos seres; ama
ao próprio Deus, por intermédio de Suas criaturas.
Esse Amor não é impossível de ser vivido, mas para encontrar algo que está perdido no outro, devem encontrar o que
está perdido em vocês mesmos: a possibilidade de amar
verdadeiramente.
Para isso estou aqui. Para isso desço todos os dias ao mundo; para
tornar simples a vida espiritual, para tornar simples o que, para os homens, sempre foi tão complicado. Que dificuldade deveria
haver em amar de verdade, se vocês foram criados exclusivamen
te para isso?
Busquem dentro de vocês a verdade sobre o que são. Quando
derem os primeiros passos, Eu os ajudarei.
São José Castíssimo, pelo despertar do amor na consciência
humana
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20

outubro Meus amados companheiros,

Esta é uma mensagem de paz e de redenção para o mundo, assim
como todas as palavras que pronunciei nos últimos tempos.
Renovem todos os dias os seus compromissos com Deus e com
a superação de si mesmos, porque, nestes tempos, cada dia trará
um maior desafio, interno ou externo, que necessitará ser vencido por seus corações.
Quando uma alma decide ingressar em um caminho de consagração da vida ao Propósito Evolutivo de Deus, ela será provada
a cada instante e lapidada como um diamante bruto, até que
chegue à máxima expressão de sua essência.
É por isso, queridos, que muitos sentem que, depois de terem
começado a trilhar um caminho mais profundo de entrega, não
podem mais superar certas provas que antes lhes pareciam tão
simples. Eu lhes explicarei por quê.
Quando estão no caminho espiritual superficialmente, suas
dificuldades também são superficiais e Deus não cobra de
vocês mais do que podem dar. Então, muitas vezes pensam ter
superado algum aspecto próprio negativo, quando, no entanto, o fecharam com tampa de ferro no profundo da consciência, como forma de não encontrá-lo, e vivem como se ele
não existisse.
Mas quando assumem uma consagração mais ampla e emitem
para Deus um sim, para que Ele opere em vocês, então o Senhor
levanta, com Suas próprias mãos, todas as tampas de ferro da
consciência e deixa que, por si sós, esses aspectos ocultos provem e transformem o ser.
Dessa forma, vocês veem que a preparação para os tempos
que virão e o fortalecimento da consciência não se darão ao
123

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 123

29/03/19 07:56

Mensagens de Humildade

fazerem um curso de socorrista ou lendo muitos livros! O preparo para esses tempos provém da própria consciência, porque
aquele ser humano que é capaz de superar a si mesmo e transformar o próprio lodo, por amor ao Plano de Deus, será capaz
de perseverar diante de qualquer acontecimento do mundo,
porque em seu interior já reina a sua essência, que é una com
Deus Pai.
Eu lhes disse que esta era uma mensagem de paz, porque vocês
devem estar em paz diante da própria purificação e vigiar-se muito.
Se erram, peçam perdão; se não se entendem, reconciliem-se; se
têm resistências com alguém ou com alguma coisa, enfrentem
isso, vão ao seu encontro e amem. Se estão cansados, superem-se; se têm dúvidas, obedeçam; se estão angustiados, orem;
se pensam muito em si mesmos, sirvam àquele que está mais
próximo.
Se querem viver segundo os Planos de Deus, escutem-Me e
sigam Minhas palavras.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

21

outubro Para estes tempos de transição entre o velho e o novo homem,

o homem original, vocês deverão ser conhecedores de um atributo universal divino: o Raio da Onipresença*.
O Raio da Onipresença é aquele que permite que a Consciência
de Deus esteja viva e presente em todas as coisas. O Raio da
Onipresença é o veículo do próprio Deus em Sua Criação.
E por que o devem conhecer?
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Porque quando a humanidade estiver muito afastada de Deus
e quando os Mensageiros Divinos* não estiverem mais entre os
homens, como agora, vocês necessitarão saber que o Criador
está em tudo, e não apenas saber, mas deverão também experimentar e viver isso. Dessa forma, jamais se sentirão sozinhos ou
desamparados, porque o Raio da Onipresença lhes será visível
e palpável ao coração.
Para conhecer a Onipresença de Deus, deverão desde já buscá-la, e Eu lhes direi como.
Na concentração da mente, do coração, da alma e do espírito,
silenciem e estejam apenas no presente, sem pensar no passado
ou no futuro. Sintam o momento presente, sintam os elementos da natureza, como o ar, por exemplo, porque, independentemente de onde estiverem, o ar estará presente. Sintam o ar
como portador do Raio da Onipresença e percebam que um
mesmo Deus lhes promove a vida por meio do ar e anima os
universos, no centro de toda a Criação.
Descubram a Presença de Deus na vida que os sustenta, dentro
do próprio corpo, dando movimento aos elementos que compõem o ser. O mesmo Deus que habita a perfeição da matéria e
conduz o funcionamento de um organismo é aquele que habita
o cosmos, conduzindo o Plano para as diferentes galáxias.
A Onipresença de Deus se descobre ao se perceber o mesmo
Deus nas pequenas e nas grandes proporções da vida.
O Criador está vivo em tudo o que foi por Ele criado. Encontrem-No dentro de cada um de vocês, como no centro da
Criação. Encontrem-No dentro do próximo, como em todas as
coisas. Assim, vocês poderão se sentir guiados, mesmo estando
sozinhos e, se em um momento de necessidade O escutam, o
Deus que está em tudo poderá conduzi-los ao cumprimento
de Sua Vontade.
125
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Os Mensageiros Divinos* lhes falam diretamente e com palavras tão humanas para que vocês aprendam, algum dia, a falar
com a linguagem do coração e a escutar a voz que se pronuncia
no silêncio do próprio interior.
Eu os amo e os conduzo aos tempos de transição.
São José Castíssimo

22

outubro Queridos companheiros,

Quero dizer-lhes neste dia, em relação às palavras que venho
pronunciando nestes últimos tempos, que, se lhes instruo sobre
tais coisas, é porque confio no potencial de todos os corações
que Me escutam, independentemente da vida que levam e do
grau de consagração no qual se encontram.
Meu Casto Coração foi enviado ao mundo para acompanhar Maria Santíssima no despertar dos 144 mil* que devem
preparar o retorno de Cristo e reconhecê-Lo entre os homens.
É por isso que Nossa presença é puramente espiritual e toca
os espíritos daqueles que se comprometeram com Deus no
princípio de todo este projeto humano.
Meus amados, os 144 mil são os espíritos que foram enviados
à Terra para viver a redenção e para auxiliar no projeto humano e que se comprometeram a viver em si os códigos deixados
por Cristo.
Não pensem que Jesus veio à Terra para ser o único Cristo
existente na Criação de Deus. Ele veio para ser o Caminho que
toda a humanidade deveria trilhar, a Verdade que cada ser deste mundo deveria amar e seguir, a Vida Crística que se manifestou em Jesus, e que deve manifestar-se também em todos
aqueles que se dispõem a fazer de si a expressão do projeto de
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Deus e tornar vida, na própria carne, os princípios universais
e crísticos deixados pelo Filho do Homem.
Meus amados, chegou o momento de assumir o seu verdadeiro
papel no Plano de Deus, e isso se alcança quando vocês podem
sair das mesquinharias da vida material e, assim, sair de si mesmos, para que tenham como prioridade em suas vidas o que
realmente importa, que é o amor e o perdão, a redenção e a unidade com Deus e, em consequência, com toda a Sua Criação.
Os 144 mil* devem ser a ponta da lança que abre o caminho
para a Nova Humanidade*, o exemplo a seguir para os que
estão cegos, tateando o ar diante de si. Os 144 mil devem ser
a mão estendida aos homens e aos Reinos da Natureza; devem
ser a representação da própria humanidade, elevando o planeta
para a manifestação da Verdade.
Pensem nisso e sintam Minhas palavras no coração, pois elas
devem impulsioná-los a cada dia, para que ao menos almejem
não ser mais os mesmos e, assim, vivam o que lhes ensino.
Seu amado pai e conselheiro,
São José Castíssimo

23

outubro Para superar as provas de um tempo de caos, devem aprender,

ainda nestes tempos, a superar a si mesmo, a amar a oração e a
buscar a permanente união com a Hierarquia Divina*.
Cada vez que se abrem para sustentar um propósito, uma
sintonia, vocês recebem do Alto uma oportunidade de conhecer o que está oculto no próprio interior.
É quando o Universo* os coloca na situação de serem susten
tadores orantes e de permanecerem em vigília que vocês começam a sentir até onde podem entregar-se a Deus e a partir de
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onde podem superar os limites conhecidos para dar de si aquilo
que desconhecem.
Esses momentos em que os Mensageiros de Deus* lhes pedem
oração constante são para testá-los, prepará-los e para dar uma
oportunidade de autoconhecimento a cada um de vocês. Por
isso, é importante observar o próprio mundo interior nesse
momento e serem verdadeiros em suas orações, no decorrer das
horas. Assim, vocês poderão ir treinando a consciência para os
dias que chegarão, em que necessitarão dos soldados de Cristo,
da vigília permanente e constante.
Que o aprendizado de uns poucos possa ser depositado em toda
a consciência humana como experiência e vivência de união
com Deus e com Seu Propósito.
Eu os amo e os abençoo para que sigam respondendo às necessidades do Plano de Deus.
São José Castíssimo

24

outubro Quando uma nação vive as consequências de ações humanas

milenares tão intensas que se plasmaram em sua cultura política e social, como é o caso da Venezuela e de muitas outras, a
única saída para tamanha ilusão e ignorância humana é a vida
de oração verdadeira.
Se ao menos um pequeno grupo em cada nação orasse verdadeiramente todos os dias e se, ainda mais, pudesse transformar a
própria vida em um ato permanente de oração, poderia mudar
por completo a consciência da nação e, em consequência, o seu
destino físico e espiritual.
Isso ocorre porque um ser que ora permanentemente vai ingressando com o coração na Consciência de Deus e ali reconhece
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o verdadeiro propósito de sua vida sobre a Terra ou, ao menos,
pode reconhecer o que está fora desse propósito e, desta forma,
as ilusões da matéria lhe soam destoantes e não as pode suportar. É nesse momento que a alma é impulsionada à constante
busca da Verdade e vive sua elevação. Essa experiência fica marcada na consciência da nação, que pouco a pouco é conduzida a
uma busca superior por meio de seus habitantes, de seus guardiões, já que aqueles que vivem em cada nação são, para Deus,
os guardiões do propósito para ela.
É por isso que os Mensageiros Divinos* chegaram à Venezuela
no início de sua crise e agora retornam para renovar o impulso
dos corações venezuelanos, como também os do mundo inteiro.
Os Sagrados Corações* chegam à Venezuela não para terminar
com a crise social, política, econômica e espiritual que hoje esse
país vive, mas sim para que, como nação, ela aprenda a transpor os acontecimentos materiais por meio da vida de oração e
mantenha vivo o propósito da nação, aquele atributo que Deus
depositou em todos os seres que vivem sob a sua aura, para que
o desenvolvam e, assim, auxiliem no cumprimento do Plano
Divino para toda a humanidade.
Se a Venezuela, como consciência, puder viver esta experiência
de encontrar a verdade e sair da ilusão material por meio da
vida orante, esse aprendizado servirá para muitas outras nações
e para toda a humanidade nos tempos que virão, tempos nos
quais a crise espiritual, com consequências físicas, será o viver
diário da humanidade.
É por isso que Meu Casto Coração hoje abençoa essa nação e
a todos os venezuelanos, impulsionando-os à vida orante verdadeira e pacífica e para que, assim, vivam como um serviço
que realizam para toda a humanidade.
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Lembrem-se destas palavras nos dias que virão, porque hoje
Eu as pronuncio para a Venezuela, mas em um futuro próximo
servirão para muitas outras nações.
Eu os amo e lhes dou Minha paz, para que mantenham seus
corações pacíficos diante de todos os acontecimentos da vida.
São José Castíssimo

25

outubro Queridos companheiros de Meu Casto Coração,

Hoje os chamo ao despertar da verdadeira fé, que nasce da
união do espírito com Deus e não se alimenta de milagres ou
recompensas de nenhum tipo.
A fé para a qual os convido é a fé no invisível, para que possam
confiar e assim viver as instruções dos Mensageiros Divinos*.
Sei que para muitos é difícil despertar a fé no coração quando ela é puramente espiritual. Muitos acreditam na Presença
de Deus entre os homens por meio das atuais aparições dos
Sagrados Corações*, mas a crença provém da aceitação da mente, e a fé é a adesão do espírito à Vontade de Deus.
Uma fé que nasce em decorrência de fenômenos e milagres é
uma fé que pode ser tão passageira quanto tais fenômenos, mas
a fé que nasce no coração daquele que crê sem ver é uma fé que
jamais se extinguirá e que o conduzirá a encontrar a verdadeira
vida do espírito.
Aquele que mantém a fé, mesmo no invisível do coração, poderá encontrar a Deus, que não é visível aos olhos humanos, e
superará os limites da matéria e dos sentidos para ingressar em
uma realidade que transcende a existência material. É para isso
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que os Mensageiros Divinos* vêm ao mundo neste tempo, por
meio deste grupo de almas.
Ao longo da existência humana, Deus tentou despertar os
homens de muitas formas, mas sempre que eles foram despertos por meio dos sentidos, jamais puderam sair dos limites do
próprio sentido material, concreto.
Os fiéis e devotos de Deus no mundo inteiro quase sempre
estão aspirando simplesmente a coisas que dizem respeito à
vida material e, em nenhum instante, vislumbram a verdadeira existência, que começa depois que transcendem as ilusões
desta vida.
Muitos creem em Deus, oram e buscam viver em paz, mas quase
sempre isso visa somente ao bem pessoal e ao sucesso da própria
vida material.
Compreendem que o Plano de Deus não começa e não termina
nesta pequena Terra?
Meus queridos, quando são chamados a despertar a fé no invisível, despertam, em consequência, muitas outras coisas, como a
compreensão de que a vida não termina na matéria; compreendem a existência de uma vida superior; podem transcender as
aparências e os mensageiros e chegar à essência da mensagem;
podem aprofundar-se na consagração da vida material, para
que tenham como prioridade a vida do espírito.
Os Mensageiros Divinos* estão hoje conduzindo a humanidade
a uma compreensão maior da vida e não buscam construir neste mundo nada do que diz respeito ao conforto, à comodidade
nem ao bem-estar material, pois não é essa a meta de Deus.
A meta para este mundo é ser outro, para que na matéria habite o espírito; para que a Terra seja uma nova Terra; para que
a humanidade seja uma Nova Humanidade*, pois isso diz
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respeito ao descenso do Reino de Deus ao mundo. Ou seja,
aquilo que hoje é invisível aos olhos humanos deve passar a ser
a realidade deste planeta. Mas, para isso, vocês devem partir
do princípio, que é desenvolver a fé no invisível, para que ele
deixe de ser um mistério para o coração humano e passe a ser
a realidade.
Eu os amo e os chamo ao despertar da verdadeira fé do coração.
São José Castíssimo

26

outubro Queridos companheiros e servos de Cristo,

Hoje lhes peço que reflitam sobre tudo o que lhes disse nos
últimos tempos e que busquem, dentro de vocês, perceber se
estão tentando viver as instruções transmitidas pelos Sagrados
Corações*.
Com a simplicidade própria da Consciência de Deus, os Sagra
dos Corações de Jesus, José e Maria estão conduzindo a humanidade para um grandioso despertar; porém, dependerá de
cada um que esse despertar possa sair das folhas do papel e do
verbo que os videntes pronunciam para o mundo, ao repetirem
Nossas palavras, e se torne vida e fonte de despertar para outros
seres deste mundo.
Neste momento do planeta, estamos buscando despertar não
somente seres orantes, mas soldados da oração: consciências
que sejam capazes de obedecer às indicações de Deus imediatamente e que compreendam que o amor, o perdão, a unidade
e a fraternidade, que se alcançam quando o coração ora, são as
armas mais poderosas dos tempos atuais.
Que, munidos com o Poder de Deus, Seus Exércitos possam
fazer triunfar a Luz por meio do descenso da Luz Divina no
coração que ora.
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Os exércitos do adversário não se cansam, não se detêm e não
se distraem nem por um só minuto; mas a vitória de Deus deve
ser a única certeza dos corações que respondem ao chamado
celestial. Com essa convicção interior, animarão outras almas
a transformarem suas vidas e se converterem em pacificadores
deste tempo de caos e perdição planetária.
Meus queridos, despertem à transformação imediata e nunca
pensem que já estão em um bom ponto, que alcançaram a meta
e que agora podem descansar, pois o descanso do soldado de
Deus não será nesta vida.
Vocês estão aqui, agora, para se transformarem permanentemente, todos os dias um pouco mais, até se fundirem com
Cristo em coração, alma e espírito. Façam isso pelos que ignoram a existência de Deus e de Seu Plano e que estão entregando suas almas ao abismo deste mundo, acreditando que vivem
o melhor que a Terra lhes pode oferecer.
Eu os amo e os aguardo em oração.
São José Castíssimo

27

outubro Queridos companheiros e servos de Cristo,

Hoje os convido a compreender a importância de se unirem
imediatamente ao Propósito de Deus e, como soldados de Seu
Exército de Luz, estarem dispostos a entregar seus próprios
planos e aspirações para que se cumpra o Plano Único, o Plano
de Deus, que é pelo bem e pela salvação de toda a humanidade
e de todo o planeta.
Nestes tempos, queridos, o universo inteiro se congrega a cada
instante, por meio de seus representantes, para guiar da melhor
maneira a amada humanidade.
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É dessa forma que descem ao mundo impulsos de luz, de redenção e de reconciliação que, muitas vezes, os corações não seriam
merecedores de receber, mas a intercessão dos Mensageiros
Divinos*, junto aos verdadeiros soldados orantes da Terra,
está trazendo novas possibilidades para os seres deste mundo.
Um tempo atrás, a probabilidade que Deus tinha para a humanidade era do despertar de uns poucos, que seriam as sementes para um novo futuro. Agora, graças ao poder da oração,
essa probabilidade aumenta. Por isso, outros irmãos seus, que
não despertariam a tempo, estão recebendo a possibilidade de
reconhecer sua origem e, assim, cumprir, ao menos em parte,
a própria missão.
A cada volta da espiral da evolução, os seres humanos surpreendem o universo e, agora, a tarefa dos Mensageiros Divinos*
encontra espaço para se ampliar e revelar aos corações o que
vieram fazer neste mundo, despertando assim o seu potencial de amar e perdoando o passado que os prendia a uma cadeia involutiva.
Sei que muitos não compreenderão Minhas palavras imediatamente, mas guardem-nas no coração, porque aqueles que hoje
não as compreendem verão chegar a hora do próprio despertar
e, aí sim, enfim, as compreenderão.
Digo-lhes tudo isso neste momento para que possam aderir às
mudanças dos Planos de Deus, que são permanentes, porque a
humanidade é imprevisível aos olhos do Criador. Nestes tempos, quando nenhuma alma poderá se perder do verdadeiro
caminho, o Senhor está entregando tudo para a manifestação
de Seu amado projeto de cura e de redenção universal, por meio
dos seres humanos.
Eu os amo e novamente lhes peço que guardem Minhas palavras apenas no coração; ele, ainda que não as compreenda,
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receberá os impulsos que delas provêm, para um dia poder
compreendê-las.
Paz e redenção a todos.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

28

outubro Que a paz nos corações dos que seguem a Deus seja o sinal

visível de Sua Sagrada Presença no mundo.
Que a fraternidade e o amor entre irmãos unidos por um
mesmo propósito evolutivo seja o motivo de inspiração e de
entrega para os que não sabem em que direção caminhar.
Que a unidade com Deus, alcançada por meio da oração e
plasmada em todos os instantes da vida, seja a luz que ilumine
os olhos dos que caminham na escuridão.
Que a comunhão com os Reinos da Natureza, o cuidado e o
amor para com esses irmãos menores seja o exemplo para os
corações humanos que perderam a esperança de encontrar um
mundo novo.
Que o amor ao Plano de Deus seja maior e mais forte no
coração de Seus companheiros do que os próprios planos e as
tendências humanas.
Que a aspiração à constante transformação em Cristo impulsione os seres para que não sejam mais os mesmos a cada dia e
para que se aproximem de Deus, por meio do próprio mundo
interior e também por sua conduta na vida material.
Que a Nova Humanidade* não seja apenas uma profecia para
os corações que seguem a Deus; que seja ela uma meta a ser
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alcançada em vida, com o esforço, a oração, o amor e a persistência na Verdade.
Queridos companheiros de Meu Casto Coração, se creem em
Minhas palavras e têm fé na presença dos Sagrados Corações*,
então jamais percam a oportunidade de ser outros e de caminhar para o cumprimento do Propósito Divino.
Peço-lhes que, mais do que anunciar Nossa presença com
palavras, anunciem com a própria transformação. Os seres
deste mundo necessitam de exemplos a seguir, ainda que vocês
estejam em silêncio.
Se querem que o Plano de Deus se estabeleça no mundo, nunca doutrinem sobre algo que não vivem. Antes de levar a Boa
Nova dos Sagrados Corações, ao menos tentem, todos os dias,
viver Nossas palavras. Eu lhes asseguro que, se assim o fizerem,
o exemplo de fraternidade, caridade, perdão e reconciliação
chegará mais longe do que se estiverem difundindo, por anos,
uma palavra que em vocês não encontrou vida.
Eu os amo e os impulsiono para a vivência da Vontade de Deus.
São José Castíssimo

29

outubro Queridos servos do Deus Altíssimo,

Neste dia, digo-lhes que para poderem viver, ainda neste mundo, as Leis Superiores* que se vivem no universo, deverão reencontrar o sagrado.
O sagrado é o dom de conhecer a Presença de Deus em todas as
coisas. O sagrado plenifica a alma e aproxima o espírito da matéria corrompida, para torná-la pura e límpida.
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Encontrar o sagrado é uma forma simples de dizer que a consciência está trilhando o caminho das Leis Universais. E a chave
para descobrir o sagrado em todas as coisas é a reverência.
A cada dia, as forças de oposição ao Plano de Deus tentam destruir o sagrado como conceito na vida humana, e isso começa
desde a infância, degenerando as relações familiares.
É por isso que Meu Casto Coração desce ao mundo para fazer
um apelo especial às famílias. Assim como pude viver o sagrado
com a Santa Família de Nazaré, hoje lhes peço que zelem pelo
sagrado dentro de suas famílias.
Que desde a infância as crianças possam conhecer o amor,
a reverência a Deus, assim como ao próximo; a reverência às
cerimônias, à oração, aos Reinos da Natureza, à vida.
Não deixem que se perca dos corações dos pequeninos a pureza que eles trazem. Cuidem das influências que eles recebem;
prefiram o contato com os Reinos da Natureza ao contato com
as tecnologias. Não busquem apenas distrair seus filhos, irmãos,
netos, sobrinhos… mas, sim, assumam estas pequenas almas e
sejam para elas o exemplo a seguir. Que encontrem na vida do
espírito a alegria de estar em vida, e isso se dará pelo exemplo
de vocês.
Uma vida vazia de amor, vazia de Deus e de Seu Santo Espírito
está construindo a atual juventude do mundo, que não encontra mais um sentido para a vida, porque suas almas que vieram
ao mundo neste tempo para cumprir uma missão específica não
estão encontrando, no que o planeta oferece, aquilo que Deus
lhes encomendou realizar.
Por isso, zelem pelos jovens e pelas crianças do mundo e façam-se responsáveis por aqueles que vocês têm ao lado. Mostrem-lhes a vida do espírito, da oração, da busca espiritual, de coisas
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que transcendem a vida na matéria. Porque aqueles que estão
nascendo nestes tempos têm a missão de recordar sua origem, para assim atrair para o mundo o novo tempo, a Nova
Humanidade*. Por isso, é importante conduzi-los pelo caminho
correto, antes que a alma se confunda por tudo o que o mundo
oferece, como superficialidades e falsos caminhos espirituais.
Façam isso pelo Plano de Deus e pelo futuro da humanidade,
assim como de todo o universo.
Eu os amo e lhes deixo Meu amoroso impulso de salvação,
sobretudo aos jovens e às crianças deste mundo.
São José Castíssimo, servo de Deus, eternamente

30

outubro Meditem neste dia sobre o retorno à Origem* e não busquem

os conceitos mentais que dentro de suas consciências se confundem, pela distância que existe entre o que o homem sabe
sobre a verdade e a própria Verdade.
Vocês estão em um tempo no qual receberão muitas chaves,
para que, de forma harmoniosa, o ser encontre a unidade com
a Criação e se reconheça inserido nela, dentro de suas leis e em
obediência ao curso de sua evolução.
Sei que muitos se sentem sem recursos internos e externos
para meditar a respeito de algo tão sublime e aparentemente
tão distante. Mas a Origem, assim como toda a história de
seus espíritos, encontra-se dentro do próprio coração. O que
acontece é que vocês se ocupam muito mais em pensar na não
existência de todas essas coisas, ou mesmo pensar em como elas
estão inacessíveis, do que em buscá-las e seguir as instruções
que lhes entrego.
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Apenas lhes peço que sejam humildes para que não confundam e interpretem com a mente o que apenas o coração pode
compreender, porque da mesma forma que a mente toma muitas resoluções que o coração não entende e não aceita, também o coração tem dentro de si verdades que apenas ele pode
compreender.
O tempo deste mundo, marcado pelos ponteiros do relógio,
está deixando de existir, para dar lugar a um tempo eterno, em
que apenas o presente é a realidade e tudo o mais está guardado
como experiência na consciência.
Por isso devem começar, desde já, a desestruturar os conceitos
da existência humana, da vida sobre a Terra e também os conceitos que têm formulados na mente sobre Deus, Seu Plano e
toda a Criação, porque a Verdade virá à luz, e ela em nada se
assemelha ao que vocês conhecem.
A consciência humana tratou de misturar princípios de verdade
com fantasias em todas as formas de comunicação do mundo
e, assim, vocês deram um sinal para si mesmos de que a única
verdade que existia era a grande ilusão que viviam na matéria.
Peço-lhes, mais uma vez, que Me escutem com o coração.
Contemplem o próprio interior e busquem ali a verdade sobre
si mesmos e a união que há entre o que está vivo na própria
essência e tudo o que lhes digo.
Eu os amo e por isso lhes entrego pequenas chaves e impulsos
para o despertar da consciência.
São José Castíssimo
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31

outubro Busca em teu interior a verdadeira união que há com Cristo

e, por intermédio d’Ele, com Deus. O Senhor já esteve diante
de ti muitas vezes; algumas delas, pudeste senti-Lo, outras não,
mas Ele deixou dentro de ti a semente da árvore da cristificação*,
para que sejas semelhante ao Cristo que nasceu em Seu Filho.
Tua alma sofre e sente solidão, porque ainda não reconheceu
a Onipresença Divina e ignora a Presença de Deus e de Seu
Filho em tudo e em todos. Para ti, a Onipresença ainda é uma
teoria, que conheces, porém não vives plenamente.
Cristo não esteve diante de ti e partiu; Cristo te iluminou com
um raio mais intenso de Sua Luz Solar, e pudeste senti-Lo, mas
Sua claridade ilumina todas as coisas, por dentro e por fora, o
tempo inteiro.
Já é tempo de te reconheceres unido a Cristo, unido a Deus,
porque também de ti deverá nascer parte do Projeto de Deus,
que não buscará dos homens nada menos do que Cristos do
Novo Tempo*.
Contempla o Senhor na Eucaristia, assim como dentro de ti.
Contempla-O diante dos olhos de teu coração, em uma aparição ou escondido em todas as coisas, e encontra-O.
Que a paz e a unidade com Cristo sejam uma realidade para
o coração humano.
São José Castíssimo, que se uniu a Cristo e a Deus por toda a
eternidade.
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“Floresce nos jardins da Criação,
assim como Deus faz florescer
diante de teus olhos um vasto jardim
de pequenas e grandes flores.”

2015

Novembro
por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 143

29/03/19 07:56

Lírio, altar de São José – detalhe

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 144

29/03/19 07:56

Novembro de 2015

1o

novembro Floresce nos jardins da Criação, assim como Deus faz florescer

diante de teus olhos um vasto jardim de pequenas e grandes
flores.

Traz ao mundo o tempo da eterna primavera, em que cada ser
pode expressar o melhor que há dentro de si e, assim, oferecer a
Deus aquilo que a Ele pertence e que foi entregue aos homens,
para que pudessem dar vida e forma ao Pensamento Divino
com perfeição.
Deixa que os Jardineiros do Universo*, que vêm ao teu encontro com vestes divinas, possam cultivar em teu interior aquilo
que é perfeito e que desconheces, porque é ainda uma pequena
semente que teus olhos não podem ver.
Que os princípios de Deus, no interior dos homens, cresçam
e deem flores e frutos, para semear em outros corações a vida
universal, a perfeição de Deus e a eterna obediência a Suas Leis.
Aquele que, na simplicidade de Minhas palavras, encontra os
mais grandiosos mistérios será ditoso e chamado bem-aventurado no Reino de Deus, porque terá cumprido com Seu Plano
de Amor.
Eu vos abençoo hoje e sempre.
São José Castíssimo

2

novembro A essência do espírito que se consagra deve se renovar todos os

dias, na aventura que é perder a si mesmo para encontrar em
seu lugar o Cristo Vivo.
Para que um novo morador ingresse em sua casa, ela deve estar
desabitada; caso contrário, que grande confusão seria se habitantes tão diferentes compartilhassem uma única casa, sendo
ela tão pequena.
145
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Queridos, Cristo espera estar vivo não somente na Eucaristia,
pois Ele quer ser a Eucaristia viva dentro de cada ser deste
mundo, mas para que isso seja real vocês devem comungar com
Ele todos os dias.
Pouco a pouco seus corpos deverão dar espaço ao Corpo
Místico de Cristo, para que Ele seja a vida que anima não
apenas a alma, mas também tudo o que os compõe, desde a
matéria até o espírito.
Essa transformação em Cristo é lenta e, às vezes, dolorosa,
mas não poderão fugir dela, porque Cristo está transformando
tudo o que são, e a transformação estará com vocês onde quer
que estejam. Muitos pensam que desfazem com a mente um
compromisso realizado pelo espírito, mas não é assim.
Com tudo o que já receberam nos últimos anos, a semente de
um novo coração já começa a pulsar dentro de seus seres: é
o Coração de Cristo que lhes pede espaço para ser Ele o seu
comandante, assim como é em todo o universo.
São tempos dolorosos para os que não fazem da própria transição interior um momento de graça e de entrega. E mais duro
será quando não quiserem ver que, não somente dentro de
vocês, mas também fora, nada ficará como está.
Adiante, soldados! Sejam um pouco mais valentes para que
possam ver, na perda de si, a grande vitória de Cristo.
O Senhor apenas vence quando Ele os derrota, porque deve ser
Ele o grande Rei de seu mundo interior, e não vocês mesmos.
Rendam-se, então, pois já é tempo de se deixarem conduzir
pelo Rei Universal.
Eu os animo e os levo a essa grandiosa derrota aos Pés de
Cristo.
146
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Que Minha bênção fortaleça sua consagração e lhes dê a valentia de serem nada e de se renderem Àquele que é tudo e que
está em todas as coisas.
Seu amado pai e companheiro,
São José Castíssimo

3

novembro Não há maior serviço do que uma oração verdadeira, na qual

o coração não encontra fronteiras e não precisa ir tão longe,
nem demorar tanto, para estar diante dos mais necessitados.
Se vocês pedirem a Deus que os leve ao encontro deles, então,
quando o Senhor os colocar diante de cada oração ao longo do
dia, encontrem aí a resposta para os seus pedidos, para a sua
santa vontade de servir e de ajudar aos mais desprovidos na
matéria, assim como no espírito.
Porém, se nos momentos de oração vocês estiverem tíbios, adormecidos e sem muito entusiasmo para se encontrarem com
Deus, é porque em verdade não descobriram que a essência do
serviço se encontra no coração que ora.
O maior serviço é aquele que leva a Presença Divina aos corações; é aquele que coloca as essências diante da possibilidade de
retornar à origem, à Sacratíssima Consciência Única, de onde
provêm todas as coisas criadas com um fim evolutivo.
Se não fosse assim, vocês estariam realizando obras sociais, das
quais o mundo está cheio; no entanto, o Reino de Deus ainda
não se manifestou entre os homens.
Todos aqueles que aceitam viver o caminho da humildade, da
oração e da entrega são, em verdade, corações e espíritos missionários e devem renovar esse carisma espiritual todos os dias e
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em todas as oportunidades que têm de encontrar a Deus e levá-Lo, em essência divina, a todos os que mais necessitam d’Ele.
Façam de suas vidas a perfeita obra de serviço para a humanidade e para o planeta. Isso se alcança com o despertar para a
verdade, que é saber que em tudo está a possibilidade de servir
e que em todas as suas orações vocês podem cruzar fronteiras e
chegar até os mais necessitados.
Hoje, por exemplo, orando diante de Meu Coração Castíssimo,
vocês Me acompanharam até o Oriente Médio e, assim, aliviaram os pequenos corações de muitas crianças que já perderam
a esperança de ser alegres neste mundo.
Aprendam, queridos, todos os dias, a transcender a si mesmos
para que a Luz de Deus chegue aos mais perdidos e esquecidos
dentre os homens e dentre os Reinos da Natureza.
Aprendam com o Meu Casto Coração a ser eternos missionários* e a realizar na Terra esta missão universal, na qual a própria transformação resultará na salvação e na evolução de todo
o universo.
Eu os amo e os animo a seguir adiante, crescendo e amadurecendo, como frutos dos Planos Sagrados de Deus.
São José Castíssimo

4

novembro Para encontrar a vida do espírito e plenificar a existência na

descoberta da verdade, vocês devem ser simples de coração.
Sei que para muitos não é fácil desapegar-se das elucubrações
da mente nem da sua fonte infindável de ideias e sugestionamentos. Mas é por isso que lhes peço que exercitem o silêncio.
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A humanidade transitou por períodos em que sua maior expressão era a força, o poder corporal. Naqueles momentos, o
desenvolvimento humano se baseava no mais forte. Depois,
aprenderam que a mente controla a força e a transcende; aprenderam que, com a mente, o corpo pode não ser forte fisicamente, mas, em sua concentração, poderá mover montanhas e atuar
inclusive mais do que aquele que apenas tem a força do corpo.
Cristo veio ao mundo na era da força e entregou à humanida
de a possibilidade de dar um salto, porque Ele já conhecia o
poder da mente e, no entanto, atuava com o coração.
O Mestre sabia que Seus exemplos perdurariam ao longo dos
séculos, porque a comum humanidade ainda deveria aprender
muito para chegar ao que Ele ensinava, que era transcender a
força e a mente para chegar ao coração e encontrar ali o verdadeiro potencial dos seres humanos.
Hoje lhes digo que, na vasta Criação de Deus no universo,
houve muitas criaturas que expressaram a verdadeira essência
da força corporal e desenvolveram completamente as diferentes
funções do corpo. Outras ingressaram nas potências da mente
e com ela desenvolveram muitas ciências e descobriram suas
múltiplas funções. Porém, nem a força nem a ciência chegaram
à dimensão celestial, onde o Criador habita.
Que segredo grandioso será este que, quando desvelado, une
a criatura ao seu Criador? É o desenvolvimento do coração.
Ao contrário de todos os caminhos para a descoberta da força
e da mente, o caminho para o coração se encontra na simplicidade. Para viverem a força, vocês devem “ser”. Para viverem a
ciência, devem “conhecer”. Mas para encontrarem o coração,
devem “não ser” e “desconhecer” até a si mesmos.
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É por isso que este momento é tão difícil para muitos, porque a
muitos seres deste mundo lhes custa acreditar no caminho da
simplicidade; custa-lhes perdoar, reconciliar-se, humilhar-se
e orar, como caminho para o tão grandioso encontro com
o Criador.
Digo-lhes, queridos companheiros, que vocês haverão de ser
simples, mansos e humildes para encontrar as Portas do Céu.
Eu os amo e lhes deixo, em Minhas simples palavras, a transcendência de toda força e de toda ciência, para que encontrem
o recinto do coração.
São José Castíssimo, humilde e simples servo de Deus

5

novembro Muitas vezes, os olhos humanos não podem contemplar a

realidade planetária nem encontram um motivo real para a sua
transformação ou algo que os impacte de forma a gerar uma
mudança imediata e completa no ser. É por isso que, nestes
tempos, venho ao mundo para instruí-los, para que possam
conhecer realidades sublimes da existência que os conduzam a uma busca superior, à entrega da vida a um Propósito
Maior, que é o Propósito de Deus. Venho para tentar abrir,
nos homens, não os olhos do corpo, mas, sim, os do coração.
Não venho para trazer para as mentes fatos concretos nem
ensinamentos científicos que comprovem a veracidade da
existência de uma vida superior à vida deste mundo. Eu venho
para que o coração sinta, na simplicidade de Minhas palavras,
o que Deus os chama a recordar, e para que a própria consciência, tocada pela Presença dos Mensageiros Divinos*, possa
encontrar o caminho perdido de sua Origem.
150
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Como lhes disse Nosso Senhor, Cristo Jesus, os Reinos da
Natureza padecem pela ignorância dos homens, que em tudo
buscam o poder e o usufruto. E essa ignorância é a mesma que
não lhes permite encontrar a verdade do coração humano.
Assim dizendo, aqueles que sabem ouvir e que meditam nas
palavras dos Mensageiros de Deus* compreenderão que todas
elas formam um mesmo fio de luz, que está tentando conduzir
a humanidade a um único despertar.
Escutando as palavras de Cristo, não pensem que elas são para
os outros, mas, sim, busquem em suas vidas em que ponto vocês
estão faltando com os Reinos da Natureza; até onde buscam
apenas usufruir física, emocional e mentalmente dos Reinos e a
partir de onde estão tentando colaborar de maneira consciente
com a sua evolução.
Seu grupo de trabalho deve ser um só, unido no Propósito
de Deus. Enquanto uns estão com Cristo mais diretamente,
liberando e transmutando as raízes de um mal milenar, os
outros devem estar buscando essas raízes dentro da própria
consciência, para extirpá-las com o poder da Misericórdia de
Cristo; assim, todos juntos, vocês poderão conduzir a humanidade à transformação e dar oportunidade a toda a consciência
humana de viver algo superior e buscar a vida do espírito.
Eu os amo e, por isso, os ensino a compreender e a viver a
Vontade de Deus, expressa nas palavras de Seus Mensageiros*.
São José Castíssimo

151

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 151

29/03/19 07:56

Mensagens de Humildade

6

novembro

Hoje, dia em que vocês estão orando mundialmente e
clamando pela energia da Misericórdia de Cristo para o
planeta, quero ajudá-los no caminho da oração.
Queridos,
O peso do mundo se tornará cada vez maior interna, mental e
emocionalmente, sobretudo para aqueles que estão tentando
percorrer o caminho evolutivo.
Nos dias atuais do planeta, ser uma consciência orante é remar
contra uma grande corrente de inércia, distrações e busca do
prazer e da gratificação. Por isso, ainda mais neste tempo de
intensa purificação interior para todos, vocês deverão estar
atentos ao que lhes direi.
Ao longo de toda a existência humana, todos os códigos que
o homem gerou em busca do poder, do prazer, da gratificação,
com a competição, a vaidade, a ira…, foram impregnando a
consciência humana em sua totalidade, inclusive, chegando
até o profundo da consciência celular de muitos seres, daqueles que jamais viveram uma experiência de buscar o sagrado,
o evolutivo, o puro.
Em diferentes proporções, essas energias, chamadas capitais,
estão dentro de todos os seres da Terra porque estão dentro da
consciência humana e, em certas partes do mundo, algumas
dessas energias controlam completamente as consciências.
Por que lhes digo essas coisas? Porque, ainda que não pareça,
as pequenas e grandes distrações durante os momentos de
oração, os pensamentos e desejos recorrentes contrários ao
caminho evolutivo, todos os impulsos que vocês não conseguem controlar em si mesmos e que os estão sempre levando
para o contrário do que tentam construir, tudo isso tem raiz na
152

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 152

29/03/19 07:56

Novembro de 2015

consciência humana, e essas raízes não são tão fáceis de extirpar
como parece, embora não seja algo impossível.
Vocês devem começar mudando os interesses mais profundos.
Por exemplo: durante a oração, observem para onde a mente
os conduz e o que é mais importante para ela do que o ato de
orar. Com muita paz e harmonia, busquem as raízes dessas coisas, para que possam ir se transformando. Pensem no motivo
de suas distrações e, em seguida, pensem no Oriente Médio,
na África, nas crianças, nos jovens e adultos que padecem no
mundo inteiro. Perguntem-se, então: O que é mais importante
para mim, as distrações ou orar para reverter essas situações
do planeta?
E façam assim com tudo. Conversem consigo mesmos. Quan
do estiverem diante de um desejo que não os leva a um caminho evolutivo, perguntem-se: o que é mais importante para
mim, isso ou cumprir a Vontade de Deus?
Não tenham medo das respostas, porque, ainda que não sejam
as que esperam, elas poderão revelar para a consciência o que
está no seu mais profundo abismo interior, para que assim
vocês possam limpar e purificar o que os impede de cumprir
com perfeição os Planos de Deus.
Revisem, queridos, no próprio interior, as suas prioridades, os
seus desejos e as suas aspirações.
Perguntem-se, enquanto oram: por que estou orando? E se a
mente lhes responder: para que os outros me vejam orar. Então,
digam a ela: agora vou orar pelo planeta.
Assim, transformem-se com paz, com amor e alegria, mas não
deixem de dar a cada dia um pequeno passo.
Meu Casto Coração lhes fala de uma forma simples e clara
porque necessito que compreendam definitivamente e deem
153

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 153

29/03/19 07:56

Mensagens de Humildade

os passos que Deus espera de todos, pois já não há mais tanto
tempo.
Eu os amo e os guio à transformação da vida.
São José Castíssimo

7

novembro Orem com o coração pela paz no planeta e façam deste Centro

Mariano1 um grande espelho de luz que irradie a redenção,
o amor, a fé e a paz para aqueles de seus irmãos que estão no
mundo e que não conhecem o poder de Deus.

Orem pelos que estão no último momento de suas vidas e que
estão deixando este mundo na ignorância, no abandono e na
tristeza de suas almas, por não terem cumprido com sua missão
nem sequer conhecido a existência dela.
Orem hoje pelos que estão presos às ilusões do mundo, os que
têm tudo materialmente e, no entanto, estão vazios de Deus.
Orem para que a humanidade compreenda que o maior tesouro
é o que se encontra quando os seres dão tudo de si por amor ao
próximo e por amor aos Reinos da Natureza, porque, vazios de
si mesmos, serão preenchidos pelo Espírito de Deus.
Orem pelos pobres e famintos, para que compreendam a pobreza como uma oportunidade de encontrar a simplicidade. Mas
orem também pelos desequilíbrios do mundo, porque os ricos
e fartos em tudo devem aprender que tudo lhes foi dado por
Deus para que compartilhassem com o próximo.
Orem para que os jovens do mundo despertem à vida superior,
para que encontrem o caminho da união com o Espírito de
Deus e que, assim, revertam o futuro do planeta e possam ser
construtores da Nova Terra redimida.
1.  Refere-se ao Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai.
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Orem pelos Reinos da Natureza, para que os espíritos de cada
espécie, que já estão cansados de sustentar o mundo, possam
cumprir com sua missão até o final e, assim, também coloquem
na experiência do planeta o aprendizado de perpétua doação.
Orem, mas também sirvam. Doem seu verbo, mas também
suas mãos e o suor de seus rostos.
Peçam pelos Reinos, mas também cuidem dos que vocês têm
ao lado e dos que chegam a suas vidas pedindo auxílio.
Sejam simples e alegres em tudo. Sejam conscientes neste mundo, que está cego. Irradiem luz para os olhos dos homens com
seus exemplos. E, em vez de seguir as correntes de ilusão do
planeta, sejam como uma barca que vai contra essa corrente,
levando as almas ao novo, à redenção, atraindo, com suas redes
ao mar, os seres que querem sair da vida retrógrada.
Eu os amo e lhes agradeço, em nome de Deus, por orarem todo
o dia de hoje, preparando com tanto amor a chegada de São
Miguel Arcanjo. Que a liberação trazida pelo Servo de Deus,
São Miguel, chegue a todos os espaços do mundo.
Paz e redenção ao planeta.
São José Castíssimo

8

novembro Queridos servos de Cristo,

Hoje venho para rogar ao mundo que auxilie as almas dos
pequeninos, das crianças que estão sobre a Terra e não encontram uma razão para sua vida.
Peço-lhes que sirvam às crianças, não somente com um prato de comida, mas também que, em união com suas almas,
ajudem-nas a encontrar o caminho evolutivo.
155
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A degeneração da consciência humana atual está construindo
uma juventude vazia de Deus e, em consequência, as crianças
estão trilhando o mesmo caminho.
Por esse motivo, rogo aos mais conscientes neste ciclo planetário que se preocupem menos com os próprios processos internos, e ajudem mais para que o Plano de Deus se cumpra e,
assim, encontrem nas crianças um berço para as sementes da
Nova Humanidade*.
Hoje lhes pedirei que deem um passo a mais e que não somente
eduquem com amor seus filhos e familiares, mas que possibilitem que outras crianças, esquecidas e solitárias, também
possam ser educadas para a construção do novo futuro.
Ensinem aos pequenos a amar os Reinos da Natureza, a cuidar
deles e a importância de ajudá-los em sua evolução. Ensinem-lhes da importância de compartilhar com o próximo aquilo
que ele necessita, seja algo material ou mesmo um atributo
interno da consciência, como a mansidão, a caridade, a inteligência, a alegria. Que as crianças saibam se ajudar umas às
outras e dissipem de sua consciência a competição e o orgulho.
Queridos, ensinem os pequenos a orar; ensinem o poder da
oração e a graça que ela concede aos mais necessitados nos
quatro cantos do mundo.
Conscientizem as crianças, desde pequenas, sobre a realidade
planetária, não para amedrontá-las, mas, sim, para que saibam que a oração, o serviço, o amor e a unidade entre todas as
criaturas são os remédios infalíveis para os males do mundo.
A purificação planetária* se acelera e dentro das crianças deverá
estar plantada a semente correta, para que floresça um mundo
redimido.
156
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Eu os amo e os conduzo à reeducação planetária.
São José Castíssimo, pai de todas as crianças do mundo

9

novembro A presença dos Mensageiros Divinos* nos Centros Marianos*

plenifica o espírito de cada um deles e mantém vivo e fluido o
manancial de paz e de misericórdia para o mundo.
Porém, nestes tempos, vocês devem começar a ser portadores
desta Presença Divina no próprio interior.
Assim como Nós abrimos as portas que os conduzem ao Reino
dos Céus e retiramos do abismo do planeta as almas que estão
clamando por libertação, também vocês devem abrir essas
portas com a pureza do coração.
Aproxima-se o dia em que os Mensageiros Divinos não mais
estarão tão próximos do mundo como agora, mas isso não
significa que os Centros Marianos perderão a vida e o fervor.
Compreendam, queridos, que Nossa presença celestial veio
construindo, ao longo dos últimos anos, uma fortaleza em
seu interior, pois ensinamos a todos a serem mediadores entre
o Céu e a Terra, por meio de orações e ações unidas a Deus.
Peço-lhes que jamais percam a alegria de servir a Deus e que
sempre entrem nesta casa com a mesma alegria com a qual
chegam para receber os Servos de Deus que os vêm instruir.
Vocês deverão ser a alma dos Centros Marianos, a vida que
anima e dá sentido à existência desses pontos de oração.
As almas que estão perdidas devem se encontrar a si mesmas ao
chegarem nestes pontos de luz para o mundo e, estando diante
de vocês, devem encontrar a Presença de Deus e um exemplo a
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seguir. E isso será assim, porque Deus já depositou Suas Graças
dentro de seus corações e as fortalece sempre que vocês oram
com sinceridade.
Se a cada dia vocês abandonarem um pouco mais a si mesmos
e as próprias aspirações para servir a Deus e ser um instrumento Seu no mundo, o Plano Sagrado do Altíssimo poderá
se cumprir.
Estejam sempre unidos, guardem no coração estes momentos
nos quais estivemos entre os homens e, desta forma, a sua fortaleza interior jamais ruirá.
Eu os amo e, por isso, os chamo a ser pequenos mensageiros de
Deus, aqueles que abrem as portas do Céu e liberam o mundo
da escuridão que nele habita.
Sejam humildes e simples de coração e estarão no caminho
correto. Não aspirem a mais nada do que cumprir com o Plano
de Deus e assim será.
Sejam sinceros em sua entrega e verdadeiros em seu caminho.
Arrependam-se de coração quando errarem e não voltem a
cometer os mesmos erros.
Sigam Nossas palavras, porque para isso foram pronunciadas. Estudem as mensagens que lhes entregamos e deem mais
importância às coisas de Deus do que às próprias tarefas e
ocupações; assim, vocês enviarão ao universo um sinal de que
estão tentando amar o Plano de Deus, e o Senhor os ajudará.
Paz ao planeta e a suas vidas.
São José Castíssimo
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10

novembro Queridos companheiros e servos de Cristo,

Meu Casto Coração retorna ao mundo a cada dia, porque
confio no potencial de amor dos seres humanos. Confio no
potencial que vocês têm de transformar a si mesmos e todas as
coisas, porque podem estar unidos em essência Àquele que a
tudo criou e que tem a potestade para transformar tudo.
Unam-se todos os dias à verdadeira essência do que são. Recordem-se de que são filhos de Deus e assumam, assim, a responsabilidade de fazer parte do Projeto que teve como resultado o
Rei do Universo, Cristo Redentor.
Peço-lhes que sejam um pouco mais pacíficos em suas vidas
e que optem por estar em silêncio em lugar de criar conflitos e
se desgastarem.
Sejam mais pacíficos também consigo mesmos e, assim, terão
a paciência necessária para transitar nos tempos atuais.
A urgência dos tempos induz a consciência a cobrar de si mesma e do próximo coisas que talvez não poderão dar de um dia
para o outro. Por isso, é necessário estar com o coração pacífico para saber discernir, da melhor forma, nas situações que se
apresentam em suas vidas.
Com o coração pacífico, vocês poderão encontrar no próprio
interior os recursos para superar uma prova espiritual, mas se,
em vez disso, estiverem se cobrando e forçando a consciência
a dar os passos com a rigidez da mente, correrão o risco de
crer que estão avançando e, no entanto, contarão com falsos
recursos internos, frutos da criação da própria mente para
aliviar a tensão em que vivem, e, mais adiante encontrarão a
mesma prova repetidas vezes.
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Apenas o coração pacífico pode encontrar o manancial interior do Amor de Deus, e é ali que as verdadeiras virtudes são
fomentadas.
Por isso, nunca se esqueçam de que será suficiente a pressão
das forças de oposição causada pelo caos do mundo, para que
a consciência esteja em uma tensão que supere os seus limites.
Essa pressão não pode vir da própria consciência porque, nos
dias que virão, vocês necessitarão estar em paz consigo mesmos
e com o planeta.
Se hoje vocês se assustam e se irritam com os erros do próximo e perdem a paz ao ver as imperfeições alheias, não estarão
aptos a suportar o que virá.
Pacifiquem-se! Pacifiquem-se todo o tempo.
São José Castíssimo, pacificador do Coração de Deus

11

novembro O esforço e o sacrifício forjam o crescimento do Cristo Vivo

no interior de cada criatura, porque também Jesus, muitas
vezes, esteve cansado e, no entanto, subia os montes para
encontrar-Se, na solidão da noite, com Seu Pai Altíssimo e
receber d’Ele a força de que necessitava para seguir adiante.
Muitas vezes, os Braços de Jesus estiveram sem forças, mas
Suas Mãos nunca deixaram de estar estendidas para aqueles
que tinham não somente seus corpos cansados, mas também
suas almas.
Muitas vezes, as Pernas de Jesus estiveram cansadas, e Seus
Pés, lastimados, por tanto andar em busca daqueles que se
comprometeriam com Ele, para que, no final dos tempos, o
Reino de Seu Pai pudesse ser um com o reino deste mundo.
No entanto, se alguma alma que não houvesse estado em Sua
160

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 160

29/03/19 07:56

Novembro de 2015

Presença O chamasse, Ele não hesitava em deixar no chão mais
marcas de Seus Pés cansados.
Muitas vezes, Jesus esteve faminto e não tinha mais de onde
tirar forças para sustentar a Si mesmo e ainda acalmar aqueles
de Seus companheiros que caminhavam com Ele e que também
tinham fome. Porém, se ao receber um pão Jesus encontrava
alguém com mais ou com menos fome do que Ele, não era mais
d’Ele o pão que tinha nas Mãos. Aquele pão se tornava uma
Graça enviada por Deus, por intermédio de Jesus, para aquele
que tinha fome.
E assim, Jesus crescia em espírito e fortaleza, e também crescia
dentro d’Ele algo que o mundo e o universo chamariam Cristo.
Esta é uma pequena história do Cristo que nasceu em Jesus;
mas, poderei um dia contar em Meu Reino, que é o Reino de
Deus e de todos os que O seguem, a história do Cristo que
nasceu em João, em Maria, em Pedro, em Fátima e em você,
que hoje Me escuta, buscando seguir o caminho do Cristo que
nasceu dentro do Espírito de Jesus e O divinizou.
Eu os amo e, por isso, lhes agradeço por se esforçarem a cada
dia para cumprir, ainda que seja na aspiração, os Planos
de Deus.
Seu amado pai e companheiro,
São José Castíssimo

12

novembro Guardem no coração os momentos em que estiveram com

Deus. Guardem como um tesouro, como uma fortaleza, os
momentos em que o Céu desceu à Terra para demonstrar
aos homens como deve ser este mundo.
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Transmitam, assim, nos tempos de caos, a paz que habita em
seus corações, para aqueles de seus irmãos que jamais sentiram
Deus em suas vidas.
Guardem como um tesouro os momentos em que o Espírito
Santo se fundiu com vocês, para mostrar-lhes que há uma
essência divina dentro de cada ser, que deve se expressar para
que possam ser exemplo para toda a humanidade, assim como
foi o Filho de Deus.
Cristo chegou ao mundo não somente para ser contemplado,
mas também para ser imitado. E para que possam seguir os
passos de Cristo, Deus lhes oferece tudo o que um dia Jesus recebeu. Vocês estão ao lado de Sua Sagrada Família, rodeados de
anjos e arcanjos e vivendo sob a guia dos santos e patriarcas de todos os tempos. Agora, o Senhor não pode fazer outra coisa, senão
esperar que aceitem Sua oferta.
Que, assim como Cristo, tomem a cruz que os levará a uma
Nova Humanidade*, cruz que, para a humanidade atual, não
é o martírio do corpo, mas, sim, a superação das tentações
do mundo, com a elevação da consciência. É poder dizer não
a todos os estímulos que o inimigo imprime na consciência
humana e que, pouco a pouco, fazem desaparecer a união das
criaturas com o Criador.
Carregar a cruz que os leva à Nova Humanidade, aos Novos
Cristos, é encontrar a alegria no espírito humilde e, ainda
que seja uma caminhada solitária e pouco compreendida
pela humanidade, que vocês possam seguir este caminho que
os conduz a Deus.
Que Minhas palavras os preencham, os inspirem e também os
impulsionem a seguir este caminho que os faz encontrar, no
próprio interior, a perfeição de Deus.
162
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Seu amado companheiro e amigo,
São José Castíssimo

13

novembro Quando os Céus anunciam a última hora da salvação para um

planeta, as almas que nele habitam têm uma opção: entregar-se ao abismo do mundo e negar a perfeição que existe em seu
interior ou vencer definitivamente as dúvidas e os medos que
as impedem de estar plenas em sua missão espiritual.

Compreendam que as trombetas que soam no mais alto do
Céu anunciam a hora de vocês deixarem de lado a mediocridade e começarem a ser preenchidos completamente pelo
Espírito de Deus.
Em cada instante de suas vidas, devem recordar que já é o
momento de dar um salto na vida do espírito.
Vivam cada dia como se fosse o último, como se estivessem
diante da última oportunidade de perdoar, de se reconciliarem com o próximo, de prestar o serviço que nunca puderam
prestar, de renunciar aos vãos prazeres e gostos que sempre
estiveram em suas vidas como pequenos impedimentos e que
hoje se tornaram grandes, porque não lhes permitem chegar à
meta de suas consciências.
É chegada a hora de assumirem a vida universal com a plena
consciência de que vocês estão na escola da cristificação* para
todo o universo; e de viverem consequentes com a oportunidade que lhes é entregue.
Por um instante, pensem que estão no momento culminante
de suas vidas. Pensem que, no cosmos infinito, a Criação aguarda que vocês retornem com a experiência do Cristo Vivo no
próprio espírito.
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O universo aguarda que de seu Rei Universal provenha uma
raça* que possa mudar completamente a Criação de Deus e permita que todas as criaturas que não tiveram a oportunidade
de estar neste mundo vivam os códigos crísticos* de amor
e unidade.
Vocês vieram a este planeta para aprender a não viver para si,
mas, sim, para o próximo. Esta é a essência do aprendizado
na Terra: tudo entregar e tudo padecer pela evolução e pelo
crescimento dos demais. E, no entanto, até agora, apenas
deixaram crescer o orgulho e o egoísmo trazidos do universo
e que não os deixam agir nada mais do que para si mesmos.
Cristo lhes deixou o exemplo. Ele não veio ao mundo para ser
um rei. Ele tornou-Se Rei porque foi capaz de abandonar-Se
por amor às criaturas de Seu Pai. Cristo viveu em Si o Amor
de Deus por Sua Criação. Foi pela evolução de toda a Criação
Universal que Ele entregou Sua Vida e segue entregando tudo
de Si, mesmo estando em Espírito de Divindade.
Meus queridos e tão amados companheiros, chegou a hora
de crescer abandonando o antigo viver e se abrindo ao novo,
às virtudes espirituais, ao verdadeiro ser, ao amor, à unidade.
Se são soldados de um exército de paz, vivam a paz, vivam o
amor, vivam a fraternidade.
O Plano do Deus Altíssimo se cumprirá, e isso se dará com o
esforço de vocês e com a valentia de que se tornem nada, para
que sejam preenchidos por Deus.
Deixo-lhes Minha paz e Minha bênção de despertar.
Seu companheiro de todas as eras,
São José Castíssimo
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14

novembro Enquanto o mundo agoniza, peço-lhes que não vivam mais de

maneira comum, mas que a todo instante clamem ao Pai para
que Sua Misericórdia seja maior do que Sua Justiça e os que
estão cegos no mundo possam despertar.
Peço-lhes que não exista mais cansaço em seus corpos que os
impeça de cumprir com um pedido de oração dos Mensageiros
Divinos*. Deus lhes está entregando tudo, inclusive o Seu Filho,
para que possam abrir as portas da redenção à humanidade.
Meus queridos, o terror, o medo, o ódio e o rancor entre os
homens seguem espalhando-se pelo mundo como uma grande
praga nos corações. Quem de vocês está respondendo ao Meu
pedido de perdoar e de se reconciliar com o próximo? Quem
está vencendo o rancor do próprio coração para dissipar esse
mal da humanidade?
Enquanto vocês estão distraídos, e com tanta facilidade se
esquecem dos pedidos dos Mensageiros Divinos, o inimigo
não descansa nem se esquece de sua meta, de fazer desaparecer
dos corações humanos a possibilidade de amar.
Peço-lhes que estejam mais atentos e não permitam que
nenhum rancor seja maior do que o amor em seus corações.
Que o amor vertido por Deus no interior de vocês seja sempre
poderoso e os impulsione a seguir adiante, batalhando para que
aprendam, de uma vez por todas, a amar e a perdoar.
Quando lhes pedi a campanha para dissipar o ódio do coração
humano, não foi apenas para que vivessem uma bela experiência e que simbolicamente enviassem amor aos seus irmãos do
Oriente Médio. Eu lhes pedi esta campanha porque os Planos
de Deus correm risco quando o amor vai se apagando da consciência humana.
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O amor é a essência da vida na Terra; se não há amor, não há
sentido para a existência da humanidade.
O que hoje acontece no planeta está espalhando com muita
velocidade o ódio, a ira e o rancor em todas as criaturas do
mundo inteiro. E tão forte é o impulso involutivo do inimigo
que o ódio dissolve dos corações a possibilidade de amar.
Por isso, hoje não apenas lhes peço, mas também lhes rogo
que se perdoem uns aos outros, que se reconciliem, que sejam
misericordiosos, que se sirvam mutuamente, que se amem!
Amem-se como humanidade, como Criação de Deus, como
parte viva de Seu Coração Sagrado.
Não permitam que o inimigo lhes faça acreditar que o terror que se imprime no mundo é maior que sua possibilidade
de amar, porque o amor verdadeiro desterra o mal e o faz
desaparecer.
Confiem no seu potencial de amar e transformem-no em uma
virtude celestial que viva dentro de todos vocês.
Eu os amo e por isso estou aqui. Eu confio na humanidade
como Projeto de Deus. Eu confio no amor que habita em seus
corações e que vocês desconhecem. É hora de aprender a amar.
São José Castíssimo, pai do Amor

15

novembro Sejam como a natureza que, diante de um pequeno suspiro

de amor enviado por Deus, resplandece e restaura seu espírito.
A natureza vive do amor que recebe do Céu. Seus elementos buscam, no Princípio fecundo de Deus, o poder para se
manifestar.
Os Reinos apenas continuarão existindo se puderem cumprir
com sua função de também aprender a amar e a perdoar.
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Observem os animais: com que facilidade perdoam os erros
daqueles que amam, com que alegria suportam seus males,
apenas pela fidelidade que vive em seus corações para com
aqueles que cuidam deles.
Os seres humanos compartilham sua existência com os Reinos
da Natureza para que se elevem uns aos outros por meio da
comunhão com a vida nas diferentes formas.
Para que se estabeleça a paz e para que o Reino de Deus seja
um com o reino deste mundo, vocês devem descobrir o que
cada Reino e cada elemento traz como vivência para enriquecer o aprendizado humano. Porque se vocês não aprenderem
a amar os Reinos da Natureza, que constantemente se doam
aos seres humanos e de todas as formas tentam auxiliar o seu
aprendizado de amor, será difícil que possam amar de verdade
o próximo assim como ele é.
Se sentem que não sabem amar ou que não podem fazê-lo,
busquem cuidar dos Reinos da Natureza, sobretudo do Reino
Animal, que canaliza seu amor sobre os seres humanos mesmo
sendo tão ultrajado por eles.
Percebam, observando os Reinos, que a escola do amor está
em todas as coisas. Em especial os Reinos da Natureza lhes
demonstram permanentemente como se vive o amor que transcende as imperfeições e, inclusive, as cura.
Eu os amo e, clamando aos corações que ingressem no caminho
do aprendizado do amor e do perdão, peço-lhes que comunguem em unidade com os Reinos da Natureza.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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16

novembro Se vocês forem pacíficos em suas vidas e em tudo buscarem a

harmonia e a unidade, poderão perceber a união dos tempos e
o que isso causa na consciência da humanidade.
Se entrarem em oração todos os dias, buscando sentir verdadeiramente o que acontece na vida espiritual do planeta,
poderão perceber que os conflitos e as guerras que hoje acontecem no mundo não são como os que aconteceram em tempos
anteriores.
Assim como o bem que permeia os corações neste tempo os
santifica e os plenifica de forma a levá-los à cristificação*, o
mal que vive hoje em alguns seres humanos é destrutivo até
mesmo para as essências e os espíritos dos seres. Tudo está
se intensificando, tudo está crescendo em proporções desenfreadas, tanto para o bem quanto para o mal, e isso o coração
que ora pode sentir e viver. Digo-lhes isso, queridos, porque
devem aprender a lidar com as situações que se apresentam no
mundo atualmente.
O tempo real* do universo está começando a se unir ao tempo
da Terra, e a consciência humana também começará a sentir o
seu verdadeiro potencial criador, tanto positivo quanto negativo. O pensamento e o verbo terão mais poder do que nunca;
por isso, pedimos-lhes que orem, orem sem cessar para equilibrar e contrapor as orações às ideias malignas que, de planos
infernais, tentam plasmar-se nas mentes dos seres humanos e
manifestar-se na vida da Terra.
Vocês não devem jamais temer, porque a maior ferramenta do
ser humano é o coração, e não a mente. Não haverá pensamento
maligno que não seja destruído e apagado pela oração sincera
e plena de um coração que responde ao Chamado de Deus. É
apenas necessário que orem, orem de verdade, com amor, com
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consciência, preenchendo o verbo com a intenção de que a
Vontade de Deus se plasme na consciência planetária*.
Quando o tempo de Deus se aproxima da Terra, os seus espíritos também se aproximam e suas almas são plenificadas pelos
impulsos do verdadeiro ser. Por isso, ao entrar em oração, busquem o que vocês são de verdade. Entrem em contato com a
própria essência por intermédio do silêncio e da paz e recebam
dali tudo de que necessitam para viver os dias atuais em união
com Deus e com Seu Plano.
Vocês sabem que a humanidade é muito ignorante em relação
à Verdade, e poucos compreendem o que os Mensageiros Divi
nos* tentam transmitir ao mundo. Por isso, é muito importante
que os que estão conscientes e compreendem, ao menos um
pouco, a Vontade de Deus, possam viver o que ensinamos,
abrindo assim a porta para que outros sigam o mesmo caminho.
À medida que derem seus passos, queridos, novas oportunidades se abrirão para que possam conhecer verdades cada vez
mais amplas e para que os que estão estancados em sua evolução
sejam impulsionados e deem o primeiro passo.
Eu os amo e, por isso, os instruo para que não somente conheçam a Vontade de Deus, mas também a vivam.
Seu companheiro de sempre,
São José Castíssimo

17

novembro Clamem pela misericórdia e vivam a paz. Não deixem que o

terror que se espalha pelo mundo tome os seus corações e os
leve à desesperança. Os soldados de Deus devem estar com a
tocha da fé sempre erguida ao alto, dando a conhecer a luz aos
que caminham na escuridão.
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Enquanto o Coração de Deus padece pelas ações da maioria da
humanidade, que está se distanciando de Seu Amor e de Sua
Paz, os Mensageiros Divinos* apenas lhes pedem que sejam um
alento e uma esperança para o Reino dos Céus, que aguarda a
concretização dos Planos do Altíssimo.
Não se deixem levar pelas correntes do mundo. Lembrem-se
de ser uma barca de salvação para os incrédulos e os desesperançados, para os solitários e os abandonados, tanto na vida
quanto no espírito. Nutram suas consciências com o bálsamo
de luz que trazemos do Céu e remem contra essa corrente de
escuridão com atos de paz, com a oração, com o perdão e com
o amor.
Não alimentem os julgamentos que o mundo realiza sobre
uma realidade que desconhece; tampouco permitam que suas
consciências ajudem a humanidade a se submergir nas lamentações. Sejam um motivo de elevação para o mundo.
Saibam que tudo deve ser equilibrado, tudo deve ser corrigido
e elevado pelo coração humano. Se existem muitos seres que
caminham para o lado contrário à Vontade de Deus, os poucos que escutam Seu Chamado devem multiplicar os esforços
e não ceder diante dos estímulos involutivos.
Meus amados, sejam fortes e valentes, perseverantes em Deus,
porque esta prova apenas está começando, e a humanidade
ainda deverá escolher o amor diante de muitas atrocidades que
o inimigo gerará.
Saibam que vocês jamais devem desistir do Plano de Deus e,
mesmo diante dos piores acontecimentos do mundo, percebam que Deus não os desamparou. Ele está dentro de vocês,
chamando-os a perseverar no amor e, assim como Seu Filho,
a vencer o sofrimento da cruz e ressurgir em espírito mediante
o poder da Misericórdia.
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Escutem com atenção Nossas palavras, porque são pronunciadas para ajudá-los a superar as provas destes tempos e a
perseverar em Deus para sempre. Da mesma forma fizeram os
patriarcas, os anjos e os arcanjos que guiavam Jesus e o incentivavam a permanecer no Seu Propósito de Amor apesar da
negação dos homens.
Eu os amo e os convido a orar sem cessar, porque a prova definitiva já está começando para a humanidade. Deixem de lado
as mesquinharias de suas vidas e dediquem-se sem limites a
Deus. Assim dita a necessidade do mundo.
Seu amado pai e companheiro,
São José Castíssimo, que ora pela humanidade e pelo planeta,
permanentemente.

18

novembro Queridos companheiros,

Oferecendo Nossos Corações ao Altar Celestial como parte
deste Plano de Deus, clamamos à humanidade que estabeleça
a paz em suas vidas. Pedimos que despertem um pouco mais
à verdadeira necessidade do planeta, porque nos tempos que
chegarão será preciso demonstrar maior consciência e maturidade. Os que hoje estão cegos de espírito e de coração buscarão alento e guia naqueles que poderão estar minimamente
equilibrados ante a situação planetária.
Saibam, queridos, que diante do grau de maldade e ódio que
vive nos corações de alguns seres humanos, a deflagração de
uma terceira guerra mundial poderá destruir completamente
a vida planetária. Os corações de muitos governantes estão
apenas sedentos por demonstrar poder e superioridade em
relação aos demais seres do mundo. Será uma batalha entre o
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caos e o mal, porque não existirão regras e não haverá misericórdia. Todas as nações vão querer demonstrar o seu poder e
irão aliar-se umas às outras para destruir as demais, segundo
as suas crenças.
Apenas observem o mundo ao seu redor e tornem-se capazes de vislumbrar uma prioridade maior do que suas próprias
vidas, porque o Plano de Deus transcende os indivíduos e,
se for necessário, o Senhor pedirá mais dos que creem que já
entregaram tudo, porque não apenas o planeta, mas também
o universo necessita disso.
Peço que busquem conhecer a verdade que se encontra em
seus corações, para que não sejam tomados pelo terror que se
alastrará pelo mundo. Não se desesperem nos dias que virão,
porque o Espírito de Deus os amparará, sempre quando forem
Seus servos e Seus soldados da paz e da oração.
Não lhes digo que nada padecerão; porém, todo sofrimento e
toda prova que o Senhor colocar em seus caminhos será para
gerar méritos para a salvação da humanidade.
Digo-lhes que, desde já, aprendam a amar e a aceitar as diferenças, porque lhes pediremos que acolham e amparem seres
que são muito diferentes de vocês, sob todos os pontos de vista.
Também neste dia, rogarei que ajudem os missionários* de
Maria a chegarem logo ao Oriente Médio, antes que suas portas se fechem definitivamente e as almas que ali estão buscando
uma saída não encontrem a Misericórdia, apenas a Justiça.
O serviço que pedimos aos missionários, que são consagrados
em espírito e alma ao Plano de Deus e de Seus Mensageiros*,
não é como qualquer serviço prestado no mundo. Por intermédio deles, Nós podemos ingressar mais profundamente no
planeta e derramar um caudal de Misericórdia sobre aqueles
que não a mereceriam nesta vida.
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Por isso, companheiros de Meu Casto Coração, esforcem-se
todos os dias para estar mais despertos, porque Nós não temos
mais como alertá-los. O tempo de mudança já chegou.
Seu amado pai e amigo,
São José Castíssimo

19

novembro Hoje apenas lhes peço que jamais percam a alegria de seus

corações, que sejam capazes de estar diante da situação planetária com maturidade, mas nunca com tristeza.
Se perderem a alegria do coração, vocês poderão perder a fé e
a esperança de um dia ver cumprir-se o Plano de Deus, de um
dia ver manifestar-se diante dos seus olhos a Terra redimida.
Quando Meu Casto Coração iniciou este ciclo de mensagens
diárias, Eu disse a todos que os conduziria a uma Nova
Humanidade, e assim será, porque, apesar de tudo o que acontece no mundo, existem uns poucos que responderão ao chamado celestial até o fim de suas vidas e deixarão plantadas no
solo desta Terra as sementes de uma vida redimida.
Hoje lhes pedirei que sejam conscientes da grande necessidade
do mundo e também que sejam como uma luz que ilumina e
aquece os frios corações dos homens.
Meus queridos companheiros, depois de ter estado neste mundo em dias de muita escuridão e em épocas em que a Terra
também se aproximava de um grande colapso, venho animá-los
e instruí-los, assim como fiz com Jesus, para que encontrem
a Deus e, n’Ele, a fonte inesgotável da sabedoria, a fortaleza
inquebrantável para transitar em dias de trevas e o amor que a
tudo redime e a tudo perdoa.
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Venho pedir-lhes que não desistam nunca, mesmo quando os
Mensageiros Divinos* não estiverem aqui. Existirão dias nos
quais não saberão o que fazer nem para onde ir e, nesses
momentos, deverão entrar no recinto do coração e buscar ali
tudo o que um dia lhes entregamos.
Nossas palavras poderiam ficar apenas plasmadas em seus
corações, mas elas estão também no papel para que sejam uma
guia inapagável para toda a consciência humana.
Quero que saibam que os dias de maior escuridão ditarão o
momento da maior entrega, o momento de viver o maior grau
de amor, porque deste amor que pode emergir de seus corações
dependerá a luz que voltará a brilhar no mundo.
Deus jamais os abandonará. Se Ele se afastar e não O encontra
rem fora de vocês, será porque chegou a hora de viver a união
perfeita com Ele no seu interior, a hora de descobrir a semelhança entre o Criador e a criatura, hora de ser parte de Deus
neste mundo.
Meus amados companheiros em Cristo, sigam Nossas instruções sem medo e com precisão, porque assim nunca se perderão
do caminho e poderão guiar outros com quem jamais se encontraram em vida.
Hoje não lhes poderei pedir nada além da permanente oração
e da reconciliação de uns com os outros. Se assim o fizerem,
seus próprios corações lhes dirão os próximos passos.
Eu os amo e os abençoo sempre.
Seu amado amigo e companheiro,
São José Castíssimo
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20

novembro Para que a paz seja uma realidade no mundo, ela deve come-

çar a existir no coração e na vida de alguns homens, ainda que
sejam poucos.

Para serem pacíficos, devem aprender a dissolver os obstáculos
que a própria consciência coloca no caminho dos que tentam
viver em paz. E isso se alcança de duas formas: no silêncio e
no serviço.
O silêncio deve ter como base a humildade e como meta a
paz. O serviço deve ter como base a fraternidade, para chegar
à meta da paz.
O coração que se dispõe a silenciar-se alcança a paz para si e
para o próximo, evitando conflitos, desavenças e discussões
incentivadas pelo inimigo. O coração que se dispõe a servir, que
toma para si aquilo que ninguém quer fazer e, de boa vontade,
traz a paz à vida diária ao seu entorno, sem perceber está sendo
um canal de Deus no mundo, para dissolver conflitos distantes
e aplacar a ira de muitos corações que ele desconhece.
Quando vocês consagram a vida a Deus, tudo o que fazem
com consciência e em oferta torna-se um serviço para toda a
humanidade.
Agora lhes faço uma advertência: não sejam indiferentes em
seu silêncio nem deixem que suas mentes critiquem ou julguem
quando fizerem algo que ninguém quis fazer. Se não há amor
nem gratidão em suas ações, é melhor ser como a maioria da
comum humanidade, porque pior do que não fazer é fazer sem
ser verdadeiro.
Trago-lhes essas instruções não para que mudem suas próprias
vidas, mas para que mudem a vida planetária, porque vocês são
células vivas do corpo deste planeta. Por isso, tudo o que fizerem repercutirá em toda a consciência planetária*.
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Eu os amo e lhes agradeço, desde já, sua resposta e a consciência
que terão voltada para o cumprimento dos Planos de Deus.
Seu amado pai,
São José Castíssimo, guiando a humanidade nas coisas simples,
para que um dia vocês alcancem o Reino de Deus.

21

novembro A manifestação do Plano de Deus tem como veículo a energia

dos raios celestiais. Esses raios descem ao mundo por intermédio da Lei da Atração ou da Lei da Correspondência* e,
desta forma, permeiam as consciências que, tanto interna quanto externamente, se dispõem a viver em si a Vontade do Deus
Supremo. Aos poucos, essa Vontade vai tomando espaço na
vida do planeta e, um a um, permeia os seres que se inspiram
no exemplo de outros para transformar a própria vida.
Assim como acontece com os indivíduos, também acontece
com os arquétipos da vida, tanto na sociedade quanto na vida
das diferentes nações. Muitos se perguntam de onde virá a
manifestação da Nova Humanidade* e a partir de qual princípio ela surgirá.
Quando seres humanos se congregam para unir sua disposição
de manifestar o Plano de Deus e atrair assim os arquétipos
criadores dos raios celestiais para a vida, esses raios descem
não somente nos indivíduos, mas também por intermédio
deles permeiam a consciência grupal e encaminham naturalmente a vida grupal à manifestação do que Deus pensou para
a sociedade humana.
A vida humana sagrada e voltada sempre para a obediência
ao Divino começará a surgir em pequenos pontos de luz no
mundo. Assim como alguns indivíduos inspiram outros a dar
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novos passos por meio da própria transformação, as pequenas
comunidades que dão o exemplo de uma vida fraterna e crística,
em um arquétipo de sociedade humana, inspirarão massas de
pessoas e até nações a seguir o mesmo exemplo. É assim que
nasce a Nova Humanidade*.
A Nova Humanidade é fruto do esforço de cada um. Depois,
terá seu berço na união dos esforços de dois ou mais que
comecem a constituir uma vida grupal e, assim, aos poucos,
expandam esta vida sagrada ao mundo, consagrando-o ao
Plano de Deus.
É por este motivo que lhes peço que jamais pensem que seus
esforços não serão suficientes, porque, às vezes, lhes parecerá
remar contra uma corrente de outros bilhões de seres humanos
que fazem coisas contrárias à Vontade Divina.
Cristo também era um só, mas Seu Amor por Deus e por Seu
Plano mudou o destino da humanidade. Hoje, vocês são muito
mais que um; são milhões de seguidores de Cristo, que devem
começar a se unir para cumprir a meta de mudar o destino não
somente da humanidade, mas de toda a Criação.
Eu os abençoo e os guiarei sempre.
São José Castíssimo

22

novembro Quando lhes entregamos pautas de oração, não é para ocupar

as horas de seus dias. O mundo está agonizando e, em meio a
uma perspectiva de caos inalterável, Deus segue enviando Seus
Mensageiros* à Terra para que, com Sua Divina Esperança,
consigam, ao menos de um coração, orações sinceras que equilibrem a realidade planetária.
177
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Hoje vim para pedir-lhes que não orem apenas para cumprir
mentalmente um pedido de Maria e, assim, retirar um peso da
própria consciência.
Peço que orem de verdade, com o coração, tendo presentes a
realidade planetária e o destino da humanidade, que dependem, em grande parte, dos seres que oram.
Às vezes, mais Nos entristece ver um de Nossos soldados repetindo palavras mortas ao vento, para acabar rápido com suas
orações, do que ver no mundo um filho ignorante que não
ora, porque este não ora pela sua ignorância, enquanto aquele
engana a si mesmo.
Sabendo da situação espiritual do planeta e sendo conscientes
do poder da oração, aqueles que não oram de verdade apenas
suprem a necessidade da mente de não estar em falta com
Deus, pois além de não ajudar em nada, aumentam o peso da
Justiça na balança da humanidade.
É por esta razão que rogo por maior consciência em suas
orações, mais amor e mais verdade, porque se não pudermos
contar com os que Nos escutam dia a dia, pouca esperança
teremos com os que Nos desconhecem completamente.
Eu os amo e por isso os guio e os aconselho sempre, corrigindo seus caminhos para que um dia encontrem a perfeição e
a santidade.
São José Castíssimo

23

novembro Libertem suas almas do cativeiro deste mundo por meio

do amor ao Plano de Deus. Se vocês amarem os Planos do
Altíssimo para tudo o que foi criado, transcenderão a compreensão comum acerca de todos os acontecimentos que se
manifestam no mundo.
178
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Disponham-se a amar o Plano de Deus acima de vocês mesmos e poderão, então, viver o que realmente o Senhor espera
de vocês.
Quando o amor próprio é maior que o amor ao Plano de Deus,
vocês correm o risco de se perderem nas próprias limitações
e perdem a oportunidade de descobrir a transcendência de
todas as expressões da vida, sejam mentais, emocionais, físicas
ou espirituais.
Quando amam o Plano de Deus acima de todas as coisas, são
capazes de se lançarem no impossível para manifestá-lo e, en
tão, cruzam o umbral das limitações humanas e descobrem
novas capacidades que estão eternamente adormecidas nas
consciências de todos, justamente pela falta de amor e de entrega por parte dos seres.
Sei que esse é um amor desconhecido e inalcançável para muitos, porque não aprenderam a amar o intangível, o divino,
o espiritual. Neste mundo, o amor está sempre baseado nos
benefícios e mesmo o amor a Deus e à vida espiritual tem de
trazer algum mérito, ainda que seja a santidade.
Aqueles que buscam a vida espiritual encaminhando-se para
a santidade começam a trajetória buscando um benefício, um
reconhecimento, uma meta; porém, no caminho, descobrem
que, para encontrar o que procuram, devem perder-se de si
mesmos. E assim perdidos, vão deixando, pouco a pouco, tudo
o que têm, tudo o que são e o que pensam ser, bem como suas
aspirações e mesmo a pura intenção de alcançar a santidade.
Quando o coração sentir que já não quer mais nada e apenas
caminha para Deus, quando mais longe parece encontrar-se
de qualquer perfeição, porque para ele nada se assemelha à
Perfeição do Pai, é quando a alma chega, sem perceber, ao primeiro passo de sua meta.
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A este amor verdadeiro, Eu os chamo: amor que transcende os
indivíduos, os benefícios, as aspirações, as conquistas; transcende as próprias necessidades da vida e deixa a alma e o espírito
suspensos nas mãos do Criador, para serem instrumentos Seus
no mundo, atraindo Sua Paz para os tempos de caos.
Isso que lhes falo e que parece tão distante seria a razão da
existência humana; no entanto, os seres humanos lhe deram
um nome e o colocaram em um ponto inalcançável para as
consciências, pois até mesmo aspirar a isso lhes causa medo,
vergonha ou pensam ser falta de humildade. Isso é a santidade.
A santidade é a união com Deus, é a manifestação de Seu
Plano. A santidade não é uma exceção, é uma meta para toda
a consciência humana.
Para encontrar a santidade, é preciso amar o Único; para amar
o Único é necessário deixar para trás os amores humanos, para
descobrir o amor ao Divino.
O mundo necessita de corações que amem de verdade, que
atraiam do universo o Amor deixado por Cristo, porque apenas
assim se equilibrará tamanho mal que se expande na Terra.
Eu os amo e os convido a amar com o mesmo Amor.
São José Castíssimo

24

novembro Queridos companheiros de Meu Casto Coração,

Aqueles de vocês que buscam a plenitude da vida na matéria jamais encontrarão a verdadeira alegria e tampouco terão
motivação para trilhar o caminho do espírito, porque nunca
estarão satisfeitos com as aparências e formas exteriores de
coisa alguma.
180
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Não lhes digo que devem ser indiferentes à vida material ou
negligentes com suas tarefas práticas nem com a busca da perfeição que devem expressar em tudo, mas a sua meta não pode
estar no plano físico nem na perfeição na matéria.
Compreendem o que lhes digo? Digo-lhes que, por mais que
tenham a missão de manifestar um Centro Mariano* ou uma
Comunidade-Luz*, a meta mais profunda de seus corações
não deve estar aí, porque, se assim for, não haverá espírito nessas manifestações. A alma de todas as Obras de Deus está na
intenção de quem as manifesta.
Assim é com todas as coisas. Por mais que devam manifestar a
vida monástica, a vida fraterna, a vida em comunhão com tudo
o que foi criado, a meta de vocês não deve estar apenas no que
essas formas de vida expressam externamente. Para que haja
alma e Presença de Deus em suas ações, em suas obras, vocês
devem aspirar sempre ao Alto, à união com o Divino, buscando
primeiro a manifestação espiritual de todas as coisas.
É na unidade com o Criador que encontrarão a verdadeira
alegria. Em um mundo no qual a matéria está corrompida e
continua a se degenerar, as almas que colocarem todo o seu
empenho apenas nela, por mais que esteja buscando transformá-la e consagrá-la, quase sempre estarão envolvidas pela
tristeza, pela frustração e pela desmotivação.
Fixem os olhos no Alto, no Infinito, em Deus, e encontrem
n’Ele a alegria para seguir adiante, para poder sorrir, iluminando os corações dos que sofrem, mesmo em tempos de
constante dor.
Será necessário existir corações que mantenham acesa na alma
a alegria de servir a Deus, apesar de tudo, mas essa alegria só
encontrarão no Pai Altíssimo.
181

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 181

29/03/19 07:56

Mensagens de Humildade

Assim se regozija o espírito na Cruz de Cristo: os que veem
a matéria contemplam dor e sofrimento; os que se fixam em
Deus e na fortaleza espiritual de Jesus contemplam Vitória
Divina e Misericórdia.
É tempo de reaprender a buscar a alegria.
Seu amado pai e amigo,
São José Castíssimo

25

novembro Que a Paz seja uma realidade no mundo, caminho para a vida,

recompensa divina no coração dos justos.

Que a Paz seja a bandeira alçada no céu da Terra, anunciando
a Vitória e a Glória do Reino de Deus.
Que a Paz seja a cura do passado, o bálsamo que restaura as
feridas de um tempo de caos e de temor.
Que a Paz alcançada pelos homens se estabeleça também nos
Reinos da Natureza, permeie o planeta e se irradie aos quatro
pontos do universo.
Que a Paz, triunfo de Deus no coração humano, seja o princípio dos mil anos de preparação e de união com Cristo1 para
que, depois da batalha final, o Reino de Deus volte a governar o
interior de todas as criaturas, não importando de onde vieram.
Que a Paz no coração dos que se mantiveram fiéis a Deus seja
o motivo da redenção e da reconciliação com Ele, para aqueles
que nunca O encontraram.
A Paz será o motor que impulsionará os homens à Salvação.
A Paz é o que os mantém de pé em um mundo de dor e
tribulação.
1.  Os mil anos de paz conhecidos nas Escrituras Sagradas.
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Não percam a Paz, fonte de Amor e de Vida.
Não percam a Paz, base para o amadurecimento da Fé.
Não percam a Paz, fortaleza inquebrantável dos mansos.
Sejam pacificadores de Cristo, para que assim estabeleçam Seu
Reinado neste tempo final.
Paz a todos, Paz em todos, eternamente.
Seu amado companheiro, pacificador em Cristo,
São José Castíssimo

26

novembro Queridos companheiros,

Este é um momento no qual necessitarão estar mais silenciosos.
Com o esforço para controlar a palavra, o verbo, que é o veículo
de criação de maior poder usado hoje pela humanidade, vocês
controlarão simultaneamente as energias que entrarão em processo de purificação dentro de suas consciências.
Quando observam em si mesmos o controle da palavra, podem
observar o descontrole que existe em todas as coisas e, assim,
poderão encontrar um caminho mais seguro e harmonioso
para a própria transformação.
Ao entrar em intensa purificação, a consciência perde o controle dos diferentes corpos* e muitas vezes age, pensa e sente
de forma que normalmente não faria. Se estiverem atentos ao
uso da palavra, estarão atentos ao ato de criar e de emitir informações. Aos poucos, irão observando o silêncio na mente, nos
sentimentos, nos movimentos e nas emanações do magnetismo da consciência. Assim, ao entrar no processo de purificação, não perderão o controle de si mesmos e poderão vencer
183
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os desejos e as vontades que falarão alto dentro do mundo
interior e no subconsciente de vocês, tentando levá-los por
caminhos involutivos.
Chamo “caminhos involutivos” as formas de vida que, para a
comum humanidade, são normais, mas que, para um ser consciente da realidade planetária e do Plano de Deus, não constro
em a evolução nem a maturidade do espírito.
Hoje quero que compreendam o silêncio como uma ferramenta
valiosa para o final dos tempos, algo vital e necessário para os
que aspiram a se manter firmes.
Espero que busquem o silêncio verdadeiro, fruto da compreensão desta necessidade interior de perseverar no caminho de
Deus. Não busquem o mutismo nem o rigor que tornam a alma
rígida e a afastam de viver uma experiência espiritual positiva,
pois, ao contrário, alimentam as forças em purificação dentro
da consciência e não permitem que elas sejam transmutadas e
liberadas do próprio interior.
Deixo-lhes Minha bênção e a luz de uma compreensão maior
para todos.
Seu amado companheiro, servo do silêncio,
São José Castíssimo

27

novembro Queridos companheiros,

Aproxima-se da Terra a chegada de um novo ciclo para a consciência humana, sobretudo para a consciência do planeta; é o
espírito da Terra que os ampara, os acolhe e, com tanto amor
e doação, os sustenta.
Esse ciclo que chegará impulsionará os homens a oferecerem
ao Projeto Divino da Terra o seu verdadeiro potencial e, para
184

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 184

29/03/19 07:56

Novembro de 2015

isso, os ajudará a expurgar do próprio interior – mundos consciente e inconsciente de cada ser – aqueles códigos que geraram
como humanidade e que, aos poucos, foram degenerando o
que deveriam expressar como consciência humana.
O novo ciclo tentará ajudar este projeto da Terra, para que já
não sejam apenas os Reinos da Natureza os sustentadores da
consciência do planeta, mas, sim, que existam seres humanos
conscientes oferecendo o máximo de si para que o planeta
cumpra sua função dentro do Plano de Deus.
No Projeto do Senhor ao criar este mundo, repleto de manifestações de Sua perfeição por meio dos diferentes Reinos da
Natureza que coabitam, Deus pensava em uma expressão viva
da fraternidade e da unidade entre Suas criaturas, por mais
diferentes que elas fossem.
O Criador tentou fazer da Terra uma escola de amor e de
cooperação evolutiva, para que cada Reino proporcionasse ao
outro algo vital para a sua existência. É por isso que a Terra
necessita de equilíbrio para existir, equilíbrio gerado nos diferentes Reinos, incluindo o Reino Humano.
Sobretudo o Reino Humano deveria gerar especial harmonia e
amor dentro do Reino que lhe corresponde como humanidade
para, assim, inspirar a evolução dos demais Reinos da Natureza.
Todos os Reinos, de certa forma, cumpriram sua parte, exceto
o Reino Humano, que é o grande pilar do projeto terrestre. O
Reino Vegetal é a expressão da doação, da elevação e da beleza, como lhe correspondia. O Reino Mineral é a expressão da
purificação, da transmutação e da sustentação, como lhe correspondia. O Reino Animal é a expressão da fidelidade e do
amor, é o guardião do espírito da cooperação e da fraternidade evolutiva em cada espécie, como lhe correspondia. O
185

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 185

29/03/19 07:56

Mensagens de Humildade

Reino Dévico* segue criando beleza e louvor ao Criador e,
junto ao Reino Elemental*, sustenta e anima os demais Reinos
da Natureza, como lhe correspondia.
Ao Reino Humano corresponderia ser uma ponte de comunhão entre todos os Reinos; aquele que cuida, ampara e protege,
ama e auxilia para que cada Reino possa se expressar. O Reino
Humano deveria criar condições para que os devas* e vegetais
expressassem sua beleza; para que os animais pudessem trazer
à consciência planetária* o atributo único que cada espécie
possui em sua essência; para que os minerais pudessem nutrir
e auxiliar os demais Reinos e com liberdade atuar no mundo.
O Reino Humano deveria ser a ponte com a Consciência
Divina, trazendo o espírito da constante evolução e do crescimento, para que a Criação jamais se estancasse e os Reinos
prosseguissem dando passos evolutivos e mudando a sua escola
espiritual. Que, dessa forma, novas essências fossem surgindo
e renovando permanentemente a Criação de Deus e, a partir
do laboratório da Terra, todo o universo pudesse se renovar.
Essa é uma parte do que o Projeto de Deus representa.
O novo ciclo do qual lhes falo vai acelerar a purificação humana
de forma mais ou menos harmoniosa, a depender da colaboração consciente de cada ser. Isso será assim para que, o máximo
possível, a ideia da vida fraterna possa ir se manifestando –
ainda que seja em uns poucos indivíduos e em ilhas de salvação e de expressão do Projeto de Deus –, e este Plano possa se
manifestar também.
Depois de éons de experiências que não tiveram o resultado
esperado, a Criação dará um impulso solar à humanidade e
aos Reinos da Natureza, como última oportunidade de concretização do Plano Divino.
186
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É importante que vocês estejam conscientes de tudo isso e
colaborem, cumprindo com sua parte neste Plano de Amor.
Por isso lhes digo todas essas coisas.
Seu amado instrutor e companheiro,
São José Castíssimo

28

novembro Sê simples de coração, para que descubras na simplicidade a

grandeza de todas as coisas.
Sê simples de coração, para que os mistérios celestiais não te
sejam inacessíveis, pois na tua simplicidade a Sabedoria Divina
estará ao teu alcance.
Sê simples de coração, para aprenderes a ser humilde. Por meio
da simplicidade, aceita as Graças e as adversidades como um
Dom único de Deus, encaminhado à tua vida para ajudar-te
e para moldar tua consciência segundo a Vontade Superior.
Sê simples de coração, para que tua mente também conheça
a simplicidade e possa fluir nos raios da Vontade de Deus e
viver segundo as leis universais indicam.
Sê simples de coração, para que a transição se passe em teu in
terior não como um castigo, mas como uma grande oportunidade de ser, finalmente, o que Deus espera para a humanidade.
Sê simples de coração, para que a vida seja uma dádiva para
ti e a morte seja o começo de uma dádiva ainda maior. Assim,
não existirá o medo dentro da tua consciência.
Sê simples de coração, para que o conforto e o sofrimento
sejam para ti veículos da providência de Deus, para que cumpras tua parte em Seu Plano.
187
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Sê simples de coração, para que a oração seja serviço, o serviço seja oração, e o serviço e a oração sejam vida; assim como
a vida, em todos os instantes e circunstâncias, seja serviço
e oração.
Sê simples de coração, para encontrar no rebuscado a simplicidade, e na simplicidade todas as riquezas e rebuscamentos
que tua mente busca por sua natureza.
Sê simples de coração, para que Deus disponha de ti como
necessitar e, assim, conte contigo como um servidor completo, do qual poderá dispor a qualquer hora, em qualquer lugar
e para qualquer missão. Tornar-te-ás, assim, um instrumento
de Deus.
Sê simples de coração, porque na simplicidade encontrarás
a resposta para todas as tuas questões. Descobrirás, assim,
que dentro de ti habita Aquele que É em todas as coisas e
verás que em ti está tudo de uma forma tão simples como
são estas palavras.
Busca em ti o que procuras ao longe.
Busca nestas palavras a sabedoria, pois aqui depositei Minha
divina simplicidade.
Felizes e bem-aventurados os simples de coração, porque eles
herdarão a Sabedoria de Deus para o surgimento da Nova Raça*.
Teu amado companheiro, simples e humilde,
São José Castíssimo

29

novembro Quando do próprio interior começar a emergir tudo aquilo

que por éons esteve oculto na consciência humana como
códigos que degeneram o Projeto de Deus, muitos poderão se
desestabilizar interna, emocional e psiquicamente, a depender
188
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do vínculo de cada consciência com essas informações e da
forma com que ela foi equilibrando, ao longo de sua existência,
os códigos negativos com experiências positivas.
Quando chegar esse momento, queridos, só restará abrir o
coração e confiar naqueles, com maior equilíbrio, que vocês
terão ao lado para auxiliá-los. Deverão agarrar-se fortemente à
humildade para pedir ajuda e se deixarem guiar. Deverão também aferrar- se à fraternidade, caso tenham de ajudar outros.
O desenvolvimento do amor será uma oportunidade entregue por Deus em cada instante de suas vidas, sobretudo nos
momentos da transição interior de cada ser e da transição
mesma do planeta em sua totalidade.
Vocês devem se recordar do que lhes digo, porque muitos confiam que estarão em pleno equilíbrio e serão sempre os que
ajudarão os outros e não os que serão ajudados. Mas não será
assim, porque noventa e nove por cento dos seres humanos
desconhecem as raízes de tudo o que vivem na Terra e ignoram que vieram ao mundo para equilibrar códigos de suas
consciências, que necessitavam de um grau de amor tal para
que fossem convertidas e que apenas na Terra conseguiriam
isso, neste pequeno planeta, onde se gestou o grande Projeto
de Deus que teve seu triunfo em Cristo.
Não contando com essa realidade e plenamente envolvida pela
ignorância e pela ilusão, à maioria caberá abrir-se à humildade, mas isso não será fácil em uma raça* que, por séculos, foi
o resultado dos muitos códigos de orgulho, vaidade e egoísmo, que vieram a ser convertidos pelo Amor de Cristo, pela
vida crística.
Porém, queridos companheiros, todos terão uma oportunidade e ninguém ficará sem ser contemplado nesta escola de
189
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amor. Caberá a cada um abrir-se para a escolha da vida superior, da fraternidade, da unidade e permitir-se ser guiado por
Deus, confiando no amor mais do que em si mesmo.
Quando lhes digo “confiar no amor”, é confiar também na
unidade entre irmãos congregados por um mesmo propósito
e saber que, se vocês estão unidos de coração, sempre se sustentarão no caminho correto. Porém, se desacreditarem do
amor e da unidade e quiserem seguir seus caminhos com base
na própria vontade, negarão o Plano de Deus, que tem como
pilar o Amor e a Unidade entre todos os seres, não importando as diferenças ou mesmo os erros cometidos ao longo da
existência, porque o amor cura todas as coisas e, no espírito da
unidade, o amor de um suprirá e equilibrará o erro do outro.
Essa é a Lei de Deus.
Eu os amo e, por isso, venho ao mundo, assim como vêm os
Sagrados Corações de Jesus e de Maria, para que, em unidade
com os seres humanos, Nosso infinito Amor por todos equilibre os erros do passado e lhes conceda uma oportunidade de
recomeçar em uma raça* redimida.
São José Castíssimo

30

novembro A fortaleza dos que manterão os outros de pé nos tempos

que virão será a oração profunda, que leva o coração a estar na
Presença de Deus e a permanecer nela. Será como estar no
mundo sem se deixar envolver por tudo o que acontece ao
redor, vendo apenas a verdade e a finalidade real de todas
as coisas.
Aqueles que constroem dentro de si a união com Deus Pai e
permitem que seja Ele a pensar e a sentir dentro de seus seres,
190
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assim como o apóstolo João, serão capazes de acompanhar a
transição, tal como João acompanhou a Paixão de Cristo.
João aprendeu a contemplar a verdade e, pela confiança absoluta que alcançou em Jesus, via em cada um de Seus Passos com a
Cruz a manifestação de Suas Palavras e de Seus Ensinamentos.
Assim como João via cumprir-se o que Jesus havia dito na
última ceia, ele também se lembrava de que Jesus ressurgiria. Lembrava-se ainda das instruções ocultas que Jesus havia
entregue aos Seus e que revelavam o verdadeiro sentido do
sacrifício realizado por amor. João sabia que veria os portais
da Divina Misericórdia se abrirem diante de seus olhos.
Hoje quero chamá-los a construir com Deus e com Cristo a
mesma união de João com Jesus e que, assim, possam ver nos
acontecimentos vindouros o cumprimento das instruções
entregues nestes últimos anos.
Saibam contemplar não o sofrimento e a dor, mas, sim, a finalidade de tudo o que viverão. Participem deste parto planetário
não com atenção nas contrações e dores do planeta, mas, sim,
no Homem Novo que surgirá dentro de cada ser que aceitar a
redenção, para renovar o Projeto de Deus na Terra.
Queridos companheiros, as passagens da vida de Jesus perduraram ao longo dos séculos porque elas se repetem na vida
de todos aqueles que seguem a Deus. Estudem o Evangelho de
Cristo e encontrem ali as chaves para atravessar os tempos que
vivem e chegar à manifestação do ressurgimento do Homem,
o renascimento de Cristo dentro de cada ser.
Eu os amo e lhes deixo Minha paz.
São José Castíssimo
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“Quando a Vontade de Deus se expressa
no universo, todas as estrelas e todas as
consciências evolutivas se unem
ao Propósito Divino.”
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1o

dezembro Queridos companheiros em Cristo,

Aproxima-se o fim de um ciclo e o início de outro, marcado pela
necessidade de definições ainda mais profundas e verdadeiras.
Neste ano que agora termina, vocês puderam perceber que,
em muitas partes do mundo, a escuridão tomou conta do coração humano. Porém, aqueles que permaneceram unidos ao
Propósito de Deus viram crescer em seu interior a certeza da
adesão ao Plano e a imperiosa necessidade de seguir aprofundando-se em sua entrega, na compreensão verdadeira de tudo
quanto Deus lhes ensina por meio de Seus Mensageiros*.
Este novo ciclo ditará o momento da concretização de tudo o
que permaneceu apenas na intenção e na mente dos servidores.
Tudo aquilo que, ao longo dos últimos ciclos vividos, cresceu
como aspiração espiritual sincera e verdadeira dentro de cada
servidor do Plano e o foi levando a consolidar sua definição
interior, assim como foi construindo as bases de sua fortaleza
interna, deverá agora se converter em conduta humana, em
expressões de vida e em comunhão com a vida existente em todos os Reinos da Natureza.
O que foi crescendo como aspiração deverá tomar tal força den
tro dos corações dos servidores, a ponto de levá-los à vivência de
suas aspirações e a não mais destruir tudo o que creem ser verdadeiro, seja com suas atitudes, seja com suas formas de vida que
não tiveram força interior suficiente para não viver.
Com os impulsos que descerão sobre a consciência humana a
partir do dia 8 de dezembro deste ano, tudo o que existe dentro
da consciência de cada ser como aspiração, intenção e vontade,
e que estava precisando de um estímulo para se manifestar,
crescerá de tal forma que os seres já não suportarão viver as
coisas que vão contra o que eles acreditam.
195
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Vocês deverão, neste momento, aferrar-se à luz interior que
habita suas essências, para suportarem as bruscas mudanças
que serão levados a manifestar por necessidade própria.
O mesmo acontecerá com as consciências que estão hoje tomadas por fortes aspectos escuros e contrários à Vontade Superior.
Elas se entregarão sem limites aos desejos e às aspirações mundanas e perderão todo tipo de conduta e de ética que as mantinha em certo equilíbrio diante da sociedade humana.
Por isso pedimos tanto que vocês revisem, no próprio interior,
as aspirações mais profundas, porque elas serão impulsionadas
ao crescimento de tal forma que a mente não terá outra saída
senão ceder a elas. Também, por esse motivo, lhes advertimos
que a purificação é necessária, para que os impulsos que chegarão fecundem nas consciências as sementes corretas.
Eu os amo e os convido ao aprofundamento e ao crescimento
interior.
São José Castíssimo

2

dezembro Acalma teu coração, entregando-o a Deus.

Aquieta tua mente, rendendo-te aos pés do Criador e lançan
do-te firmemente ao cumprimento da Sua Vontade e não
da tua.
Serena teu espírito na certeza do triunfo de Deus na Terra.
Fortalece teu interior com a simples oração e descobre quão
fácil é viver em paz e em harmonia com toda a Criação.
Busca dentro de ti a unidade com o Todo e sê parte consciente
do Plano de Deus.
196
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Se queres ser humilde de verdade para que se cumpra em ti o
Pensamento de Deus, resigna-te a ser servidor de todos e deixa
que em tudo sejam melhores os demais.
Obedece, então, com o coração e por meio da rendição da mente, porque se o coração busca obedecer, mas a mente não se
rende, poderás até aparentar ser obediente e bom, mas nunca
alcançarás a paz. A mente poderá levar-te a aparentar muitas
coisas, porém só encontrará a paz no dia de sua rendição.
Deixar a mente rendida diante de Deus é entregar a Ele suas
potencialidades e não fazer caso delas, a não ser que Deus mesmo disponha as situações da vida nas quais elas são necessárias.
Render-se mentalmente é renunciar à própria forma de pensar,
de agir e de ser. Renunciar a tudo o que se assimilou como
aprendizado, para estar vazio e disposto à permanente mudança, característica destes tempos.
Render-se de coração é simples, porque o coração é a mente da
alma e quando a alma aspira ardentemente a encontrar Deus,
o coração não teme lançar-se nesta aventura. Mas a mente, que
é a rainha dos sentidos e da matéria, jamais vai querer perder o
seu reinado e muito lhe custará entregar o trono para ser serva
de um Rei tão incompreensível e pouco alcançável para ela e
suas capacidades.
Começa pelo coração, que já conhece a verdade que a alma lhe
imprimiu e, aos poucos, anima-te a dar passos ainda maiores,
para alcançar aquilo para o que vieste ao mundo; aquilo que
necessita que sejas o que nunca foste em aparência, mas que sempre foste como essência proveniente de Deus.
Amo-te e deixo-te Minha bênção paternal.
São José Castíssimo
197
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3

dezembro Para que suas consciências amadureçam, vocês devem reco-

nhecer as realidades do planeta manifestadas nas diferentes
dimensões. Devem ser conhecedores de todo o bem e de toda
a graça que recebem como auxílio dos mundos celestiais e da
existência superior, mas também devem ser conscientes de tudo
o que acontece na superfície da Terra e nos planos inferiores de
consciência, estados estes que causam a preocupação de Deus
e que fazem que tantas e infindáveis sejam as Graças vertidas
sobre a consciência humana.
O conhecimento dessas realidades se complementa para forjar sua fortaleza no interior dos seres. Se vocês apenas fossem
conhecedores da realidade planetária no sentido inferior da
vida, poderiam perder a confiança nos Planos de Deus e até
mesmo a fé na existência da Consciência Única, do Criador.
E se fossem apenas conhecedores dos mundos sutis e ignorassem o que acontece com seus irmãos na superfície do planeta,
correriam o risco de se manterem imaturos e egoístas, vivendo
apenas em benefício próprio, pela própria elevação.
Com o conhecimento de todas as realidades, vocês poderão
levar as emanações da vida superior como um alento para as
almas que se encontram nos abismos do planeta. E mesmo
diante de tanto sofrimento que o próprio homem gera no mundo, influenciados pelo caos e pelo mal, não perderão jamais
a esperança, porque saberão que existe Algo muito maior e
mais poderoso do que o mal e que Isso que se chama Deus-Pai
Criador sempre triunfará, porque Sua Vontade é o que anima
toda a existência. Com um sopro de Seu Divino Espírito, a vida
se cria e se recria constantemente.
É por essa razão que ora lhes permitimos que acessem as realidades sublimes e lhes mostramos o que ainda deve ser transformado na vida deste mundo, porque assim poderão aprender
198
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e crescer em consciência. Dessa forma, suas orações serão verdadeiras e conduzidas ao lugar correto.
Eu os amo e por isso sigo aqui, impulsionando incansavelmente
o coração humano.
São José Castíssimo

4

dezembro A Paz é um dom divino no coração daqueles que confiaram

suas vidas ao Pai Altíssimo.
A Paz na vida espiritual provém da renúncia de todos os resultados de suas obras. Por mais que o coração se esforce para
transcender os próprios limites, em prol do cumprimento da
Vontade de Deus, ele não se apega aos resultados nem em si,
nos demais e nem em coisa alguma.
Nestes tempos, para não desgastar o coração nem o ânimo
de seguir adiante, vocês devem manter-se em paz e cruzar os
dias de conflito interno e de purificação com certa confiança
no porvir, e não tão envolvidos com a transição que vocês ou
outros vivem.
Deus lhes deu a oportunidade de se purificarem sob o dom
de Sua santa Paz, ao amparo dos Seus Centros Marianos* e em
uma época na qual o caos ainda está começando o seu ciclo
de expansão.
Felizes dos que se valem das dádivas entregues por Deus, porque Ele espera que, em um tempo próximo, vocês não estejam
mais trilhando os caminhos básicos da própria transformação,
mas que auxiliem os que terão de suportar o brusco despertar
que viverão e as mudanças internas e externas que acontecerão
com violência, por dizer de alguma forma, em todo o planeta.
199
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Sejam mais simples, não Me cansarei de dizer-lhes, porque,
quando descobrirem o dom da simplicidade, não enredarão
mais a própria consciência nas coisas corriqueiras da vida e
não perderão energia espiritual com conflitos que serão, de
agora em diante, o comum viver da consciência humana e que,
inclusive, crescerão em intensidade.
Tudo depende daquele que passa pela purificação e dos que
estão ao seu redor. Se vocês aprenderem a viver tudo com naturalidade e sem espanto, poderão ajudar para que o processo de
cada um seja menos doloroso.
Não lhes digo que sejam indiferentes diante das provas que
vocês ou seus irmãos vivem, mas que tratem de trazer o bálsamo
da simplicidade e da paz a essas situações, reconhecendo com
maturidade o que deve ser transformado e encaminhando-se
à limpeza do próprio lodo interior.
Sei que existirão reações internas e externas que vocês não
poderão controlar e que apenas terão clareza sobre elas quando,
em um momento de maior lucidez, refletirem sobre o que lhes
acontece. Não pensem que não há solução para o que vivem,
mas aos poucos tentem não se envolver tanto com os próprios processos.
Sejam mais diretos e, inclusive, mais frios consigo mesmos.
Percebam um erro e tentem transformá-lo. Ao reconhecer que
caíram e só se deram conta ao estar no chão, levantem-se e continuem a caminhar, pois mais adiante poderão abrir os olhos
de outros, para que sejam evitadas tantas quedas.
Sirvam e sacrifiquem-se com paz e com valentia, porque o serviço abnegado os ajudará a descobrir a verdade da grandeza do
Plano de Deus e que, no mundo e mesmo ao redor de vocês,
existem maiores necessidades do que as suas e maiores problemas do que a própria purificação.
200
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Amem os tempos em que vivem, na certeza de que o triunfo de
Deus em suas vidas se gestará a partir dessas transformações
que, às vezes, são incômodas, mas que sempre valerão a pena.
Na simplicidade de Minhas palavras, deixo-lhes Minha paz,
para que recebam de Meu Espírito Divino tudo de que necessitam para consagrar a matéria.
Tudo seja em prol da manifestação da Vontade de Deus.
São José Castíssimo, pacificador e simplificador dos corações
humanos

5

dezembro Da Consciência Suprema do Criador nasce o Raio da Vontade*.

Esse Raio é um princípio de criação utilizado por Deus para
manifestar Suas mais amplas obras no mundo, no universo e
no interior de todas as criaturas.
O Raio da Vontade une as vontades das criaturas à Suprema
Vontade de Deus. Ele permite que os seres transcendam a força
e passem a atuar com base no Poder que, por uma questão de
Criação Divina, existe latente em todas as essências manifestadas pelo Pai.
O Raio da Vontade de Deus é o que abre a porta aos demais
Raios que unem a vida manifestada na matéria à vida uni
versal, como, por exemplo, o Raio da Transcendência*, o Raio
da Libertação* e o Raio da Transmutação*.
É o Raio da Vontade que permite que as criaturas transpassem as capas da ilusão e encontrem o verdadeiro.
Por que lhes digo isso? Porque, em tempos de inércia espiritual na humanidade, para não permanecerem estancados na
evolução e, inclusive, para não regredirem, vocês necessitam
201
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conhecer o Raio da Vontade, que em nada se assemelha à vontade própria.
O Raio da Vontade é a possibilidade de viver no coração a
Vontade de Deus e, assim, ser conforme ao que Ele espera de
Suas criaturas.
Trilhar o caminho espiritual é como subir uma grande escada
em espiral e, em cada volta que dão nessa subida, vocês encontram um obstáculo imposto pela própria consciência.
A escada é a representação do ser em evolução. Ele mesmo
tem dentro de si a possibilidade de se elevar. Todos os degraus
que necessita subir se encontram em sua própria constituição
como criatura de Deus. Ele só precisa descobrir isso para sair
da ilusão e se abrir ao seu verdadeiro potencial interior.
Os seres da Terra se apegaram ao modo do viver humano e,
na confusão de todas as energias que conduzem a terceira
dimensão do planeta, aferraram-se mais ao prazer do que ao
aprendizado único do Amor Crístico*, que apenas neste mundo
podem viver.
Quando a consciência desperta ao verdadeiro propósito de
sua existência, ela deve vencer todos os aspectos adquiridos
durante a vida na Terra, aspectos que são parte de sua composição humana, mas que não aderiram ao propósito da consciência. Então, constantemente, vocês entram em redes de
conflito consigo mesmos, porque querem e não querem viver
a vida espiritual.
À medida que o espírito se fortalece e a alma confirma suas
aspirações, eles vão ganhando influência sobre a matéria e,
aos poucos, começam a atrair dos Céus os princípios divinos,
como o Raio da Vontade, para converter, transmutar ou transcender esses aspectos.
202
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O meio para se alcançar o Raio da Vontade são os atributos
materiais que o antecedem: esforço e persistência. Trabalhando
esses dois atributos, no que se refere ao controle dos pensamentos, dos sentimentos e das ações, vocês encontrarão quase sem
perceber o Raio da Vontade.
Não lhes digo que não pensem, não sintam nem ajam de de
terminadas formas, porque isso seria conduzi-los à frustração
e à desesperança. Peço-lhes que se esforcem por cortar o fluxo
dos pensamentos e das fantasias que os conduzem ao abismo,
além dos sentimentos que os levam à perdição e à separatividade, e das ações que não constroem a reverência dentro de
suas células nem da consciência material em sua totalidade.
Levantando-se depois de cada queda e mantendo-se no espírito da fé, vocês encontrarão a Vontade de Deus e a ela se fundirão, para que possam viver, assim, a própria transformação
em Cristo.
Paz e persistência, e Vontade Divina, para dissipar o medo, a
desesperança, o falso poder e a vontade própria da consciência
humana.
Seu amado pai, companheiro, amigo e instrutor,
São José Castíssimo

6

dezembro Clamar por paz e por misericórdia é o primeiro passo na

transformação da consciência.

A mente primeiro ora e, aos poucos, começa a escutar o coração. Então a alma respira aliviada por, finalmente, encontrar
um motivo para estar com sua atenção no mundo.
Oração após oração, a mente vai aprendendo a viver a quietude
e dá espaço para que o coração também comande o dia a dia.
203
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Nesse momento, ao ver como age o coração, a mente já não
pode orar e pedir paz se não for pacífica em suas ações e em
seus pensamentos.
Segue o segundo passo da transformação consciente: a mente
e a personalidade tomam gosto pela santidade e querem elas
mesmas conduzir os passos da transformação, para que sejam
as melhores, as primeiras na santidade. O coração observa e,
com paciência, quando pode, sussurra para a personalidade e
para a mente que, em verdade, o caminho da transformação
é longo e o resultado apenas Deus conhece. Aos poucos e
com amor, o coração, que mora também na consciência,
explica sobre as virtudes e os dons e ensina à mente o que é
a humildade.
O terceiro passo da transformação é quando o ser descobre que
não é perfeito e muito ainda lhe falta caminhar para alcançar
ao menos uma virtude. Esse passo é definitivo, porque aqui o
ser se depara com a desesperança e com a forte necessidade de
deixar todo o esforço de lado e render-se de uma vez por todas
ao mundo, já que o Céu lhe parece inalcançável.
O quarto passo é quando o coração dá a conhecer à mente e à
personalidade a Misericórdia e esclarece sobre a perseverança
e a persistência no caminho, ainda que ele seja infinito, porque
Deus, que é puro Amor e Misericórdia, Se valerá da perseverança de Seus filhos para, um dia, lançá-los à santidade.
O quinto passo da transformação é quando a mente compreende a essência das virtudes espirituais e as ama. Começa então
sua rendição, assim como a da personalidade, para fundir-se
ao propósito do coração, que é a porta da alma. Aqui, a mente
e a personalidade sofrem muito, mas já aceitam o que vivem,
porque se abriram à superação de si mesmas.
O sexto passo é quando a mente se torna una com o coração,
e a personalidade se torna um veículo da alma. Já não há con204

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 204

29/03/19 07:56

Dezembro de 2015

flitos entre a vida do espírito e a vida na matéria, no que diz
respeito às resistências à transformação. Aqui o ser segue tendo de se esforçar e perseverar, mas sua consciência já recebe os
impulsos dos mundos superiores e flui com a Vontade de Deus.
O sétimo passo é o primeiro de um novo ciclo, quando a vontade do ser se funde com a Vontade de Deus, e agora o ser já
não lutará consigo mesmo, mas sim com o mundo, para fazer
triunfar o Reino Celestial na Terra.
Quando lhes falo sobre esses passos, não é simplesmente para
que se encontrem em um deles. É apenas para que a consciência tenha esperança de que, apesar de sua imperfeição, está no
caminho da transformação e, dando os passos, um a um, com
amor e paciência, poderá fazer de seu espírito e de sua essência
um triunfo de Deus, uma conquista de Cristo.
Paz e fé no coração de todos os servidores e consagrados ao
Plano.
Agradece-lhes sempre,
São José Castíssimo

7

dezembro Quando a Vontade de Deus se expressa no universo, todas as

estrelas e todas as consciências evolutivas se unem ao Propósito
Divino. São as Leis da Obediência e da Unidade*, reinantes
entre os mundos confederados*, que permitem a dissolução de
todos os obstáculos à Vontade Superior.
Para que a Vontade de Deus se manifeste na Terra, assim como
ela é no universo, as consciências que respondem ao Plano e
o amam acima de todas as coisas, inclusive mais do que a
si mesmas, devem unir-se a esse Propósito, sob o espírito do
amor e da fraternidade. O triunfo de Deus é uma lei; porém,
205
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as criaturas que habitam neste mundo, assim como em todos
os outros, necessitam aderir ao Propósito Divino e dar mostras
de sua adesão, não somente com o verbo, mas também com as
ações e o esforço consciente para viver a própria transformação.
Um novo ciclo se precipita sobre o mundo; é a Vontade de
Deus que se manifestará. O Senhor já deu Seu ultimato sobre
o Plano da Terra e pede definições claras aos espíritos nela
encarnados.
Internamente os seres reconhecem a necessidade de uma mu
dança iminente e completa; porém, reconhecer essa necessidade não é o suficiente, porque são necessárias manifestações
concretas de espíritos em evolução, exemplos que possam servir
de guia para os que despertarão no último segundo, antes de
perderem completamente a evolução.
O ciclo que se iniciará neste mês de dezembro terá como
finalidade dar um último grande impulso às consciências
encarnadas, às almas que se perderam nos abismos planetários, como também aos Reinos da Natureza.
O Criador fará descer Sua Potência Solar como um sinal – que
dará às consciências de todas as criaturas do planeta – de que está entregando o melhor que há no universo como regência e guia
para todos, para que, assim, também sejam impulsionados a
entregar tudo.
Esse movimento universal gerará resistências em sua concretização, dentro e fora dos seres; porém, mesmo se poucos afirmarem sua entrega e adesão ao cumprimento do Plano e à
autopurificação imediata para que ele seja uma realidade, isso
será a permissão que o Criador necessita para atuar plenamente
em toda a consciência planetária*.
Agora, mais do que nunca, vocês precisarão desenvolver o espírito da fé e colocar em prática a fraternidade e a unidade entre
os seres, algo que foram aprendendo nos últimos tempos.
206

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 206

29/03/19 07:56

Dezembro de 2015

A escuridão resistirá, mas da persistência nascerá o amor, princípio do triunfo do Criador no coração humano.
Mais do que contar com a sua fortaleza interior, afiancem a unidade entre os espíritos congregados para cumprir esta missão.
Lembrem-se do que lhes digo, porque a unidade é primordial
em todo o universo para se cumprir o Propósito de Deus. Onde
houver unidade, aí estará o Espírito Divino.
Deixo-lhes Minha Paz e Minha bênção paternal para os tempos que chegaram ao mundo.
Suas ações de hoje, de agora, lhes ditarão os passos para o instante seguinte de suas vidas. É hora de despertar ao momento
presente e escrever com o coração a própria história, a história
da humanidade e, por consequência, a história deste universo.
Seu companheiro e instrutor de sempre,
São José Castíssimo

8

dezembro Buscar a Verdade deve ser a única aspiração existente no coração

dos que caminham para Deus.

Olha, por um instante, dentro de teu interior e sente a presença
do Criador em ti, chamando-te a reconhecer a verdadeira razão
da vida manifestada no mundo.
Respira fundo e sente o princípio da unidade no ar que preenche teu corpo. Sê para o planeta assim como o ar que te dá a
vida e que, em perfeita unidade contigo, nutre cada espaço de
teu ser, equilibra-o e leva-o à perfeição.
Sê para o planeta como o ar que respiras no campo. Deixa que,
em tua presença, a consciência desta Terra respire fundo, aliviada por encontrar algo puro e limpo.
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És uma ponte entre o Céu e a Terra; para isso, existes como ser
humano, para gerar equilíbrio e atrair a unidade com Deus.
Sê como o vento fresco, em um dia de muito sol e calor. Com
tuas orações e com tua unidade com Deus, traz não somente
vida à Terra, mas também alento, alívio e paz.
Dirige-te a um campo e, em silêncio, fecha teus olhos e sente a
natureza; respira fundo o ar que te rodeia; deixa que tua alma
se alegre ao ouvir o louvor de um pássaro. Sente-te aliviado da
pressão da vida na Terra: vê como, diante da natureza, tua alma
encontra sentido para existir no mundo.
Assim deves ser para o planeta. Que em tuas orações ele encontre alívio; em tua unidade com o próximo, encontre esperança;
em tua comunhão com os Reinos, encontre paz. Que em tua
consciência da existência de um espírito maior que te ampara,
dando vida ao teu planeta, esse espírito encontre a razão de sua
existência e a fé da concretização de sua missão.
Percebe com o coração que este mundo tem um espírito, um
espírito que sofre com as guerras e que se alenta na fraternidade; um espírito que é chagado pela depredação e restaurado
pela irmandade entre os Reinos.
Sente a ti mesmo como parte desta consciência. Podes ser uma
célula enferma que gere um câncer no mundo, ou podes ser
uma célula milagrosa que converta outras mais e traga, assim,
a cura para o corpo planetário.
Toma consciência da Vida. Sê parte de um Todo e dissolve a
tão amada individualidade da consciência humana. Sê uno com
o próximo, com os Reinos, com Deus. Traz o Reino Celestial,
como princípio vivo, em teu interior.
Lança fora o velho homem e sê tu o princípio fecundo do novo
mundo, da nova Terra redimida.
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Que a paz e a esperança sejam uma realidade no coração humano e que impulsionem a humanidade à renovação da vida e
do espírito.
São José Castíssimo

9

dezembro Silencia um pouco mais o coração e a consciência para que te

tornes observador de ti mesmo e, assim, possas aprofundar-te
em tua evolução.
Não caberão as superficialidades neste novo ciclo. Não poderás mais dar certas permissões ao teu mundo interior, sendo
ora espiritual, ora mundano.
Silencia, não para observar e corrigir os demais; deixa que
cada um responda por si mesmo. Ajudarás o próximo de uma
maneira muito mais verdadeira se fores para ele um exemplo,
não um juiz.
Sê o que deves ser apenas para cumprir com tua parte, e não
para demonstrar nada a ninguém, porque as intenções se imprimem nas obras e ditam o grau de irradiação que elas terão.
Não farás evoluir o mundo com obras cheias de vaidade. Sê
porque tens de ser e nada mais.
Este ciclo planetário trará a ti impulsos claros, precisos e ordenados, para que assim seja tua resposta.
Sê preciso e objetivo no que fazes. Sê verdadeiro e simples em
teu interior. Sê manso, amoroso e pacífico, mas sê também reto
e dedicado em tuas ações.
Deixa que emerja aquilo que guardas dentro de ti, porque
chegou a hora da correspondência entre o mundo interno e
o externo.
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Os códigos recebidos ao longo dos anos já fizeram de ti um
ser espiritual, internamente. Tens metas claras e propósitos
verdadeiros; agora, vive-os como o mais importante a ser feito.
Fora de ti, em teu entorno, as novas vibrações construirão
o caminho. Coloca nesta senda os dois pés e anda sem olhar
para trás.
Tens a bênção dos Céus.
São José Castíssimo

10

dezembro Vencerás a indiferença diante de tudo o que acontece no

mundo quando, em tuas orações, teu coração for uno com o
coração de teus irmãos, onde quer que eles estejam.
Quando sentires dentro de ti o Coração de Deus e, nele, o
amor pela humanidade e pelo planeta, então, para ti, as dores
do mundo serão maiores do que as tuas. Sente o Amor de Deus
por este Seu Plano. Sente a esperança do Pai de multiplicar, em
Seus filhos, o Espírito de Cristo.
Ao comungar, não apenas ponhas um pedaço de pão em tua
boca. Vive, na Comunhão, o maior milagre de Cristo que, em
união à Vontade de Seu Pai, entregou-Se à cruz e prossegue
entregando-Se todos os dias, várias vezes ao dia, em todos os
altares consagrados por Deus, para repartir a Misericórdia por
meio do Corpo de Cristo.
O Senhor assume todos os dias os pecados dos que têm fé e
fazem do pão o Corpo Sagrado de Cristo e, do suco da uva,
Seu Precioso Sangue.
Onde estás tu na hora da Comunhão? O que compreendes do
maior mistério universal de Transubstanciação e Misericórdia?
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Sabes que todas as criaturas deste vasto infinito te observam
e, de joelhos, rogam que este pão se faça carne e te convertas
uno com Cristo?
Vai, alma pequena, mergulha além da tua ignorância. Não
permitas que os ciclos passem e tua mente permaneça enferma
nas superficialidades da vida, quando tens diante de ti a maior
oportunidade de transformação deste universo.
Não ores apenas para acalmar o teu coração e para encontrar
um pouco mais de paz no manicômio que é este mundo para ti.
Mergulha no universo da oração, funde-te com Deus, descobre
Seu Amor e Suas Dores, alivia o Seu Sacratíssimo Coração.
Abre a porta ao bálsamo que até hoje brota do Coração de
Cristo e permite que Sua Misericórdia se derrame sobre as
almas e sobre os Reinos da Natureza.
Faz de tua vida a razão do sacrifício de Cristo. Faz de teu permanente esforço para fundir-te n’Ele e ser tu um Cristo Vivo,
o motivo pelo qual Ele ainda tem Seus Olhos postos nos seres
da Terra e não deixa de oferecer Seu Coração em reparação dos
pecados do mundo.
Transforma-te, voa longe.
Tem os pés firmes nesta Terra para que, em tua elevação, ela
transcenda as dimensões e ingresse contigo no Tempo Real*,
no Tempo de Deus.
Abençoo-te e guardo-te em Meu Coração para que desveles
ali os mistérios que Eu descobri em vida e também na glória
dos Céus.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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11

dezembro Não enganes mais a ti mesmo com o medo ou a falta de força

interior, para que sejas conforme és em espírito, porque teu
coração apenas sofre enquanto as energias do mundo seguem
estabelecendo o reinado em tua vida. Sofres porque não expressas o que és e perdes a oportunidade de estar pleno na Verdade,
apenas por ceder às forças mentais deste mundo em decadência.
Vês quão pouco inteligente és tu, que escolhes sofrer a estar
pleno em Deus?
Já pensaste alguma vez a respeito do que te move a consagrar
tua vida internamente e não expressar tal consagração em tuas
ações, teus pensamentos e sentimentos?
Dizes que temes perder a alegria, a vida, a leveza, mas tais atributos são da alma, essa tua alma que nunca pode se manifestar,
porque tu constantemente a oprimes para viver tua própria
vontade e seguir experimentando as energias do mundo.
É chegado um tempo de renovação total e absoluta; por isso,
filho Meu, não te falarei mais como um pai que fala a uma
criança. Já és um potencial instrumento de Deus, chamado de
amigo e companheiro de Cristo em todo o universo.
Busca, pois, em teus dias, aprofundar-te na vida do espírito e
liberta-te da ignorância. Deixa que tua consciência encontre
novos horizontes dentro de si mesma e, assim, desveles os mistérios que não sabes sobre ti.
Conhece-te, reconhece-te como filho de Deus e age no mundo como tal. Reconhece-te como parte deste fio de luz que dá
seguimento à vida crística na Terra e não permitas que este
princípio divino se apague do coração humano.
Abandona, filho querido, a ignorância, as arrogâncias e as mesquinharias. Se te entregaste a Cristo, então dá tudo de ti sem
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temor. Não fiques apegado àquilo que te apraz em ti mesmo,
porque o Senhor te pede tudo.
Enquanto o mundo sofre e se desvanece por não conhecer a
Luz, os Céus se abrem diante de ti e um Mensageiro de Deus
sorri e te oferece perder-te de ti mesmo para estares pleno no
Criador. Tomarás essa Mão Divina ou permanecerás prisioneiro de teus próprios gostos?
A humanidade aguarda a tua resposta verdadeira, mais do que
tua reflexão passageira.
O que te impulsiona à transformação,
São José Castíssimo

12

dezembro Para transformar o espírito e a consciência de uma nação, é

necessário que representantes seus gerem nela tanta luz que
primeiro equilibre a escuridão e depois a dissipe.

A oração é a ferramenta para transformar o próprio espírito e,
em decorrência, transformar tudo o que no nível do espírito
atua e se move, tudo o que ali tem vida. A ação existe para transformar a consciência e, assim, chegar à consciência da nação.
Quando oram, estão atraindo dos mundos superiores as Leis
divinas, que transcendem as leis da Terra e, assim, geram
méritos para a salvação e o despertar espiritual. Quando agem
seguindo os passos ditados por Deus e vivem na matéria os
princípios que suas almas já conhecem e já compreendem, estão
irradiando exemplos, que são a melhor fonte de conversão e de
salvação para as almas, porque uma alma perdida, sem fé e sem
perspectiva de vida, ao encontrar diante de si um exemplo, que
é mais do que uma doutrina, sente no coração a esperança de
que uma vida superior pode existir neste mundo e encontra
sentido para a própria existência.
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O Uruguai, como nação, tem uma missão primordial no final
dos tempos, mas, como consciência, acomodou-se no que é e
não anseia esforçar-se para viver uma brusca mudança. Isso
levará a maior parte da população a despertar pela dor, porque
as pessoas sofrerão quando virem que nada do que viveram
tinha um sentido verdadeiro. Sofrerão, também, por não poderem compreender a Vontade de Deus e, por ser ela tão diferente
de tudo o que sentem e vivem, muitos preferirão negá-la. Por
isso, os Mensageiros Divinos* chegam a esta cidade, que corresponde ao coração material da nação, o ponto de onde deve
partir uma maior transformação e um maior esforço.
Trabalhem todos os aspectos que os levam à comodidade e
deixem que suas consciências se incorporem ao permanente
serviço, à vida fraterna e ao constante ato de vencer a si mesmos
para amar o próximo.
Todos aqueles que estão nesta nação, e mais ainda os que nela
nasceram, devem buscar a transcendência dos próprios gostos
e de suas comodidades, por amor ao próximo. Isso os levará ao
despertar do que Deus espera verdadeiramente de vocês.
É tempo de cada nação cumprir sua parte para preparar em
si o surgimento de uma Nova Humanidade*. E esse impulso
não partirá dos seus governantes, nem dos que vocês têm ao
lado, mas partirá de cada um que, com seu exemplo, irradiará
a todos.
Espero que, depois deste impulso de Deus, mais do que distribuir informações distribuam amor, fraternidade, serviço
e oração, começando com os que vocês têm ao lado e, depois,
expandindo até aqueles que querem manter bem longe.
Eu os amo e por isso lhes digo todas essas coisas.
214
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Que cada nação busque o seu ponto de transformação e se
encaminhe ao despertar.
São José Castíssimo, pela consagração da América ao Coração
de Deus Criador

13

dezembro Ser verdadeiro é um atributo espiritual dos que aspiram a se

transformar e que não temem ser nada; por isso, mostram-se assim como são. Dessa forma, Deus pode moldá-los como
Ele necessita.

Embora todos os dias vocês se esmerem por ser outros, jamais
forcem algo que ainda não alcançaram. Os passos que derem
devem ser verdadeiros, ainda que sejam poucos ou lentos. Toda
transformação em suas vidas deve dar-se de forma natural e
simples, porque se vocês se acostumarem a ser verdadeiros, aos
poucos poderão ir descobrindo o que são em verdade e farão
emergir aquilo que existe originalmente em suas essências.
O que mais importa neste momento é serem simples, não te
merem ser o que são e entregarem isso todos os dias ao Altar
Celestial.
Aos que são verdadeiros, Deus lhes entregará a verdade sobre si
mesmos, sobre a humanidade, sobre o planeta, sobre o universo
e sobre o Seu Plano. Os que são verdadeiros e simples encontrarão o caminho para que possam fundir-se com Aquele que
é a própria Verdade Universal, a Verdade da Criação, em que se
guardam todos os arquétipos originais de tudo o que foi criado.
Percebem, então, que quero levá-los a algo mais amplo, que
abarca não só suas pequenas vidas e não apenas este mundo?
Vocês, Meus queridos, são criaturas que podem unir-se a Deus
por sua natureza, pois esse é um atributo que guardam como
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civilização humana. Essa possibilidade de união com Deus
deve ser ancorada no universo, para que vocês componham a
unidade com as demais civilizações do cosmos e coloquem na
mesa da Criação a sua parte, para que todos comunguem do
melhor que cada criatura deste universo pode proporcionar
para que a Perfeição de Deus se manifeste.
Comecem pelas coisas simples, sendo verdadeiros em seu dia a
dia sem temer expressar-se tal como são, mas sempre sabendo
que o propósito de ser verdadeiro é encontrar a Verdade, que
em nada se assemelha ao que vocês são hoje. Tenham também
sempre no coração que toda a vida na Terra caminha para uma
unidade com Deus.
Pensem amplamente, sintam amplamente, orem transcendendo a vida planetária, sirvam por um propósito universal, vivam
para o cumprimento de um Plano Cósmico.
Minhas mãos dissolvem as fronteiras diante de seus olhos e
podem cruzar o infinito.
São José Castíssimo, pelo despertar e pelo amadurecimento da
verdadeira consciência humana

14

dezembro Queridos companheiros em Cristo,

Com amor lhes digo que, enquanto ainda houver tempo, aprendam a arte da elevação e da concentração, fruto da consciência
que compreende os momentos vividos e a Graça de tudo o que
se aprendeu.
Em pouco tempo, a dissociação será uma lei na Terra, e aqueles
que não souberem viver com base em leis que transcendem a
existência material correrão o risco de perder o próprio controle
mental, emocional e espiritual, quando estiverem imersos nas
leis do caos.
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Hoje lhes pedirei que não escutem Minhas palavras como tantas mais que escutaram ao longo dos anos, porque cada frase
pronunciada traz uma instrução precisa para o final dos tempos.
Por isso, o fato de terem recebido determinada instrução já sinalizará para o universo que estão aptos a suportar as provas que
virão e os farão colocar em prática o que Nós lhes ensinamos.
Peço-lhes que observem em suas vidas como as energias retrógradas já ganharam certo grau de incentivo com as tecnologias
e os estímulos astrais e mentais, de uma forma geral. Agora pensem: se dentro de uma aura grupal, preparada por Deus para
suportar embates negativos importantes, as forças da escuridão
ainda conseguem penetrar e influenciar, mesmo que não seja
com tanta intensidade quanto a influência da Luz, como estarão as mentes dos governantes e das consciências que manejam
de forma descontrolada as energias do poder e da propriedade?
A ânsia de poder está crescendo de forma excessiva e, à medida
que essas consciências adquirem mais poder e posse sobre as
coisas e as pessoas, sua ambição cresce e a sensação de que são
invencíveis se apodera de suas mentes e de seus corações.
Preciso falar-lhes de forma clara e direta, porque assim como as
forças da escuridão já não se escondem entre os homens, tampouco a Luz poderá se esconder, pois com a mesma intensidade
ela deverá chegar ao mundo, para que as consciências possam
encontrar o equilíbrio diante de si e possam eleger entre a Luz
e a escuridão, que na mesma proporção se apresentam.
Não significa que a Luz e a escuridão tenham a mesma intensidade na Criação; elas aparecerão no mundo na mesma proporção para que os seres se definam e para o seu aprendizado,
porque a Luz sempre prevalecerá e, ainda que a noite pareça
muito escura e interminável, ela durará o tempo necessário
para que todos se definam, e logo despontará um novo Sol,
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mais luminoso do que o que vocês conhecem, para ofuscar os
olhos dos que apenas veem na escuridão.
Será essa a hora do despertar, e todos terão consciência de suas
escolhas, ainda que não haja mais tempo para voltar atrás. Esse
será o momento de colher os frutos das sementes plantadas e
assumir as decisões escolhidas.
Digo-lhes isso porque, antes que a noite se precipite no mundo, deverão estar com os olhos bem abertos e as consciências
forjadas no Fogo de Cristo, para a elevação de vocês.
Não Me escutem mais de forma simbólica. Falo aos que sabem
ouvir, pois apenas esses farão em si mesmos a expansão e a
transmissão da mensagem para os que estiveram surdos quando
Deus emitiu para o mundo Sua santa Voz.
Crescimento e paz a todos.
São José Castíssimo

15

dezembro Queridos companheiros,

Diante da atual situação planetária, novamente os convidarei a
encontrar o espírito da paz e da harmonia, por meio da correta
quietude interior, que chamamos de interiorização.
Prestem atenção em Minhas palavras, porque não lhes digo
que estejam alheios ao que acontece no mundo, mas, sim, que
criem espaços em suas vidas para estar em quietude e conhecer
a própria consciência, para que, aos poucos, o lado mais planetário de seus seres possa aderir ao silêncio e ao recolhimento,
e vocês saibam, então, encontrar espaços internos de paz nos
momentos de maior caos exterior.
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Optem sempre por momentos de quietude quando estiverem diante de situações que os levam ao desalinhamento dos
corpos*. Por mais que a mente e as emoções estejam mais voltadas para o que acontece no mundo exterior, elas devem ser
educadas pela vontade da própria alma que, pouco a pouco,
ganha o seu espaço.
Porém, se esperarem que a mente e as emoções, por si sós,
optem pela vida espiritual, estarão no mesmo ponto sempre,
sem compreender por que recebem tantos impulsos e não dão
o menor passo. O caminho da oração já uniu a parte planetária
de vocês com a alma; agora devem abrir-se para aprender com a
energia da alma, mas para isso, é necessário que deem atenção
a ela por meio do silêncio e da quietude.
A alma é o veículo que lhes permite sair das leis materiais. É
a ponte para o espírito e para a vida superior. Se não se educarem para escutar a própria alma agora, muito difícil será tentar escutá-la quando o ruído do caos tomar conta do planeta
como consciência.
Que cada um siga essas instruções e busque, a cada dia, um pouco mais de contato com sua alma. Sentirão a paz de suas indicações e, ao responderem a ela, estarão mais seguros para dar
os passos corretos.
Para que saibam se é a alma quem lhes fala, sintam a sua paz.
Onde houver dúvida e inquietação, aí não está a energia da
alma. A alma, como ponte para Deus, traz paz e os conduz
sempre ao cumprimento dos Planos do Criador.
Em instrução e paternidade,
São José Castíssimo
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16

dezembro Quando o Sol despontar no horizonte deste mundo anuncian-

do um novo dia, em uma Nova Raça*, ele iluminará os abismos
e elevará ao Alto as almas que estiverem com as mãos alçadas.

Esse Sol iluminará os olhos dos que estiveram cegos de alma e de
espírito. Acenderá os corações que estavam frios e a ponto
de se desvanecerem.
Esse Sol trará alento aos que perseveraram à sua espera em dias
de muita escuridão e jamais perderam a esperança de voltar a
encontrar a Luz.
Esse Sol não virá só, mas trará consigo galáxias inteiras, estrelas
que, de muitas proveniências, iluminarão o mundo. Por isso,
esse não será um dia como todos os outros.
O Sol virá quando esse dia for desejado por todas as criaturas
da Terra; quando todos clamarem por um pouco de luz em suas
vidas. Nesse dia, a Terra se tornará um clamor vivo, e nenhuma
criatura duvidará de que o Sol que chega é a resposta de Deus
ao seu clamor.
Os que mantiveram sua fé se exaltarão, os incrédulos se arrependerão e os que escolheram seguir os caminhos da escuridão
desejarão não existir, porque não haverá caminho escuro no
retorno do Sol, no retorno da Luz.
Guardem Minhas palavras, que são simples e, pronunciadas
em poucas linhas, serão o prenúncio dos dias de paz e as bases
para que vocês mantenham a fé, quando a noite lhes parecer
muito escura e sem fim.
Pela Luz que virá ao mundo,
São José Castíssimo, anunciando o retorno do Sol.
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17

dezembro O mundo ao teu redor deve manter-te em estado de vigilância

e de oração, mas nunca de temor.

Torna-te um observador da própria vida e da vida sobre a Terra
e, assim, reconhece os movimentos da natureza, os movimentos
de teu mundo interior e como reagem teus irmãos nas diferentes situações que se apresentam em suas vidas.
Não te chamo a agir neste momento. Apenas observa e, em
tuas orações, medita sobre o que observaste.
Conhece-te todos os dias um pouco mais: a forma como buscas
conseguir aquilo que queres ou como tentas ser compreendido
pelos demais. Observa que imagem tentas transmitir aos outros
sobre ti mesmo e, em tuas orações, medita sobre a verdadeira
intenção desses movimentos que surgem no profundo de ti e
se expressam em tua forma de ser.
Para desenvolver qualquer virtude, necessitas conhecer-te e
saber de ti, sobretudo o que te separa de um caminho puro
e verdadeiro.
Para seres humilde, deverás encontrar em ti o que não te leva à
humildade e, com a mesma paz de quem separa o joio do trigo
para preparar a farinha que um dia se tornará pão, assim trabalharás. E não sofrerás, porque apenas colocas o joio e o trigo
cada qual em seu lugar e os direcionas para a sua transformação.
O que é trigo, ou seja, os princípios da virtude dentro de ti, ainda
deverá ser muito trabalhado em várias etapas de transformação,
para que um dia chegue a ser pão. O trigo será triturado e virará
farinha. A farinha, por si só, não faz o pão, pois necessitará de
outros elementos vindos de Deus. O pão será amassado e irá
para o fogo, até que fique pronto. E para que seja o Pão de Vida,
necessitará ser consagrado em altares divinos, onde o Filho de
Deus se faz Uno com este pão e, depois de consagrá-lo, o reparte
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em doação e em entrega, para multiplicar as graças que recebeu
entre muitos mais.
Tu deves ser como esse trigo que um dia se tornará pão. Já cresceste em terra fértil e deste os grãos de que Deus necessitava.
Agora, tu mesmo, com teu esforço e tua dedicação, observarás a
ti e separarás em ti o joio do trigo, para que depois Mãos Divinas
te transformem, passo a passo, até que chegues ao teu destino.
Não tenhas pressa, mas sê preciso. Se desde já trabalhas sobre
o trigo de tuas virtudes, ditarás o resultado de tua união com
Cristo e a pureza dos códigos por Ele consagrados, que repartirá, por intermédio de ti, para toda a vida universal.
Ama a transformação. Que cada passo seja para ti motivo de
glória e não de resistência. Deixa-te triturar, porque só assim
serás farinha adequada para um bom pão no Altar Celestial.
Quanto mais paz houver em tuas transformações, mais perfeição haverá em teus passos.
São José Castíssimo, o que se deixou moldar e transformar até
a união com o Deus Eterno.

18

dezembro Enquanto não compreenderem que a paz no mundo nasce

no interior de cada ser, vocês seguirão vivendo em tempos de
caos e de indiferença para com Deus.
Para viver em um mundo pacífico, haverão de ser pacificadores, não apenas nas grandes obras, mas em todos os instantes
da vida.
O início dos conflitos no coração humano é sempre o mesmo: a
impossibilidade de renunciar ao próprio parecer, a incapacidade
de deixar-se humilhar, a ânsia de manifestar as coisas no mundo segundo a própria compreensão, a falta de fraternidade e a
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incapacidade de aderir às ideias alheias e de tentar compreender
a forma de pensar e de sentir dos demais, para que assim lhes
mostrem o que, por si mesmos, não podem ver.
A falta de paz está sempre ligada à falta de humildade, porque
um coração humilde, que não teme renunciar e aprender com
os demais e com as situações da vida, vive sempre em paz, ao
menos consigo mesmo. Se algo lhe tira a paz, é a tristeza de
perceber que poucos despertaram para a Verdade e estão perdendo a oportunidade de conhecer a paz, porque preferem se
afirmar a si mesmos todo o tempo.
No mundo, os homens pecam pela ignorância, pela influência
das forças da opressão e da involução e pela própria incapacidade de se darem uma oportunidade de renascer em conversão
a um propósito superior. Mas aqueles que Me escutam, assim
como escutam os demais Mensageiros Divinos*, pecam porque preferem afirmar-se a si mesmos a confiar em tudo o que
aprenderam de Deus.
Quem terá maior pecado?
A paz não surgirá no mundo por intermédio dos corações
dos ignorantes, porque estes estão cegos em sua ignorância e
necessitarão do surgimento da Luz para encontrar o caminho
à redenção.
Quem então abrirá as portas e janelas do mundo para o ingresso do Sol?
Vocês, companheiros Meus, servos do Deus Altíssimo, escutam estas palavras não para que se tornem pessoas melhores
em um mundo de absoluta indiferença para com os Planos de
Deus; vocês escutam tudo isso para que, por meio de Palavras
Divinas, o Senhor desperte ao menos uns poucos corações
humanos dispostos a se tornarem nada e a renunciar a tudo,
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para fazer da própria consciência uma fonte de paz para o mundo, a fim de que, gota a gota, essa paz possa saciar a sede dos
que nunca a conheceram em vida.
A heroica obra destes tempos não é martirizar o corpo, é santificar a consciência, porque muito mais difícil é para o coração
humano renunciar ao seu parecer do que renunciar sua vida.
Inclusive, há os que preferem a morte à humildade. Por isso,
encomendo esta missão aos valentes de espírito, que batalharão
em silêncio e vencerão no anonimato de sua pública derrota,
pois a vitória dos humildes apenas Deus conhece.
Em amor e paz, desperta-os ao espírito da humildade,
São José Castíssimo

19

dezembro

Encontros com o Castíssimo Coração de São José
Hoje lhes pedirei que fechem os olhos e que Me encontrem
diante de vocês.
Estou sobre o céu de Aurora, com os pés descalços, uma túnica
branca, um manto cor vinho. Tenho em Minhas mãos uma
vara de nardo, que representa a pureza e também a consagração. Seguro esta vara com a mão esquerda e, com a direita, toco
Meu Castíssimo Coração, rodeado por três lírios que representam a castidade. Meus cabelos pendem sobre os ombros, Meus
olhos, cor de mel, estão voltados para o mundo, irradiando a
humildade que Deus imprimiu neles, para que Eu pudesse ver
todas as coisas sob a Sua Verdade e a Sua Justiça. Assim é como
Meus olhos humildes Me concedem ver.
Atrás de Mim, mostro-lhes um caminho, um caminho ao
deserto, a terras que um dia foram sagradas, mas que hoje
vocês deixaram submergir na maldade, no ódio e na perdição
os corações que nelas habitam.
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Todo este mal era conhecido por Deus quando enviou Seu
Filho a este povo. Também enviou a Mim, como homem
comum, para demonstrar à humanidade que é possível viver
a transformação, viver a transformação em Cristo e a união
com Deus.
Eu fui homem nascido nesta Terra e, por isso, retorno a ela
para resgatar Meus companheiros e amigos de outros tempos,
que não quiseram escutar quando Meu Filho pronunciava Suas
Palavras nos vales e nos montes, que fecharam os olhos para
não vê-Lo passar, porque temiam viver a conversão e ser arrebatados por Seu Amor, que sabiam ser invencível.
Muitos dos que viraram o rosto para Cristo ainda estão neste
mundo para aprender a olhar para Ele sem medo e se deixar
vencer pelo poder de Seu Amor.
Não desistimos desta Terra, porque para Nós ela ainda é
sagrada.
Como deixará de ser sagrada a Terra onde Deus colocou os
Seus Pés, onde derramou Seu Sangue e abriu o caudal de Sua
Divina Misericórdia, para que permeasse todo o universo por
intermédio deste mundo?
Como deixará de ser sagrada esta Terra que, em verdade, é a
escola do Amor para todas as civilizações do universo?
Como deixarão de ser sagradas as suas almas, que trazem em
si uma possibilidade única de aprender a amar, de se unir a
Deus e fazer esse Deus ainda maior em Sua Glória?
Como deixarão de ser sagradas as suas essências, seus corações, por mais que pequem e vivam nas ilusões do mundo?
Vocês jamais podem perder a verdade do que são, porque
aquilo que provém de Deus não se corrompe com o pior mal
deste mundo nem de nenhum outro, porque Deus é o Todo
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Poderoso, é a Pureza em si, é a Verdade, é o Amor, é a Criação.
Como se corromperá Ele a si mesmo?
Se estão neste mundo é porque algo devem aprender com ele.
Não desperdicem a oportunidade que Deus lhes entrega, porque estão em um planeta muito sagrado, no qual Deus tem
Seus Olhos postos todo o tempo, porque Ele aspira ardentemente a que mais criaturas possam imitar Seu Filho e serem
verdadeiros deuses vivos neste mundo, para retornar a Ele em
perfeita unidade com o Seu Coração.
Quando lhes falo essas coisas, não lhes falo de um sonho, porque o único sonho deste mundo é o que vocês viveram até agora. Chegou o momento de despertar à realidade, ao verdadeiro
Propósito de Deus para suas almas.
Chegou o momento de abandonar sua pequenez e lançar-se à
grandiosidade da Criação. Chegou o momento de abandonar
a ilusão e deixar que seus olhos se iluminem pela Fonte de Luz
Divina que os Mensageiros do Senhor* trazem ao mundo.
Não resistam, porque essa Luz arderá como um fogo dentro
de suas células e queimará as moléculas da perdição, para que
deixe de existir a escuridão em suas consciências. Apenas a
Luz prevalecerá.
Não se entristeçam, alegrem-se! Este é o momento que toda a
humanidade esperou por tanto tempo. Quantas consciências
no universo os observam e aguardam que digam sim!
Imaginem, Meus queridos, em diferentes civilizações do
cosmos, amadas criaturas que fazem parte deste Plano de
Deus e que de joelhos clamam pelo seu despertar, que sentem a dor em seus corações cada vez que a humanidade nega a
existência da Luz, que sentem um grande pesar cada vez que
a civilização da Terra prefere unir-se à escuridão e afirmar a
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ignorância a lançar-se à Luz e descobrir o infinito amor que
todos os seres guardam como potencial em suas essências.
Para alguns, estas palavras soarão belas; para outros, soarão
difícil de compreender, porque lhes será difícil sair da própria existência para contemplar a Criação em si, os diferentes
mundos e as civilizações que os aguardam, porque não querem acreditar que de sua transformação depende a evolução
do universo.
Mas assim é, Meus queridos, porque tão humilde é o Senhor
que Ele depositou Sua grandeza em criaturas tão pequenas, Sua
maior esperança em corações que O ignoram e até O negam,
porque não O conhecem e não O amam.
Eu venho ao mundo como servo de Deus para dar a conhecer à
humanidade a Graça que é servir a tão bom Senhor. Jamais se
arrependerão de servi-Lo todos os dias. Quando conhecerem
Sua Graça, Sua Bondade e Sua Infinita Misericórdia, vocês
abandonarão tudo o que são e não olharão para trás quando tão
somente um toque de Deus puder chegar às suas consciências.
Devem permitir que essas Mãos Divinas toquem seus corações
e, com Seu Amor, dissolvam suas barreiras e suas resistências.
Por um momento, vocês parecerão estar suspensos no ar, pois
não saberão quem são e vão querer se afirmar no que eram;
mas não tenham medo, porque isso durará pouco. Rendam-se
à maravilha que é ser nada, para que, em seguida, sejam preenchidos por Deus, na Graça da Unidade com Ele.
Estou tentando elevá-los a um estado de maior Graça, para
que possam compreender a vida na Terra como ela em verdade é e para que permanentemente não se percam nas fantasias
deste mundo. Porque não Me cansarei de dizer que é possível
alcançar o Propósito de Deus, mesmo com tantas imperfeições.
Rendam-se!
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Não esperem, Meus queridos, que suas forças terminem e que
sejam vencidos pela dor, pelo sofrimento de não suportar mais
viver neste mundo, por já não suportar viver consigo mesmo.
Rendam-se agora, enquanto a alegria ainda pode permear seus
corações, enquanto vocês ainda podem levar a esperança aos
que estão perdidos e ser uma fonte de auxílio, e não corações que
necessitam tanto ser auxiliados.
Sintam Minha paz, sintam a gratidão que derramo em seus
corações, porque tudo o que lhes digo nesta hora não é somente
por vocês; é também para levar a esta terra sagrada, que tenho
hoje atrás de Mim, um pouco de cura, de esperança, esperança
que nasce deste Reino, deste Reino de Aurora* que se manifesta
em seus corações e se irradia às almas mais perdidas.
Por que temem viver em paz? Por que temem tanto a humildade?
Sei que lhes causará dor serem vencidos por Deus, mas é a dor
de uma grande vitória do Criador em seus corações.
Coloquem tudo o que lhes disse no profundo de seus corações e selem Minhas palavras com o Meu Castíssimo Cora
ção, para que elas não escapem, mas que, dentro de cada um,
possam levá-los à transformação da consciência, da vida,
da humanidade.
Hoje lhes falo como um pai, porque o Coração do Pai está
dentro de Meu Coração.
Quando Me apresento como pai da humanidade, é porque
humildemente Eu sou uno com Deus. Ele se manifesta por
Meu intermédio porque é por Vontade d’Ele que venho ao
mundo. Venho pronunciar Suas Palavras através de Minha
boca. Nenhum movimento que realizo nesta Terra está separado da Vontade de Deus e assim o faço, queridos filhos, para
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que aprendam de um coração humano igual aos seus, porque
esta humanidade continuará evoluindo e necessitará de muitos
pais e de muitas mães que possam guiar as consciências que
pela primeira vez aprendem a amar.
Esta é Minha mensagem para o dia de hoje. Assim como vo
cês Me escutaram agora, deverão escutar-Me todos os dias.
Quando lerem Minhas palavras, escutem Minha voz, porque
sou Eu quem lhes fala dentro de seus corações.
Antes de Me despedir, deixarei plasmado um pedido, porque
as mentes humanas necessitam disso: quero, neste lugar, uma
casa que represente a humildade da Sagrada Família, que seja
simples como Nosso lar em Nazaré, plena de paz e que seja
uma Fonte de Graça para todo o mundo. Na porta desta casa,
Eu os esperarei para que se confessem Comigo e entrem puros
de coração. Dentro dela, encontrarão a Sagrada Família que,
em humildade, os impulsionará a uma nova vida, a uma vida
redimida.
Isso será assim porque a humanidade necessita de ícones, de
refúgios físicos nos quais depositar sua esperança, que façam
emergir sua fé para que possam prosseguir seu caminho, despertando a paz e a unidade com Deus, todos os dias.
Que nessa casa humilde vocês celebrem a união com Cristo por
meio da Eucaristia, nos momentos em que necessitarem de um
coração um pouco mais simples e humilde para encontrar a Deus.
Com estas palavras, Eu os abençoo e abençoo também esta imagem que colocaram em Meu altar.
Como símbolo de Minha presença entre os Reinos da Natu
reza, quero depositar esta imagem no jardim que com tanto
amor prepararam para Mim, para que jamais se esqueçam de
que, para encontrar a Nova Humanidade*, para encontrar o
novo homem dentro de cada um de vocês, necessitam viver
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a união com os Reinos da Natureza, necessitam despertar o
amor para com esses Reinos Menores e descobrir neles o que
cada um veio manifestar neste mundo, para que assim, Meus
amados, vocês possam expressar a Perfeição de Deus como
criação planetária.
Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Agradeço-lhes.
São José Castíssimo

20

dezembro Busca, filho Meu, em tudo vencer-te a ti mesmo. Exercita a

renúncia, deixando que os demais expressem suas ideias e seus
sentimentos, e experimenta ser conduzido por teus irmãos a
novos caminhos.
Se para ti é muito fácil e simples estar em silêncio e deixar-te
conduzir, então exercita o contrário e permite que aqueles que
tanto se expressam aprendam contigo; coloca à disposição do
universo teus pensamentos e sentimentos e deixa que o Criador
te mostre um caminho diferente a seguir, para que assim descubras espaços de tua consciência que, até agora, não conheces.
Como falo ao mundo e a diferentes criaturas desta Terra,
necessito instruir aqueles que silenciam pela comodidade de
não se expressar e aqueles que se expressam todo o tempo pela
necessidade de impor seus pensamentos.
A humanidade necessita encontrar o equilíbrio e aprender a
comungar com o que cada criatura contribui para o mundo,
incluindo aqui todos os Reinos da Natureza.
Para que encontres o equilíbrio, necessitas ir por caminhos
que desconheces, caminhos opostos aos que trilhas sempre,
para que, assim, descubras dentro de ti outras formas de viver
230

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 230

29/03/19 07:56

Dezembro de 2015

e de se manifestar, até que encontres o perfeito equilíbrio com
tudo e não haja diferença para ti entre falar ou estar em silêncio,
ensinar ou aprender, porque as duas coisas são necessárias, cada
uma em seu momento.
Exercita esses pequenos exemplos e encontrarás amplos caminhos diante de ti.
Pelo equilíbrio do coração humano,
São José Castíssimo

21

dezembro Quisera falar-lhes da unidade com Deus e da fusão absoluta

com Seu Divino Espírito; mas, antes disso, vocês devem
aprender sobre a unidade uns com os outros e com os Reinos
da Natureza.
A unidade é um princípio divino primordial para a criação
humana, que deverá alcançar o ápice de sua evolução por
meio dela.
Assim como a máxima expressão do projeto humano é a unidade perfeita com Deus, a mínima expressão também deve estar
baseada na unidade. Para que vocês alcancem minimamente
expressar-se como Criação Divina, a unidade deve ser uma meta
e uma realidade para as suas consciências.
Para que possam viver a unidade, deverão desterrar da consciência humana o que os leva à desunião, que é a competição.
Quando não há competição, os corações podem se unir em um
único propósito e caminhar como raça* para um fim comum.
Mas quando querem ocupar lugares que não lhes correspondem, quando querem sobressair dentre os demais, quando
tentam chamar a atenção para si mesmos, quando querem
fazer da própria presença algo insubstituível, quando buscam
os defeitos alheios e os afirmam para que as próprias destrezas
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e habilidades se elevem, quando realizam todos esses movimentos já tão conhecidos pela comum conduta humana atual,
vocês se afastam completamente do Propósito de Deus. Com
aparentes boas intenções de viver a santidade, ao quererem ser
mais santos que alguém, vocês estão alimentando o reinado
daquele que reina nos abismos do orgulho humano.
Vocês devem compreender, sentir e viver que cada peça que
compõe a humanidade tem um papel primordial, uma missão única que deve ser cumprida para que o Plano de Deus
se manifeste.
Antes de julgar ou diminuir alguém e tentar se sobressair,
pensem que existem civilizações inteiras no universo que
dependem da vitória de Cristo no interior da consciência desse alguém.
Antes de derrubar o próximo com críticas e julgamentos,
ajudem-no a dar seus passos, porque o Plano de Deus, para o
qual supostamente todos trabalham, depende do triunfo de
Seu Coração em cada uma de Suas criaturas.
Nestes tempos definitivos, vocês devem batalhar contra tudo
que trabalha pela desunião, ainda que isso esteja dentro de
vocês mesmos, pois muitos soldados já ficaram para trás porque
o próprio Exército de Cristo os derrubou pela falta de amor e
de unidade.
Caminhem como um único coração e, em vez de se deixarem
envolver pelas forças que reinam no mundo, envolvam o mundo com o Poder de Deus que habita dentro de vocês.
Amem-se uns aos outros, sempre. Ajudem-se, levantem-se,
caminhem juntos. Vivam a fraternidade como porta para a
unidade com Deus.
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Se trabalharem sobre este ponto, muitos caminhos internos
lhes serão abertos para a própria transformação.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

22

dezembro Para que aquilo que consideram necessário em suas vidas se

manifeste, vocês devem antes contemplar no próprio coração as
necessidades do mundo, do próximo e dos Reinos da Natureza.
Àquele que cuida de seus irmãos – os semelhantes e os menores
– Deus, que é perfeito, sempre enviará o Seu amparo e cuidado.
O Senhor tem predileção por suprir as necessidades dos que
não pensam em si e que em tudo colocam em primeiro lugar
os demais.
Quando algo não fluir e não se manifestar em suas vidas,
perguntem-se por que e para que desejam tal ou qual coisa.
Recordem-se de que devem esquecer-se de si mesmos todos os
dias e permitir que o Senhor opere em suas vidas o Seu maravilhoso milagre e derrame sobre elas as Suas infinitas Graças.
Não limitem o Poder de Deus pedindo-Lhe o tempo todo o
que necessitam; antes, observem o que o próximo mais precisa
e supram essa necessidade. Uns necessitarão de seu respeito;
outros, de sua obediência; uns, de seu amor; outros, de seu
silêncio; uns, de suas palavras; outros, de suas orações mais
secretas.
Alguns precisarão que vocês orem por eles; outros, que orem
com eles. Alguns precisarão de coisas materiais; outros, de atos
simbólicos, preenchidos pelo amor no qual se guarda a verdadeira intenção desta ação. Muitos necessitarão de seu exemplo;
por isso, observem, observem as necessidades do próximo o
tempo todo.
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Se viverem em função da caridade e da fraternidade não so
mente no que diz respeito às coisas materiais, mas também
às espirituais, encontrarão um caminho curto em direção a
Deus e alcançarão tudo o que sempre pediram e nunca conseguiram, porque buscavam por vias equivocadas. As Graças do
espírito se alcançam por vias espirituais. As virtudes se ganham
quando se doam virtudes. As Graças são recebidas por aqueles
que se abrem a viver pela obra da Graça.
Aprendam, pequenos filhos de Deus, a observar a vida deste
outro ponto de vista. Quando estiverem diante de uma grande
oportunidade, busquem ao mais necessitado e verão como ela
chegará a vocês sem que se deem conta.
Os humildes e pobres de si mesmos são os mais ricos no Reino
de Deus, porque, por não quererem nada para si, Deus lhes
entrega tudo, pois em suas mãos os bens divinos chegarão ao
lugar correto.
Nunca se esqueçam do que lhes disse hoje. Pratiquem essas
palavras todos os dias. Pensem no próximo, orem por eles, ajam
por eles, vivam para doar-se e Deus fará de suas consciências
pontes para que Suas Graças cheguem ao mundo.
Deixo-lhes Minha paz e Meu exemplo de perpétua doação, porque Meu Coração Castíssimo hoje bebe de Fontes Celestiais,
mas esta Água sempre busquei para saciar os que têm sede.
Tudo o que recebo de Deus é para entregar a Suas criaturas, é
para abençoar Sua Criação, é para tornar perfeito aquilo que
provém da própria Perfeição.
Seu pai e companheiro, que vive em perpétua caridade,
São José Castíssimo
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dezembro

Irmã Lucía de Jesús: Quando São José apareceu, Ele nos
mostrava como as pessoas no mundo, em sua maioria, estavam preparando as festas de Natal apenas pelo prazer e pela
comemoração material deste dia. Disse-nos que, para Deus,
é muito importante que seres humanos conscientes preparem
o Natal a partir de um ponto de vista espiritual e abram
caminho com o canto à chegada do Espírito de Cristo aos
corações do mundo.
São José dedicou esta mensagem ao encontro de Música para
a Cura e a Elevação da Humanidade1 porque queria difundir para todos, neste dia, uma outra forma de vida, uma
busca pela vida superior por meio do canto que se realiza nas
Comunidades-Luz*, para que os irmãos que estão em casa
buscando uma luz para seguir o Caminho possam se inspirar
neste momento de canto.
Ele disse:
No dia prévio à comemoração do maior acontecimento universal, quando Deus Se fez homem e decidiu viver entre as Suas
criaturas para ser Ele mesmo o exemplo de como se concretiza
a Sua Suprema Vontade, lhes pedirei que alegrem os seus corações e que anunciem ao mundo a Graça de viver a consagração
plena da alma ao Coração de Deus.
Nesta noite, enquanto cantarem, preencham seus corações de
humildade, a mesma humildade que teve Deus ao nascer em
um pobre presépio em Belém. É a humildade vivida pelo coração humano que prepara o caminho para que uma Luz Maior
possa fazer de seus corações a Sua morada.
Não somente neste dia, mas em todos os dias de suas vidas,
deixem que a paz e a alegria prevaleçam; que seja uma alegria

1.  Programa criado a pedido da Virgem Maria, transmitido por Misericórdia Maria TV
no dia 23 de cada mês.
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verdadeira, que transcenda o que vocês conhecem como felicidade, porque a humanidade está muito confundida e já perdeu
o sentido da busca de uma alegria interior e apenas tenta plenificar a existência com o prazer e a comodidade; desta forma,
vive na permanente insatisfação, porque o que provém de Deus
apenas se plenifica n’Ele.
Demonstrem ao mundo que é possível encontrar a verdadeira
alegria, alegria que provém da união com o Pai e da Graça que
é viver para Ele.
Com ações, orações e cantos, preencham o vazio no qual se
encontra o coração humano.
Tragam, por intermédio do verbo, o sentido espiritual para a
vida na Terra e deixem que a luz que emana de seus corações,
quando eles são devotos e simples, alegres e plenos, possa iluminar os olhos dos que estão cegos e caminham na escuridão,
buscando uma saída das trevas de suas vidas.
Eu os abençoo e com alegria lhes digo que cantarei ao seu lado
para aliviar o mundo e o Coração ferido do Deus Altíssimo.
Seu amigo e companheiro,
São José Castíssimo

24

dezembro Que cada dia que passa em suas vidas lhes traga novas opor-

tunidades de viver a paz.

Que cada prova traga em si o dom da superação e a dádiva da
transcendência.
Como humanidade, vocês estão caminhando em direção a
Belém, tendo de viver esforços, sacrifícios, superar limites e
confiar no amparo de Deus. Vocês estão diante do mistério do
Novo Homem*, que sabem ser uma realidade, porque ele já está
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em gestação e a ponto de nascer no ventre da Criação Divina,
que se expressa no interior de todas as criaturas. Porém, vocês
não sabem o que esse Novo Homem* trará ao mundo, como
crescerá, como se desenvolverá nem como cumprirá sua missão.
Vocês estão a caminho de Belém buscando o berço da humildade para que Deus possa retornar em vida à Sua Criação. Como
consciências humanas, vocês querem sempre o melhor para Deus
e para o Seu Plano, mas o Criador os surpreenderá, trazendo Seu
Filho para o interior dos simples, dos pequenos, dos pobres de si,
dos humildes. Cristo renascerá no coração dos que não temem
entregar o reino do seu próprio interior para que um Soberano
Rei Universal estabeleça o Seu Reinado. Ele virá para morar no
coração daqueles que não temem ser vencidos e que, por amor,
tornar-se-ão servos eternos desse amado Rei das Estrelas.
Vocês estão a caminho de Belém: não são mais o que eram
como raça* nem como consciência humana, porque Deus já
começou a descer às esferas terrestres. Porém, ainda estão diante do mistério que é para vocês o renascimento de Cristo, a
multiplicação de Sua existência, que se renovará no coração e
na carne de muitos.
Venho ao mundo como guardião deste princípio divino, que é o
Cristo em seu interior, porque Eu já caminhei até Belém, já vivi
a angústia de não saber em que se converteria o mundo depois
do nascimento de Cristo e o medo de não ser digno de guardar tal Rei, escondido em tão pequena criatura; o medo de não
ser um bom guardião para o Deus-Menino e de não conseguir
deixá-Lo crescer e manifestar-Se como o Senhor esperava.
Mas esse medo foi vencido pela Fé e pelo Amor emanado
por Cristo, que, mesmo sendo tão pequeno e frágil, jamais
escondeu Sua Glória e Sua Filiação a Deus. O medo se desvaneceu quando percebi que Deus é o verdadeiro operante de
Sua Vontade e que basta fluir dentro dela para que Seu Plano
se cumpra.
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Digo-lhes tudo isso porque vocês estão a caminho de Belém,
diante de um grande acontecimento, marcado por duras provas
e severas aprendizagens, que perdem sua severidade diante da
grandeza do retorno de Cristo.
Dentro de algum tempo, aqueles corações que se abrirem
começarão a compreender que a Vontade de Deus É, por si só;
que Ele não somente “manda”, mas também envia os meios e
promove o cumprimento de Suas Obras. É apenas necessário
confiar e deixar que o Senhor faça de suas vidas simples instrumentos para a concretização de Seu Plano, que já é uma verdade
e uma realidade que necessita se manifestar.
Não parem de caminhar em direção a Belém e, agora que já
sabem onde Deus quer nascer, não busquem o conforto, o luxo
nem o rebuscamento de boas moradas, segundo os conceitos
humanos; sigam o caminho que os conduz à simplicidade, à
paz e à humildade verdadeira, pois é ali que Deus manifestará
Sua Glória.
Louvado seja o Senhor que retorna aos corações dos homens
para um dia retornar, não apenas em Espírito e Divindade,
mas também em perfeita semelhança com Suas criaturas, em
carne e humanidade santificada e resplandecente, mostrando
aos homens o caminho de sua evolução.
São José Castíssimo, que prepara o nascimento, o renascimento
e o retorno de Cristo, Nosso Salvador.

25

dezembro Como Sagrada Família, viemos animar a humanidade a res-

ponder ao Chamado de Deus e a cumprir Sua Santa Vontade.
Como Sagrada Família, convidamos o mundo a aprender da
pureza das crianças e a deixar que elas lhes ensinem como
encontrar a Deus.
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Como Sagrada Família os incentivamos a abrir o coração para a vivência de mistérios que transcendem absolutamente a
compreensão humana e transformam por completo tudo o que
é conhecido sobre a vida na Terra e, inclusive, sobre si mesmos,
abrindo-lhes os olhos para o que são em verdade.
Como Sagrada Família os animamos a ofertar suas almas como
instrumentos de Deus, a vencer o medo de perder as coisas do
mundo e inclusive a si mesmo, porque tudo o que guardam
como tesouros – sejam modos de vida, coisas materiais ou relações afetivas de qualquer tipo – como também o que conhecem
da própria vida, tudo isso passará com um sopro da Justiça
Divina, enquanto a vivência da Verdade fortalece o poder e a
atuação da Misericórdia.
Como Sagrada Família os chamamos a viver o verdadeiro amor,
amor que transcende posses, que não busca recompensas, que
apenas doa e nada recebe, a não ser de Deus, que, a cada vez
que vocês se abrem para doar algo, lhes infunde uma maior
vontade de entregar tudo.
Como Sagrada Família os colocamos diante da Graça do retorno de Cristo, dádiva incompreensível para a mente e apenas
aceitável para o coração que já descobriu em si a fé.
Como Sagrada Família os convidamos a descobrir a possibilidade de viver a paz em tempos de caos e de manter a confiança em Deus, mesmo diante do maior sofrimento, quando
o Senhor nos pede inclusive a própria vida por amor ao Seu
Plano, assim como foi na Paixão de Cristo.
Recebam através de suas orações os códigos da Sagrada Família e não os deixem guardados sob sete chaves no próprio interior; permitam que eles tomem vida, que se expandam e se
multipliquem naqueles que se aproximam de vocês, assim como
foi com a Sagrada Família de Nazaré.
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Deixo-lhes Minha paz e a confiança absoluta na presença de
Cristo no interior dos homens, porque o Senhor renasceu.
São José Castíssimo, na Presença Sagrada de Maria Santíssima

26

dezembro

Oração de União à Humildade de Deus
Sagrada Humildade que provém do Coração de Deus,
transcende as barreiras da minha ignorância.
Sagrada Humildade que provém do Coração de Deus,
derrota minhas resistências.
Sagrada Humildade que provém do Coração de Deus,
abre meus olhos à verdadeira luz
e retira minha consciência dos abismos
do orgulho e da vaidade.
Sagrada Humildade que provém do Coração de Deus,
dissolve minha pequenez em tua grandeza
e mostra-me o verdadeiro propósito
da criação humana.
Sagrada Humildade que provém do Coração de Deus,
une-me ao próximo e aos Reinos da Natureza
para a concretização do Plano Divino.
Permite que minha consciência reconheça
a Presença do Criador em todas as coisas
e glorifique Sua existência em todo tipo de vida.
Sagrada Humildade que provém do Coração de Deus,
permite-me agora e sempre viver-Te com perfeição,
assim como fez o Senhor,
que diminuiu Sua grandeza para estar entre os homens
e confirma Sua infinita Misericórdia,
retornando ao mundo.
240
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Sagrada Humildade que provém do Coração de Deus,
que sejas Tu um princípio fecundo no coração humano.
Amém.
De joelhos, orem e peçam a Deus que os ajude a imitá-Lo,
porque apenas o coração verdadeiramente humilde superará
as provas que virão e o raio da Justiça de Deus, que partirá e
destruirá as estruturas do orgulho, da arrogância, da soberba
e da vaidade do coração humano.
Sejam firmes na humildade e rendam-se ao amor. Sejam valentes para que se deixem vencer por Deus. Sejam fortes para
que se levantem com esperança e disposição de renascer em
Cristo, quando o Senhor derrubar o velho homem dentro de
suas consciências.
Humildade e paz são as chaves para estes e todos os tempos.
São José Castíssimo, pai da sagrada humildade

27

dezembro Sei que as forças que emergem de seu interior em purificação e

transformação às vezes são tão fortes que cegam os seus olhos
ao amor e ao perdão.

Sei que após éons de existência alimentando orgulhos e vaidades, poder e posse, é muito difícil para a consciência em evolução
dizer sim a um aprendizado de humildade, quando ele se precipita em suas vidas.
Muitos são os que dizem querer ser humildes como o Senhor
em Seu presépio de Belém, mas, diante das provas que Deus
envia, reagem e não só não as aceitam com humildade,
como também se ofendem profundamente e buscam uma
forma de atacar aqueles que serviram de instrumentos, de
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maneira inconsciente, para que Deus os provasse, como até
então pediam.
Compreendam, queridos companheiros em Cristo, que o
Senhor não pode permitir que tudo lhes seja entregue sem
colocar em suas vidas as provas que consolidam o propósito
crístico em seu interior.
Depois de receberem tantos impulsos do Céu, quando vocês
forem desmerecidos, humilhados, caluniados ou maltratados –
segundo a compreensão de cada um –, simplesmente recebam a
oportunidade como dádiva celestial e, sem medo, deixem que
as estruturas do orgulho caiam ao chão, ante seus pés.
Sei que muitos percebem que não passaram nas provas que
Deus lhes enviou e que as resistentes estruturas do orgulho
foram maiores do que a aspiração à humildade, mas não importa, porque não lhes pedimos perfeição, mas sim persistência.
Agora, levantem-se do abismo da ignorância e reconheçam o
próprio aprendizado; coloquem-se diante do Pai disponíveis
para novos ensinamentos e prossigam.
Quero que compreendam algo de uma vez e para sempre: a
humanidade necessita de seus exemplos de humildade, códigos
que se extinguem da consciência humana porque as reações e
as contestações já são muito conhecidas por todos.
Quando alguém os colocar diante de uma situação de humilhação, aceitem-na com humildade, porque – independentemente
de quem tenha razão e se essa situação é justa ou injusta – o
Senhor espera que Seus soldados baixem a cabeça e vençam a
batalha, derrubando o orgulho e vivendo a humildade.
Lembrem-se do que lhes disse hoje e estejam atentos às situações da vida, porque se dizem sim ao caminho crístico, não
242
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podem esperar outra coisa senão imitar Aquele que foi humilhado, rejeitado e posto em uma cruz, para aprender a perdoar a
humanidade e para abrir o caudal da Sua infinita Misericórdia
para o mundo.
Eu os abençoo e os espero dispostos a recomeçar sem medo
de errar, porque apenas com a experiência do erro e reconhecendo as próprias falhas é que vocês poderão ajudar e advertir
os outros.
Eu os amo e os acompanho sempre, dia a dia, passo a passo.
São José Castíssimo

28

dezembro Em tempos de batalha para a mente, para o corpo e para o

espírito, mantém o coração em paz.
Aferra-te ao propósito destes tempos e não tanto às tribulações que perturbam teu ser, dentro e fora de ti.
Se não consegues orar, então simplesmente une o teu coração
a Deus e pede o Seu auxílio. Como soldado de Seu exército de
amor, o Senhor jamais te negará a devida ajuda.
Porém, pouco a pouco, conversa com teus corpos*, com a vida
que habita em tua consciência e que se expressa de diferentes
formas, porque os tempos são outros e a própria densidade da
atmosfera planetária buscará de ti o espírito da permanente
transcendência.
Só não te rendas. Sê um pouco mais valente e decidido a vencer
a ti mesmo e as energias que circundam tua consciência, porque
dentro e fora de ti existirão resistências para não permitir que
sejas um triunfo de Cristo no mundo.
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Não permitas que tua consciência seja instrumento de desunião. Preza sempre pela unidade tua com Deus e com teus
irmãos e a de todos com o Propósito do Criador.
Deverás aprender a encontrar dentro de ti ares puros para respirar e nutrir tua alma e teu espírito, porque existirão dias nos
quais não encontrarás alento algum no que te rodeia. Por isso,
constrói hoje o caminho de união com teu mundo interior. Ali
se encontram os códigos deixados por Deus nas tantas vezes em
que Ele veio ao teu encontro. Ali encontrarás a paz.
Pelo aprofundamento interior de todos os seres,
São José Castíssimo

29

dezembro Ama o próximo sem limites, como se Deus mesmo Se multi-

plicasse em cada um de teus irmãos e te chamasse a servi-Lo
e a acompanhá-Lo em Seu desenvolvimento dentro dos seres.
Ama o próximo sem limites, para que teu amor fecunde nos
corações de teus irmãos a semente da esperança de um dia
viverem plenamente a fraternidade e a unidade entre todos.
Ama o próximo sem limites e, ainda que tuas obras às vezes
não possam chegar a todas as criaturas da Terra tão diretamente, ama assim mesmo e, em teu espírito, deixa que o amor
permeie todos os seres, assim como faz o Senhor teu Deus e
teu Pai, que te chama a seguir os Seus passos.
Ama o próximo sem limites, com um amor verdadeiro, espiritual, maduro, simples, serviçal e fraterno, porque dessa forma
Deus mesmo poderá amar por intermédio de ti.
Ama o próximo sem limites e doa tudo de ti para a concretização do Propósito Divino nos demais e no planeta.
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Ama o próximo sem limites, ora pelo mundo, clama de joelhos
pelos que perdem a fé. Sente em teu peito a dor dos que vivem
sem esperança e leva aos pés do Criador a tua súplica de uma
forma tão verdadeira como se fosse tua a desesperança de teus
irmãos.
Ama o próximo sem limites e aprende a ajudá-lo como Deus
espera e não como tu queres. Ama com o Coração do Pai
dentro do teu coração e tu, por inteiro, dentro d’Ele. Assim,
saberás amar além das emoções e servir além dos impulsos do
ego humano.
Amarás simplesmente porque o amor vive em ti e não te gratificarás por viver o amor, porque o amor é em ti e, de forma
natural, leva-te à doação de ti mesmo.
De que valerá o amor senão para ser doado?
Ama o próximo sem limites, com orações, com silêncio, com
serviço, com compreensão, com acolhimento, com um sorriso, com uma correção, com uma advertência, com um abraço,
com o cuidado ou com o distanciamento. Ama como cada um
necessita e não como tu necessitas amar.
Ama e entrega ao outro o teu amor, ainda que para ti a forma
de fazê-lo cause dor.
Aprende a doar, a ser e a viver na Lei do Amor, que é a lei desta
Terra, é o princípio e o fim da existência humana.
Eu te acompanharei e te amarei sempre, para que te sirvas do
Meu exemplo para amar ainda mais o próximo, sem limites.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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30

dezembro Entra no recinto do teu coração para compreender que, nestes

tempos, a lei primeira é o amor; amar sobre todas as imperfeições, defeitos, desavenças, orgulhos e vaidades.
A única ferramenta que te protegerá do mal, filho Meu, é o
amor: amor ao próximo, amor aos Reinos da Natureza, amor
ao Plano de Deus.
Se não abrires teu coração para aprender a amar as coisas como
são – e, assim, levá-las a se transformarem no que verdadeiramente devem ser – te submergirás na incompreensão, na arrogância e na competição permanente.
Tens diante de ti duas mãos que se estendem para que escolhas
um caminho a seguir. Não há outras opções: uma é a Mão de
Deus, e a outra, a mão do caos.
Muitos já escolheram a mão do caos e hoje se encontram em
meio a uma batalha trevosa sem regras; mas tu, filho, tens diante de ti a opção consciente de transcender as trevas em teu
interior por meio do triunfo do amor em teu coração. É por
isso que te chamo a pedir perdão, a vencer o teu orgulho e a
descobrir a Graça que é ser humilde e cumprir com os desígnios do Criador.
Eu te peço que te reconcilies com o próximo em oferta ao
Oriente Médio, e também com o teu próprio coração, que em
sua imaturidade e ignorância não aprendeu a amar.
Eu te peço essas coisas, filho Meu, porque já não terás tanto
tempo para plantar sementes no canteiro de tua existência e
da vida humana. Logo chegará o tempo em que apenas colherás aquilo que plantaste e comerás dos frutos das árvores que
cresceram em teu jardim.
Quando te digo que peças perdão e registres o que fizeres, é
para que te aprofundes em teu exercício de humildade e reve246
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les a todos as tuas imperfeições, para, assim, dares exemplo
à humanidade de como é simples dar um passo em direção
ao amor.
Hoje te digo, filho, que não te pedirei apenas isso. Pedirei também que não somente realizes um ato de perdão, se todos os
dias vives longe da fraternidade. Esse teu ato de perdoar deve
ser permanente, constante e eterno, porque quanto mais se
aproxima do planeta o Armagedom*, mais terás de perdoar o
que acontecer dentro e fora de ti.
Por isso, necessito que sigas perdoando, que sigas dando exemplos de amor e de perdão para a humanidade, para que esses
exemplos cheguem a todos os teus irmãos que precisam de
inspiração para dar os seus passos. Mas não sejas somente um
exemplo registrado em um vídeo nas redes sociais; sê tu, filho
Meu, um exemplo diário, permanente, deixando-te humilhar
e pedindo perdão cada vez que teu coração se separar do Deus
que habita em teus irmãos.
Não temas fazer o que te peço, porque, quando passar um tempo e já não puderes fazê-lo, não bastará arrepender-te por não
o ter feito.
Deixo em teu coração Minha bênção e Meu impulso para que
sigas adiante.
São José Castíssimo

31

dezembro Oh! Memorável dia em que o Céu desce à Terra para glorifi-

car a Misericórdia de Deus expressa no Coração de Sua Santa
Serva, a Virgem Maria.
Oh! Dia de Graças, de júbilo e de louvor celestial, dia em que
os corações recebem da Fonte Divina a piedade para converter
suas vidas e para encontrar a salvação e a plenitude em Deus.
247
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Dia de misericórdia será este, em que o Senhor sintetizará as
Graças derramadas pelo ventre da Criação, para que as almas
recebam repetidas vezes os códigos que perderam no caminho.
Oh! Dia de salvação e de regozijo no Espírito Santo, porque
Aquela que concebe a Trindade em Seu ventre puríssimo voltará os Seus doces olhos para o mundo, para que esse Santo
Espírito agora fecunde os corações e as consciências dos puros
de intenção.
Hoje é o dia da Mãe da Divina Concepção da Trindade, dia
escolhido por Deus para que, antes de se encerrar um ciclo e se
iniciar outro na vida planetária, as criaturas possam se renovar
em Cristo e receber dos Sagrados Corações* as Graças de que
necessitam para perseverar.
Ditosos serão aqueles que reconhecerão a grandeza deste dia e
que a difundirão no mundo, anunciando que a esperança ainda
vive no coração humano.
Ditosos os que acreditarão nas Palavras de Deus e que receberão de Suas Mãos Divinas os tesouros celestiais para o cumprimento de Seus Planos.
Ditosos os que consagrarão suas vidas e que renunciarão às
mesquinharias e às futilidades do mundo para viver algo puro
e verdadeiramente espiritual.
Ditosos aqueles que tomarão os impulsos entregues nestes
dias de especial Graça e que os viverão em cada instante de
suas vidas, porque estes serão chamados multiplicadores da
Graça Divina.
Alegrem-se, regozijem-se e unam-se a Deus em reparação dos
pecados e da perdição das almas que se lançam voluntariamente nos abismos do mundo.
248
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Que esta Terra seja libertada e, enfim, encontre a paz e se
funda ao Espírito de Deus, concebendo a humanidade os Dons
do Altíssimo, porque hoje é o dia da Mãe da Divina Concepção
da Trindade.
São José Castíssimo, servo e esposo fiel da Santa Virgem Maria
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“Escuto-os porque
muitos mais ainda devem
escutar suas vozes, semeando
esperança e amor, anunciando
a irmandade e a fraternidade.”
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1o

janeiro Desenvolvam para este tempo a neutralidade como princípio

primeiro, para que a paz permaneça no interior de vocês. Não
confundam isso com indiferença, desprezo ou falta de interesse
pelo que acontece no mundo.
A neutralidade é um dom que nasce nos corações dos que buscam a Verdade e que, em sua busca, podem contemplar a face
oculta dos fatos que se manifestam no mundo.
A neutralidade é um atributo que permeia o espírito dos mansos e dos que têm fé no cumprimento dos Planos de Deus, tanto no mundo quanto em si mesmos e, por isso, por mais que
aconteçam grandes desastres e desajustes no planeta, jamais
perdem o eixo e a meta de seus espíritos.

Para chegar à neutralidade, vocês devem ter interesse em conhecer o Plano de Deus; devem buscar viver segundo os
Princípios do Pai e infundir no próprio interior a certeza da
perfeição de Sua Vontade.
Ao conhecer o Plano de Deus pela observação da manifestação desse Plano, vocês compreenderão que o Senhor utiliza
caminhos diversos e, às vezes, jamais pensados por nós para
a concretização de Suas Obras, porém sempre as manifesta,
porque Sua Vontade é uma Lei.
Com essa certeza infundida no coração, o espírito alcança a
neutralidade e se mantém firme no cumprimento de sua parte
no Plano, obedecendo e caminhando independentemente do
que acontece ao seu redor, porque sabe que algum dia, em uma
das curvas desse caminho, Deus manifestará Sua Vontade.
O coração que vive na neutralidade não se preocupa tanto com
os meios utilizados pelo Senhor para chegar ao fim esperado,
porque de maneira simples esse coração segue com fidelidade
e paz as indicações do Criador e, apesar de estar sempre atento
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ao que vive o próximo e pronto a ajudá-lo quando necessário,
esse coração não se abala e não se desestrutura interiormente
pelo que acontece ao seu redor.
Compreendem agora o que Deus espera de Seus soldados?
Espíritos serviçais, amorosos, mansos e prontos para doar
tudo de si mesmos, e também retos, imutáveis e obedientes ao
Propósito Divino.
Busquem, então, encontrar o dom da neutralidade desde já e
vivam-no em seu interior.
São José Castíssimo, que os prepara para cruzarem em paz os
tempos que virão.

2

janeiro Para ser um companheiro de Cristo, buscarás transcender as

leis e tendências da Terra, porque não podes seguir com pensamentos humanos os passos d’Aquele cujo Espírito e Divindade não provêm deste mundo.
Deixa o pensamento planetário para os que buscam apenas as
riquezas da Terra, a glória e a honra passageiras que aqui se
alcançam. Busca para ti a glória de Deus e, em vez de procurar
ser honrado, rende honras Àquele que é digno de recebê-las.
Busca para ti a recompensa dos mansos, que é o coração hu
milde. Sê mais ambicioso do que os homens da Terra e busca
para ti um lugar no Reino do Universo. Ainda que sejas eternamente servo, não haverá melhor Rei ao qual servir senão
Àquele que é Um com tudo o que foi criado e cuja misericórdia
não se mede com as proporções existentes, nem neste mundo
nem em nenhum outro.
Não desanimes, filho querido, com as derrotas que vives na
Terra; glorifica o teu Pai e Deus, cada vez que és humilhado,
254
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porque estarás aprendendo assim como se alcançam maiores
Graças, Graças verdadeiras, Graças Divinas.
Rende-te como servo, como nada; sê o tapete no qual pisam
os que buscam a glória do mundo. Deixa que em tudo os
outros sejam melhores e vitoriosos.
Perde-te, inclusive de ti mesmo, e farás de ti uma vitória para
Aquele que é o único vencedor de toda a Criação, porque
perdeu-Se de Si mesmo e, assim, voltou para a Essência Divina.
Por que temes tanto sair das leis da Terra?
Por que temes tanto perder os tesouros do mundo?
Ó filho querido, descobre a Graça de ser pobre de ti e de tudo
e jamais quererás outra coisa senão o nada.
Por que te aferras tanto a este mundo e à sua forma de vida,
se tu não provéns dele nem permanecerás nele para sempre?
Vive neste mundo como deves viver; faz dele o que ele é: uma
escola de transcendência, de redenção, de amor. Estás aqui
para ser o que não és, para renunciar ao que vês, para redimir-te e para amar tudo o que existe, bom ou mau, como forma
de deixar que o amor a tudo transforme.
Escolhe a simplicidade, a alegria, a liberdade do espírito. Regozija-te na humilhação, plenifica-te na obediência, resigna-te
a ser nada e verás que tudo te será dado.
Sê livre, livre do mundo e de ti mesmo. Não dês ao mundo um
peso maior do que ele já tem. Torna-o leve, sendo tu vazio de ti.
Esvazia-te de amor-próprio, de quereres e pareceres, de aspirações. Flui na Vontade Divina, flui no que Deus envia para a tua
vida e nada, filho, nem no espírito nem na matéria, te faltará.
Não temas parecer fraco e renunciar a vencer as competições
impostas pelos homens. Dá um passo para trás quando vires
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que a competição vem ao teu encontro e rende-te à humildade.
Já verás quão inquebrantável fortaleza se construirá em teu
interior, pois é na tua humildade e pequenez que habitará o
Rei do Universo, que não busca para si grandes castelos, mas,
sim, simples presépios para nascer.
Confia no que te digo e lembra de Minhas palavras. Segue
Meus passos, pois Eu te conduzo a Cristo, e Ele te levará a Deus.
São José Castíssimo

3

janeiro Fortalece a verdade em teu interior e sê verdadeiro, não somen-

te quando estás sozinho e sabes que não podes te esconder de
Deus em tua solidão.
Consolida tuas aspirações mais puras e mantém-te nessa pureza
o máximo que puderes.
Recorda a grandeza do Plano de Deus; recorda também o sofrimento do mundo e oferece tua transformação, pensando como
deveria ser o mundo e observando em que ele se tornou. Tanto
na grandeza do Plano do Senhor quanto na abissal situação
planetária, deves encontrar os impulsos para não ser o que és
e caminhar para o que deves ser.
Busca um maior contato com Deus na solidão do coração e
fortalece ali a pureza de teu interior. Quanto mais momentos
de união com Deus tiveres em teu dia, mais facilmente te manterás no propósito e resistirás às tentações que se apresentam
diante de ti.
Todavia, se eleges estar diante de todas as situações que já sabes
que não podes superar, antes de escolher estar em solidão com
Deus e ser verdadeiro diante d’Ele, jamais poderás sair da per256
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manente batalha contra ti mesmo. E não será necessário que
o inimigo se aproxime de ti, porque tu corres sozinho para os
abismos de tua própria consciência.
Filho, já sabes que estás te purificando ao retirar o lodo de teu
interior; já sabes que, muito intensamente, as tentações e os
desejos mundanos que ainda tens dentro de ti te chamam à
queda. Por isso, não coloques tua consciência em provas desnecessárias, quando o caminho da paz se mostra aos teus olhos.
Antes de correr para as situações que te comprometem, dá um
passo para trás e encaminha-te à solidão com Deus. Ainda que
seja por um instante, confessa-te com Ele e renova tua aspiração
de estar na pureza de tuas intenções.
Fortalece o puro que há dentro de ti e deixa que o impuro perca sua força e pereça pelo desinteresse de tua consciência em
relação às impurezas, porque aquilo que hoje estás purificando
se alimenta de ti mesmo e apenas permanece em teu interior
quando é retido por tuas próprias mãos.
Escuta, então, o que te digo e não segura as imperfeições e vaidades, contemplando-as diante de ti; solta-as e volta teus olhos
à pureza. Deixa que teu interior se purifique pela intensidade da luz da verdade de tua essência, que se deve expandir
a cada dia.
Se compreendeste o que Eu te disse, então vive-o prontamente.
Teu pai, guia e companheiro de sempre,
São José Castíssimo

4

janeiro Que o Senhor teu Deus e teu Pai derrame sobre ti Suas bênçãos

e Graças Divinas. Que construa em teu coração uma inquebrantável fortaleza, com base na humildade e na honestidade.
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Que o Senhor lave teu espírito, limpe tua alma e retire de tua
consciência o que ainda te incita à perdição e a negligenciar o
Plano de Deus.
Que o Senhor verta sobre ti o Seu Perdão, para que saibas perdoar o mundo à tua volta, apagando o passado e aprendendo
a compreender o futuro.
Que o Senhor coloque Seus Olhos nos teus, para que possas
ver Sua Presença em cada ser e compreender Sua Vontade em
todos os acontecimentos, ensinando-te a intuir e a discernir.
Que coloque Suas Mãos nas tuas, para que elas estejam disponíveis para receber e ansiosas por dar. Que coloque teus pés
em Suas Pegadas, porque Ele não poderá caminhar por ti – há
coisas neste mundo que deves eleger com teu próprio coração
–, mas poderá indicar-te o caminho e esperar à tua frente, para
que O acompanhes de perto.
Que o Senhor teu Pai, teu Companheiro, teu Rei e teu Mestre
jamais te perca de vista. Não deixes que Ele retire os olhos de
ti; para isso, faz sempre o que Ele te pede, aprende o que Ele
já te ensinou e Ele estará sempre contigo, mostrando-te novos
horizontes, conhecimentos e segredos que desconheces.
Que o Senhor retire os limites de tua consciência, amplie a vi
são do teu coração e te ensine a amar grande e a sair do escasso
amor, do amor pessoal, individual e humano.
Que o Senhor te mostre que cada gota de suor do teu rosto
corresponde à oportunidade de salvação de uma alma, sempre e quando tuas obras forem para Deus. Assim, aprenderás
a transcender os limites, a doar o máximo de ti e, às vezes, o
impossível. Conhecerás o sentido do ilimitado que habita a
Consciência do Deus que não tem fronteiras.
Que o Senhor te ajude a reconhecer o Sagrado, a reverência que
nasce do amor da alma pelo que Deus manifesta em tua vida.
258

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 258

29/03/19 07:57

Janeiro de 2016

Aprende a ler os símbolos dos acontecimentos; contempla a
grandeza e a beleza de cada alma e de cada Reino da Natureza.
Vive para conhecer a Perfeição de Deus.
Por infinitas horas, dias e ciclos, peço a Deus que esteja mais
perto de ti e que derrame sobre ti todos os Seus Dons e Vir
tudes, para que sejas tu pleno em Deus e que plenifiques o
mundo com tua santidade.
Quero, com isso, ensinar-te a orar pelos demais, a desejar para o próximo sempre o melhor, sempre o divino, o sublime,
o glorioso.
Ora por teus irmãos, assim como Eu oro por ti. Aprende a
pedir pelos demais, assim como hoje Eu peço diante do teu
coração.
Oro ao Criador todos os dias para que Ele triunfe dentro de
cada coração humano. Ora Comigo pelo próximo todo o tempo. Se teus irmãos conseguirem viver os Dons e as Virtudes
Celestiais, o Reino de Deus descerá ao mundo, e também tu
estarás dentro dele.
Aprende, filho, a querer para o próximo sempre o melhor, e
que tua súplica seja verdadeira.
São José Castíssimo, que te ensina a interceder pelas almas.

5

janeiro Vive com fé os tempos de superação de ti mesmo, enquanto

ainda estás em um ambiente de harmonia e de paz. Descobre
como reage o teu ser quando se vê diante dos diferentes obstáculos que se apresentam a ti neste tempo e aprende a controlar
tua consciência e encontrar a paz.
Observa-te e percebe o que te faz transpor os limites e chegar
além do que imaginaste ser possível para ti. Percebe o poder
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do Amor de Deus em teu interior, que te chama à superação
permanente.
Ainda que te estejas superando a cada dia, quando pensares
estar em teu limite, faze-o em paz e sem perder a meta clara
do teu espírito. Não deixes que as dificuldades turvem os teus
olhos e ceguem o teu coração; observa-te com atenção e aprende
a dar cada passo a seu tempo.
Assim como tu, muitos serão chamados a transcender as próprias limitações, mas poucos serão os preparados com antecipação para isso. Por isso, vive cada dia com muita atenção,
observando-te detidamente e aprendendo contigo mesmo,
porque se reconheces os teus próprios mecanismos, poderás
ajudar outros que têm as mesmas dificuldades, mas que não
tiveram a mesma possibilidade de estar em um ambiente pacífico na hora da própria purificação.
Tudo o que hoje vives, todas as oportunidades que te são da
das, é para que te formes como servidor de Deus e te tornes
companheiro de Cristo, para que teu exemplo e tua experiência
sirvam para outros. Por isso, faz tudo em favor dos demais e
estarás no caminho correto.
Constrói uma fortaleza em teu interior com a intenção de
amparar a outros; assim, sem que te dês conta, haverá um Rei
habitando nessa morada, porque a encontrará segura para
fazer dela o Seu refúgio. Esse Rei não será somente teu, mas
também de todo o universo; é o teu Senhor, Cristo Jesus.
Abençoa-te e guarda-te,
São José Castíssimo
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6

janeiro Contempla o mundo no qual vives e, por um instante, silencia

os pensamentos de tua mente e as emoções do teu ser.
Observa como teu mundo interior reconhece que a vida expressa na Terra em nada se assemelha ao Pensamento de Deus.
Vê como dentro de ti habita o arquétipo para a humanidade e
para a expressão de todo o planeta.
Sente como teu coração tem ânsia de viver a fraternidade e de
conhecer o verdadeiro amor, aquele que te leva a dar a vida por
teus amigos e a perdoar os inimigos, amando-os tal como se
fizessem parte de ti.
O que farás com isso que habita o teu interior? Calarás teu
coração – como o faz a maioria dos seres humanos – ou renunciarás aos pareceres mundanos para instituir no planeta uma
nova vida, ainda que pareças louco aos olhos do mundo?
A era do Armagedom*, filho, já chegou ao planeta, mas a maioria dos teus irmãos está buscando conceitos científicos, filosóficos e espiritualistas que coloquem em um padrão de normalidade o que hoje acontece no mundo. São as mentes humanas
tentando calar o coração.
Aqueles que escutam a Voz de Deus em seu interior sabem
que um tempo final se iniciou no mundo e que, sem o estabelecimento da paz no coração humano, o caos estabelecerá
seu reinado e governará as mentes e os espíritos dos que não se
abriram à Verdade.
Os que se unem a Deus e silenciam a mente para deixar que a
sabedoria da essência surja não temem conhecer a Verdade e
não querem calar a Vontade de Deus. Eles sabem que, no fim
de toda esta batalha, triunfará o Bem. Por isso, reconhecem
a urgência da necessidade de transformação, reconhecem a
261

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 261

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

imperiosa vontade interior de renunciar ao velho homem e a
suas tendências e de se abrir para que o Novo destitua o reinado dos ultrapassados vícios humanos, por mais que, para
a mente humana, essas energias retrógradas e degeneradas,
quando se manifestam na matéria, às vezes, sejam denominadas “tecnologias”.
O caminho para o retrocesso, filho, é conhecido pela mente
humana como avanço. Aqueles que seguem as tendências desses chamados “avanços” não perceberam que o caminho para
a evolução ficou para trás quando a consciência humana rejeitou a simplicidade, a fraternidade e o amor e quando – na era
industrial, que marcou o retrocesso espiritual do homem – ela
se abriu à competição, à escravidão, ao usufruto obsessivo e à
negação quase absoluta da vida espiritual.
Em outras eras de decadência, como no fim da Atlântida* e da
Lemúria*, a ânsia de manipulação do poder espiritual fez com
que o homem perdesse o caminho de pureza e unidade. Agora,
novamente, o falso poder se apropria da mente e da aspiração
dos homens que creem poder colocar-se acima do Criador com
o livre-arbítrio.
O homem degenerado crê que tem poder sobre a vida e sobre
os Reinos da Natureza. Enviando o Seu Filho, que venceu a
morte e perpetuou Sua Ressurreição, o Criador quis demonstrar à humanidade que apenas Seu é o Poder e que tudo o que
existe abaixo do Seu Poder pertence à força, que se perde e se
desvanece como pó diante do fogo da Glória de Deus.
Mas digo-te, filho amado, que muitos dos teus irmãos não
aprenderam com o exemplo de Cristo e elegeram um sofrimento ainda maior: um aprendizado que transcendesse a experiência de um único homem e que envolvesse em si toda a
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humanidade e todos os Reinos da Natureza. O Armagedom*
é a Paixão da consciência planetária*.
Poderás estar nessa Paixão de três formas, como Cristo ou
como os ladrões crucificados ao Seu lado: ambos os ladrões
pensavam apenas em si mesmos, mas, no fim de tudo, um deles
aceitou a Vontade de Deus e se converteu a tempo; o outro
decidiu permanecer no seu orgulho e nem mesmo com todo
o sofrimento se rendeu ao Perdão de Deus. Ou, então, poderás
estar como Cristo, sendo tu quem viverá os mesmos passos da
Paixão de todos os seres da Terra, porém não com espírito de
castigo, de culpa, fúria, frustração ou dor, apenas oferecendo
ao Pai cada passo com a cruz do mundo, para que uma Nova
Raça* redimida possa surgir de tua oferta de amor e de perdão.
Filho, deverás eleger, desde já, o caminho que seguirás: se tuas
pegadas estarão sobre as pegadas de Cristo, confirmando a vi
tória de Deus; se escolherás sofrer na ignorância e permanecer
em teu próprio parecer, para render-te à última hora; ou se permanecerás em teu orgulho sem limites e, mesmo na Presença
de Deus, elegerás o caminho do abismo.
A cruz te será entregue de todas as formas. Segura-a firme e
dá teus passos.
Os primeiros passos na Paixão planetária ditarão o destino da
humanidade. Por isso, desde agora, em teu Getsêmani interior,
renuncia às tentações e aceita a redenção; assim, Deus estará
contigo, os anjos te ampararão e carregarás tua cruz, apenas
contemplando a vitória do teu Pai Altíssimo.
Depois de tudo, reinará a Paz.
São José Castíssimo, que vem abrir os olhos da humanidade.
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7

janeiro

Irmã Lucía de Jesús: Tanto na mensagem de ontem como na
de hoje, São José faz uma analogia entre a Paixão de Cristo
e o Armagedom*, que Ele chamou Paixão planetária. No
dia de hoje, Ele nos mostrou a semelhança entre a atuação
do Cirineu na Paixão de Cristo e dos Reinos da Natureza
na Paixão planetária, explicando-nos que os diferentes fenômenos da natureza que acontecerão no mundo não serão um
castigo ou uma forma de prolongar o sofrimento humano;
serão o veículo que nos dará a possibilidade de entregar tudo
por amor a Deus.
São José nos dizia que, ao mesmo tempo em que a Natureza
sustentará espiritualmente a consciência humana, ela também criará as condições para que cheguemos onde devemos
chegar em nosso aprendizado, graças aos diferentes movimentos climáticos que viveremos.
Dizia-nos isso para que pudéssemos acompanhar a transição
do planeta com a visão correta. Ele procura levar a humanidade a estar diante desta Paixão planetária com a mesma
intenção e compreensão de Cristo durante a Sua Paixão,
ou seja, não se sentindo castigado ou martirizado, mas sim
oferecendo cada passo com a cruz para o triunfo de Deus no
mundo, vencendo a dor graças ao amor.
Ele nos disse:
Também os Reinos da Natureza viverão a Paixão planetária,
o chamado Armagedom*. Compartilharão da cruz do mundo
com os seres humanos, assim como o Cirineu sustentou a Cruz
de Cristo e caminhou com Ele até o Gólgota.
Os Reinos da Natureza aprenderão com a experiência humana, e esse aprendizado ficará marcado na consciência grupal e
individual de cada espécie. Isso significa que, quando chegar
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o momento da individualização da consciência para os Reinos
Menores que compartilharam da evolução da Terra no final
dos tempos, essa consciência individual trará em si os códigos
de entrega, doação, sacrifício e perdão vividos nestes tempos.
Os Reinos da Natureza, assim como o Cirineu, não poderão
evitar o ápice da crucificação: eles sustentarão a consciência humana e criarão as condições para que ela viva o seu
aprendizado. Além disso, conduzirão o homem pelo calvário
do Armagedom* e, por mais que, para muitos, pareça que a
Natureza é a responsável pelo sofrimento humano, os que conhecem a Verdade saberão que a Natureza é o veículo para a
concretização do aprendizado humano, é o Cirineu que permite que a humanidade viva o seu aprendizado e chegue ao
ápice da cruz, na entrega total e absoluta por amor a Deus e
pela realização do Seu Plano.
Na época de Cristo, muitos pensaram que o Cirineu prolongou o sofrimento de Jesus, não deixando que Ele morresse no
caminho, mas O conduzindo a um momento de maior dor e
angústia, que foi a Crucificação.
Outros sabem que o Cirineu foi aquele que, como os anjos, permitiu que Jesus chegasse ao Gólgota com a Cruz e derramasse
ali até a última gota de Seu Sangue, por amor à humanidade e
a toda a Criação, dando o exemplo a tudo o que foi criado de
como age o Amor de Deus.
No tempo do Armagedom*, da Paixão planetária, os Reinos
da Natureza os levarão a entregar tudo por amor. Aqueles que
abraçarem com gratidão a cruz do mundo e se abrirem para
viver a magnânima expressão do Amor e do Perdão compreenderão a atuação da Natureza e agradecerão à Mãe Terra por
conduzi-los à Vitória do Deus Altíssimo.
265
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São José Castíssimo, que os prepara e os instrui para os tempos
que virão.
Que o Ensinamento fortaleça seus corações e dissipe seus
temores.
Eu os abençoo.

8

janeiro Queridos companheiros em Cristo,

Quisera falar-lhes sobre a grandeza da Criação e os Mistérios
Celestiais; quisera revelar-lhes o Amor que preenche as estrelas
e anima os universos, para que assim vocês se vissem fortalecidos e resguardados por um Propósito Maior, para cumprir a
própria missão neste final de ciclo na Terra.
Com Minhas palavras, a cada dia espero que suas consciências
alcancem um nível de compreensão que transcenda os limites
da mente humana. Tento fazê-los compreender a magnitude do
Plano de Deus e como esse Plano não pode começar e terminar
na existência deste mundo.
Sei que muitos necessitam de palavras simples para compreender a tarefa de resgate dos Mensageiros Divinos* e aderir a ela.
Muitos preferem desacreditar de Nossas Palavras e de Nossas
Presenças, quando lhes revelamos algo que não compreendem
e que não se ajusta ao que já conhecem. Porém, peço-lhes que
não tentem reduzir a Grandeza de Deus à compreensão da
mente humana; não tentem comparar o Amor do Único com
a capacidade de amar de vocês. E não esperem que a Criação
de Deus se restrinja à existência deste pequeno planeta, quando
tão vasto é o universo.
Para que existiriam tantas estrelas e galáxias se não para que
nelas habitassem as diferentes expressões do Amor de Deus em
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Suas criaturas? Ou acaso vocês pensam que as estrelas no céu
existem para que os homens possam contemplá-las da Terra?
Enquanto uma grande mudança se precipita no mundo, os
Mensageiros Divinos* tentarão elevar a compreensão e o conhecimento da humanidade; tentarão abrir os olhos do coração
humano a verdades que não se veem com os olhos materiais.
Isso será assim porque apenas a certeza de um Propósito superior e de uma vida superior que os ampara lhes dará forças para
viver os tempos que chegarão. Sem uma compreensão maior
dos Planos de Deus, suas vidas perderão o sentido, assim como
já perderam para muitos jovens e adultos que não encontram
motivo para estar neste mundo.
Se estiverem fortalecidos na esperança de uma meta espiritual
e divina, poderão perseverar e se manterem firmes para transpor os obstáculos com amor, perdão e valentia; e quando for o
tempo, reconstruir o mundo com a devida coragem e com os
princípios do espírito.
Saberão que nunca estarão sós e poderão contar com o auxílio
de Irmãos seus que observam o mundo e aguardam, com santa
esperança, que a Terra viva o seu aprendizado.
Em Amor e Paz, preparando os seus corações,
São José Castíssimo

9

janeiro Filho,

Não deixes que teus dias se tornem mecânicos e tua vida,
comum, “normal” para o teu coração. Não deixes que o ritmo te faça automático nem que a repetição das ações retire a
espontaneidade do teu ser.
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Observa-te para que não te acostumes com o caos e a desor
dem interna e externa; para que o Armagedom* do planeta não
se torne algo normal para ti e percas o sentido de teu papel no
Plano de Deus, assim como muitos já o perderam.
Sabes que é da natureza humana buscar se adaptar e se acomodar a todas as situações que se apresentam na vida, mas essa
acomodação é fruto da influência de forças da inércia, que não
permitem a evolução da consciência.
A maioria dos seres humanos está, neste momento, tentando
se acostumar à violência, ao terror e ao caos atual do planeta.
Aqueles que estão minimamente despertos deveriam estar
ávidos por retirar do sono os seus irmãos, porque a sonolência
está envolvendo a humanidade.
Digo-te isso, filho, para que não busques para ti um espaço
cômodo, fácil ou “normal”, para que tua consciência não viva
a tensão própria destes tempos. Ao contrário, afirma para as
tuas células adormecidas que é hora de despertar e viver em
Cristo cada segundo, como se fosse o último.
É hora de escutar cada mensagem como se fosse a última e de
buscar vivê-las como se fosse o último momento para fazê-lo
porque, em verdade, é.
Não procures adaptar teus corpos* à tensão do dia a dia, como
forma de não te incomodares com o assédio da escuridão, porque no momento em que te acomodares neste atual cenário
planetário, a vitória do caos prevalecerá em ti.
Por isso, filho, busca apenas encontrar a paz interior. Encontra
tua fortaleza no Propósito Divino da existência deste ciclo
planetário e sê firme para suportar as correntes que descem
ao mundo.
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Não temas titubear nem mesmo cair; apenas levanta-te a cada
vez, porque também o Teu Senhor caiu mais de três vezes.
Pelo despertar do coração humano,
São José Castíssimo

10

janeiro Filho,

Se queres ver no mundo a fraternidade como premissa para
as relações humanas, então elege ser fraterno em todas as tuas
necessidades. Já sabes como fazê-lo e como sê-lo, mas ainda não
te dispuseste a sair de tua comodidade para tal.
Sei que para muitos é lindo admirar no outro o espírito de serviço e de caridade e muito mais fácil pensar que para si mesmo
acontecerá de outra forma, que serão fraternos e caritativos de
outros pontos de vista, mas não assim como Deus os chama
a viver.
Tua consciência já tem uma voz suficientemente retumbante em teu interior para indicar-te o caminho e mostrar-te o
momento e as situações que necessitam de ti. Sê maduro para
dizer sim de imediato e para assumir como o mais importante
um ato de caridade, por mais simples que seja.
Aprende a estar no presente sem imaturidade, a assumir, sim,
tuas responsabilidades e a zelar pela tarefa que te tenham encomendado, mas nunca deixando de ajudar o próximo, quando
qualquer situação se apresentar.
Lembra-te de que, antes de empreendedor de Cristo, és o Seu
servo. Por isso, antes de pensar na concretização de tuas próprias empresas, mesmo que sejam para o Senhor, sê tu humilde
e servo do Cristo, que habita no interior de teus irmãos e que
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se esconde no lado oculto de todas as coisas. Se assim procederes, já verás quão grandiosa empresa alcançará o Senhor por
teu intermédio, que não tens apenas a aparência, mas também
o espírito em Cristo.
Não andes observando os teus irmãos; sê tu único, diferente,
autêntico e verdadeiro em todas as coisas, tratando de viver o
que já sabes, sem esperar que os outros o façam. Porque também sabes que tudo necessita de um motor que impulsione à
transformação; sê tu esse motor vivo, animado pelo Espírito
de Cristo.
Entrega teu cansaço aos braços da caridade e elege para ti o descanso eterno e não o passageiro. Não será mais o repouso que
nutrirá os teus corpos nestes tempos; serão apenas a plenitude
no Espírito de Deus e a vivência do Evangelho de Cristo que
te manterão de pé. Por isso, sê conforme ao que hás estudado.
Não deixes que nenhuma indicação do teu mundo interior te
passe despercebida; em tudo atende à voz do coração; assim,
ela falará cada dia mais alto dentro de ti.
Teu pai e companheiro, teu amigo,
São José Castíssimo

11

janeiro Queridos companheiros em Cristo,

Sei que muitos creem que repetimos as mesmas palavras muitas
vezes e se perguntam por que o fazemos.
Não será porque ainda não se abriram para a essência do Ensi
namento e seguem na superficialidade do entender, mas não na
profundidade do viver? Será porque seguem com a informação
dentro da mente, crendo que saber é o mesmo que ser?
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Eu venho lhes falar sobre o silêncio, que é tão pouco compre
endido e vivido pela humanidade, sobretudo no Ocidente
do planeta.
Venho falar-lhes sobre o silêncio como uma busca do vazio e
do caminho à humildade. Quero que compreendam o silêncio como algo que os tira de vocês mesmos e não algo que os
encerra no próprio umbigo.
O silêncio mal vivido os torna egoístas, cheios de juízos sobre
os demais e com um sentimento sutil de superioridade. Esse é
um falso silêncio, que cala a boca, mas descontrola a mente e
os aspectos mais baixos do ser. Esse é um silêncio que se força,
um silêncio que oprime, um silêncio que, partindo da falta de
paz e sendo gerado por meios forçosos e conflituosos, jamais
trará paz ao espírito e menos ainda ao planeta.
O silêncio de que lhes falo é aquele que a alma começa a buscar quando não encontra mais saída para as suas imperfeições
e já não suporta estar consigo mesma. Por isso, caminha ávida
para a elevação, para o Deus que é o Verbo e, ao mesmo tempo,
é o próprio Silêncio, que ampara tudo o que foi criado no Seu
misterioso Som sem ruído.
Nestes tempos de purificação, o silêncio será uma chave-mestra
que, ao ser combinada com o serviço e a caridade fraterna,
jamais permitirá que vocês se percam do caminho.
Em meio a tantas imperfeições, que são ao mesmo tempo tão
palpáveis e tão ilusórias, a alma só poderá sair da confusão
que a envolve buscando o silêncio, silenciando o tumulto da
expurgação interior, para viver a própria evolução de uma
forma mais harmoniosa e pacífica, mais consciente e efetiva.
Vocês não devem buscar o silêncio como mutismo e pensar
que já está tudo resolvido. O silêncio é o meio, a elevação é o que
os motiva, e o encontro com Deus é a verdadeira meta.
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Se viverem o silêncio na intenção de se elevar para trazer um
pouco mais de paz ao mundo, ajudarão a humanidade a dar os
seus passos. E se, além do silêncio, viverem a caridade fraterna,
saberão quando as palavras serão necessárias.
O falar se tornará um ato de caridade. Vocês saberão o momento de rir, de estar sóbrios, de dar um alento ou de se recolher,
de emitir um parecer ou de apenas observar.
Eu os chamo a buscar equilíbrio por amor ao planeta e não
apenas por vocês mesmos.
Se já estão cansados do próprio abismo, procurem estar mais
silenciosos, em uma busca permanente do Deus que Se esconde em Sua Criação.
Se ainda não compreenderam o que Eu lhes disse hoje, experimentem viver essas palavras e voltem a lê-las daqui a algum
tempo. Vocês verão como a consciência se encontrará em outro
ponto de compreensão.
Seu pai e instrutor, amigo do silêncio que leva a Deus e que
mostra aos corações as necessidades mais profundas do
próximo.
São José Castíssimo

12

janeiro Querido filho,

Fortalece em teu interior, todos os dias, a certeza da existência de uma vida superior e de um propósito que transcende a
matéria e as superficialidades nela impregnadas.
Nestes tempos, muitos fortalecerão as ilusões, os prazeres desmedidos e o usufruto absoluto. As grandes empresas que dominam a mente comum da humanidade com suas influências,
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inspiradas nas forças do caos – da mesma forma como os falsos
governos deste mundo – incentivarão a humanidade a buscar
o prazer acima da própria vida.
Quando a mudança do ciclo planetário for visível até para os
cegos de coração, a Luz chamará para Si os Seus filhos, e as
trevas também quererão fortalecer o seu reinado. Tu, como
filho da Luz, deverás ser um farol a iluminar o caminho dos
perdidos e a lhes indicar a meta.
Não te deixes levar pelo desespero da humanidade ou mesmo
pela ânsia de “gratificar-te enquanto há tempo”, porque esse
será o lema dos trevosos no final de tudo.
Busca estar lúcido no meio de todos e, por mais que aqueles
que amas sigam outros caminhos, mantém-te firme no propósito de chegar a Deus.
Nunca penses, filho, que não vale mais a pena seguir princípios
espirituais e tentar encontrar a Deus em um mundo que tanto
se afastou d’Ele. Por mais que ao teu redor o mundo aparente
acabar, o Princípio de tudo, a semente que fecundará a Nova
Terra, estará dentro de ti e, enquanto te mantiveres firme, apesar de ti mesmo, ela nunca morrerá.
Deus está vivo no interior de todas as Suas criaturas, mas apenas atua por intermédio daqueles que creem nessa verdade e
que permanecem nela, mesmo que pareçam ser os únicos com
essa certeza.
As coisas sobre as quais te falo, filho, poderás encontrar hoje
no mundo ao teu redor ou amanhã ao teu lado. Por isso, assimila o que te digo e consolida dentro de ti a absoluta convicção
do triunfo de Deus na Terra.
Por menos visível que seja esta guerra aos teus olhos, neste
momento por causa de tua imaturidade espiritual, apenas
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confia e cresce; amadurece teu espírito com bases santificadas
pelos impulsos dos Mensageiros Divinos* e serás, tu mesmo, o
Princípio vivo de uma criação perfeita neste mundo.
Como tu, existirão outros, e de todos surgirá a Nova Huma
nidade*. Por isso, sê valente e persevera. Não abaixes os braços,
pois estamos contando contigo neste exército de amor, de paz
e de renovação para a Terra.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

13

janeiro

Enquanto todo o universo se mobiliza para auxiliar de
alguma forma a humanidade, e até mesmo o Criador
desce à Terra, entre os homens, por intermédio de Seus
Mensageiros*, não sejas tu indiferente e não vivas mais tua
pequena vida como sempre viveste.
Filho amado,
Sei que para tua consciência custa muito despertar à realidade
espiritual da vida, na qual tudo o que buscas viver encontra um
sentido, mas se teu coração, tua mente e teus sentimentos não
saem, um pouco que seja, das preocupações materiais e de tudo
o que te envolve em relação à vida na Terra, em pouco tempo o
teu caminho espiritual perderá sentido.
Se não buscares agora compreender como se movem os acontecimentos no que concerne ao espírito e quão é mais real o
que acontece nas dimensões superiores do que na densidade
da matéria, diante do terrível caos que se precipita na Terra,
corres o risco de te envolver de tal forma com os ditos acontecimentos que a ti parecerá que de nada vale orar e clamar a Deus.
Enquanto o Senhor espera de ti uma transformação absoluta,
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tu esperarás que Ele venha e resolva tudo por ti, apenas pelo
fato de emitir algumas orações todos os dias.
Orar é a ação primordial para a tua vida, mas ela deve ser acompanhada do servir, do agir, do transcender, do transformar, do
ser e do parecer.
Compreende, filho, que esta batalha final já começou no nível
do espírito e que, por menos que percebas e sigas vivendo como
se nada de diferente estivesse acontecendo, não significa que
tua consciência não esteja sendo partícipe deste acontecimento
universal.
Chegou o momento de amadurecer e não somente de se comover com a atual situação planetária, porque de que serve a Deus
e ao Seu Plano que chores pela falta de acolhimento e fraternidade dos demais e que ores algumas Ave-Marias pelo Oriente
Médio se, após tuas orações, dás mostras de que os códigos de
não fraternidade e de falta de amor também estão dentro de ti?
Não chores mais por ti nem pela atual situação planetária, porque em verdade desconheces completamente a gravidade destes
tempos. Faz aquilo que está ao teu alcance para transformar,
ainda que seja com um conta-gotas, a vida neste mundo.
Sê fraterno, sê amoroso, sê serviçal, vive a santidade, vive a
unidade com Deus. Isso é o que permitirá que os Mensageiros
Divinos* sigam intercedendo pelo mundo, pelos que mais
necessitam e que nem sempre são aqueles nos quais pensaste.
O que é necessário agora é que a humanidade gere méritos para
equilibrar o mal no mundo; por isso, perdoa, ama, reconcilia-te com o próximo, apoia com tuas orações e como puder as
missões que Nós pedimos que se realizem.
Concentra-te nos detalhes e nas pequenas coisas e constrói
uma base firme, para que tenhas, algum dia, a possibilidade
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de agir nas grandes coisas. Por enquanto, deixa que realizem
grandes obras Aqueles que podem fazê-las, porque já transcenderam os aprendizados menores da vida material e agora
retornam ao mundo para auxiliá-lo. Falo dos Mensageiros*
enviados por Deus.
Não deixes de ser simples e humilde. Isso vale mais do que qualquer grande ação.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo

14

janeiro

Irmã Lucía de Jesús: Enquanto orávamos, vi São José no
Oriente Médio, vestido como muçulmano e com um pano que
lhe envolvia a cabeça. Andava pelo deserto acompanhando
diferentes famílias que emigravam e colocava nos braços as
crianças mais cansadas de caminhar. Depois, eu O vi em
outras cidades grandes, ajudando as pessoas nas ruas ou apenas acompanhando-as, como alguém que simplesmente passava por ali. Eu O vi também em diferentes aldeias indígenas
e, quando apareceu, estava rodeado de crianças nativas que
aparentavam ter entre três e oito anos de idade. Enquanto
São José transmitia a mensagem diária, as crianças que O
acompanhavam irradiavam espiritualmente luz às diferentes
tribos indígenas do mundo.
Queridos companheiros em Cristo, missionários do amor
nesta Terra com tanta necessidade de auxílio e de paz,
Hoje venho ao seu encontro com alegria, mas, também, com
muito pesar no profundo de Meu Casto Coração.
Venho com alegria porque sabia que, chegando ao mundo, en
contraria seres dispostos a estar Comigo onde quer que fosse
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necessário. E venho com pesar porque não posso ser indiferente
a tudo o que acontece no mundo e também no universo, como
repercussão dos acontecimentos na Terra.
Hoje não venho apenas do Oriente Médio. Venho de muitos
lugares deste vasto planeta, onde posso caminhar além das fronteiras, já que, para Mim, elas não existem. Venho, sobretudo,
da região do Chaco, na Argentina, e também de outras aldeias
e tribos de povos originários que a humanidade ainda desconhece. E não estou sozinho, pois trouxe ao encontro de vocês
os pequenos que, dos Planos do Espírito, irradiam sua pureza
aos seres humanos que têm a missão de seguir resguardando a
presença da consciência indígena no planeta para que a pureza
e a simplicidade não desapareçam do coração humano.
Muitos pensam que não seria necessário realizar duas missões
ao mesmo tempo e elucubram, imaginando a razão pela qual
pedimos uma missão ao Chaco, já que os missionários* já estão
indo para tão longe, ao Oriente Médio.
Sei que a ignorância própria da mente humana comum muitas
vezes não lhes permite pensar nem sentir como pensa e sente
o Criador de todas as coisas. Por isso lhes explicarei algumas
verdades com o Meu pedido de que as observem e de que aprendam com elas, para quando chegar o tempo de, com o próprio
discernimento, tomarem importantes decisões – tempo no qual
Nós já não lhes poderemos ditar todos os passos, como agora.
A consciência indígena, de maneira geral, tem a importante
missão de resguardar a pureza na humanidade e também a
possibilidade de compreender a natureza e, por intermédio
dela, encontrar Deus. Os indígenas são guardiães da unidade,
da vida em comunidade, de forma pacífica e amorosa. Ao longo
dos tempos, muitos foram perdendo esses atributos, e os costumes da atual humanidade foram influenciando as diferentes
comunidades indígenas do mundo.
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Na Argentina, a região do Chaco, assim como outros lugares, é
um espaço da consciência da nação que, apesar do abandono e
do sofrimento que vive, não perdeu a essência do que é e segue
sendo guardiã da pureza, principalmente para aquela nação.
Como a América do Sul tem um papel primordial no final dos
tempos, se a própria Argentina não cuidar do tesouro que tem
no Chaco, poderá perder a possibilidade de viver a simplicidade, a humildade, a paz e a pureza, atributos que são primordiais
para o surgimento de uma Nova Raça*.
Essa missão de consagrar a América a Deus é responsabilidade
de todos aqueles que correspondem a esta Obra do Senhor,
que devem ter consciência de que cada povo cumpre um papel
primordial na construção da Nova Terra.
Por que enviamos os missionários* ao Chaco e, ao mesmo tempo, ao Oriente Médio? Porque, enquanto uns tentarão curar a
dor, o sofrimento e o rancor de seres que saíram de suas terras,
de suas casas, outros irão ao encontro de uma situação semelhante, de pessoas que também foram retiradas de suas terras e,
no entanto, não perderam a esperança.
Que a pureza dos seus irmãos indígenas seja irradiada ao Ori
ente Médio e que, graças aos diferentes missionários que irão
compor essas duas missões e de todos os grupos orantes que
os apoiarão, possa se dar uma conexão de amor e unidade,
para que, pelo serviço, o amor fortaleça o povo do Chaco, e a
pureza desse povo, fortalecida pelo amor, chegue ao Oriente
Médio como esperança de um dia os irmãos dali poderem viver
a fraternidade.
Que, nestas duas missões, ambos os povos reavivem a esperan
ça de estar entre irmãos, em um mundo de cooperação, de fraternidade, de unidade uns com os outros e de todos com Deus.
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Tudo isso se alcança com a pureza de intenção e com o coração
unido perfeitamente ao Coração de Deus, de onde provêm
todos os princípios e arquétipos para a humanidade.
Adiante, missionários de Cristo, de Maria e de Meu Coração
Castíssimo! Estaremos em Onipresença com todos, zelando
pelo cumprimento do Propósito Divino.
Seu pai e amigo, missionário de todas as horas,
São José Castíssimo

15

janeiro

Diante de tudo o que acontece no mundo, os Mensageiros de
Deus* estão tentando ensinar à humanidade como intervir
em auxílio das almas.
Queridos companheiros,
Ao longo dos séculos de sua existência, quase sempre o homem
respondeu às guerras gerando guerras maiores e tentou confrontar o falso poder com o mesmo falso poder, sem perceber
que é apenas o Poder que vem de Deus que pode equilibrar
todas as coisas.
É aspiração divina que o planeta não seja indiferente ao que
hoje acontece no Oriente Médio, mas não para que os homens
reajam com guerras e respondam ao ódio que permeia os corações das pessoas ali presentes enviando uma carga de ódio
ainda maior.
Percebem que essa sempre foi a estratégia do inimigo? Gerar
tamanha atrocidade nas cidades e tamanho desamor entre os
homens para que o ódio se expandisse a todos os seres e todos
respondessem com o mesmo nível de terrorismo.
No princípio de todo este caos, muitos se impressionavam com
o grau de maldade do coração humano quando viam a forma
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como alguns homens torturavam e assassinavam o próximo,
mas agora tamanho é o ódio que está se expandindo pelos corações que aqueles que antes se impressionavam com essas ações
hoje seriam capazes de fazer o mesmo com os ditos assassinos.
É por isso, filhos, que Deus os chama a despertar. Não se deixem influenciar pelo mal do mundo. Mantenham suas consciências fixas no bem e seus corações unidos Àquele que foi,
em silêncio, coroado de espinhos.
Nós os chamamos a reagir ao que acontece no mundo inteiro
e, sobretudo, no Oriente Médio, não com ódio nem rancor,
mas, sim, com amor absoluto.
Dissolvam o rancor de seus corações; aprendam a perdoar, nas
pequenas coisas, aos que estão mais próximos. Aprendam a ser
irmãos uns dos outros sob o espírito da unidade e da fraternidade e vigiem a si mesmos cada vez com mais precisão, para
que nem no pequeno nem no grande vocês sejam infiéis aos
princípios de amor que elegeram viver.
Unam-se aos Mensageiros Divinos* em uma grande corrente
de amor pela humanidade. Sirvam, perdoem, reconciliem-se,
amem, enviem ao mundo mensagens de paz e vivam essa paz.
Sejam exemplo de um verdadeiro esforço por viver o bem e
não se permitam mais se renderem ao ódio nem ao desamor,
simplesmente pela incapacidade de ser humildes.
Abandonem o orgulho e a vontade de vencer os demais e de se
sobressaírem com o próprio comportamento, porque são essas
mesmas condutas, que se manifestam em seu dia a dia, que em
maiores proporções geram as guerras e os conflitos do mundo.
É tempo de crescer para aprender a servir a Deus. É tempo de
ser humilde, para que o seu orgulho não faça afundar o planeta,
mais uma vez, no mar do caos e do mal.
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Perseverem e vençam a si mesmos. Deixem de lado os códigos
infantis e retrógrados de orgulho e arrogância e permitam que
a Graça de viver em paz e fraternidade seja uma realidade em
suas vidas.
Pela salvação da humanidade,
Seu amigo e instrutor,
São José Castíssimo

16

janeiro

Irmã Lucía de Jesús: Estávamos realizando uma tarefa grupal com todos os membros da Comunidade-Luz Fraternidade
de Aurora*, no Uruguai, onde vivemos, e concluímos a jornada de trabalho com a transmissão da mensagem diária de
São José. Apesar de haver chegado de um campo de refugiados
do Oriente Médio, São José nos transmitiu uma mensagem
dirigida especialmente às Comunidades-Luz*, mas que, como
Ele mesmo nos explicou, pode servir para todos que se consideram servidores de Deus e consagrados ao Seu Plano. Que
todos os que a lerem pratiquem estas palavras, adaptando-as
à própria vida. Esse foi um pedido de São José.
A fraternidade é algo que deveria caracterizar este mundo, um
atributo que todos os seres da Terra deveriam trazer em seu
interior, para que se tornasse o ponto de partida para a vivência
do Amor Crístico*. Para dar a vida por seus amigos, primeiro
vocês deverão aprender a ser fraternos.
Existem seres que conseguem ser fraternos pela natureza do
próprio espírito, mas outros deverão fazer suar muito o ego em
um árduo trabalho de transcendência dos próprios pareceres,
vontades e necessidades; deverão viver uma verdadeira renovação no que chamam “prioridades” em suas vidas.
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A prioridade dos seres humanos encarnados neste mundo
deveria ser, em verdade, a vivência perfeita do Amor e da
Unidade – uns com os outros, cada um com Deus e todos
com Ele; tendo isso como única prioridade, tudo o mais deveria se adaptar.
Se vocês pensam que têm alguma necessidade maior do que
viver a fraternidade e o amor, comecem desde já a meditar
sobre a razão de suas vidas e o propósito de suas existências
no mundo.
Busquem, por um instante, a razão pela qual se levantam todos
os dias. Por que trabalham, estudam, comem, bebem, constroem casas, programam os seus dias, fazem planos? Qual é o
verdadeiro sentido de tudo isso?
Vocês não devem pensar que a vida encerra o seu propósito
na simples necessidade de se manterem vivos e cômodos neste
mundo! Ou sim?
Se a alma não encontrar um propósito superior pelo qual se
levantar todos os dias, ela vai perdendo o interesse pela vida.
Vocês devem fazer desta experiência na Terra um ato permanente de renovação, de transcendência, de superação, de liberdade em Deus, para amar! Liberdade de si mesmos, para se
doarem ao próximo sem limites nem restrições.
Todos pensam que vivem por um propósito superior; todos
creem que estão no mundo para aprender o amor, mas quando
estão diante do alimento na mesa, tratam de pegar prontamente o melhor para si. Se veem que o outro precisa de ajuda,
fingem que não estão vendo. Se vão para alguma tarefa grupal, buscam logo aquela de que mais gostam ou aquela de que
mais “necessitam”. Não será que existe outro irmão que precisaria, mais do que vocês, colocar os pés na terra e cuidar de
uma flor, enquanto vocês poderiam fazer alguma outra tarefa
dentro de casa?
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Aqueles que vivem nas comunidades sabem o que digo. Peço
perdão aos que não compreenderão Minhas Palavras e Me
tomo um tempo para instruir as almas, tão amadas por Deus,
que decidiram entregar suas vidas ao cumprimento de Seus
Planos e que devem refletir se realmente o estão fazendo.
Estas palavras servirão a todos que se consideram servidores
do Plano e consagrados a Deus, porque devem levá-los para
o próprio dia a dia e fazê-los meditar sobre si mesmos, nunca
sobre o outro.
Então, pensem verdadeiramente: vocês estão aqui para servir
ao Plano ou para viver a própria transformação e nada mais?
Desde que falamos em Cristos do Novo Tempo*, algum de
vocês já está trabalhando pela cristificação* de outros ou pensam apenas na possibilidade de serem vocês mesmos estes ditos
Cristos? Vocês devem perceber que, mesmo sendo isso um propósito superior, estão pensando em si mesmos.
Se necessitam estar a sós e alguém necessita de sua presença,
vocês fingirão que não o veem? Se querem dormir cedo e há
outro que ainda não terminou seus afazeres, pensarão: “melhor
um cansado do que dois”?
Queridos, falo-lhes como um pai, porque sei que suas almas
querem crescer e devem fazê-lo. Os tempos de definição já não
estão mais batendo à porta; eles entraram em suas casas e estão
cobrando de todos uma vida verdadeiramente espiritual.
Se a humanidade não der um passo rumo à verdadeira fraternidade e ao amor, e seguir parcialmente entregue a Deus –
quando se pode dizer que entregou algo – jamais se cumprirá
o Plano, tal como o Senhor espera.
Deus silencia e procura encontrá-los na essência mais profunda de seus corações. Alguém O buscou? Vocês criaram
condições para que seus irmãos possam fazê-lo?
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Reflitam se o verdadeiro propósito de suas almas é a vida do
espírito.
Querem construir uma ilha de salvação e de resgate? Então
resgatem, enquanto há tempo, a própria vida espiritual.
Eu os amo e por isso lhes digo todas essas coisas. Que cada um
as tome para si.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

17

janeiro

Enquanto o inimigo tenta fortalecer a ânsia de poder
material e a discórdia entre as nações e as diferentes religiões do mundo, que aqueles que ainda estão lúcidos e
firmes na aspiração a seguir o Propósito Divino fortaleçam
a convicção de que o único Poder é o que vem de Deus e
de que todas as religiões que conduzem ao Pai devem ser
respeitadas.
Filhos,
Compreendam que o espírito desta próxima missão ao Oriente
Médio, assim como ao Chaco, é a Unidade, a possibilidade de
se unirem em amor e em respeito às diferentes culturas e formas
de reverenciar a Deus, que é Único.
Se as almas caminham para Deus sob o espírito do Amor, da
Fraternidade e da Unidade com o próximo, não importa a forma como trilham esse caminho, porque, quando chegar a hora,
Deus mesmo unirá todas as trilhas por Ele abertas ao longo da
existência humana, para fundi-las em um único destino, que é
o Amor e a Unidade com Ele.
O mais importante neste momento é dar exemplo ao mundo
da possibilidade de amor existente entre as diferentes religiões,
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culturas e nações. Não importa se os cristãos são perseguidos
no Oriente Médio; o fato de os cristãos do Ocidente seguirem
em auxílio daquele povo com a intenção de dissolver o ódio
que se expande nos corações é para Deus um ato grandioso que
equilibrará muitos males do planeta.
Assim como os missionários* estão seguindo ao Oriente Médio,
que todos os seres orantes do mundo os acompanhem com seus
corações e se unam a este propósito de orar verdadeiramente
para que as diferentes religiões se fortaleçam na essência de
união com o Único Deus, que é o Deus do Amor e da Verdade.
Filhos, não permitam jamais que o inimigo alcance sua meta de
destruir no coração humano a fé em suas religiões e a essência
de todas elas. Que todas as religiões verdadeiras, que levam a
Deus, possam manter a pureza e a essência vivas, para que sigam
religando as almas ao Criador, assim como é o propósito da
existência de cada uma delas.
Também em Chaco, na Argentina, vocês deverão aprender a
religião do coração, que transcende as instituições e se baseia
apenas no sentido verdadeiro da palavra: religar-se.
Que, pouco a pouco, o amor e o respeito sejam semeados na
consciência humana. Essa é a Vontade de Deus para este tempo.
Que, apesar das diferenças, haja unidade entre os seres. Que
os diferentes caminhos sejam formas de conduzir as diferentes
almas a um único propósito: o Amor e a Unidade com Deus.
Se aprenderem a dar a vida por seus amigos, a amar e a perdoar
acima de todas as coisas, vocês estarão vivendo os Princípios
Crísticos, mesmo dentro de outras religiões. É assim que a
consciência alcança a cristificação*, ainda que só chegue a compreender a essência de sua experiência quando transcender o
nível físico deste mundo.
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Cristo está escondido na essência de todas as religiões verdadeiras, pois aquele que vive no Amor vive em Cristo.
Eu os amo e os abençoo.
São José Castíssimo

18

janeiro Muitos se perguntam de onde partirá a unidade entre as di

ferentes culturas, religiões, raças e nações. Como unir tanta
diversidade?

Poucos descobriram a potência do Amor de Deus e quase ninguém vive a verdade que é saber que, se um Deus tão Infinito
foi capaz de criar tanta diversidade, Ele Se encontra em todas
as coisas e também nas diferentes religiões por Ele inspiradas.
As criaturas estão dentro da Consciência de Deus, e Deus
nelas, mas a ignorância que fechou os seus olhos não lhes permite ver que o Criador está ali, no profundo. E, assim, vivem
uma ilusão, uma vida separada d’Ele, apenas pelo fato de não
saberem que Ele É em tudo o que foi criado. Não O veem e
não O sentem porque não se abriram para saber que Ele está
no interior dos seres.
O Criador, em Sua possibilidade incomensurável de amar, ao
longo da existência da humanidade, concebeu muitas religiões.
Cada uma conduziria uma parte de Sua Criação, mas, ao manter viva a sua essência, todas levariam a um único fim.
Quando Maria diz que unirá em Seu Imaculado Coração as
diferentes religiões, povos e raças, não significa que todos reconhecerão a pessoa de Maria como Mãe de Deus. Maria é a própria Unidade, pois o Seu Manto ampara em si toda a Criação.
Como Unidade, Ela conduz as diferentes religiões ao Amor,
que é o Princípio que expressa Seu Filho.
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Muitos podem não reconhecer a pessoa de Cristo como o
Caminho, a Verdade e a Vida, mas aqueles que creem no Amor
e vivem no Amor estão em Cristo, sem sabê-lo.
O Amor que Cristo expressa transcende a existência da pessoa de Jesus. A Unidade que expressa Maria transcende a
pessoa mesma de Maria. Eles já não são parte material de
uma Criação. Aqueles que provieram de um Espírito Único
se manifestaram na Terra para construir um caminho, para
expressar um arquétipo, para dar um exemplo vivo e, agora,
nas diferentes escalas de evolução, seguem dando exemplos
e deixando Suas pegadas em todas as dimensões, para que
inclusive os anjos sigam Seus passos.
Os princípios do Amor e da Unidade são possíveis de ser vividos por todas as religiões verdadeiras e, inclusive, por aqueles
que não têm uma religião guiada por uma instituição, mas que,
em seus corações, buscam religar-se com Deus todo o tempo
pelo Amor e pela Unidade. É assim que Cristo e Maria conduzem a humanidade.
Ser cristão é mais do que crer em Cristo. Se querem chegar à
religião do coração, na qual todos são irmãos, filhos de um único
Deus, acreditem no Amor e na Unidade.
O Amor e a Unidade os levarão à Origem. Esta é a razão da
existência humana: viver esses dois atributos universais que,
um dia, se fizeram carne e que hoje retornaram ao Coração
Puríssimo do Criador, para que toda criatura que vive, desde
a matéria até o espírito, possa retornar a Deus.
Quero que anunciem ao mundo que Deus é único e que os une
a Ele nos princípios do Amor e da Unidade. Não importa que o
caminho seja aparentemente diferente, porque uns terão mais
abertura para seguir os passos de Maomé, outros, os de Buda,
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outros, de Cristo, outros, de Maria, mas todos podem se unir,
em espírito, no Propósito de Deus para a humanidade, que é
único: o Amor e a Unidade para chegar a Ele.
Vivam com essa certeza no coração e não duvidem, nem por
um só instante, da possibilidade de que Deus, do qual provêm
todas as coisas, possa fazer retornar para Si tudo o que um dia
Ele criou.
Eu os amo, os abençoo e lhes peço que sigam orando pela Paz
no planeta. Recordem todos os dias que seus espíritos já vivem
em Deus e que, só de serem conscientes da Presença d’Ele
dentro de vocês, já são portadores do maior mistério de Amor
e de Misericórdia desta Criação.
Orem pelos que desconhecem o Amor de Deus e por aqueles
que acreditam que O amam, mas que não conhecem o verdadeiro Amor nem a verdadeira Unidade que levam ao Criador.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

19

janeiro

Encontros com o Castíssimo Coração de São José
Que a Paz seja uma realidade no coração de cada criatura desta
Terra. Essa é a aspiração mais profunda do Coração de Deus
porque, se vocês viverem em paz, poderão despertar à Verdade
que transcende a matéria, transcende o que os olhos podem
ver e as mãos podem tocar. Abrirão, assim, os olhos do coração para com eles contemplar a Verdade, para com eles poder
ver a essência de cada criatura e compreender o grande pesar
do Criador por não poder manifestar Sua Perfeição em cada
uma delas.
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Hoje venho animá-los a ter um pensamento grande, uma
aspiração grande, uma aspiração de se fundirem com Aquele
que é Perfeito, e para não serem mais apenas “João”, “Maria”
ou “Francisco”, para serem Princípios de Deus neste mundo,
para serem um exemplo para todo o cosmos, assim como para
o universo, de que é possível viver o Amor, um amor que vence
inclusive o amor próprio; um amor que entrega a própria vida
pelos demais, pelos Planos de Deus; um amor que vence o rancor e chega até os inimigos; um amor para o qual os inimigos
não existem, pois o que existe é a incompreensão do coração
humano, a ignorância, o medo. Tudo isso pode ser vencido pela
ação do amor.
Venho preparar seus corações para irem, pouco a pouco, dissolvendo as diferenças que existem entre os seres humanos.
Que possam descobrir aquilo que os une, que são suas essências, que partiram de um Único Criador, um Único Deus, uma
Consciência Onipresente que ao mesmo tempo é Única e se
multiplica em cada uma de Suas criaturas. Ele é a diversidade
e a unidade.
Assim deve ser o coração humano: cada um deve expressar-se
tal como é; deve ter a liberdade de seguir a religião que escolher,
de seguir o caminho pelo qual o seu coração o leva, porque
esses caminhos são construídos não apenas nesta vida. A ligação de cada consciência com determinada religião provém da
origem dessa religião, daquele Princípio puro, quando Deus
inspirou a criação de cada uma delas com a intenção de que
tivessem, por serem diversas as Suas criaturas, várias possibilidades de viver o amor e de encontrar um caminho que as
levasse ao Seu Coração.
Falo sobre as religiões, mas também sobre as formas de vida.
Vocês devem aprender a dar exemplo de uma vida sã neste
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mundo já tão enfermo. Não devem ter medo de ser diferentes,
de caminhar contra a corrente, porque a maioria dos homens,
neste tempo, vive uma ilusão profunda, quase absoluta.
A esperança de Deus é que os que escutam o Seu Chamado
possam se manter firmes no propósito da sua união com Cristo,
na união com o Amor que Ele representa, com a Unidade que
Maria representa e com a Perfeição de Deus.
Se Cristo representa o Amor e Nossa Senhora, a Unidade, o
que representará Meu Casto Coração?
Eu trago para o mundo o princípio da Humildade, sem o qual
vocês jamais poderiam alcançar o Amor e a Unidade, porque
o orgulho os divide, fortalece o sentimento de individualismo
e a aspiração a se sobressaírem, de sempre ser melhor que os
demais em tudo.
Quanta incompreensão, quanta ignorância ainda há no coração humano que não compreendeu que a Perfeição de Deus
habita dentro de todas as criaturas! É o mesmo Deus que vive
em todas as essências. É o mesmo Deus que aspira a expressar
Sua Perfeição em todos os seres.
Cada ser, cada criatura deste mundo deve ser perfeita, segundo aquilo que veio manifestar na Terra. Não existe quem seja
melhor ou pior; a perfeição habita em todos. Vocês deverão
apenas desvendar esse grande mistério; esse que é o maior mistério da Criação deste cosmos: como um Deus tão infinito Se
arrisca a viver em criaturas tão pequenas, tão imperfeitas e que,
muitas vezes, não Lhe dão atenção nem sequer sabem que Ele
vive dentro delas.
Deus é o maior Princípio de Humildade. Nós apenas imitamos
os Seus Passos.
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Se Ele, que é tão imenso, permitiu-Se estar em Suas criaturas;
se Ele, que vive no Infinito, desceu à densidade da matéria e Se
permitiu estar no coração humano até manifestar a Perfeição
em Suas criaturas, quem somos Nós para não retornarmos ao
mundo dia após dia? Como Nos cansaremos de estar entre os
homens? Como perderemos a esperança nesta criação divina,
se Deus jamais se retirou de seus corações?
O mal nos corações humanos é fruto da ignorância dos olhos
que não se abriram para perceber que a Unidade e o Amor de
Deus estão dentro deles. Porque ignoram essa Presença, não
A conhecem e não A vivem, não significa que Deus não esteja
ali. Ele apenas espera, em Sua Humildade infinita, que os olhos
do coração humano se voltem para dentro e O percebam, que
O encontrem ali, silencioso, paciente, humilde, na esperança
de um dia poder expressar-Se naquele pequeno coração.
À medida que as guerras aumentam e as essências se perdem,
é uma parte da Consciência de Deus que Se perde no mundo,
mas Ele jamais desiste e prossegue Se multiplicando; segue
multiplicando Sua Fé, Sua Esperança naqueles que nascem dia
a dia neste mundo.
É por isso que as crianças são a grande esperança de Deus.
Ele as ama, porque deposita em cada uma delas a fé de poder,
enfim, manifestar-Se neste mundo assim como Ele pensou
no princípio.
Não quero diminuir a grandeza de Deus dando-lhes exemplos de que Ele sente e pensa como um coração humano. O
Senhor Se permite viver essas coisas para Se aproximar de Suas
criaturas.
Ele nunca desiste da manifestação de Seu Plano porque sabe
como será o fim.
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Hoje venho fortalecer sua fé e também impulsioná-los a não
baixar os braços porque, ainda que o Senhor já tenha conquistado os seus corações, Ele necessita conquistar muitos outros
corações deste mundo; necessita que muitos mais O encontrem
dentro de si mesmos.
Por isso Eu lhes pedirei mais um esforço, se é que Me dirão sim.
Eu tenho uma casa de missionários* no Brasil; uma casa onde
o Meu Coração cresce em amor, em irmandade; uma casa
onde posso expressar a caridade fraterna, onde posso ensinar os
corações a servir. Mas apenas uma casa não é suficiente.
Responderão vocês ao Meu chamado quando Eu lhes pedir que
neste país consagrem uma casa ao Meu Coração? Entregarão
suas vidas quando Eu lhes pedir que sejam missionários e
que se dediquem a servir o próximo, sem cansaço, sem tempo
nem hora?
Pois esta é a Minha vontade: que os grupos do Uruguai e
do mundo inteiro se unam para consagrar uma casa ao Meu
Castíssimo Coração.
Sagrada Casa da Caridade Crística: assim se chamará, porque isso é o que Eu espero que aprendam neste tempo e, dessa
forma, aprenderão a encontrar a necessidade não apenas no
Oriente Médio, mas também ao seu lado.
Necessito que os missionários se multipliquem, porque muitas
missões devem ser realizadas.
Vocês compreendem que Nossos Olhos observam o mundo e
encontram a necessidade em cada lugar, desde os mais esquecidos até aqueles que estão à vista de todos, mas que padecem
o abandono?
É por isso que os chamarei a fazer uma experiência, mas lhes
pedirei que consagrem suas vidas ao serviço tão logo suas almas
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despertem à entrega, à caridade e ao amor. E é assim, através do
amor, que vocês difundirão Nosso Chamado, Nossa Presença.
Dessa forma, aqueles Nossos filhos que ainda estão adormecidos poderão despertar, porque não podemos mais esperá-los,
pois a missão os aguarda. Eles devem ocupar seus lugares neste
exército da paz, a fim de encontrar um sentido para suas vidas,
antes que o desejo de desistir de tudo se apodere de seus corações. Porque existem muitos que, por não encontrar um sentido
para a sua vida na Terra, desejam a morte e querem abandonar
a sua missão sem haver vivido o amor, a caridade, a humildade
nem a unidade com Deus.
O propósito da caridade é muito mais amplo do que imaginam.
Vocês não estarão apenas vestindo os que têm frio, alimentando os que têm fome ou amparando os que estão abandonados.
Estarão resgatando almas, despertando soldados, fortalecendo
espíritos, dando oportunidade a que muitos possam conhecer a
Cristificação* e que o Plano de Deus se cumpra não só em uns
poucos, mas em muitos, porque Ele necessitará de uma raça*
de Cristos, e essa raça se encontra escondida na imperfeição
aparente das criaturas desta Terra.
Não se esqueçam de orar e acompanhar os Meus missionários, os missionários de Maria, de Cristo, de Deus, aqueles
seus irmãos que estão como ponta de lança, abrindo o Oriente
Médio para uma grande libertação. Contaremos com as vozes,
as almas, os espíritos, com o fogo da devoção, com a fé de cada
um de vocês, para que o amor possa reinar nos corações dos
seres humanos.
E agora, pelo poder que Deus Me concedeu, consagrarei os
elementos dos quais vocês comungarão. Elementos que se transformarão no Corpo e no Sangue de Cristo, para impulsioná-los
à pureza, à transformação e ao despertar.
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Ofereçam esta Comunhão por todos os missionários* do mundo, aqueles que arriscam suas vidas para ajudar o próximo e
que confiam nos atos simples, porque sabem que a grandeza
de Deus não se manifesta nas grandes obras; manifesta-se nos
grandes corações, no profundo dos seres, na sinceridade de
cada um.
Não importa se são atos simples ou se são poucos, em meio a
uma multidão necessitada; se grande for a aspiração de amar
e verdadeira a intenção de seus corações, infinita será a Graça
de Deus derramada sobre cada criatura.
Irmã Lucía de Jesús: Nesse momento, São José pede que elevemos os elementos da Comunhão para consagrá-los.
Que este Corpo e este Sangue de Cristo, pela imposição de
Minhas santas mãos, sejam uma realidade viva no interior
de todos os seres deste mundo. Que todos comunguem espiritualmente dos Princípios de Cristo. Que esta Eucaristia se
converta em Amor e ingresse na essência de todos aqueles que
estão perdendo a esperança.
Que vocês também semeiem o amor na humanidade, oferecendo a Comunhão como um princípio de amor para o coração
humano. Ao comungar, imaginem que esses Códigos do Corpo
e do Sangue de Cristo penetram todos os seres, transformam e
despertam todas as criaturas desta Terra.
Eu os amo e com alegria lhes pedirei que cantem para Mim a
canção que cantaram no princípio, porque – trabalhando no
campo de refugiados – Eu os escutei e fiz ouvir suas vozes aos
corações que já haviam perdido a vontade de cantar, que já não
queriam pronunciar nenhum louvor ao Criador, que estavam
perdendo a fé em Sua existência. Eles escutaram sem saber o
que era nem de onde provinha; apenas sentiram a esperança de
294
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que era possível reverter essa situação e estabelecer a paz. Era o
Meu Casto Coração que lhes cantava, junto a vocês:
“Al ahuat iatuun, al aiadi mutahidine,
talibi mina Al Raab al rahmat.
Al ahuat iatuun, al aiadi,
izra al houb fi al sanier.1”
Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre
vocês, sobre toda a humanidade e sobre os Reinos da Natureza,
que os amparam e os sustentam incansavelmente.
Eu os amo e lhes agradeço por despertarem, um pouco, o amor
em seus corações.
Escuto-os porque muitos mais ainda devem escutar suas vozes,
semeando esperança e amor, anunciando a irmandade e a fraternidade. Que esta canção se torne uma realidade nos corações
de todos que se consideram servidores do Plano. Vivam essas
palavras todos os dias. Essa é a Vontade de Deus.
Agradeço-lhes,
São José Castíssimo

20

janeiro Da mesma forma como o inimigo tenta enfraquecer as diferen-

tes religiões no Oriente Médio e mistura interesses econômicos
e de poder com conflitos religiosos para que a humanidade
não queira mais religar-se com Deus, assim também o inimigo
enfraquece o papel da consciência indígena no mundo, colocando os povos originários diante das chamadas “tecnologias”.
1.  Transliteração da tradução ao árabe do refrão da música Semeando o Amor na Humanidade:
“Irmãos dão-se as mãos, unindo-se, clamando ao Pai por Misericórdia. Irmãos dão-se as
mãos, unindo-se, semeando o amor na humanidade”.
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O adversário de Deus tenta imprimir na consciência humana
a ideia de que os povos indígenas são primitivos e que, assim
sendo, atrasam a evolução do planeta em geral.
Estejam atentos, porque este é um pensamento destrutivo e
que os desvia dos Planos de Deus!
Como já lhes disse anteriormente, os povos originários que se
mantiveram fiéis ao princípio puro de sua existência são guardiães de atributos primordiais do espírito para o desenvolvimento da humanidade.
Os indígenas se movem e agem com base na intuição, na sabedoria, no sentir do coração, na união com a natureza, na
reverência ao sagrado. Imaginem o ser humano sem esses atributos espirituais! Perderia sua vida, sua essência, seu vínculo
com Deus.
Que a missão no Chaco não seja apenas para prestar um serviço, mas que também vocês se permitam viver uma troca mútua:
proteger, amparar e auxiliar aqueles que os mantêm espiritualmente unidos à Sabedoria de Deus.
Estas duas missões, tanto para o Oriente Médio quanto para
o Chaco, devem renovar os princípios da fé, da fraternidade
e da unidade no coração humano. Todo serviço, toda oração e
toda libertação devem ter esse propósito, porque, com fé, fraternidade e unidade, o coração poderá um dia conhecer o amor.
Estejam em uma postura de muita humildade, porque tanto
em uma missão quanto na outra, apesar de terem muitos recursos para ajudar, ao se colocarem em uma postura de aprender,
além de auxiliar em grandes processos de libertação espiritual,
vocês trarão na consciência muitos códigos de amadurecimento
e sabedoria.
A humildade é a chave do serviço. Aquele que serve com a
intenção de ser uma ponte entre Deus e a humanidade, trans296
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cendendo suas expectativas e aspirações, cumprirá com o
Propósito do Senhor, não apenas para a sua meta de serviço,
mas também para a própria transformação e a transformação
da consciência humana em seu conjunto.
Eu os amo e, em onipresença, acompanho tanto as duas missões
como todos os seres orantes que as amparam. Que tudo seja
pelo cumprimento dos Planos de Deus.
Que a paz e o amor se estabeleçam no mundo.
São José Castíssimo

21

janeiro Sei que as Aparições dos Mensageiros Divinos* são um mistério

para muitos, mistério esse que causa em uns o crescimento da
fé e em outros o tormento da dúvida.

Este mundo, filhos, está cheio de mistérios. A própria consciência humana, em si, é um grande mistério tanto para o cosmos
quanto para vocês mesmos.
Neste planeta, vocês devem aprender a viver pela fé: fé no invisível, no intangível, no divino, no pleno. É apenas com a graça
da fé que o coração pode estar diante das diferentes situações da
vida com a clareza e a compreensão necessárias.
Digo-lhes isso porque, como grupo e como humanidade, vocês
estão diante de dois desafios que são as duas missões que estão
vivendo. Ambas as situações, que devem ser desvendadas, têm
raízes muito profundas e desconhecidas para todos. E, para
que não estejam diante delas de uma forma superficial, devem
abrir seus corações à vivência da fé, pois é assim, confiando no
invisível e seguindo seus corações em coisas talvez inexplicáveis
ou não tão óbvias para suas mentes, que vocês poderão estar
plenos diante desses dois desafios.
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As duas situações que hoje os seres enfrentam, tanto no
Oriente Médio quanto no Chaco, na Argentina, necessitaram
chegar ao extremo para que a humanidade colocasse os olhos
sobre elas e, ainda assim, aqueles irmãos padecem muito com a
indiferença, porque o coração humano ainda não se abriu para
vencer as próprias comodidades e ir ao encontro das necessidades do próximo.
Seus irmãos da consciência indígena tentaram levar certa parte
do planeta, sobretudo as Américas, a uma vida evolutiva diferente da vida do restante da humanidade. Eles encontraram o
Sagrado graças à reverência e era justamente a falta de contato
com as criações e invenções materiais da mente humana que
lhes permitia encontrar um caminho evolutivo diferente, baseado no amor e na simplicidade.
Mas em um planeta ao qual todos vieram para aprender a
amar, a própria tendência dos espíritos nele presentes sufocou
a expressão natural dos guardiões da pureza, os povos originários. Com a ajuda e o incentivo do inimigo de Deus, vocês
não puderam compreender as diferenças e, ao longo de muitos
séculos, tentaram impor uma forma de vida mental, material
e baseada na competição e na luta pelo poder. Pelo fato de os
indígenas não serem assim e por terem permanecido em sua
pureza, vocês os fizeram sofrer e, até hoje, influenciam como
podem as mentes dos pequeninos, tentando fazê-los desaparecer da Terra, sem perceber que, com eles, desaparecerão o amor,
a simplicidade, a pureza e a humildade do coração.
É a mesma luta para impor os próprios costumes e ideais que
gera, no Oriente Médio, as guerras e os conflitos permanentes. E Eu lhes digo que não provém apenas do Oriente Médio
o incentivo a essas guerras e que não é apenas com a ajuda
das grandes potências econômicas do Ocidente que elas cres298
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cem e se desenvolvem. Quero que compreendam que esses
males têm raízes espirituais profundas e um único propósito:
destruir os Planos de Deus. É por isso que contamos mais com
a fortaleza espiritual de poucos do que com os recursos materiais de muitos.
Uma das formas de o inimigo fazê-los perder a fé e a esperança
é colocar nas mentes a ânsia de encontrar resultados materiais,
mas essa busca foi o que levou Judas ao suicídio, por não compreender que a vitória do Messias era na Cruz.
Vocês, que estão mais conscientes, devem servir sem buscar
resultados, transformar-se sem receber méritos, esforçar-se
sem encontrar retornos nem reconhecimentos. Deus tem Seus
Olhos postos nos que são verdadeiros e fiéis ao Seu Plano. Ele
colocará sobre esses a Sua Cruz, que para uns poderá significar
morte e fracasso, mas para os que têm seus corações abertos e
suas consciências despertas significará o triunfo de Deus em
todo o universo.
Sirvam todos os dias com esta certeza de que a verdadeira batalha é vivida no espírito e ali deve ser vencida. O que acontece
na matéria é simples reflexo do que se multiplica nos Planos
Superiores.
Por isso, quero fazê-los compreender os acontecimentos do
mundo de um ponto de vista mais amplo para que, diante do serviço, vocês não se prendam ao que podem fazer com as mãos, mas,
sim, ao que se alcança com o coração.
Pelo descobrimento do serviço e da missão espiritual,
São José Castíssimo
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22

janeiro Filho,

Para venceres a indiferença do coração humano, começa contigo mesmo. Observa todas as vezes em que teu coração se fecha
à realidade planetária ou quando pensas que te importas com
o mundo, mas tuas ações demonstram o grau da importância
que dás a ti.
A indiferença entorpece a consciência e não lhe permite evoluir. Não é necessário que te envolvas emocionalmente com o
que acontece no mundo, mas, sim, que tais acontecimentos te
levem à transformação e te impulsionem a jamais deteres os
teus passos.
A indiferença é um dos grandes males da humanidade, ainda
pior do que a ignorância, porque aquele que é indiferente já tem
certo grau de instrução e, no entanto, segue pensando mais em
si mesmo e nas próprias necessidades.
Filho, é a indiferença o que levará muitos seres que se creem
espirituais ao abismo da consciência planetária*. Cuida para
que não sejas tomado e levado pela indiferença humana. Trata
de seguir tua consciência e teu coração e, quando souber que
deves fazer algo, faze-o prontamente; não ignores as necessidades. Quando vires que alguém precisa de ti, vai em auxílio, sem
medo. Se sabes o que acontece no mundo e que, neste mesmo
instante no qual tu estás diante das palavras de Deus, existem
outros que estão sendo provados em sua fé e, de joelhos, elegem
morrer com Cristo a viver sem Ele, então ora verdadeiramente,
sem cessar.
Se já sabes o papel da consciência indígena no planeta e também sabes o quanto os indígenas padecem de abandono e de
indiferença, então age, serve, ora, auxilia, oferece o teu amor.
Demonstra a estes irmãos que eles têm uma importância vital
300
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na vida espiritual do planeta e que sua forma de ser não deve
ser vendida de forma turística, para divertir os inconscientes.
Quando estiveres diante de um irmão indígena, aprende com
ele e, em tua postura de aprender, deixa que emerja do coração dele a pureza e a sabedoria que ele tem para transmitir
à humanidade.
Se sabes que o esforço e a perseverança são as chaves para transpor os obstáculos neste tempo, então não baixe os braços quando estiveres em dificuldades.
Se a prova for maior que tua fé, recorre à unidade com teus
irmãos, unidade que, quando é verdadeira, abre as portas a
Deus, para o descenso de Sua Vontade.
Une teu coração ao coração dos que estão contigo. Faz desta
obra uma fortaleza na qual habitará o Rei dos reis, em Seu
esperado retorno. Confia na vitória e preza pelo amor.
Não penses no que os outros farão por ti; pratica o que sabes
e vence a indiferença que se manifesta, em diferentes circunstâncias, nos corações de todos os seres viventes.
Sê tu aquele que transcende as leis deste mundo; assim, poderei revelar-te mistérios universais, e os acontecimentos do mundo
serão para ti os sinais para ler e dar os próximos passos sem
medo e com valentia.
Une-te a Deus, une-te a esta missão universal.
Vive sob a Graça da Divina Misericórdia.
Pelo despertar do coração humano,
São José Castíssimo
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23

janeiro No princípio da Criação existia apenas a Unidade, a Cons

ciência Divina que habita onde não há tempo nem espaço, onde
não há matéria, sentimentos ou pensamentos, onde apenas
há Espírito.
Sem deixar de ser Unidade, o Espírito de Deus Se multiplica.
Isso é Onipresença.
Sem deixar de ser Espírito, nasce a Mente de Deus manifestada
nos Arcanjos. Essa é a obra da Onisciência.
Sem Se separar dos níveis do Espírito, Deus manifesta a Luz
em criações materiais. Esse é o fruto da Liberação.
Deus, que era Um, Se divide em três, sem deixar de ser Único.
Incompreensível para a mente humana é a Sua Transcendência.
Deus Pai Se fez Filho e na Transfiguração multiplica o Seu
Único Filho em todas as criaturas. Todas são Unas com o Pai,
por intermédio do Filho.
Os princípios primordiais tomam vida própria e poder criador. Os Raios se tornam consciência e habitam todas as partículas existentes no cosmos.
Deus jamais perdeu a Unidade do início. Sua multiplicação não
tem fim, não tem limite. Sua Consciência Se expande além das
fronteiras do espírito, da mente e da matéria. Sua Divindade
a tudo permeia.
Vocês podem se perguntar: “Como habitará o Criador um mundo tão cheio de escuridão? Onde está Deus, quando o caos se
precipita no mundo?”
Deus é Vida que habita a essência, Consciência que anima os
conscientes, Luz que dá forma e vida ao que os olhos dos que
não estão cegos podem ver.
302
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Um homem pode não ser cego, mas se há ausência de luz em
sua vida, ele nada poderá ver. Não é que o mundo não exista,
que as cores não existam, a vida não exista: o que acontece com
esse homem é que ele está separado da luz. Não está cego, apenas está trancado em um quarto escuro e vazio e não encontra
forma de abrir as janelas ou nem sabe que as janelas existem
no quarto de sua consciência.
Assim acontece com a maioria da humanidade. A ignorância
e a indiferença fecharam a consciência humana em um quarto
escuro e todos os mistérios da vida estão do lado de fora, prontos a serem revelados no momento em que se abrir a janela da
consciência.
Como não estão cegos, creem que veem tudo. Como não co
nhecem a luz, não sabem que estão presos em um quarto escuro e pensam que a vida começa e termina dentro das quatro
paredes desse quarto.
O amor, o serviço e a oração chegam ao escuro dessas consciências como frestas de luz que entram pela janela, revelando
que a janela existe e que detrás dela se encontra um grandioso mistério.
Alguns podem ver a luz pela fresta e crer que já conhecem tudo;
outros ousarão abrir a janela e contemplarão a vista diante de
si. A consciência se expandirá profundamente, apesar de ver
apenas a vida diante de sua pequena janela.
Até hoje, quase não houve quem se dispusesse a sair desse quarto, e desbravar o mundo fora de si mesmo; por isso, os mistérios
continuam sendo mistérios.
Comecei esta mensagem com algumas palavras que são capazes
de abrir no quarto escuro da consciência uma pequena fresta,
mas sei que muitos fecharão a janela com as próprias mãos para,
assim, permanecer na escuridão absoluta.
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Reflitam sobre o que lhes digo e tentem, por um instante,
arriscar-se a sentir nos olhos do coração este misterioso raio
de luz, esta pequena fresta que se abre na consciência.
Se deixarem que a consciência se expanda, poderei levá-los mais
verdadeiramente à união com Deus. Vocês poderão ser mais verdadeiros em tudo e desvendar mistérios, inclusive sobre si mesmos e sobre a vida planetária.
Pelo crescimento e amadurecimento da consciência humana e
sua adesão à Verdade,
São José Castíssimo

24

janeiro Fraternidade, Unidade com Deus, Fé e Esperança são atributos

que devem sempre reinar no coração humano.

Partindo do princípio da Unidade de Deus, que na diversidade da manifestação de Sua Consciência jamais deixou de
ser Único, vivam, também vocês, a unidade entre si como um
único corpo pertencente à Consciência Divina.
O Criador Se multiplicou e Se expandiu em diferentes formas
de vida, de expressão, de manifestação, para que Sua Perfeição
se fizesse vida e matéria, para que o Amor que Ele expressa em
Seu Espírito Divino pudesse tornar-se carne, mente, sentimento, alma, espírito, vibração, som, para que não houvesse limite
na manifestação do Seu Amor.
Deus permeia tudo o que foi criado e a todas as criaturas
dá a oportunidade de ser semelhante a Ele. Conscientes dos
Princípios do Criador, vocês devem imitá-Lo. Que o amor se
multiplique em seus corações, que se expresse de diferentes
formas, com palavras, orações, silêncio, ações, com comunhão
interna, espiritual ou física, na hora de receber a Eucaristia.
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Como grupo, que vocês se expressem como a Consciência de
Deus: muitas formas de vida, muitas formas de servir, infinitas possibilidades de amar, mas tudo isso sem nunca perder
a unidade.
Embora as criaturas existentes sejam tão diferentes umas das
outras, isso não retira de nenhuma delas a essência que as une
na semelhança divina com o Pai Criador.
Digo-lhes todas essas coisas porque é hora da unidade, da
reconciliação, da fraternidade como pontes para o amor.
As diferentes missões que hoje estão sendo levadas adiante assinalam o caminho que cada um deve trilhar em seu dia a dia:
transpor as diferenças entre raças, culturas, idiomas, nações,
religiões, para viver, como humanidade, a Unidade com Deus.
Que vocês sejam conscientes de que chegará a hora de unir
suas consciências em um único propósito: trazer à Terra paz
e reconciliação.
O sofrimento do coração humano faz com que se vençam as
barreiras para amar, e a necessidade de encontrar a paz os une.
Tanto no Oriente Médio quanto no Chaco, vocês compreenderão o que a purificação material, mental e física causa na
consciência humana. Devem estar diante dessas situações tão
extremas não apenas para auxiliar, mas também para aprender.
Então, com esse aprendizado na consciência, deverão se perguntar se é realmente necessário passar por semelhantes purificações para aprender a viver o amor, para buscar a unidade com
o próximo, para transcender as diferenças e caminhar rumo à
concretização dos Planos de Deus como uma única raça*.
A dor os faz buscar o amor, mas a possibilidade de amar existe
dentro de seus corações, latente como uma condição natural do
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ser humano. Apenas é preciso que vocês saiam de si mesmos e
se entreguem à busca desse Amor Crístico*, verdadeiro; amor
que une os universos, amor que destrava a evolução, amor que
os assemelha aos anjos e lhes permite retornar a Deus.
Que diante das situações do Oriente Médio e do Chaco, vocês
reflitam profundamente e façam as suas escolhas: esperar os
tempos de caos ou aprender a amar desde já, rendendo-se à
Graça da Unidade com Deus.
Seu pai e companheiro de sempre,
São José Castíssimo

25

janeiro Aprende a encontrar na consciência indígena não a decadên-

cia de um povo que um dia viveu a plenitude neste mundo,
mas, sim, contempla, diante deles, a persistência de um povo
que resistiu às colonizações e às perseguições e que manteve a
própria cultura mesmo quando o mundo buscava “educá-los”
e instituir outra forma de vida para eles.
Contempla a parte da consciência desses povos que não se
corrompe, que se mantém pura, simples e verdadeira. Percebe
que algo superior os sustenta até hoje. Não vejas apenas como
a vida moderna tenta chegar dentro das diferentes comunidades. Procura aquilo que deves aprender e traz, para a comum
humanidade, um aprendizado diferente, pois os seres humanos que se dizem civilizados, em sua maioria, apenas veem os
povos originários como algo inferior e observam, com certa
indiferença, que eles desaparecem do mundo.
São as forças do caos que, pouco a pouco, conseguem retirar
do planeta os princípios que o sustentam.
Os poucos que souberam amar os povos originários muitas
vezes alimentaram nos corações deles o rancor e a dor de não
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serem compreendidos pela atual civilização do mundo, sem
perceber que a verdadeira ajuda que se dá a esses povos é fortalecer a sua pureza e animá-los a ser verdadeiros.
Na missão para o Chaco, encontrareis muitas carências, pobreza, fome, abandono. Mas, além de suprir-lhes as necessidades
básicas, deveis cumprir uma missão espiritual: fortalecer o
espírito de pureza desses irmãos e anunciar ao mundo a importância de viver em fraternidade e unidade com as diferentes
expressões de Deus na Terra.
Quisera que muitos outros se animassem para esta missão,
para seguirem realizando serviços em outros lugares do mundo
onde a consciência indígena necessita de auxílio.
Ajudar a manter os povos originários neste planeta é ajudar o
próprio planeta a manter o seu equilíbrio.
Se todas as nações despertassem ao serviço aos povos originários que lhes corresponde, muitos desequilíbrios poderiam ser
ajustados na Terra.
O simples ato de compartilhar auxílio, fraterna e amorosamente, aos poucos vai curando a consciência grupal, tão ferida
e esquecida, dos povos indígenas.
É por este motivo que convido todos os seres a uma missão
espiritual: sustentar, com serviço e orações, os povos indígenas e oferecer ao Pai o próprio serviço como uma tentativa de
manter o equilíbrio do planeta.
Em um tempo de tão grandes atrocidades, todo esforço por
parte dos poucos que estão despertos será como tábua de salvação para a humanidade.
Se fizeres o que te digo, logo compreenderás a importância
da consciência indígena para o planeta e, cruzando os portais
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para o Reino do Espírito, nos Mundos Sublimes, talvez vejas
que quem te assinala o caminho de ingresso é aquele irmão que
um dia vestiste, alimentaste e curaste em uma aldeia indígena.
Pelo descobrimento do valor de cada povo e da expressão das
diferentes culturas da Terra,
São José Castíssimo

26

janeiro Se há algo que deve ser dissipado imediatamente do coração

humano é o medo.
O medo é a ausência de Deus, do amor, da fé. O medo nasce e
cresce no coração dos que se acomodaram na condição humana
e ainda não reconheceram que aquilo a ser cuidado com esmero
é apenas a essência mais profunda do ser, os princípios divinos
que ali se encontram.
Aquele que sente medo é porque não confia no amor.
Com suas ações, vocês devem fortalecer os princípios da fé,
a certeza de que o amor, algum dia, falará mais alto na consciência humana, porque será tanta a necessidade de paz e de
unidade que todos se unirão em busca de um Único Deus.
O medo com o qual vivem os povos originários é o medo
de perder sua cultura, perder o seu espaço na Terra. Por não
terem o básico de que necessitam para viver, sentem medo de
desaparecer como povo, assim como desapareceram tantos
outros povos.
Na missão que acontece no Chaco, assim como em todas as
missões que ainda acontecerão com estes seus irmãos indígenas, vocês devem fortalecer a fraternidade e deixá-los sentir
que compreendem, ou que buscam compreender, o papel espi308
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ritual dos povos originários na Terra, porque, mais do que de
suprimentos e de cuidados básicos, vocês encontrarão em seus
irmãos a necessidade de serem reconhecidos com sua cultura e
sua sabedoria, como parte desta civilização humana.
No profundo desses corações, mais do que a fome ou a miséria
pesam o abandono e a indiferença por parte da maioria dos
seres humanos. Por isso, estamos dedicando essas mensagens
não somente para instruir os missionários*, mas também para
despertar espiritualmente a humanidade e, sobretudo, neste
caso, a Argentina, a conhecer o papel da consciência indígena,
já que o seu equilíbrio depende da pureza, da simplicidade e
da sabedoria que os povos originários mantêm em seu interior.
Vocês devem prestar um pequeno ou um grande serviço sempre
levando em consideração muito mais o propósito espiritual do
que o ato físico, porque fisicamente encontrarão infinitas necessidades materiais, sociais, morais, carências de coisas básicas
para a sobrevivência e, para suprir todas elas, seria necessário
um esforço muito maior do que alguns poucos dias.
Muitos podem se perguntar: qual é a razão de fazer missões tão
rápidas, nas quais não se supre nem a mínima parte da grande
necessidade desses povos?
E Eu lhes respondo que aqueles que conseguem ver com os
olhos o que acontece no espírito, e não somente na matéria,
sabem que as necessidades espirituais se movem com base em
outras leis e, às vezes, uma situação que espiritualmente é muito
mais grave do que uma grande carência material se resolve com
um pequeno ato de amor verdadeiro.
É por isso que lhes pediremos, sim, que levem recursos materiais, mas o que verdadeiramente dá sentido a uma missão é a
vivência do amor, a capacidade de abrir as portas para que Deus
desça e atue por intermédio de suas mãos.
309
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Busquem ser verdadeiros e não queiram ser heróis. Sejam apenas simples de coração, abram-se para aprender, deixem-se
curar da própria indiferença humana, do orgulho e do egoísmo. É assim que vocês poderão chamar-se missionários, missionários do espírito, missionários que servem para cumprir a
Vontade de Deus.
Eu os amo e por isso os ensino a servir.
Seu pai e amigo, servidor do Deus Altíssimo,
São José Castíssimo

27

janeiro Cada serviço prestado pelos servidores e consagrados ao

Plano do Deus Altíssimo seja o motivo para gerar o equilíbrio
necessário e curar os males do passado de uma humanidade
tão transgressora.
Que suas mãos comecem desde já a reconstruir o mundo
com atos de serviço, a reparar o mal causado no princípio e a
aplacar o caos que se precipita sobre a Terra.
Existem muitos lugares do planeta que não estão destruídos
pela guerra ou tomados pelos conflitos armados, mas que estão
espiritualmente tão feridos como estes que estão em guerra.
A humanidade, como consciência, agrediu tanto a vida planetária que uma grande parte do espírito do planeta está deteriorado e padecendo como um moribundo que dá os seus últimos
suspiros de vida.
A maneira de curar este mundo enfermo é apenas com o amor,
o amor em todas as suas expressões: amor com atos de caridade
fraterna, amor irradiado na oração, amor irradiado no silêncio,
amor que se manifesta no coração que se transforma por amor
ao Plano de Deus.
310
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Um servidor que se encaminha a uma missão pedida por
Deus deve ser como o obreiro que leva em suas mãos o tijolo
e o cimento para reconstruir a consciência planetária*. Em
cada pequena ação deve estar o amor pleno e absoluto, que
transcende as condições, as diferenças, os erros, o medo e a dor.
Assim, aos poucos, vocês poderão se converter em verdadeiros
instrumentos de Deus.
Que esteja na intenção de cada missionário a reconstrução ati
va e luminosa da vida espiritual da humanidade.
A consciência humana foi criada com base em princípios divinos e puros, o que dava a ela a particularidade de poder unir-se
diretamente ao Criador, sem intermediários. Esses princípios
foram atacados desde o início deste Projeto, e as forças do
adversário trataram de convertê-los no que vocês conhecem
como energias capitais*, que hoje são muito mais do que sete.
Para voltarem a ser cristalinos como Deus pensou e para alcançarem o Propósito Divino, chegou a hora de ir fazendo crescer
os princípios divinos no seu próprio interior e no interior de
seus semelhantes e, assim, ir enfraquecendo aquelas forças
escuras que tanto cresceram na consciência humana.
É por isso que lhes peço que comecem cada dia de serviço
rogando a Deus a Graça da humildade e da unidade com
Ele. Assim, dando o primeiro passo de seus dias na intenção
de serem puros, vocês serão ajudados pelos anjos a servir de
forma cristalina e a ser verdadeiros instrumentos do Criador
do mundo.
Pela reconstrução da consciência espiritual do planeta,
São José Castíssimo
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28

janeiro A maturidade na hora de servir surge da compreensão de que

um serviço que se presta respondendo a um pedido de Deus
transcende a matéria e tem o seu verdadeiro propósito no
espírito.

Quando o Criador os envia a servir, devem ter consciência de
que são meros instrumentos em Suas Mãos, já que, para equilibrar o grande carma humano, é necessário que sejam os próprios membros da humanidade os atuantes e intercessores deste
ato de equilíbrio.
O que temem quando os enviamos a servir? Acaso estão pensando que serão as suas mãos a agir?
Não percam mais tempo com expectativas, ansiedades ou mesmo com orgulhos e vaidades. Concentrem-se em ser verdadeiros e simples, obedientes, mansos, vigilantes e pacíficos.
Concentrem-se em estar unidos a Deus e em pensar n’Ele todo
o tempo e não em si mesmos.
Quando estiverem diante de um ato de serviço, não se confundam. A confusão provém da falta de clareza de propósito
de suas ações. Se concentrarem a atenção em Deus, logo verão
como Ele abrirá os caminhos e lhes mostrará a maior necessidade que, de repente, não será aquela que pensavam.
Tanto no Oriente Médio quanto no Chaco, seus irmãos
necessitam ser escutados e encontrar em vocês uma ponte
para algo superior. Doem alento, doem esperança, doem paz
de coração.
Não se mostrem imaturos, inseguros ou sem um propósito,
porque vocês estão sendo guiados de perto tanto pelas Nossas
palavras quanto pela intuição e pelo coração, veículos que
usamos sempre para conduzi-los. Por isso, deixem-se guiar
internamente.
312
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Confiem nos que elegemos para coordená-los e dirigi-los em
cada missão, porque a esses corações estamos unidos de uma
forma especial. Não tenham grandes ideias nem queiram realizar serviços heroicos para contar no final, porque a verdadeira
missão, que acontece no espírito, será conhecida por poucos
e, será admirada apenas por Deus, porque a humanidade ainda
não aprendeu a amar a vida do espírito e, por mais que conheça
os fatos espirituais, pouco lhe interessará, se não houver resultado material.
Por esse motivo lhes peço, outra vez, que sejam mais humildes e obedientes, mais unidos de coração uns com os outros e
todos com o Deus Altíssimo. Assim se cumprirá o Propósito
de Deus.
Aquele que os ama e os guia,
São José Castíssimo
Que todos aqueles que aspiram a ser missionários* do Plano
de Deus escutem estas palavras e aprendam a servir. Os espíritos verdadeiramente atentos nunca pensam que Eu falo para
os outros, mas tomam tudo para si; por isso, crescem e amadurecem assim como Deus espera.

29

janeiro Enquanto o mundo começa a tomar consciência da necessi-

dade do serviço, e a Argentina dá os primeiros passos no equilíbrio ativo de suas dívidas para com Deus, Eu os chamo a não
deterem os passos. Cada missão seja uma porta a se abrir para
uma maior possibilidade de redenção no mundo.
Meus missionários no Chaco estão começando a tomar consciência da tarefa espiritual que realizam, e seus corações já
podem sentir um pouco mais o Propósito de Deus.
313
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O sofrimento da consciência indígena está sendo aliviado, mas,
como lhes disse, esta é uma porta que foi aberta para que vocês
continuem em um longo trajeto de reparação e de redenção.
Para que a Argentina se torne uma nação apta a ser o berço da
Nova Humanidade*, assim como o Brasil, o Uruguai e outros
países da América do Sul, deve existir um maior espírito de
amor e de fraternidade.
Com pequenos atos de serviço, a consciência se amplia para
conhecer a Verdade, que é a Presença de Deus dentro de todas
as criaturas viventes.
O serviço, filhos, dignifica o espírito e ativa o amor latente no
coração humano. É por isso que, agora que deram os primeiros
passos com uma maior consciência, Eu lhes pedirei que não
se detenham.
Os missionários* sentirão em seus corações a necessidade
deste serviço ter um prosseguimento, e Eu lhes digo que esse
sentir é verdadeiro. Gostaria que outros membros desta Obra
tivessem a oportunidade de contribuir com seu amor em atos
de caridade fraterna, mas, para isso, necessito da disposição
interna e material de todos.
À medida que o desajuste espiritual for se equilibrando, sendo transmutado no Chaco pelas simples e sinceras ações dos
servidores na matéria, os caminhos se abrirão e vocês encontrarão os intercessores enviados por Deus, que os ajudarão a
proporcionar uma vida materialmente mais digna aos povos
do Chaco.
Mas, antes disso, vocês ainda deverão esforçar-se muito para
que o amor possa dissolver a dor que impregna a consciência
indígena há tantos séculos.
314
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Filhos Meus, o mundo está em seus últimos suspiros de sofrimento, e logo a Justiça de Deus descerá sobre a Terra. Isso não
é uma ameaça, é uma realidade. Por isso, o mais importante
agora é aprender a amar verdadeiramente, romper as próprias
estruturas do orgulho, do egoísmo e da indiferença, para que,
ainda no tempo de Sua Misericórdia, o Senhor lhes conceda
a Graça de habitar seu mundo interior e fortalecê-los para a
reconstrução da vida material e espiritual na Terra.
Eu os amo e, por isso, impulsiono-os a não deter os passos
agora. Aprofundem-se no espírito do serviço e, no final desta
missão, Eu lhes direi o que mais quero para a Argentina e para
a América do Sul. Eu os espero atentos e abertos de coração
para escutar-Me.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

30

janeiro Os Céus se abrem para receber as ofertas da humanidade.

Sendo sinceros de coração é que a Misericórdia volta a descer
em terras que já vivem a Justiça Divina. Os atos misericordiosos são os que os unem à Consciência de Cristo, Aquele que é
a própria Misericórdia.
Uma missão humanitária, filhos, é mais do que um ato social,
porque lhes falo de um pedido de Deus, uma renovação e
um despertar do compromisso que Suas criaturas têm para
com Ele.
Por mais que vocês estejam diante de duas missões nas quais
se encontram com culturas extremamente diferentes das suas,
as almas reconhecem a unidade, e os espíritos são tocados pelo
amor que permeia os seus atos.
315
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Quando servem de coração, equilibram muitos males, não
apenas os daqueles a quem estão servindo. O amor que vocês
irradiam toca os que estão ao seu redor e permeia a vida do
espírito; substitui os erros e as dívidas das nações por méritos
divinos de Redenção, de Salvação e de Misericórdia.
Se, em verdade, todos se abrissem ao espírito missionário, compreenderiam o que lhes digo.
Hoje quero que saibam que os missionários* na Turquia já se
tornaram um instrumento nas Mãos de Deus, porque seus
espíritos reconhecem que o serviço que prestam não é para si
mesmos. A experiência e os anos os encaminharam para consagrar a vida aos atos de Misericórdia e, assim, tornaram-se,
como grupo, uma ponte para que a Misericórdia do Criador
desça à Terra. Mas eles são apenas 14 e não podem se multiplicar em todas as nações que devem se consagrar a Deus pelo
serviço e pela oração. Por isso, quando os chamo ao serviço,
escutem Minha voz.
Nenhum dos missionários na Turquia é perfeito; nenhum deles
sabia servir no princípio, mas as resistências foram sendo quebradas pelo amor e, hoje, quando estão diante de uma missão
pedida por Deus, eles podem transcender as individualidades
e misérias para serem portadores da Divina Misericórdia.
Não esperamos que as diferentes missões que pedimos tenham o mesmo êxito, mas, sim, que vocês se abram ao espírito
missionário que a consciência-grupo desta Obra de Amor já
alcançou ao longo dos últimos anos.
Quisera que o espírito missionário se expandisse além do
Brasil e que principalmente o Uruguai e a Argentina se animassem a transcender os atavismos para servir ao próximo
e descobrir no serviço a pronta transformação, a união com
316
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Deus e com o próximo, a transmutação e a libertação dessas
nações de todos os erros cometidos no passado.
Porque, embora a Terra tenha que recomeçar, ela necessita ter
um ponto de partida, e vocês devem deixar nela um solo fértil, para que os que virão depois semeiem as sementes de um
novo tempo.
Eu os amo e apenas lhes peço que confiem no que lhes digo e
que não temam responder aos pedidos celestiais. Nestes tempos, todo esforço é pouco para cumprir a meta que lhes corresponde desde o princípio desta raça*.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

31

janeiro

Devocionário pelo Ecumenismo e
pela Unidade na consciência humana
Conta de união
Senhor,
pela união da humanidade ao Teu Propósito de Amor,
rogamos por Tua Presença
nas diferentes nações, povos e religiões,
que a Cultura Universal seja uma realidade na Terra.
Amém.
Primeira dezena
Pelo Poder da Divina Misericórdia
emanada do Sagrado Coração,
que todos os povos, raças, culturas e religiões
alcancem a Redenção.
Amém.
317
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Segunda dezena
Pelo sacrifício vivido por Cristo
e pelos méritos alcançados por Ele na Cruz,
que todas as nações despertem
à vivência do Amor absoluto.
Amém.
Terceira dezena
Pelo Poder da Piedade emanada por Cristo
ao descer da Cruz nos braços da Virgem Maria,
que todas as culturas, religiões, crenças e nações
se unam para verter a Graça de Deus
sobre os mais esquecidos e perdidos
entre os homens e os Reinos da Natureza.
Amém.
Quarta dezena
Pelo Poder do Amor Puro
que ressuscitou cada célula de Cristo
e O fez vencer a morte,
que todas as religiões renasçam
no Princípio da Pureza.
Amém.
Quinta dezena
Pela Graça absoluta que nos concede o Criador
com o retorno de Seu Filho,
que todos os povos despertem, todos os corações se abram
e que todas as línguas proclamem, em um só idioma,
a unidade com Deus por meio do Cristo Resplandecente.
Amém.
318
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A cada dia que passa, a humanidade se separa mais de Deus e,
em consequência, os seres humanos se separam uns dos outros,
fortalecendo a individualidade e o desamor em um mundo
que deveria emanar o Princípio da Unidade para com todo
o cosmos.
Por esta razão lhes pedirei que orem por todas as religiões, por
todas as nações, por todas as raças e por todas as culturas.
Que as criaturas que um dia nasceram da Consciência Divina
possam regressar a Ela.
Que as diferentes expressões de Deus na Terra encontrem a
pureza do seu impulso original.
Que no novo ciclo da Terra tudo seja segundo a Vontade do
Criador; tudo seja segundo os princípios divinos.
Orem com amor e com o coração, porque as duas missões que
vocês vivem atualmente estão abrindo uma porta para que a
humanidade desperte ao respeito e à unidade de uns para com
os outros e de todos para com Deus.
Eu os amo e os aguardo em oração.
Orarei com vocês todos os dias e por toda a eternidade.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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“Tudo o que lhes digo é para
aperfeiçoar os seus caminhos.”
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1o

fevereiro

Digno de glória e de louvor é o Senhor Altíssimo, que
enviou ao mundo o Seu Filho para redimir a humanidade!
Que todas as criaturas vivam no Senhor agora e sempre!
Queridos companheiros de Meu Casto Coração,
Hoje abro seus olhos para a realidade espiritual e planetária
que muito feriu o Coração de Deus nos últimos séculos da
existência da humanidade.
Com a missão para o Chaco, o Universo* de Deus se viu diante
da oportunidade de redenção de muitas situações que se referem à consciência indígena, aos povos originários do planeta. Porém, para que esta libertação não sobrecarregue a uns
poucos, são necessárias a oração e a colaboração consciente
de todos.
Seus irmãos da consciência indígena padeceram, ao longo dos
últimos séculos, as astúcias do inimigo de Deus, que se manifestaram na vida planetária e material como o que vocês chamam
injustiças sociais. Essas injustiças, na verdade, são incentivadas
por aquele que luta contra a expressão do Projeto Divino na
Terra e que, não somente busca dissipar a consciência indígena
pelas carências e misérias que ela vive, mas também faz nascer,
em seu coração, o rancor.
Muitas vezes esse rancor foi passando de uma geração a outra,
até que muito poucos permaneceram em sua pacificação e pureza original. Foi dessa forma que os conflitos e as lutas por posses
e recursos materiais levaram, aos infernos e purgatórios* deste
mundo, muitas almas que deveriam ser guardiãs de realidades
sublimes do planeta.
Com esta missão humanitária no Chaco, muitas portas infernais se abriram ao resgate e à reabilitação dessas almas, não só
da Argentina, mas de toda a América.
323
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Esse fato, filhos, compromete-os como humanidade, já que a
perda dessas almas foi causada também pelas ações humanas.
É por esse motivo que lhes pedirei maior consciência e espírito
orante porque, por mais simples que sejam os atos realizados no
Chaco, com a união e a adesão de todos, muitos males poderão
ser equilibrados.
A urgência planetária os chama a agir e a multiplicar os seus
esforços. Ainda há muito a ser liberado no planeta e, com essas
duas missões atuais, a consciência de seu grupo está começando
a compreender a verdadeira atuação do serviço, assim como
da oração.
Se vocês vivem no espírito da unidade, muitos de seus irmãos
que padecem nos submundos* da consciência planetária* poderão receber uma oportunidade de viver a redenção a tempo.
Não se esqueçam de dedicar um tempo à união verdadeira e
de coração com os missionários*; assim, muitas outras portas
se abrirão para a libertação do planeta.
Eu os amo e conto com suas orações e seus corações acesos,
como uma porta para que a Misericórdia Divina desça à Terra.
Seu pai e amigo, servidor e missionário de Deus,
São José Castíssimo

2

fevereiro Filho,

Descobre no serviço o enobrecimento da alma e do espírito, o
nascimento do amor universal, porque só quando a necessidade do próximo transcende as tuas é que podes compreender
um pouco a essência do verdadeiro amor que vieste aprender
neste mundo.
324
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Compreende que, quando serves, não é apenas o ato de servir o
que libera as almas dos infernos deste mundo, mas, também,
o amor e a caridade fraterna que imprimes em tuas ações e a
sinceridade com a qual transcendes os teus medos e limitações;
é fazendo o que jamais pensaste em fazer, o que realmente une
as tuas mãos às Mãos do Criador e torna sagrado o teu serviço.
Vai, sim, ao encontro dos mais pobres; vai longe, buscando nos
abismos os que necessitam de tua união com Deus. Vai onde
os desamparados não conhecem a esperança, onde os enfermos
não conhecem a fé, onde os famintos não conhecem a misericórdia, onde os pobres não conhecem a riqueza que é viver
pleno no Espírito de Deus. Imprime todos esses atributos no
silêncio de tua boca e nos atos sinceros de tuas mãos, no pulsar
profundo de teu coração.
Coloca no serviço a esperança de que este mundo alcance a
redenção, de que as almas reconheçam a unidade e o amor.
Não precisas predicar, porque as palavras, nestes tempos, às
vezes, são muito imperfeitas. Opta por dar um exemplo de
pacificação, de fraternidade, de entrega abnegada.
Não esperes jamais que agradeçam pelo serviço que prestas. Não
esperes retornos, não busques resultados. Coloca no solo a se
mente de uma árvore que talvez não verás crescer, mas confia
que ela dará frutos para os famintos de um tempo futuro e fará
sombra para que os cansados de tanto andar encontrem nela
um lugar de repouso.
Assim como acendes o teu coração no serviço aos mais pobres,
acende-o também no serviço aos que tens ao lado. Muitas vezes
te preocupas com as almas que se perdem ao longe, mas não
vês as que estão se perdendo por não encontrarem em ti um
pouco de sustento, de apoio, de compaixão e de fraternidade.
Sei que queres curar o mundo, reconstruir a Terra e não deixar
que se afunde a barca da salvação para esta raça*. Então, começa
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por tua própria casa, pelos Centros de Amor*, por toda a vida
ao teu redor, porque aquele que aprende a amar não ama de
vez em quando ou só a alguns poucos, aos mais miseráveis.
O amor, filho, quando verdadeiramente habita o coração humano, contempla toda a Criação; contempla os semelhantes e
também os Reinos da Natureza; contempla os pobres e os ricos
por igual, porque a maior carência é a carência de amor.
O amor não tem cultura, não tem religião, não tem um idioma,
não tem uma etnia. O amor que se propõe viver neste mundo é
o mesmo Amor do Coração de Deus. Por isso, vive nesse amor e
sê esse amor a cada instante, com tudo e com todos, no silêncio
de tuas ações, na solidão de teu coração, da mesma forma que
entre as multidões. Assim, aprenderás o maior serviço que se
vive neste mundo, que não é apenas a caridade, é a cristificação*.
Teu pai e companheiro de sempre, aquele que te conduz ao
Coração de Cristo,
São José Castíssimo

3

fevereiro

Enquanto o inimigo de Deus semeia a discórdia entre as
nações, entre as religiões e as diferentes culturas deste mundo, Eu os chamo a prezar pelo amor e pela unidade entre
os seres.
Filhos,
Os planos do inimigo não se ocultam perante os olhos do Pai,
e o Senhor nada mais pode fazer senão advertir os Seus filhos
de que estão sendo semeados na consciência humana o medo,
a discórdia, a ira, a descrença, a desesperança e o desamor.
Todos os dias o adversário do Senhor busca destruir o espírito
da fé no coração dos homens. Ele está tentando confrontar
as diferentes religiões do mundo, como forma de que todas
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as vias de união com Deus sejam derrubadas por sua astúcia.
Assim também o faz com as nações e com as culturas, incentivando os confrontos entre os corações para impedir que os
seres humanos possam desenvolver o princípio da unidade.
Mas o que o adversário de Deus ignora é que sua astúcia em
nada se assemelha ao Amor de Deus e que sua força jamais
poderá se comparar ao Poder que provém do Criador. Essa
certeza deve voltar a reinar no coração humano, certeza de que
Deus tem Poder para vencer qualquer mal, qualquer escuridão, qualquer treva.
Cada criatura se una ao Senhor assim como O compreende;
que não perca a fé em Sua Misericórdia e, mesmo estando diante da Justiça, que possa ter forças para gerar méritos para equilibrar as próprias dívidas.
Digo-lhes isso porque quero que compreendam que uma missão que une culturas e religiões pelo único propósito de fortalecer a fraternidade entre os seres tem um valor incalculável no
Reino dos Céus. Por isso, peço aos missionários* do Meu Casto
Coração que com valentia aceitaram as missões encomendadas
por Deus, que sejam capazes de transcender suas limitações e
sua necessidade de cura, para curar, na consciência humana, o
mal que se apodera de seu coração.
Peço-lhes que sirvam abnegadamente todo o tempo, que reconheçam a oportunidade de transcendência que Deus lhes propõe a cada instante, porque enquanto os seus braços trabalham
na matéria, os Nossos trabalham no espírito.
Sei que muitos sentirão cansaço, não apenas físico, mas também espiritual, porque tanto no Chaco quanto no Oriente
Médio, Deus aspira a compartilhar a dor de Seu Coração com
todos os que se dispuserem a estar com Ele e por Ele diante do
sofrimento humano.
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Apenas lhes digo que confiem em Nossa guiança, em Nossa
Graça que os lava e os renova a cada novo dia, para que estejam
diante dessas missões com amor e gratidão, com humildade
e fé.
Cada vez que vocês transcendem um aspecto de resistência e
que se abrem a viver a Graça de Deus, Nós abrimos um pouco
mais as portas do Céu para a salvação e o resgate das almas,
porque, pelos méritos gerados pelo esforço de todos, o Criador
Nos concede este ato de Misericórdia.
Doem tudo de si pelos que se sentem incapazes de dar mais um
passo em direção a Deus. Transformem-se pelos que sequer têm
a valentia de persistir em uma digna sobrevivência.
Nunca se esqueçam de que o mesmo Deus que os criou em
perfeição hoje habita o interior dos que vocês têm diante de si.
Será pouco todo o esforço e trabalho que fizerem para devolver ao Senhor a possibilidade de manifestar-Se em glória nos
corações dos homens; pois muitos são os que desconhecem, e
até negam, o Deus que há em suas essências.
Prezem pela unidade, prezem pelo amor, prezem para que
cada um encontre a união com Deus assim como O conhece,
e que todos se mantenham na pureza de sua fé, alcançando a
vivência do amor onde quer que estejam.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

4

fevereiro Filhos,

Que esta próxima maratona seja para o planeta uma oportunidade única de liberação, antes que o Armagedom* se precipite
com toda a força sobre a consciência planetária*.
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Nestes dias nos uniremos a todos os orantes da Terra para
que do Centro Mariano de Aurora se abra uma porta de liberação, de salvação e de resgate para as almas mais pecadoras e
sofredoras deste mundo.
Nos dias de maratona nos uniremos às coordenadas liberadoras de Aurora em conexão com o Chaco e com o Oriente
Médio, com a intenção de enviar um grande impulso ao planeta e, assim, desarmar os planos do adversário de Deus para
converter este mundo em uma terra de trevas e o potencial de
amor do coração humano em um potencial de ódio e de rancor
que destrói a essência dos homens.
Filhos, os seres humanos são parte de uma criação única de
Deus, ainda muito misteriosa para vocês mesmos, como também para o universo. O seu verdadeiro potencial não se manifestou em outro homem, senão n’Aquele que veio ao mundo
para demonstrar-lhes o caminho do desenvolvimento humano,
a capacidade de amar e de se unir a Deus e o amor que transcende as leis da matéria e que, inclusive, vence aquela lei que,
para muitos, é a única certeza da vida na Terra, que é a morte.
Se muitos creem que a única certeza que têm é que um dia
morrerão, vocês percebem a ignorância e a distância que o
coração humano está da verdade?
Se tiveram diante de seus olhos o exemplo d’Aquele que venceu
a morte graças ao profundo Amor de Seu Coração, sua única
certeza deveria ser a de que nada sabem sobre si mesmos e,
por isso, deveriam caminhar ávidos para o desenvolvimento
do amor.
Vocês não têm ao menos curiosidade do que poderiam realmente viver e expressar se saíssem da própria pequenez para
se lançarem à vivência do amor absoluto?
É para demonstrar-lhes um pouco o seu potencial de amor que
lhes enviamos em missão a lugares esquecidos do mundo e
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que lhes pedimos que soltem o que estão fazendo para responder a um chamado orante, que dita a verdadeira necessidade
planetária. Porque, nestes momentos, vocês experimentam
minimamente o que é o amor por renunciarem a suas prioridades para reconhecer a necessidade do planeta.
Espero que, nos próximos dias, façam o exercício do esquecimento de si. Busquem todo o tempo suprir as necessidades
que tanto o próximo quanto as coisas materiais apresentam.
Não esperem que outros façam por vocês uma obra que está ao
alcance de suas mãos e, além de orar em união com os missionários*, também vivam o espírito do serviço abnegado e experimentem, por um instante, a fraternidade e o amor, experiência
essa que, se for vivida com plenitude, ficará gravada em suas
consciências por toda a eternidade, e não poderão mais viver da
mesma forma, imersos no próprio egoísmo. O amor é a razão
da existência humana e, quando o experimentam de uma forma
verdadeira, não podem ser mais os mesmos.
Lancem-se nesta simples aventura de autodescobrimento e,
por uns dias, permitam-se sair de si mesmos. Deixem que em
seus rostos corra o suor do sacrifício por amor ao Plano de
Deus. Deixem que de seus corações emerja o mais sincero pedido de misericórdia e que de suas bocas saia um verbo que se
converta em vida, em liberação, em redenção e em salvação para
a consciência planetária*.
Que do Céu o Senhor contemple os pontos de luz que se expandem na Terra e que em Seu Coração haja uma nova esperança de que se cumpra Seu Projeto de Amor.
Seu pai e companheiro, orante e servidor de todos os tempos,
São José Castíssimo
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5

fevereiro Oferece tua alegria pelos que vivem na tristeza.

Oferece tua fé pelos que estão na desesperança.
Oferece teu amor pelos que vivem no temor.
Oferece tua paz pelos que vivem sem consolo, entre guerras e
conflitos permanentes.
Oferece tua casa para os que não têm um teto seguro sob o
qual estar.
Oferece o alimento que recebes todos os dias pelos que vivem
na incerteza de ter algo para comer ou não.
Oferece tuas orações pelos que não oram, não creem em Deus
ou que oram a um falso deus e alimentam o reinado das trevas
com a sua ignorância.
Faz de tua própria vida uma constante oferenda aos pés do
Altar Celestial. Vive pleno, na gratidão absoluta por tudo o
que recebes, porque, apesar de qualquer carência ou dificuldade, tens o maior tesouro deste mundo e de todos os outros:
reconhecer a presença do Criador em tua pequena essência.
Filho, tão grande é o desequilíbrio deste planeta e tão abismal
é a ignorância humana, que deves fazer de tua vida um ato
perpétuo de oração, de serviço abnegado e de entrega, a fim de
equilibrar o mal que a humanidade gera para si mesma e para
os Reinos da Natureza. É preciso mais do que algumas poucas
orações ou mesmo alguns dias de serviço.
As missões de que hoje participas, como membro deste grupo,
estão abrindo uma porta na consciência humana para que ela
alcance maiores possibilidades de doação e de entrega.
Não fiques apenas no ato de servir. Não vejas essas missões
como todas as outras já vividas, mas, sim, abre-te ao extraordinário que elas oferecem para a consciência da humanidade e
serve-te deste impulso para nunca mais ser o mesmo.
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É um mistério para ti como se movem as Leis do Espírito*. Mui
tas vezes pensarás que não há nada de diferente nos fatos materiais entre as missões passadas e as presentes, mas Eu te falo de
uma transformação na consciência, pois é ali que a mudança se
consolida e se torna verdadeira.
Se crês que falo por meio destas palavras, então busca, no profundo de ti compreender o que digo e lança-te a um descobrimento da graça do servir abnegado em cada instante, da graça
de se converter em um verdadeiro ser orante, permanente, constante, incansável.
Põe tua atenção no próprio coração; vê o mundo através da
janela do teu peito. Não temas ser ingênuo, porque não é de
ingenuidade que te falo; dou-te a conhecer a Sabedoria e a lei
primeira deste mundo, que é o Amor.
Reflete sobre esta verdade e toma, tu mesmo, a decisão do ca
minho que seguirá tua vida. Podemos impulsionar-te, mas
não caminhar por ti. Podemos mostrar-te o caminho, mas não
prever os resultados.
A persistência e o ritmo no caminhar do peregrino ditam o
momento e a forma de chegar à meta.
Eu te amo sempre.
Teu pai e instrutor, teu companheiro nesta caminhada evolutiva,
São José Castíssimo

6

fevereiro Sente o silêncio irradiado por teus irmãos da consciência in-

dígena e descobre nele o mistério dos mundos sublimes.

Compreende que o espírito da paz que vive nos povos originários foi o que lhes permitiu, ao longo da trajetória da Terra,
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cruzar as dimensões e conhecer a vida do espírito, tornando-os
guardiões desta realidade.
Não apenas contempla com alegria o que eles emanam; não
apenas admires o que vês e sentes; aspira a aprender com eles,
aspira a ser um guardião deste arquétipo que eles trazem ao
mundo.
Não queiras levar os teus costumes a um povo com o qual apenas deves aprender. Assim como eles silenciam e te observam,
faze o mesmo.
Comunga da fraternidade silenciosa e do amor silencioso dos
povos originários. Permite que teu serviço seja uma porta a um
aprendizado mútuo, em irmandade.
Coloca isso em tuas intenções, enquanto serves, e levarás desta
experiência um rico aprendizado, com o que contribuirás não
somente para tua própria transformação, mas também para o
desenvolvimento de toda a humanidade.
Teu pai e companheiro no serviço e na oração,
São José Castíssimo

7

fevereiro Por mais que vocês já não possam deter as influências do

mundo atual na consciência dos povos originários, fixem a
atenção e o propósito destes últimos momentos da missão na
intenção de reacender espiritualmente os códigos originais
desses irmãos, aquele princípio primeiro emanado por Deus
ao manifestar esses povos na Terra.
Que o fato de terem ido servir com a pura intenção de compartilhar em fraternidade, de auxiliar, de amar, sem impor uma
cultura, uma religião ou uma linha de pensamento coloque na
consciência da humanidade um impulso de respeito e de paz
para com as diferentes expressões humanas na Terra.
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Muito ainda deverá ser feito por seus irmãos originários, sempre no espírito do simples compartilhar, respeitando a sua forma de se expressar e de viver e sendo conscientes da necessidade
que a vida planetária tem de que estes povos se mantenham em
sua pureza e em sua simplicidade, para que ajudem, assim, na
elevação da Terra.
Que o exemplo deste serviço abnegado deixe impressa na consciência da Argentina a forma de servir e de se unir à consciência
indígena.
Quisera que este impulso não se detivesse aqui e que outros
povos pudessem ser ajudados pelos grupos de serviço e de oração, sobretudo da Argentina, a se manterem fiéis ao que representam como parte da Criação de Deus.
Que a Fraternidade – Federação Humanitária Internacional*
possa ampliar os seus braços serviçais às diferentes culturas do
planeta e que, assim, cresça no atributo que leva em seu nome.
Todos devem se sentir parte desta fraternidade humanitária e,
assim, fazer de cada ato de suas vidas um ato de fraternidade.
Que cada dia traga em si a oportunidade de uma ação humanitária de auxílio ao próximo e também aos Reinos da Natureza.
Com o espírito missionário impresso em suas consciências,
sejam missionários* em cada segundo de suas vidas e reconheçam que vieram ao mundo para cumprir uma missão superior:
aprender a amar e a multiplicar o amor na face da Terra e em
tudo o que existe.
Eu os amo e os acompanharei em seus próximos passos.
São José Castíssimo
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8

fevereiro Que o Senhor tome os teus olhos e coloque sobre eles os Seus

Olhos de Misericórdia.

Que o Senhor, Deus Pai de Infinita Bondade, tome as tuas
mãos e coloque sobre elas as Suas Mãos de Misericórdia.
Que o Senhor, teu Caminho e tua Vida, tome os teus pés e
coloque sobre eles os Seus Pés de Misericórdia, para que caminhes sobre Suas Pegadas Divinas.
Que o Senhor, manifestador do Verbo que traz a Vida, tome a
tua boca e coloque sobre ela a Sua Boca Sagrada, Fonte Pode
rosa de Misericórdia.
Que o Senhor, Pai-Mãe Criador dos Universos, tome a tua
mente e coloque sobre ela a Sua Mente Divina, da qual não
provêm elucubrações nem pensamentos, mas sim a Fonte da
Divina Misericórdia.
Que o Senhor, manifestador desta raça*, que tantas vezes deixou de ver os teus pecados, tome a tua arrogância e coloque
em seu lugar a pura gratidão, que atrai ao mundo a Infinita
Misericórdia.
Que o Senhor, Deus do Amor e da Verdade, tome o teu coração e coloque sobre ele o Seu Coração Piedoso, para que saibas
não apenas sentir, mas também amar e viver a Misericórdia.
Que o Senhor, Oleiro Milagroso dos Universos Celestiais,
tome o teu barro, já tão gasto pela existência na Terra, quebre-o
e volte a moldá-lo.
Deixa-te quebrar e amolecer nas Mãos de Deus. Volta a ser
barro novo, pronto para novas criações. Que, assim, o Senhor
faça de ti um cálice vazio para derramar a Sua Misericórdia.
Foste chamado desde o princípio para renascer em espírito, em
alma, em matéria e em consciência, para que o poço infindável
de tuas misérias se convertesse em fonte de misericórdia, tanto
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para este planeta quanto para todo o universo. Isso é possível
pela magnitude da ação divina nos corações que se permitem
ser transformados por Deus.
O Senhor te chama a ser um milagre vivo, um instrumento Seu
no mundo. Deixa-te pertencer a Ele não só com palavras, mas
com ações, com verdade.
Não temas ser outro, porque o milagre transfigurador de Deus
necessita ser absoluto em tua vida. Para isso foste chamado.
Abre-te à alquimia divina da transformação espiritual em
Cristo.
Aquele que ora por ti dia e noite,
São José Castíssimo

9

fevereiro Abre-te ao maior serviço que se encontra escondido nos atos

de caridade que aspiras a viver dia a dia. Abre-te, filho, à vivência do amor absoluto, profundo e incondicional, amor que não
tem preferências, amor que não se direciona a um objetivo
específico, porque simplesmente vive e se expressa no coração.
Ama tanto os pobres quanto os ricos. Compreende as misérias
alheias como se fossem tuas e, a partir da tua compreensão,
encontra a forma de ajudar na transformação da consciência
planetária*.
Vê os fatos de um ponto de vista espiritualmente mais maduro;
encara as situações difíceis que se apresentam com a neutralidade de que elas necessitam, para que encontres uma saída dos
abismos da Terra, assim como também do teu próprio mundo
interior.
Aprende a não te envolver emocionalmente com as dificuldades, porque, se não fizeres isso, abrirás uma brecha em tua
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consciência para que a confusão emocional do inconsciente
planetário cegue o teu coração e não te permita atrair a sabedoria de que Deus necessita que vivas neste tempo, assim como
nos tempos que virão.
Com as pequenas dificuldades, aprende a construir a fortaleza
com que enfrentarás a verdadeira prova da vida na Terra – que
ainda não é essa que vives atualmente.
Estás sendo forjado, com a própria purificação, para suportar um dia a purificação* do planeta e auxiliar aqueles que
pouco conseguirão manter-se em equilíbrio mental, emocional
e espiritual.
Diante das provas, reconhece as dificuldades, reconhece a própria necessidade de transformação, silencia, ora, medita e busca
em teu espírito a conexão com Deus, para que Ele, que te criou,
possa conduzir-te ao princípio perfeito que tem para ti e do
qual te desviaste há tanto tempo.
Se te dispões, como parte da criação humana, a endireitar os
teus caminhos e reconduzir tua vida na direção correta rumo
à manifestação do propósito de Deus para ti, pouco a pouco
ajudarás a consciência humana a encontrar a Verdade.
Quando uma criança encontra alguma dificuldade, ela chora,
bate os pés e, às vezes, deita no chão, sem saber o que fazer;
mas um adulto reflete, busca discernir até encontrar a melhor
solução e, se não puder resolver sozinho, procura o auxílio
daqueles que têm mais experiência do que ele. É assim que
Deus te chama ao amadurecimento da tua consciência, para
que possas estar diante da atual provação da humanidade como
um adulto, um soldado, um discípulo, um apóstolo de Cristo,
e não como uma criança.
Não te verás livre das dificuldades e, cedo ou tarde, viverás a
tua própria purificação; enfrentarás aqueles aspectos de teu ser
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que necessitam se definir, para que tua consciência seja direcionada ao lugar que lhe corresponde, segundo as suas eleições.
Esse mesmo processo viverá o planeta em um tempo futuro;
cada consciência que nele habita representa um aspecto seu
que deverá viver a própria definição, para que, a partir dessa
resposta, a consciência planetária* seja encaminhada da forma
de que necessita.
Assim como tu deves ser purificado por correntes superiores
que revolucionam o teu mundo interior, o planeta também
será purificado por forças naturais e cósmicas que o levarão
à transformação.
Tanto em teu processo pessoal quanto no planetário deverás estar neutro e caminhar decidido e com coragem para o
Propósito Divino que já conheces. Mantém-te na Lei do Amor
e não resistas. Busca ver em tudo a necessidade do cumprimento de um propósito maior e prontamente encontrarás em ti a
fortaleza de que necessitas.
Apenas se torna forte aquele que renuncia à própria força.
Apenas se renova em Cristo aquele que se deixa quebrar por
inteiro.
O Senhor Altíssimo decidiu recomeçar a vida planetária, mas
antes disso tu deverás recomeçar espiritual e internamente, para
que faças parte da reconstrução espiritual da Terra.
Aquele que te guia neste e em todos os tempos,
São José Castíssimo

10

fevereiro Filhos,

O mundo está se afogando na própria arrogância, no próprio
orgulho e na própria vaidade humana. Os corações da maioria
338

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 338

29/03/19 07:57

Fevereiro de 2016

dos seres humanos não conhecem e não buscam a paz a não ser
para o benefício próprio.
Os martírios vividos por cristãos, muçulmanos e mesmo ateus
há tantos anos, na África e no Oriente Médio, não tocam a
consciência dos seres e muitos preferem seguir suas vidas com
conforto e garantia de condições financeiras a buscar Deus e a
clamar ao Pai por Sua Misericórdia.
As guerras continuam crescendo, e a humanidade não está per
cebendo o mal que se espalha pelo mundo inteiro, fruto das
ações atrozes de seus irmãos em várias partes do mundo.
Filhos, a indiferença é tão grave quanto essas atrocidades, e o
fato de vocês estarem conscientes dessas realidades não só físicas, mas também espirituais, compromete-os ainda mais com
Deus e com Seu Plano.
Tanto lhes entregamos em graças e em conhecimento divino...,
tantas vezes os conduzimos em espírito e em essência ao Reino
dos Céus..., tantas vezes perdoamos os seus pecados; tudo isso
para terem o que necessitam para se transformarem e equilibrar conscientemente o desequilíbrio absoluto deste mundo.
Quisera aprofundar, com cada um, o caminho da própria consagração e por isso lhes direi as seguintes palavras:
Se vocês não conseguem viver a própria transformação e a consagração ao Plano, coloquem a consciência diante do que acontece
no mundo, avaliem tudo o que receberam, as informações que
já lhes foram entregues e com isso, filhos, tentem compreender
por que esperamos de vocês uma resposta diferente daquela do
restante da humanidade.
No caso de seu grupo de trabalho, o fato de vocês não poderem
viver virtudes básicas como a caridade, a irmandade e a humildade – ainda que seja pouco – torna-se algo grave e que compromete sumamente a Obra de Deus, mas muitos se perguntam
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por quê. Isso acontece porque o mundo está se afundando em
trevas e não são muitos os que têm a oportunidade que vocês
têm de estar diante de Deus.
Se estudassem e vivessem todas as palavras que lhes entregamos ao longo dos últimos anos ou se ao menos tentassem
fazê-lo, a consciência humana estaria em outro ponto. Mas
vocês não somente ignoram as Nossas Instruções, como também são indiferentes a elas, e isso os coloca espiritualmente em
uma grave dívida para com Deus.
Sei que não são todos que reagem dessa forma, mas muitos
dos que têm um maior compromisso com o Plano não dão
os passos que necessitam dar pela própria indiferença diante
da instrução que receberam e pela falta de interesse em sair do
ponto em que se encontram para tentar levar a humanidade à
vivência da redenção.
Filhos, se vocês se recordassem por um instante dos que estão
padecendo as perseguições, os sequestros e as torturas; dos
que emigram de suas casas e padecem a miséria e o abandono
em nações desconhecidas para eles, vocês ao menos tentariam
todos os dias ser um pouco mais agradecidos por tudo o que
têm; tentariam construir um espírito de maior fraternidade.
Se compreendessem que as guerras sociais, políticas e religiosas acontecem porque o homem tenta o tempo todo impor
os seus pensamentos e pareceres, vocês seriam humildes e
obedientes e teriam outro incentivo para dissolver a própria
ânsia de poder, que é dissolver a raiz das guerras e dos conflitos
do mundo.
Quando Eu fui enviado ao mundo para guiá-los em coisas tão
básicas e simples, não foi apenas para que um grupo de pessoas
pudesse viver a própria transformação, isolado do restante da
humanidade. Cada palavra que lhes entreguei, por mais básica, humana e material, que às vezes pareça, tem um propósito
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espiritual e divino, tem uma finalidade de repercutir em toda a
consciência humana. Mas, enquanto forem indiferentes a essas
instruções e pensarem que são apenas para vocês mesmos e
que não fará diferença a transformação de um ser humano
entre os mais de sete bilhões existentes, inútil será que lhes
fale frequentemente.
Como pai, amigo e instrutor, cabe-Me dizer-lhes a verdade, na
eterna esperança de que alguma destas palavras, pronunciadas
em um dos 365 dias em que lhes falarei, toque suas consciências
e não lhes permita ser os mesmos.
Aquele que os ama e os guia,
São José Castíssimo

11

fevereiro

Carta a todo aquele que se considera
um servidor e um consagrado ao Plano de Deus
Filho,
Renuncia todos os dias ao poder, em nome daqueles que sacrificam o próximo e o assassinam brutalmente para impor as
próprias ideias e necessidades.
Renuncia à tua ânsia de expor a todos a tua forma de pensar e
sentir, tentando convencê-los, com as elucubrações da tua mente,
a fazer aquilo que queres que seja feito. Segue o que te digo,
em nome daqueles que não somente expõem doentiamente
os próprios pensamentos, mas que obrigam os outros a viver
segundo a sua forma de pensar.
Renuncia aos teus julgamentos, abdicando de encontrar no
outro o que tu tens como princípios ideais da vida sobre a Terra,
porque ainda pensas com uma mente humana que, entre todas
as criações existentes, é a mais densa e limitada. Abre-te a compreender o próximo – sua forma de ser, de sentir, de pensar –,
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por mais imperfeito que seja. Constrói o espírito da unidade
em nome de todos aqueles que o destroem no mundo.
Vive a pureza, a castidade. Renuncia a seduzir os demais, até
em pensamento. Faze-o como uma oferta pelos que se descontrolam nas energias capitais* e abusam de mulheres e crianças
no mundo inteiro. Considera sedução tudo aquilo que induz
alguém a fazer o que tu queres. Entrega teu magnetismo a
Deus, para que só Ele atraia as almas para Si.
Desapega-te dos acúmulos; doa o que te sobra. Sê rigoroso com
o que reténs em tua vida material. Oferece este ato em nome de
todos os que estão miseráveis, padecendo as verdadeiras carências, que transcendem a matéria e fazem perecer o espírito.
Sê mais silencioso e humilde, obediente e até resignado. Obser
va o mundo ao teu redor e sente, dentro de ti, que muito mais
importante é fazer um esforço para equilibrar o planeta do
que te deixar vencer por tua necessidade de chamar a atenção, permanentemente, e de alimentar os teus aspectos que se
gratificam quando têm o poder sobre os demais e a energia de
todos eles sobre ti.
Arranca de ti as raízes que levam a consciência planetária* a
se afundar no abismo deste mundo. Faze-te responsável pelo
Plano de Deus e assume tua parte no dia a dia. Tua transformação consciente pode salvar muitas vidas.
O ato de compreender o próximo pode salvar um irmão teu
de ser assassinado por pensar de uma forma diferente da dos
seus assassinos.
Teu esforço por atrair a pureza pode evitar que uma criança
seja vítima de abuso no mundo.
Teu silêncio e tua obediência podem evitar um confronto crescente entre nações e religiões.
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Tuas orações podem mudar o destino da humanidade.
Estarei Eu errado ao contemplar o planeta e encontrar como
única solução o esforço consciente de uns poucos?
Confiarás n’Aqueles que conhecem e manejam Leis Superiores*?
Serão para ti tão reais estas palavras que te levarão a uma mu
dança absoluta em tua vida?
Filho, Deus espera a tua resposta.
Este é um apelo de quem observa o mundo e não encontra
outra esperança senão no despertar daqueles que se dizem
conscientes.
Converte tua vida em fonte de paz. Que tuas ações gerem méritos para a redenção planetária. Apenas o sim da humanidade
pode mudar o destino desta raça* decadente.
Aquele que te ama e, por isso, busca o teu despertar.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo

12

fevereiro Queridos companheiros de Meu Casto Coração,

Hoje lhes pedirei que façam um exercício espiritual que Meu
Coração realizava há mais de dois mil anos, quando esteve
encarnado neste mundo. Eu lhes pedirei que meditem nas
Chagas de Deus que se manifestam na vida planetária e, desta
forma, reconheçam que todo sofrimento, ultraje e abandono
que vivem as criaturas de Deus nesta Terra são padecimentos
do próprio Coração do Pai, que devem ser aliviados por suas
orações e pela transformação sincera e consciente de suas vidas.
É por isso que lhes transmitirei hoje o Orândio das Chagas de
Deus no Mundo.
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Orândio das Chagas de Deus no Mundo
Conta de união
Senhor,
para reconhecer Tua Presença em tudo o que criaste
e aliviar o sofrimento que vives neste mundo,
pedimos Tua Misericórdia,
clamamos por Teu Perdão,
invocamos Teu Sagrado Raio de Restauração.
Amém.
Primeira dezena
Pelo sofrimento de Deus
pelo ultraje que vivem os Reinos
e os elementos da Natureza,
Senhor, purifica o mundo inteiro
com Tua Piedade e Misericórdia.
Amém.
Segunda dezena
Pela chaga aberta no Coração de Deus
pelo abandono e pelo martírio das crianças,
pela tortura, pela fome e pela dor
que padecem os pequeninos,
Senhor, envia-nos Tua restauração universal,
dissipa e cura a ignorância dos homens.
Amém.
Terceira dezena
Pela chaga aberta no Coração de Deus
pelas guerras e pelos conflitos do mundo,
Senhor, envia Tua Paz aos corações dos homens
e torna-nos Teus pacificadores.
Amém.
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Quarta dezena
Pela chaga aberta no Coração de Deus
pela descrença e pela falta de fé
das criaturas da Terra,
Senhor, revela-nos Tua Face
e converte nossas vidas
ao Teu Propósito Redentor.
Amém.
Quinta dezena
Pela chaga aberta no Coração de Deus
pela separatividade existente entre Tuas criaturas,
Senhor, ensina-nos a amar a Unidade.
Amém.
Sexta dezena
Pela chaga aberta no Coração de Deus
pela ignorância e pela indiferença dos homens
para com a perfeição do Projeto Divino,
Senhor, faz renascer no coração humano
o amor pelo Universo Celestial.
Amém.
Últimas sete contas
Para restaurar Teu Coração, perdoa-nos, Senhor.
Para reparar nossas faltas, perdoa-nos, Senhor.
Para dissipar a ignorância, desperta-nos, Senhor.
Amém.
Saibam que todos os males que veem diante de vocês neste
mundo são chagas abertas no Coração de Deus. Não caberia
neste orândio a citação de todas elas.
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Enquanto orarem, meditem em tudo aquilo que deve ser reparado na consciência da humanidade, para assim aliviar o
Coração do Criador.
Eu os amo e orarei com vocês todos os dias.
São José Castíssimo

13

fevereiro Faz de teu coração um templo de humildade.

Silencia quando quiseres sobressair.
Obedece quando não concordares com as instruções.
Anima-te com o crescimento e com o desenvolvimento do
próximo.
Alegra-te ao ver que alguém consegue viver o que tanto buscas
e ainda não alcançaste.
Ajuda sem cobrar reconhecimento nem mesmo mentalmente.
Faz o que ninguém quis fazer, sem que tenhas a necessidade de
que todos saibam que tu o fizeste.
Deixa-te ser corrigido para chegares à perfeição. Se não concordas com a correção, vive-a assim mesmo, em nome da virtude
da humildade.
Não tenhas metas próprias. Deixa que Deus mesmo te conduza
à meta divina para ti; assim, não correrás o risco de desejar algo
que não te corresponde viver.
Preza por obedecer à Hierarquia*, não repetindo com tua boca
as pautas entregues, para que escutem os demais; apenas na
vivência se irradia o exemplo de que todos necessitam para
encontrar o caminho.
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Se te consideras tão conhecedor das Leis, então apenas as vive
e nada mais.
Nunca percas a alegria da humildade e a liberdade de ser
humilde e de não sofrer porque tal ou qual coisa não se cumpre
como tu esperas.
Vive na alegria da obediência, na Graça de não ter a tensão
de querer seguir outro caminho diferente daquele que estão
ditando para ti.
Deixa para os outros a amargura de remar contra a corrente da
obediência. Segue tu com alegria as instruções que te entregam.
Sê livre de ti mesmo.
Na busca da humildade, encontrarás todas as virtudes que
aspiras a viver e, em tua aparente fraqueza e pequenez, serás a
fortaleza para os orgulhosos e os arrogantes, quando as fortes
estruturas ruírem na purificação* do planeta e eles não tiverem
onde apoiar a própria consciência.
Não te encontrarão os demônios deste mundo, pois te farás
invisível em tua pequenez.
Graça inestimável é ser nada todos os dias.
Teu pai e instrutor,
São José Castíssimo

14

fevereiro Filhos,

Sei que para muitos a purificação interior que vivem parece
infindável e, de pensar que estão apenas no início de tudo,
às vezes sentem que não poderão perseverar até o fim. Mas é
hora de enfrentar o próprio lodo, de ver com os olhos bem
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abertos que ele existe e de encaminhar-se à limpeza interna que
todos terão de fazer.
Sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, está colocando-os diante
do que devem transformar não apenas como indivíduos, mas
também como humanidade. Ela está fazendo isso como forma
de acelerar a autopurificação de todos, porque não poderemos
mais deter a purificação* planetária e, para esse momento, vocês
deverão estar prontos e um pouco mais vazios de si.
Não se desesperem, não percam a paz. Apenas observem o que
há para ser transformado e, por mais que lhes cause incômodo e às vezes dor, sejam o mais neutros possível diante destas
situações. Se aprenderem a manter a paz em si mesmos, terão
mais possibilidades de se manterem em equilíbrio psíquico e
emocional nos tempos que virão.
O desespero e a tristeza, assim como a indignação, não construirão a fortaleza de que necessitam. Esses sentimentos, que
surgem naturalmente na consciência humana quando ela está
diante de uma situação que escapa ao seu controle, devem ser
substituídos pelo sentimento de paz, de neutralidade e de compreensão. Se não for assim, o adversário se valerá das fraquezas
de seus corações para tornar caótica e incontrolável uma situação que poderia ser simples se fosse vista com mais sabedoria.
Cuidem para não se deixarem levar pelas emoções descontroladas. Mantenham-se em Deus, sabendo que Ele os sustentará,
porque, apesar de tantas misérias e imperfeições, seus espíritos
estão neste caminho, pois já elegeram viver o Amor.
Não é que vocês devam ser negligentes ou indiferentes com
a própria purificação. Há um limite entre a neutralidade e a
indiferença. A neutralidade é um atributo divino, um Raio do
Criador que os leva a viver Sua Vontade com retidão e sabedoria; a indiferença é uma força terrena que afasta as consciências
do verdadeiro propósito e as isola da realidade.
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A oração e a auto-observação serão chaves importantes para
os que estão em tempos difíceis de purificação. Orem muito
e meditem sobre a realidade planetária. Recoloquem-se todos
os dias no lugar correto, para que possam transpor com paz os
obstáculos próprios destes tempos.
O esforço será contínuo; por isso, devem seguir com paz e atenção para não desistirem antes do tempo. Parecerá que o sacrifício se fará eterno, mas eterna mesma será a vitória de Deus,
por Seu triunfo no coração humano.
Adiante!
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

15

fevereiro

Em tempos de batalhas iminentes para a concretização dos
Planos de Deus, para muitos a maior batalha continua sendo
consigo mesmos.
Filhos,
Um soldado pode haver sido convocado para a guerra pela
necessidade dos tempos e pode querer viver o treinamento,
mas não a batalha. Porém, quando já está no campo, com a
batalha em ato, não pode dar-se ao luxo de seguir com as suas
resistências; deve lutar e vencer o medo.
Como humanidade, vocês já estão travando uma batalha que
se manifesta em diferentes níveis: interno, mental, emocional,
espiritual e até mesmo físico para muitos.
Essa luta não tem regras. O adversário não espera que vocês
estejam prontos para atacar. Ele conhece todas as suas debilidades e sabe como jogar no tabuleiro da consciência humana. Mas
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ele não conhece tudo sobre a humanidade, porque o verdadeiro resultado desse projeto é um mistério para toda a Criação,
até mesmo para os Pais-Criadores que auxiliaram o Senhor na
concepção humana. Por isso, não lhes resta outra opção senão
render-se humildemente diante de Deus e seguir Seus Passos.
As missões humanitárias estão gerando muitas possibilidades
de salvação e resgate para as almas e estão retirando do abismo
as consciências que já se haviam dado por vencidas nas mãos do
adversário. A oposição a este Plano não pode apenas observar
o triunfo dos corações abnegados e o despertar das consciências ao mistério do serviço. É por isso que o adversário trata
de jogar com todas as suas peças, ativando no interior dos servidores as energias humanas e capitais em vias de purificação,
como forma de desestabilizar internamente o Exército de Deus
ou mesmo abrir determinadas rupturas na fortaleza interna
das consciências.
É por esse motivo que lhes pedimos para fortalecer a paz interior, a unidade uns com os outros e a fortaleza na oração, porque
o adversário fará crescer tanto as impurezas internas de cada
um que muitos não irão querer estar juntos. Compreendam
o que acontece, não julguem, auxiliem o próximo e tenham
essas situações como oportunidades de fortalecer a unidade.
Tanto diante desta última etapa da missão no Oriente Médio
quanto da possibilidade de novas missões em auxílio dos povos
originários, a fúria do inimigo se faz sentir. Fixem-se na eterna
Luz de Deus e sejam firmes.
Leiam e releiam as instruções dos Mensageiros Divinos* para
que elas se estabeleçam na consciência e vocês possam dar
passos.
Aquele que os ama,
São José Castíssimo
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16

fevereiro Queridos companheiros de Meu Casto Coração,

Como servo e missionário incansável de Deus, venho ao mundo para realizar uma petição a todos os espíritos que aspiram
a despertar ao serviço.
Venho pedir-lhes a fundação da Rede Missionária Planetária*.
Que a Fraternidade – Federação Humanitária Internacional*,
como coração que une todos os veios de luz que se expandem
pela Terra, possa reunir aqueles seres orantes que também têm
disponibilidade espiritual, mental, emocional e física para o
serviço ativo.
Desta forma, em cada região do planeta onde haja um grupo
da Rede-Luz*, deverá haver também um grupo de missionários*
em treinamento. Esse grupo pode ser formado por membros
dos diferentes grupos orantes de cada região e, inclusive, pelas
almas que despertarão por meio do serviço abnegado.
Cada grupo da Rede Missionária deverá passar por um treinamento proposto pela Fraternidade – Federação Humanitária
Internacional, que deverá incluir o curso básico de socorrista e
aprofundamento nas áreas de resgate e enfermagem.
Os grupos da Rede Missionária poderão ser heterogêneos e
cada membro contribuirá com a sua virtude para compor a
dinâmica do grupo.
Os grupos da Rede Missionária de cada região deverão reunir-se para o Encontro Missionário duas vezes por ano, no Centro
Mariano de Figueira*, onde aprofundarão o aprendizado com
o grupo missionário principal, que colocará as metas de serviço
para o semestre.
Os grupos da Rede Missionária serão os encarregados de dar
continuidade às missões já realizadas e também abrirão novas
portas para que novas missões possam acontecer.
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Diferentes membros dos grupos da Rede Missionária poderão se revezar para compor as missões oficiais pedidas pelos
Mensageiros Divinos* e, assim, enriquecer o próprio treinamento para os tempos de transição.
Ao retornarem do Oriente Médio, o grupo missionário principal,
sob a coordenação da Fraternidade – Federação Humanitária
Internacional*, organizará o primeiro Encontro Missionário com
as almas missionárias que se dispuserem a viver este treinamento, para trazer o seu serviço em benefício do equilíbrio da Terra e
também para que a consciência grupal desta Obra esteja apta a
suprir as necessidades de resgate onde elas se apresentarem.
Como nenhuma região da Terra estará livre de viver a purificação, é preciso que todos estejam prontos para assumir os seus
postos onde houver maior necessidade.
Desta forma, entre o espírito orante ativo e o treinamento missionário, vocês poderão ajudar muitas almas a viver em paz os
tempos de maior tribulação.
Eu os guiarei sempre.
Seu pai e companheiro, no serviço e na oração,
São José Castíssimo

17

Agir com o coração

fevereiro

Filhos,
Nestes tempos em que cada ação é medida na balança da Justiça
Divina, não é suficiente agir simplesmente com uma ação vazia
de sentido espiritual e de verdadeira intenção de transformar.
Não basta comparecer a uma liturgia se, enquanto oram, quando pronunciam as palavras, elas estão vazias de intenção e o
verbo não cria com o seu potencial transformador.
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Não basta obedecer a uma ordem, a uma indicação, se o coração não está totalmente aderido a essas instruções e não compreende que elas são a guia correta para a sua elevação.
Não basta ler as mensagens que lhes entregamos apenas por
saber que é necessário.
Devem, em tudo, colocar o coração.
Se vão dispor a própria consciência para algo, façam-no de
verdade e com ações preenchidas pelo amor ao Plano. Nestes
tempos em que tudo está transparente e visível até aos olhos
que estavam mais cegos, não basta uma ação aparente.
O esforço que fazem para concretizar uma ação sempre será visto, mas para que essa ação conte na balança da Justiça Divina,
ela deve ser verdadeira. Por exemplo: o esforço que fazem para
comparecer a um momento de oração será visto, mas se quando orarem não colocarem seus corações, essa oração não estará
equilibrando os males planetários, tampouco os males dos
próprios orantes.
Digo-lhes isso para que aprendam a fazer o esforço correto
na direção correta e para que não enganem mais a si mesmos,
acreditando que as ações aparentes são suficientes para cumprir
sua parte, porque muitos, ao verem descer a Justiça Divina, se
perguntarão por que estão vivendo certas coisas se sempre se esforçaram para cumprir a própria parte.
É tempo de agir com o coração, de ser verdadeiro em tudo.
É tempo de descobrir, no próprio interior, o amor ao Plano de
Deus e de ser capaz de entregar tudo e viver qualquer transformação em nome desse amor.
Tudo o que lhes digo é para aperfeiçoar os seus caminhos.
353

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 353

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

Agora que já se dispuseram a agir, façam isso com o coração.
Aquele que os ama e os guia,
São José Castíssimo

18

fevereiro Ora, serve e vive para curar as chagas deste planeta, chagas que

são seculares e que crescem dia a dia, não apenas como uma
ferida na consciência da Terra, mas como uma grande ferida
no Coração Puríssimo de Deus.
Oferece tua vida em consagração a Deus, em nome de Seu
Plano, e converte cada um dos teus atos em reparação constante
dos males que a humanidade ocasiona, também permanentemente, ao mundo.
Ao acordar, todas as manhãs, oferece teu dia a Deus; pede que
Ele guie os teus passos, que trabalhe por meio de tuas mãos,
que veja com teus olhos as necessidades e que sinta com teu
coração, para que não te faltem sabedoria nem amor.
Todo o mal que hoje circunda o mundo é reparável, mas não
antes da humanidade aprender a amar e a perdoar a si mesma
e ao próximo.
Cada ação tua pode mudar o destino do mundo, pode aliviar
o peso do jugo que a consciência planetária* carrega pelas constantes atrocidades causadas pela humanidade.
És parte do coração humano e deves ser consciente disso todo
o tempo.
Se vives para oferecer uma vitória a Deus, mesmo que pareça
pouco, uma alma que cumpre verdadeiramente com sua parte
muda o destino do universo.
Para confirmar o que digo, tens diante do coração o exemplo de
Cristo que, ao longo de toda a Sua trajetória, mudou o destino
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e a existência de toda a Criação Divina, pois não houve uma só
ação Sua que não equilibrasse algum mal que oprimia o mundo.
É por isso que as missões humanitárias são tão importantes
para estes tempos; mas não apenas elas podem equilibrar o destino desta raça*, porque a vida humana, quando consagrada verdadeiramente ao Plano de Deus, pode equilibrar muitas coisas.
Quando a consciência humana está diante de situações extremas, ela é levada naturalmente a desenvolver o amor, e emergem
do seu profundo aqueles sentimentos mais puros, que, quando
o ser está apenas envolvido consigo mesmo, por lei, não podem
emergir. Se a humanidade aprendesse a pensar no próximo e a
viver o amor sem precisar estar diante de situações extremas,
poderia mudar o estado decadente em que se encontra.
As diferentes espécies dos Reinos da Natureza, assim como os
diferentes elementos, têm uma consciência espiritual única;
se cada ser humano tratasse o animal que tem diante de si como uma oferta para toda a consciência dessa espécie, poderia
equilibrar as atrocidades que acontecem em lugares remotos
do planeta.
Digo-te essas coisas, filho, para que aprendas a viver mais amplamente a tua vida, do ponto de vista espiritual. Não fiques
circunscrito às tuas necessidades, aos teus afazeres, à tua pequena vida.
A vida nas Comunidades-Luz* poderia equilibrar toda a falta
de unidade e de fraternidade da consciência humana.
A vida sã e amorosa em família poderia equilibrar os males
que o adversário causa, dividindo e destruindo as famílias
do mundo.
A educação correta de uma criança e o amor que se imprime em
sua consciência poderiam equilibrar as más influências psíquicas, emocionais e espirituais que as crianças de hoje recebem.
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Não percas o teu tempo pensando em como servir a Deus e em
como te transformares. Transforma tua vida em um ato de reparação e de serviço. Vai até os mais perdidos apenas com tuas
intenções puras e verdadeiras. Serve aos mais ultrajados dentre
os Reinos da Natureza, amando e ajudando a evoluir os Reinos
que estão ao teu redor.
Reconstrói a paz no planeta, vivendo a paz.
Deixa que o potencial humano se desenvolva a partir de ti e
não te entregues à degeneração que cresce dia a dia na vida da
maioria dos seres desta Terra, pelo crescimento do caos.
Faz de ti um instrumento de equilíbrio.
Crê no que te digo e tem fé.
Experimenta por ti mesmo o poder da união com Deus e verás como Ele fará em ti coisas tão grandes como fez em Seu
Filho, porque essa é a Vontade do Senhor: que, depois do exemplo de Cristo, a humanidade multiplique os Seus dons e viva
no Criador, permanentemente.
Aquele que te guia e te guiará sempre,
São José Castíssimo

19

fevereiro

Irmã Lucía de Jesús: Devido a uma forte tempestade, não
foi possível ir ao Centro Mariano de Aurora para a Aparição
de São José, e nos reunimos para receber Sua mensagem e de
Maria, de forma reservada, com alguns irmãos do monastério.
Durante a oração, São José nos foi levando a diferentes lugares
do Oriente Médio, mostrando-nos situações de muito sofrimento que Ele aliviava pelos méritos gerados enquanto
orávamos.
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Quando Ele apareceu junto a Maria, mostrou-nos os missionários* trabalhando na Turquia. Eles estavam em uma
atividade simples, apenas conversando com algumas pessoas,
e vi que, junto a essas pessoas havia muitas almas ligadas a
suas famílias e a seus amigos que não conseguiram fugir da
guerra; por isso, padeceram situações de sofrimento e agora
estavam ali, pedindo ajuda. São José conduzia essas almas,
que estavam perdidas, para que cruzassem uma porta luminosa que havia atrás d’Ele.
Vi também nesse lugar, além de algumas crianças no plano
físico, muitas almas de crianças que haviam desencarnado
a caminho do deserto, enquanto emigravam, ou de frio ou
pela guerra em si. Elas chegaram até ali buscando auxílio
e, pelo amor dos missionários, São José podia resgatar suas
almas. Ele ia substituindo as experiências de sofrimento que
elas viveram por experiências de amor, por meio do simples
auxílio que lhes brindavam os missionários.
Depois de um tempo, São José nos entregou Sua Mensagem
diária.
O que poderia parecer o fim e o ápice do sofrimento, da angústia
e da frustração da vida, como são o exílio e a guerra, pode transformar-se no princípio de um grande aprendizado de amor.
Embora não quiséssemos que a humanidade padecesse o sofrimento, que é fruto de suas próprias ações e da ausência de fé e
de não buscar a Deus, agora apenas nos resta conduzir o que
os seres vivem, para que, de experiências às vezes tão atrozes,
possa surgir um aprendizado de amor e de perdão, e o coração
humano aprenda o que, de outras formas e por outras vias, não
pôde aprender.
O triunfo do Amor é sempre uma possibilidade para o coração
humano, mas já não podemos deter a Justiça Divina, e os seus
primeiros sinais são visíveis para todos.
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Pelo serviço, filhos, e pela descoberta da caridade crística –
caridade que traz em si uma meta de cristificação*, um princípio
divino –, estamos tentando reconduzir as almas cujo destino
não seria outro senão a perdição e a escuridão absoluta.
O Coração de Deus é ferido dia a dia pelas escolhas da humanidade, mas o Criador, que é a própria Lei Superior, não pode
ser de outra forma senão justo.
Diante do que vocês escolheram viver como escola de redenção
na Terra, tanto os Mensageiros Divinos* quanto os Santos e
Bem-Aventurados que trabalham, nos níveis do espírito, pela
concretização dos Planos de Deus, estamos atentos e com os
olhos e os corações fixos na humanidade, recolhendo cada pe
queno mérito gerado, para interceder pelos mais necessitados,
pelos que menos possibilidades teriam de salvação.
O que lhes pedimos é que – como parte da humanidade e como
parte ativa do Plano de Deus na superfície da Terra, que tenta
manter-se firme entre tantas tempestades e batalhas internas –,
não abaixem os braços, não acreditem que o esforço que fazem
é suficiente, porque os seres humanos, em sua maioria, se entregam diante da potência das correntes contrárias e preferem ser
levados por elas a nadar até não ter mais forças.
A Lei do Sacrifício* deve ser crescente nas consciências e nos corações dos que se autoconvocaram para estes tempos. Quanto
mais consciência tiverem da realidade planetária, maior deve
ser o grau de amor, de sacrifício e de entrega de todos.
Já não contamos com muitos soldados e, entre os que levantaram as suas mãos para fazer parte desse exército, poucos são os
que verdadeiramente vencerão o temor para estar na linha de
frente desta batalha pelo triunfo do Bem e da Paz.
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Dizemos que é uma batalha, filhos, porque vocês necessitam
lutar permanentemente para vencer as influências do caos dentro e fora de seus seres; para perseverar na Lei do Amor, da
Renúncia e da Entrega todo o tempo; para que não sejam vencidos pela desesperança quando estiverem diante do sofrimento;
para que não sejam vencidos pela indignação quando estiverem
diante de uma atrocidade; para que não sejam vencidos pelo
rancor ou pelo medo quando estiverem diante do reflexo das
ações da escuridão no mundo.
Esta é uma grande e verdadeira batalha que devem levar adiante até o fim de seus dias, porque nem todos terão a Graça de ver
o Sol de Deus voltar a brilhar no horizonte, na resplandecência
de Seu Filho. Porém, ainda assim lhes caberá entregar até a última gota de suor ou até a última gota de sangue, como nos ensinou Cristo, quando esteve como exemplo vivo entre os homens.
Ao chegar a suas consciências, o mal deve ser convertido. Uma
informação de terror, de dor ou de sofrimento, que impregna
a consciência humana, ao tocar a consciência individual de
cada autoconvocado*, não pode crescer e se multiplicar, como
acontece com o comum denominador da humanidade. Vocês
devem ser conversores ativos dos códigos do mal; devem transformar o rancor em amor, em paz, em fraternidade; devem
converter o sofrimento em sacrifício consciente para a elevação
e a cristificação* da raça*. Essa é a verdadeira escola do amor e
da redenção na Terra.
Como aprenderão a viver o amor de outra forma, senão desta?
O Amor Crístico* é aquele que dá a vida por seus amigos e, da
mesma forma, dá também pelos inimigos; é o amor que ama a
todos como a si mesmo, como ama a Deus.
Os méritos de suas transformações serão entregues pela salvação e pela redenção de todo o universo e não apenas de uns
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poucos. Vocês devem agir por amor ao Plano de Deus e, no
amor ao Criador, encontrarão o amor por tudo o que foi criado.
Aprendam, filhos, a redimensionar os acontecimentos e suas
vivências; que um ataque da escuridão para destruí-los e causar-lhes dano seja motivo de perdão, de fortaleza, de unidade. Se
estiverem diante de alguém que viveu algo que não pôde perdoar, tamanho o terror e a dor vividos, coloquem ali uma experiência de amor.
Orem sem cessar para que as portas do Céu se mantenham abertas e para que possamos seguir intercedendo por este mundo.
Agradeço a todos os que perseveram de coração. Quando já não
tiverem mais força e seus limites forem superados, encontrarão
a Graça de ser sustentados por Deus e não por si mesmos; por
isso os animo a sempre seguir adiante.
Aquele que os ama,
São José Castíssimo

20

fevereiro Filhos,

Proclamar a paz e ser um pacificador é uma necessidade destes tempos para que o planeta possa se sustentar em evolução
neste universo.
Muitos não creem na mudança deste ciclo final, e outros, embora suas almas reconheçam os tempos de purificação, preferem
se afirmar nas indagações da mente e pensar que, em verdade,
essa purificação nunca lhes alcançará.
Felizes e bem-aventurados os que não esperarão que o solo
estremeça sob os seus pés e que seu mundo interior se desestabilize para buscar a Deus e Sua Paz.
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Filhos, a união plena com Deus é uma dádiva espiritual concedida às criaturas da Terra para que, nessa vivência perfeita da
unidade com o Criador, possam se desenvolver como criaturas
semelhantes a Ele. Que a busca por Deus os torne Um com o
Criador e que vocês possam atuar e viver sendo portadores de
Seu Poder Divino.
No entanto, para se unir a Deus é necessário desfazer todos
os vínculos criados com o mal e com as tantas faces da involução na Terra; para se unir a Deus é necessário abandonar a si
mesmo e a tudo o que acreditam ser, porque o que expressam
na Terra é fruto dos aprendizados e das influências terrestres;
para se assemelhar a Deus, em unidade, vocês devem primeiro
começar a experimentar estar em Deus, aprender com Ele e
senti-Lo, até que possam vivê-Lo plenamente.
Esse caminho que lhes proponho não é utópico, é uma realidade e, inclusive, uma Lei para a evolução humana, mas os
tíbios de coração e inertes de espírito não o trilharão nem
sequer o vislumbrarão.
Para estar no caminho da evolução humana, que os conduz a
Deus, vocês devem retirar os pés do caminho da involução, que
os conduz aos abismos da Terra.
Para reconhecer o caminho do abismo, basta observar a humanidade e tudo o que ela construiu ao longo de sua existência.
Já para encontrar o caminho da evolução, basta contemplar o
exemplo de Cristo e reconhecer, no próprio interior, a ânsia que
as suas almas têm de seguir os passos do Mestre.
Como o caminho para a evolução foi traçado perfeitamente
por um único homem, Cristo, e imitado pelos santos e bem-aventurados, que muitas vezes ficaram anônimos diante da
humanidade, não é tão simples para a consciência seguir sem
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medo esse caminho tão desconhecido e abandonar o caminho
da involução, que quase todos trilham neste mundo.
Para vencer o medo de sacrificar-se e de renunciar, vocês devem
aprender a amar o Plano de Deus, os passos de Cristo e tudo
o que eles representam; devem amar com loucura a entrega do
Senhor na Cruz, para querer imitar os Seus passos, mas, como
vocês não morrerão na Cruz como Ele, tudo o que viverem será
pequeno e pouco diante da grandeza do Seu Amor. E é aqui
que encontrarão a valentia e a coragem para não impor limites
à própria entrega.
Leiam o Evangelho, orem, silenciem, busquem despertar dentro de si o amor do qual lhes falo e não temam ser outros e sentir coisas diferentes, porque, acima de todo o temor da mente
estará a alegria da alma de finalmente poder se expressar e cumprir com a sua parte de unir o Céu e a Terra dentro de vocês.
Eu os amo e os animo a seguir os passos que um dia segui, até
chegarem a Deus.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

21

fevereiro Para os tempos de transição, vocês deverão desenvolver a

intuição e a sabedoria, virtudes que atuam conjuntamente
nas consciências.
A intuição e a sabedoria se desenvolvem a partir da união
construída primeiro com a própria alma e o próprio espírito
e, depois, com Deus Criador.
Quando, por Lei, a voz da Hierarquia* não puder se pronunciar de outra forma senão no mundo interior, vocês deverão
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ter esse vínculo construído com a vida superior para escutar
e compreender corretamente as diretrizes que virão do Alto.
Os povos antigos, guiados pelos Patriarcas, viviam plenamente o que lhes digo. Os Patriarcas se valiam de seu vínculo interior com Deus e, pela intuição e pela sabedoria, O escutavam.
É neste tempo atual, que para muitos é o princípio da construção de sua fortaleza interna, que vocês devem começar a ser
conscientes dessa necessidade.
Nós lhes pedimos tantas instâncias de oração para que aprendam a manter-se no estado orante todo o tempo e para que,
assim, possam fluir as indicações divinas nos momentos mais
emergenciais, porque, em tempos vindouros, a confusão na
consciência humana será muito grande, e poucos serão os verdadeiramente lúcidos de coração, mente e espírito. Por isso,
tentamos formar o maior número possível de soldados capazes
de viver a paz, pela Graça de Deus, e de transmitir essa paz ao
mundo, quando for mais necessário.
Quando instruímos a humanidade, não estamos pensando
na evolução de uns poucos para deixar para trás os que não
nos escutaram e que não darão passos na direção correta.
Estamos aqui sobre a Terra pelos mais ignorantes, pelos mais
cegos, por aqueles que negarão a existência de Deus até o
momento em que verdadeiramente precisarem d’Ele para não
se autodestruírem.
Estamos formando na humanidade os que sabem escutar,
para que auxiliem outros e para que, assim, o Plano de Deus
possa se cumprir. Estamos construindo a hora do resgate espiritual deste planeta por meio dos próprios membros da humanidade, que devem estar conscientes disso.
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Sejam conscientes de que tudo o que recebem não é para vocês,
porque o fato de serem partícipes de Nossa Presença no mundo
já deveria ser o suficiente para estar em outro ponto. Seguimos
aprofundando e instruindo todos para que se tornem verdadeiros instrumentos de Deus, e não somente seres orantes.
Sabendo que não vivem para si mesmos, senão para a concretização de um Plano Superior, que cada um, desde já, comece a se esvaziar de si e ter a própria fortaleza consolidada na
união com Deus e não nas próprias destrezas, porque chegará
o momento em que a mente se verá privada de inteligência por
desconhecer a solução para o que vive, e será apenas a intuição
e a sabedoria, frutos da união com Deus, o que os guiará.
Aquele que os instrui e os acompanha sempre,
São José Castíssimo

22

fevereiro Filhos,

Na reta final da missão no Oriente Médio, pedimos que multipliquem suas orações e não se cansem de acompanhar esta
tarefa oculta de liberação que a Hierarquia Divina* leva adiante
por meio de atos simples de serviço e de amor dos missionários*
na Turquia.
Peço-lhes, diante desta oportunidade planetária única que se
gerou pelos méritos orantes de todos, que sigam se aprofundando na compreensão interior do significado da vida de serviço,
quando ela se baseia na caridade crística e não somente em um
ato social.
Que esta porta aberta à liberação e ao resgate das almas do
Oriente possa seguir se expandindo, e que as missões que virão
mais adiante tragam novas possibilidades de redenção para
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aquela parte do planeta que um dia foi o berço do acontecimento mais sagrado deste universo.
Mantenham os seus corações unidos aos missionários* e façam
esta ponte com Deus por meio de suas orações para que, dos
Centros Marianos* e dos lares de todos os orantes espalhados
pelo mundo, possa surgir esta intercessão pura e verdadeira do
coração humano, para que, assim, o Criador verta sobre a Terra
a Sua Misericórdia e conceda às almas do Oriente uma nova
esperança, uma nova oportunidade de redenção.
Este é o momento de estarem ainda mais vigilantes, apesar
do cansaço e do sacrifício, pois quanto maior a sinceridade
no esforço por superar a si mesmo, em nome da humanidade,
maior equilíbrio se gerará para a salvação humana.
Aquele que os anima à transcendência de si, por amor ao Plano
de Deus,
São José Castíssimo

23

fevereiro Quando a purificação for maior que o entendimento e já não

souberes quem és – onde terminam os personagens deste mundo e onde começa a verdadeira expressão de tua alma –, une-te
apenas a Deus em oração. Deixa para a mente o desespero de
não saber quem é e coloca o teu coração no Pai, convicto de não
seres nada.
Não sabes quem és e não tens certeza do que deves ser, porque
a Verdade escapa de tua compreensão. Não és nada do que
pensas; o que conheces e compreendes de ti é fruto da educação
e das experiências deste mundo. Tua essência foi criada para
viver algo que é completamente desconhecido para ti.
Tão afastada está a consciência planetária* da Verdade, que este
mundo começará de novo.
365
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Assim como o planeta, tu também começarás de novo; viverás
tua purificação e, se te deixares transformar e moldar por Deus,
confiar-te, vencendo os temores de perder-te, logo serás nada
para, finalmente, seres preenchido pelo Espírito Divino, Aquele
que deveria habitar-te desde o princípio.
Foste chamado para ser uma expressão de Deus nos universos e
não uma expressão de ti mesmo, de tuas destrezas e habilidades.
O que é chamado de destreza na vida da Terra muitas vezes
é conhecido como miséria no Reino dos Céus e necessita do
bálsamo e da Graça da Divina Misericórdia para transformar-se
em virtude, em Dom Divino.
É hora de viver aquilo a que tua alma aspira, mas não será fácil
nem simples, porque será inevitável e doloroso, sobretudo espiritual e mentalmente. Digo que será doloroso porque deverás
quebrar as estruturas das crenças sobre ti mesmo, as falsas verdades que criaste com teus pensamentos e com os pensamentos
alheios sobre ti.
Quebrarás o que pensas que és e te verás desprovido do que
conheces de ti; não encontrarás nada, senão o vazio e estarás
suspenso em Deus. Mas logo virá um alento, quando tua alma
reconhecer a luz da essência e, por intermédio dela, que estava
escondida atrás das duras estruturas do que pensavas ser, re
cordarás o propósito que Deus tem para ti, e não haverá maior
graça ou maior dádiva do que esta: o encontro com Deus no
próprio interior, por meio daquilo que te faz semelhante a Ele,
que é a tua essência mais pura.
Para encontrar a pureza, haverás de estar limpo e, para estar
limpo, te purificarás.
O caminho é único, e a Lei já conduz a consciência humana.
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Os que elegerem permanecer na própria escuridão ficarão
cegos com a Luz da Verdade, porque ela, inevitavelmente, brilhará na resplandecência de Cristo.
Aquele que os ama e os prepara para o encontro com a Luz,
São José Castíssimo

24

fevereiro

Orem sem cessar pelo estabelecimento da paz. Peçam a
Deus que toda a humanidade possa senti-Lo novamente
em seu interior.
Filhos,
Orem para que a esperança não desapareça dos corações de
seus irmãos da Síria, como também dos da África, porque, ainda
que o adversário não desista de cumprir os seus planos, suas
orações podem despertar, no interior de seus irmãos, a união
com o Altíssimo, e suas essências voltem a se acender. Assim, as
próprias luzes de seu interior iluminarão os abismos nos quais
se encontram, para dissolver o reinado das trevas.
Clamem pela paz todos os dias, não somente para suas vidas,
mas, sobretudo, para os que mais necessitam dela, pois, hoje,
vocês despertaram para a guerra que acontece na Síria, mas há
outros lugares do planeta que necessitam de suas orações, como,
por exemplo, a Nigéria e outras partes da África. As guerras
não estão cessando, não somente no plano físico, e tampouco
nos níveis espirituais.
A abertura de seus irmãos da Turquia para receber e auxiliar
os refugiados sírios criou uma condição espiritual para que esta
guerra, que acontece há anos, pudesse vir à luz, e muitos seres
orantes, nos quatro cantos do planeta, ativassem o espelho
do coração para levar paz a esta situação. Mas existem outros
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conflitos físicos e espirituais que a humanidade ainda ignora
quase por completo, e que estão escondidos por interesses econômicos e políticos deste mundo.
Por isso lhes peço que sigam orando, que orem muito e que não
apenas repitam palavras, mas que verdadeiramente clamem a
Deus por misericórdia, sobretudo para as situações que vocês
desconhecem.
Em todos os povos e nações, dia a dia, muitas almas estão se
perdendo e não há outra forma de auxiliar este mundo, filhos,
senão com orações e serviço.
Tenham fé no poder do espírito e, ainda que não encontrem
os resultados materiais de suas orações, apenas orem e sejam
verdadeiros. O Senhor Se valerá desse clamor para o resgate
de muitas almas e, nos lugares mais remotos do planeta, no
interior de seus irmãos mais perdidos, voltará a reinar a paz.
Agradeço-lhes por se aprofundarem na própria fé.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

25

fevereiro Desperta a fé em teu potencial e no Amor de Deus que há den-

tro de ti, não para que te sintas orgulhoso e insuperável, mas
para que percas o temor de ser um instrumento de Deus e de
servir ao Seu Plano sem condições.
Descobre a verdade sobre ti mesmo, para que assim deixes de
buscar os caminhos que não são para os teus pés e que apenas
confundem a tua alma no mar das ilusões da vida planetária.
Vê, em humildade, que és um filho de Deus e que não há para
ti outra herança senão o Seu Reino e o Seu Poder, mas,
para isso, sê tal qual um filho de Deus e, vazio de ti, permite
368
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que o Senhor manifeste Suas Obras e Suas Graças no instrumento de teu ser.
Filho, ignoras teu potencial como criatura proveniente da
Fonte Divina porque o orgulho que habita neste mundo fez
com que acreditasses que as grosseiras ilusões materiais são
a glória para ti, e que as verdadeiras dádivas do Céu seriam
inalcançáveis.
A humildade, filho, não é acreditar que as coisas de Deus não
são para ti, por serem muito grandes. O que te faz pensar assim
é o orgulho milenar imposto pelo inimigo, para que as almas
busquem perpetuamente a ilusão do mundo.
A verdadeira humildade reconhece que tudo o que está no Céu
é para ser compartilhado com todas as criaturas, porque Deus
não ambiciona, não guarda para Si. Ele não provém desta Terra.
A humildade, quando está na consciência, faz com que ela reconheça que Deus está ao alcance dos simples – é apenas necessário estar vazio de si e dos quereres do mundo para encontrá-Lo
– e que Ele Se supera todos os dias em Sua Misericórdia, habitando escondido o interior de Suas criaturas.
Abre-te, filho, à verdadeira humildade, que não te distancia de
Deus, mas que te une a Ele.
Humilde é aquele coração que reconhece a grandeza de Deus
e, com a testa no solo, agradece todos os dias a dádiva de tê-Lo
dentro de si e, assim, busca-O e contempla-O, aspirando sempre
a corresponder à Sua Misericórdia, querendo sempre ser digno
de tão majestoso visitante.
Encontra o Pai em tua essência e pergunta-Lhe todos os dias:
O que queres viver em mim hoje?
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo
369
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26

fevereiro Enquanto as horas passam no tempo deste mundo, e os dias

do Armagedom* se aproximam, a humanidade ainda teme o
sacrifício e a entrega absoluta a Deus.
Pouco compreendidos são, pelo coração humano, o sacrifício
verdadeiro e suas repercussões quando ele é entregue aos altares celestiais.
Filhos, Nós os chamamos ao sacrifício e ao serviço porque
os homens, em sua maioria, estão muito afastados de Deus e
de Seus princípios celestiais. Já não se encontram no planeta muitas consciências dispostas a abandonar o conforto, a
comodidade e mesmo a batalha da vida comum, a luta pelo
estabelecimento dos propósitos pessoais, das próprias metas.
Muito poucos são os que deixam de lado as suas metas e os seus
“sonhos” – que pelo nome em si vocês já podem compreender
que fazem parte de uma ilusão – para ao menos tentar descobrir a meta divina para a humanidade e para si mesmos.
Enquanto a consciência se aferrar aos próprios quereres, e sua
aspiração ficar circunscrita apenas às coisas que se adaptam às
suas destrezas e habilidades, jamais descobrirá o verdadeiro
potencial humano.
O comum pensamento da humanidade é fazer crescer as próprias destrezas e, se uma pessoa tem certa habilidade, fica presa
a essa expressão, sem saber que esta não é a primeira vez que sua
experiência de vida se baseia apenas no desenvolvimento dessa
habilidade. E é assim que, vida após vida, as pessoas jamais
saem do desenvolvimento material e não conhecem nem penetram as leis do espírito*, a evolução do ser superior.
O Criador, hoje, os chama ao inusitado; convida-os a fazer aquilo que jamais pensaram fazer. Ele chama os destros a fazer
coisas simples e chama os que se consideram simples a desen370
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volver as suas destrezas, não pelas destrezas em si, mas para que
aprendam a romper as barreiras e os limites da própria consciência e se acostumem a viver o inusitado, abrindo-se todos
os dias ao novo e não temendo cumprir a Vontade de Deus.
O Criador os chama a superar a si mesmos, a arder no fogo de
Sua vigilância, a se transcenderem no amor ao sublime sacrifício, aquele que se torna sagrado por trazer em si um Propósito
Superior.
O Senhor conduz as Suas criaturas a essa vivência, porque
espera que não se passe mais um ciclo do planeta e Seus filhos
estejam envoltos nas ilusões da matéria e no pobre desenvolvimento humano.
O Criador os chama a superar os limites da matéria, para que
dessa autotranscedência emerja das células a vivência de Leis
Superiores*. É o amor ao sacrifício que os conduz a conhecer
novas Leis e também as verdadeiras potencialidades do coração
humano. Mas, para descobrir e viver o que lhes digo e fazer
emergir das próprias células um Dom Divino, assim como o
fez Jesus em Sua Paixão, é necessário amar o sacrifício e não
somente vivê-lo.
Reflitam no que lhes digo e deem os seus passos.
Eu os abençoo.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

27

fevereiro Filho,

Plenifica a tua alma no sacrifício diário e permanente. Vê a
Mão de Deus que te chama a servir em cada instante de tua
371
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vida. Escuta a Voz do Criador que te fala da verdadeira necessidade que tens diante de teus olhos.
Deus chama muitos a servir longe, e a ti o Senhor chamará a
servir todo o tempo. Descobre Deus escondido em todas as coisas. Inclusive quando estás sozinho, Ele está dentro das tuas
mãos, chamando-te a trabalhar por meio da oração, a fazer de
teu instrumento de serviço as contas de um rosário para, assim,
cruzares as fronteiras com teu pequeno coração que, unido ao
Coração de Deus, torna-se infinito.
Percebe, filho, que apesar do cansaço e do desgaste espiritual e físico tua alma se plenifica quando vive um sacrifício
verdadeiro?
Dispõe-te a viver não apenas as provas que inevitavelmente
tens de viver, porque o destino assim organizou para ti; sê
consciente de tuas ações e supera-te todos os dias com um propósito claro.
Que as missões vividas por teus irmãos e suas repercussões na
vida do espírito te façam refletir sobre a repercussão espiritual
que poderia ter a tua entrega, se fosse permanente. Foste chamado por Deus a fazer de tua vida uma missão. Cada ser que
responde, conscientemente, a um chamado de Deus poderia ser
considerado um missionário.
Já pensaste em quantos desequilíbrios poderiam receber o
devido auxílio se tuas obras mais simples fossem oferecidas a
Deus consciente e sinceramente?
Medita no que te digo e não penses que isso é uma fantasia ou
uma ilusão, porque não valeriam os anos em que viemos ao
mundo todos os dias se não soubéssemos do grande tesouro
que representa a tua entrega para esta humanidade e este planeta, tão enfermos pelo pecado e pela indiferença.
372
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Ama o que fazes quando o fazes para Deus e deixa que o teu
amor faça crescer a tua entrega e a torne incondicional. Deixa
que o amor a Deus seja maior que o amor a ti mesmo e vive
assim o que oras, quando dizes ao Pai que não tens dia nem
hora para servi-Lo.
Nunca deixes de ser alegre, com a alegria da alma, porque a
alegria, quando é pura e verdadeira, faz que sintas mais leve
a tua cruz, sem que ela te seja retirada.
De qualquer forma, a cruz será colocada sobre ti, porque essa
é a lei destes tempos finais. Poderás abraçá-la com amor e fazer leve o jugo que te corresponde ou levá-la com temor e
fazer eterna e dolorosa a transição do planeta.
Contempla a vitória de Deus em ti e em teus irmãos, independentemente de tuas misérias. Agradece todos os dias as oportunidades de servir que o Senhor te concede e imita o Seu Filho,
para que, em tua imitação, um dia, Ele habite em ti e seja uno
contigo, sem que te dês conta.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

28

fevereiro

Vivam no Reino da Paz de Deus permanentemente e
aprendam a estar unidos ao Pai como a única saída para a
tribulação iminente da Terra.
Filhos,
As guerras ainda continuarão no planeta, dentro e fora dos
seres, nas nações, nas cidades, nas famílias, no mundo interior
das consciências. Essas guerras são fruto da submissão que o
adversário causa em grande parte da consciência planetária*.
373
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O adversário acredita que seu reinado irá se expandir ainda
mais pela Terra e que ele triunfará com suas trevas no fim de
tudo, já que tão distraídas estão as criaturas de Deus. Mas, em
verdade lhes digo que os impulsos para o despertar – por mais
que toquem uns poucos, quando permeiam verdadeiramente
as almas e as retiram do sonho em que vivem, levando-as a se
colocarem corretamente diante dos Planos de Deus – têm uma
repercussão espiritual planetária que equilibra males milenares.
Repetimos essas coisas para que estejam bem impressas em suas
consciências, porque, apesar do caos, o triunfo do Bem é uma lei
e, por mais que aparentemente os corações estejam afundando
em abismos sem fim, sempre valerá a pena fazer esforços e sacrifícios pela salvação das almas e dos espíritos.
Nestes primeiros tempos do Armagedom*, a consciência planetária* está sendo observada por Deus, e os méritos da Luz estão
sendo colocados na balança com as ações do caos, para que, pelo
resultado dessa medida, o Criador possa tomar a justa decisão
sobre o destino de cada nação e de cada uma de Suas criaturas.
Por isso, vocês poderão sentir, muitas vezes, que nada acontece no plano da matéria e que seus esforços e suas orações não
resultam positivamente na evolução da Terra; porém, sigam
adiante sem buscar resultado algum.
Não cansem de se entregar sempre um pouco mais e de dar
tudo de si pelos que não dão nada. As ações de hoje ditarão a
direção do dia de amanhã. Os méritos gerados pelos seres despertos na América podem resultar na salvação das almas do
Oriente, porque Deus não tem fronteiras nem preferências; se
a humanidade gera méritos para a salvação, Ele conduz Suas
Graças para onde forem mais necessárias.
Confiem no que lhes digo e não deixem nunca de abandonar
um pouco mais a si mesmos, todos os dias, porque este é o
momento crucial de oferecer tudo por amor ao Plano de Deus.
374
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Quando o Criador der o ultimato para as criaturas da Terra,
não haverá mais como gerar novos méritos, pois o destino já
estará traçado e não restará outro caminho senão viver os desígnios da Justiça Divina.
Todos os méritos gerados pelo despertar dos seres no final dos
tempos, no tempo da Justiça, servirão apenas para direcionar
o destino das almas depois deste mundo, mas não para mudar o destino do planeta, porque este já estará traçado.
Reflitam no que lhes digo e não se distraiam, porque todos
os dias o inimigo alimenta a balança com o peso do caos, e o
Criador espera o correto equilíbrio a ser gerado pelas ações e
transformações humanas.
Aquele que os adverte e os abençoa sempre,
São José Castíssimo

29

fevereiro Nas entranhas mais profundas de Deus, onde habitava a pure-

za de Sua Divina Consciência, repousava um princípio de vida,
uma molécula viva da Consciência Divina, proveniente de
Adonai*. Como o Amor de Deus não poderia permanecer
n’Ele mesmo, o Criador deu vida a esse princípio puríssimo:
criou, assim, uma Consciência Divina e Universal, que abarca
mais do que um pequeno corpo ou uma consciência material.
Maria é o Ventre Divino, é a Vida, é o que faz nascerem as
criaturas de todos os Reinos e as ampara durante toda a sua
evolução.
Maria não veio dos homens e ascendeu aos Céus; Maria desceu dos Céus e, por Seu Amor Infinito, fez-Se carne entre os
homens para acompanhar o Filho de Deus.
Maria não é parte da humanidade, a humanidade é que é parte
de Maria.
375
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Quando o Criador pensou no projeto humano, um projeto que
viveria em si um potente grau de Amor, Ele precisava de uma
Fonte Criadora Pura, uma Consciência que emanasse o Amor
que os seres humanos necessitavam para se desenvolver. E foi
assim que os Anjos e os Arcanjos do Pai Celestial recorreram
Àquele Princípio Puro de Deus – que era a própria energia da
maternidade, da pureza e do amor – para criar, a partir desta
Fonte perfeita, os códigos que os seres humanos trariam em si.
Assim como é no Céu é na Terra. Para fazer nascer o Amor na
consciência planetária*, tal como ele havia nascido no universo,
o Criador manifestou em mente, corpo, alma e espírito a Sua
Divina Pureza. Daí provém a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus.
Maria é a Graça de Deus; é a Bondade manifestada em uma
Consciência sublime.
Maria é o dom maternal que, mesmo depois de haver ascendido aos Céus, não deixa de Se projetar entre os homens, de
representar no universo, assim como na Terra, um exemplo
para as criaturas materiais.
O que tiveram diante de vocês por todos estes anos é a Perfei
ção de Deus manifestada no Amor e na Bondade materna
de Maria.
Queridos, digo-lhes isso para que aprendam a estar diante de
uma Consciência que, apesar de Sua Grandeza e Divindade,
apesar de não caber dentro de uma forma humana, segue Se
manifestando entre os homens, segue expressando Sua semelhança com as criaturas da Terra, segue mostrando a todos
o Caminho.
Seu Amor é inalterável, Sua Perfeição é incorruptível, Sua Paz
é eterna, porque Ela espera que, algum dia, vocês aceitem com
alegria reviver em Sua plena Paz.
376
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Permitam-se retornar aos braços d’Aquela que os criou, como
parte de Deus. Permitam-se ser guiados por Aquela que provém
do Santo Espírito do Criador e que manifesta os Seus Dons
em todas as criaturas.
Enquanto ainda há tempo, filhos, rendam-se nos braços de sua
Mãe Celeste e, assim como a Sagrada Família, deixem-se ser
amados e conduzidos por Maria. Seu Amor lhes revelará muitos
mistérios, e Sua Pureza lhes abrirá as portas do Céu.
Aquele que os ama e os entrega todos os dias, em oração, ao
Imaculado Coração de Maria,
São José Castíssimo

377
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por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 378

29/03/19 07:57

2016

Março
por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 379

29/03/19 07:57

Centro Mariano do Menino-Rei, Rio de Janeiro, Brasil

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 380

29/03/19 07:57

Março de 2016

1o

março

Quando o coração está diante do Ensinamento, em plena
paz e com disposição para aprender e se transformar, pode
compreender corretamente o que os Mensageiros Divinos*
estão tentando transmitir ao mundo.
Filhos,
Coloquem-se diante de Nossas palavras com humildade e sem
julgamentos. Não se considerem conhecedores da Verdade
quando, em realidade, está oculta nas entrelinhas do que
lhes dizemos.
É na aparente simplicidade de tudo o que dizemos que se
encontra a Sabedoria de Deus, mas essa Sabedoria se revela
somente aos puros e humildes de coração, e este é um estado
que se vive quando, diante do que lhes entregamos, vocês estão
com gratidão, com reverência e vazios de expectativas.
Sempre que esperarem saber, sentir ou viver algo diante das
Instruções de Deus por intermédio de Seus Mensageiros*, vocês
irão querer adaptar algo que é Divino a uma realidade medíocre e material. É como querer guardar o mar em um frasco de
vidro, que é a mente humana.
O mar do Conhecimento de Deus deve ser apenas contemplado com o coração. Não poderão levá-lo consigo porque ele é
infinito, mas, enquanto estiverem diante dele com simplicidade
e com amor, poderão aprender e compreender muitas verdades
que, na ignorância da vida cotidiana, jamais encontrariam.
Esta é a chave que lhes trago hoje, neste santo dia em que a
Mãe do Mundo comemora mais um ano de dádivas entregues
à humanidade por meio de Suas santas palavras: humildade,
gratidão e reverência permanentes, para se descobrir o Deus
escondido na simplicidade de Suas palavras.
381
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Aquele que os ama e os guia,
São José Castíssimo

2

março

Ora e serve pelo equilíbrio deste mundo e já não esperes que
os demais acompanhem os teus passos. Abandona as tuas
aspirações e teus planos de concretizações pessoais para a
vida neste mundo.
Filho,
Deus espera de ti mais do que um bom servidor. Falo ao teu
coração, que escutará estas palavras e saberá que são pronunciadas diretamente para ele.
Aquele que está pronto para dar mais um passo, ainda que lhe
pareça ser maior do que as suas possibilidades, saberá que Eu
o chamo, diretamente, a não esperar mais para lançar-se sem
medo à sua entrega.
É a ti, filho Meu, que estou chamando, porque as coisas deste
mundo já não são para ti e Me refiro não só ao modo humano
de vida comum, mas também à conduta natural da humanidade, porque muitos pensam que o único grande passo que se
dá é o abandono da própria vida material, dos compromissos
com o mundo comum, para consagrar-se à vida do espírito. Mas
hoje te digo, filho, que te chamo a algo ainda mais profundo
do que essa entrega primeira, que te impulsiona a outros níveis
de entrega ainda maiores.
Eu te chamo a viver na Terra como se não pertencesses a ela,
a transcender com ações cristalinas as obscuras formas de se
expressar da humanidade, conduta que se leva adiante pelas
influências das forças capitais que circundam a Terra.
382
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Hoje te chamo a estar mais fora de ti, a apenas pensar neste
mundo com o propósito de atrair a Misericórdia Divina, para
que as almas despertem e possam ser auxiliadas, para que a paz
possa reinar nos corações ou que ao menos eles a conheçam.
Filho, Eu te chamo a tomar para ti o Propósito Divino e, ainda
que custe muito às tuas células, à tua mente e às tuas emoções, deixa-te guiar pelos impulsos de tua própria alma e de
teu espírito e já não sejas guiado por tua imperfeita e ignorante
personalidade.
Percebe quanto sofre tua alma quando cedes aos quereres da
mente e quando tomas para ti aquelas aspirações mundanas
de teu interior em purificação; aspirações que cada vez mais
enraízam tua consciência neste mundo e te preenchem de ti
mesmo, esvaziando-te de Deus. Deixa de lado o que te eleva e
engrandece falsamente ante a insignificância de teu ser planetário. Deixa de lado o que arraiga dentro ti a vaidade, o orgulho e
a soberba, disfarçados com boas obras, às vezes até espirituais.
Filho, mesmo aquilo que te é positivo, se te engrandece, não
serve mais para ti, porque chegou a hora de dentro de ti habitar
apenas Deus. Deves sair dessa morada e já não ter propriedade
sobre ela, porque o Senhor tem para ti um destino grandioso,
porém invisível aos olhos do mundo, um destino de vitória
celestial e de humilhação terrena, um destino de perda de tudo
e conquista de Cristo.
Abraça esse novo caminho, porque logo retornará o teu Senhor,
que irá querer ver em ti o cumprimento dessas palavras.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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3

março Ainda quando o mundo submergir no caos, une-te ao Coração

de Deus e permanece nele.

Ainda quando as influências externas te levarem à desconcentração, à distração e às energias capitais* da Terra, une-te ao
Coração de Deus e permanece nele.
Ainda que pareça não teres força suficiente para responder ao
Plano, une-te ao Coração de Deus e permanece nele.
Quando as influências do inimigo permeiam intensamente a
mente humana, a mentira por ele impressa no mental coletivo
pode tornar-se verdade para muitos. Por isso, além do que possas chegar a pensar e sentir sobre ti mesmo, sobre os demais e,
inclusive, sobre os Planos de Deus, une-te ao Coração de Deus
e permanece nele.
Para chegar ao Coração de Deus, basta buscá-lo e aspirar sinceramente a estar nele, porque a união entre o Criador e Suas criaturas é algo natural e original dos seres humanos. Tudo aquilo
que te separa de Deus é fruto da tua própria ignorância, de tua
indiferença ou da astúcia do adversário que, por tua falta de
persistência e de valentia, convence a tua mente com muitas
mentiras e enganos.
Nunca te sintas distante de Deus, porque é apenas tu mesmo
que te separas do Criador todos os dias. Busca-O além das dificuldades, busca-O não só quando precisares de algum auxílio;
busca-O também para agradecer, apenas para fazer-te unido
a Ele, apenas para criar um caminho de união com Deus na
consciência humana, para que outros possam se valer de tua
experiência para encontrar, em seu interior, a ligação absoluta
com Deus.
Sente o Pai dentro de ti e como, misteriosamente, tu estás dentro d’Ele ao mesmo tempo. Se um dia não O sentires – porque
384
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Ele te entregou a graça da noite escura que precede o amanhecer do encontro com Ele – apenas permanece na quietude da
certeza de que, ainda que estejas tu cego e às escuras, Ele está
aí; és tu que não podes vê-Lo.
A fortaleza em Deus, filho, será tua única segurança, teu único
sustento. Por isso, consolida agora a fé na Presença do Criador
dentro de ti e na certeza de que Ele guiará os teus passos, sempre quando fores obediente e humilde diante d’Ele, e nunca te
desamparará, sempre estará contigo, porque tu estarás com Ele.
Deus sempre está presente e silencioso nos recintos mais internos de teu mundo interior, no profundo de tua essência. És tu
que deves recorrer a Ele e chegar até esse espaço dentro de ti,
puro de coração e humilde de espírito.
Apesar das influências externas, apesar da tua própria purificação, apesar da purificação de teus irmãos e do planeta, une-te
ao Coração de Deus e permanece nele.
Teu amigo de sempre,
São José Castíssimo

4

março

Irmã Lucía de Jesús: Estava terminando de orar o devocionário de São José* e, antes que Ele aparecesse, comecei a sentir
uma forte dor no coração, algo que me tirava a respiração
e, pouco a pouco, eu ia perdendo as forças, mas não sabia o
que estava acontecendo. Quando Ele foi aproximando-se,
essa dor se intensificou. Era algo que me perturbava não só
física, mas internamente também, pois trazia uma tristeza
que não cabia dentro de mim e eu já não podia orar nem
pensar em nada.
São José apenas me observava e disse que Ele estava dando-me a sentir um pouco da dor de Deus pela negação de uma
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alma, para que eu pudesse compreender melhor o que sente
o Criador ao observar o mundo e para que minhas orações
pudessem se aprofundar, assim como a compreensão de que
a negação das almas para com Deus é mais do que a ação de
uma personalidade, é algo profundamente espiritual e que faz
padecer o Coração de Deus. Ele dizia: “Isso é o que Deus sente
por uma alma. Imagina o que sentirá por todas as almas que
O negam no mundo inteiro.”
São José explicou que eu não vivia essa experiência apenas por
mim, mas por todos os seres orantes do mundo, que devem
aprofundar o seu contato com Deus. Por isso, Ele me pediu
que fizesse este relato ao transcrever a mensagem.
Como eu não conseguia escrever nem me mover, São José
esperou em silêncio cerca de vinte minutos. Depois me pediu
que, assim como eu me sentia, escrevesse a mensagem diária
porque seria breve. E disse:
Filho,
Sente em teu coração a dor de Deus, que não é deste mundo
e não se assemelha a nada do que podes sentir naturalmente
como ser humano.
Recebe com gratidão essa oferenda e aprende, assim, uma
pequena parcela do que sente o Criador com os desvios das
almas deste mundo.
Aprende, filho, com a dor de Deus em teu coração, a orar com
verdadeiro amor, a clamar com verdadeiro temor de Deus, a
invocar a Sua Misericórdia, não somente para aliviar as criaturas desta Terra, mas, sobretudo, para que um Senhor tão
bondoso e tão perfeito não tenha de padecer as dores que Lhe
causam os Seus filhos pela constante negação e indiferença.
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Se pela dor que uma única alma causa ao Coração do Pai já te
falta o ar e sentes que perderás a vida, compreenderás então,
filho, o quanto padece o Criador por todas as almas do mundo.
Apenas te peço que ofereças a ti mesmo para reparar a negação
do mundo. Que não sejas tu indiferente diante de Deus. Ama
como deves amar e entrega a vida sem condições. Ainda que
te pareça pouco ou insignificante a tua entrega, poderás ajudar
no equilíbrio que gera a salvação de muitas almas.
O que te faço sentir, que fique impresso nestas palavras e, mais
do que conceitos e ideias, a humanidade possa receber uma
experiência.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

5

março

Sentir a dor de Deus no próprio coração é mais do que
padecer por alguns instantes um incômodo interior ou
físico. Sentir a dor de Deus no próprio coração é assumir a
filiação com o Altíssimo e confirmar-se como consciência
disposta a viver o Seu Plano neste mundo, ainda que isso
signifique o padecimento da carne e de tudo o que constitui
a matéria humana planetária.
Filhos,
A humanidade está tão distante da aspiração de sentir a dor de
Deus em seu coração que, aqueles que se dispuserem a equilibrar os males gerados no mundo ao longo da existência humana
muitas vezes padecerão, não por castigo, mas porque a distância
entre a matéria criada no mundo e a verdadeira essência do que
devem ser as criaturas da Terra faz com que essa matéria seja
densa e grosseira e, ao ser transmutada – para gerar o correto
equilíbrio –, cause dor e desestabilização interior.
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O Criador, com Sua Pureza e Seu Amor Infinito, muitas vezes
Se dispõe, com Seu Filho, a transmutar Ele mesmo as situações
planetárias, na Divina Esperança de que algum coração humano chegue a ser um triunfo no Reino dos Céus.
Por Ele haver criado a humanidade e por ter colocado nessas pequenas criaturas uma união especial com o Seu Divino
Coração, cada vez que os seres humanos se distanciam do propósito do Pai, o Seu Coração sofre e recebe um espinho de
negação e de indiferença para com a perfeição que Ele pensou
para este mundo.
Uma forma de não permitir que Deus padeça é viver todos
os dias, como puderem, os princípios que Ele pensou para a
humanidade. Tudo o que os leva à vivência do Amor Absoluto
e da Unidade com Deus e com o próximo alivia o Coração
do Criador.
Por isso, queridos, não pensem que lhes foge do próprio controle a capacidade de aliviar o Coração de Deus, porque ademais de todas as ofertas que fizerem para padecer com Ele, em
nome da humanidade, vocês também podem atuar ativamente pela fraternidade, pela caridade, pelo amor, pela oração e,
sobretudo, pelo esquecimento de si.
Este é o manual para os que querem aliviar o Coração de Deus.
Aquele que os ama e os conduz todos os dias à vivência dos
princípios celestiais,
São José Castíssimo

6

março Quando a noite se precipitar sobre a Terra, e a luz for uma

memória nos corações que a conheceram, será apenas a Fé que
guiará o caminho dos perseverantes, que servirão de exemplo
para os que estarão mais perdidos.
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A Misericórdia Divina não deve ser apenas uma realidade
durante os momentos de oração. A princípio, vocês devem clamar pela Misericórdia, mas depois, filhos, devem ser a própria
manifestação da Misericórdia no mundo.
Vocês são filhos da Divina Misericórdia, porque apenas o fato
de terem despertado para uma realidade superior, estando em
um mundo completamente adormecido para a Verdade, já lhes
demonstra a atuação da Misericórdia em suas vidas.
Nenhuma criatura desperta para a vida do espírito apenas
por mérito próprio. Sim, é necessário que aceitem seguir este
caminho, mas ele só lhes é apresentado por obra e Graça da
Divina Misericórdia.
A Misericórdia caminha de mãos dadas com a humildade
porque, para ser misericordioso é necessário transcender toda
expectativa sobre alguém, sobre si mesmo e sobre o Plano de
Deus, já que um coração misericordioso acolhe o próximo tal
como ele é e entrega aos que menos merecem todas as Graças
do Reino de Deus.
Aqueles que são misericordiosos perdoam, independentemente
do mal que lhes tenham feito, e se valem da humildade para
que, antes de julgar e condenar as ações alheias, reconheçam
as próprias misérias e quantas vezes também se equivocaram
em seu caminho evolutivo.
Aquele que é misericordioso sabe que só recebe a Divina Misericórdia quando a doa ao mundo e, assim, descobre a Graça
de buscar algo que não é para si, descobre a dádiva de viver na
Misericórdia apenas para ser misericordioso e se ofertar a Deus
como um canal Seu no mundo.
A Misericórdia deve ser um estado interior dos autoconvocados*, para que a mantenham dentro de si, independentemente
das trevas que os rodearem.
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O coração misericordioso não necessita de nada em troca de
sua doação e não precisa de condições favoráveis para prestar
um serviço ou estar em união com Deus, porque, de tanto
clamar, a Misericórdia se tornou o estado natural de seu ser.
Assim como uns viverão a Misericórdia, outros viverão a Fé,
outros, a Fraternidade, outros a Unidade, como estados permanentes do coração. Assim, mesmo nos tempos em que estiverem aparentemente sozinhos, vivendo a sua provação neste
mundo, jamais deixarão de ter o auxílio dos Dons de Deus, e a
humanidade não sentirá carência da Presença Divina, porque
o Criador estará vivo dentro daqueles que, pela oração e pelo
serviço, descobriram a união perfeita com Ele.
Vivam os Dons Divinos. Clamem, mas também sejam cada
um dos atributos de Deus.
Aquele que os ama e os guia,
São José Castíssimo

7

março

Enquanto muitos vivem as guerras físicas e os conflitos que
destroem a vida por não encontrarem a paz, outros vivem as
guerras espirituais e internas e os conflitos entre as próprias
convicções materiais e os Planos de Deus para os seus seres
superiores. Esses conflitos muitas vezes destroem a alma e
não permitem que ela evolua por não encontrar a paz.
Filhos,
A purificação tanto na matéria quanto no espírito é inevitável,
mas a forma como ela transcorrerá depende de como cada um
se colocar diante dela.
Em meio a uma guerra, alguns escolhem aderir aos conflitos
e gerar mais guerras, outros são indiferentes e esperam que a
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violência toque à porta de suas casas; já outros buscam a paz,
ainda que seja por um caminho de transcendência, e conseguem encontrar a compreensão, o perdão e a fé, porque estão
em Deus.
Diante de uma guerra interior entre o que Deus espera de vocês
e o que construíram em si mesmos com base no que acreditavam que deveriam ser, vocês podem encontrar os mesmos três
caminhos da guerra física: podem conflitar com Deus e viver
um desgaste interno permanente, não aceitando a Vontade
do Pai e não se rendendo a Ele; podem ser indiferentes a essa
Vontade e, embora não conflitem com Ela, tampouco se rendem e creem que não estão sofrendo, mas fazem desaparecer a
alma, pouco a pouco; ou podem buscar a paz, a compreensão,
o perdão de si mesmos e, aceitando que os caminhos traçados
foram baseados no próprio orgulho e na ignorância, renunciar
a todos eles e se abrir a começar de novo, do ponto que lhes
serve para encontrar a Vontade de Deus, e não a própria.
É assim, filhos, que vocês devem ser mais conscientes dos
momentos que vivem e pensar sempre que essa é uma situação
planetária, e não pessoal. A própria transcendência e a renúncia de si devem ser em prol da evolução deste mundo.
Não estejam sempre fugindo da derrota apenas pelo medo da
humilhação e pela incapacidade de se deixarem vencer, porque,
sim, toda batalha é dolorosa, mas quanto mais rápido vocês
se deixarem ser vencidos, maior será a paz que poderão viver.
A humilhação é uma Graça concedida aos valentes, que devem
demonstrar a sua coragem como um exemplo semelhante ao
do Filho de Deus.
Se consideram que o caminho de transformação em Cristo
é para vocês, então, como primeiro passo, rendam-se a Deus,
unam-se a Ele e deixem-se humilhar para perder de uma vez o
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velho homem, baseado no orgulho e no poder humano, para
que viva em vocês o novo homem*, que tem como princípio o
esvaziamento de si.
Aquele que os ama e os guia pelo caminho da humildade,
São José Castíssimo

8

março Quando a Vontade de Deus se expressa no cosmos, o Verbo

Divino se transforma em princípios criadores, chamados Raios
da Criação. Esses Raios se projetam como luz sobre as consciências manifestadas nas diferentes dimensões e, à medida que
descem até as dimensões mais materiais, eles se subdividem em
diferentes expressões, cada uma conforme as criaturas podem
receber e viver.
Quando os Mensageiros Divinos* chegam ao mundo, Eles
unem as dimensões – do Coração de Deus até os níveis mais
densos da manifestação da vida – e plasmam, em todos os
espaços da consciência humana e de tudo o que foi criado, a
Vontade Divina.
Quando os instruímos em cada detalhe do que devem fazer e
como devem realizar esta Obra, estamos trazendo a Perfeição
de Deus e manifestando os Raios que expressam a Sua Vontade
para todos os aspectos desta Sua Obra na matéria, para que,
por intermédio dos símbolos e das palavras mais simples, tudo
possa expressar e irradiar uma parte da Consciência Divina.
Vocês podem não compreender por que ditamos os pequenos
detalhes de tudo. É por isso que hoje lhes digo que é desta forma que esta Obra se mantém sagrada, porque a Consciência
de Deus está escondida em tudo o que vocês expressam, e cada
um desses detalhes, ainda que seja a conformação de um altar
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ou de uma página da internet, ajuda na salvação de uma alma,
que será tocada pela vibração que os Raios de Deus emanam,
impressos nesses detalhes.
Por isso, filhos, sintam-se manifestadores da Vontade Divina
em tudo o que fazem; tragam o sentido do sagrado para as suas
atividades materiais, porque desta forma sempre permitirão
que o Criador manifeste a Sua Vontade neste planeta.
Ofereçam a Deus tudo o que fazem e perguntem-se sempre
o que Ele espera expressar por intermédio de vocês, porque,
mesmo que isso lhes pareça muito distante do que realizam, do
centro de tudo o que foi criado o Senhor os observa e aguarda
que possam ser consciências criadoras, tal como foram pensadas originalmente.
Que assim como os anjos e arcanjos manifestam universos e
plasmam a Vontade de Deus criando as novas essências que
nascem no cosmos, também vocês possam expressar essa
Vontade em tudo o que criam, na matéria e no espírito.
Deixo-lhes Minha bênção para a manifestação desta Sagrada
Obra.
Aquele que expressava a Vontade de Deus, mesmo que em
uma carpintaria,
São José Castíssimo

9

março Queridos companheiros de Meu Casto Coração,

O mundo ainda agoniza, e as primeiras contrações do parto
planetário fazem convulsionar as almas e os espíritos mais
frágeis, cujas dívidas para com Deus são maiores e, às vezes,
impagáveis.
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Muitos estão padecendo espiritual e fisicamente as sequelas
das ações seculares que deixaram, nos éteres da vida planetária,
muitos desequilíbrios e muitas feridas. As guerras e os conflitos
de hoje, sobretudo no Oriente Médio e na África, são frutos de
um ódio e de uma ânsia pelo terror já arraigados na consciência
de certas nações.
A falsa crença de que, pela submissão e pelo sofrimento, alguns
podem impor suas próprias ideias como verdades ficou gravada
na consciência profunda de certos espaços do planeta, e isso dá
livre acesso e livre atuação às forças do caos para que estabeleçam o seu reinado.
A única forma de equilibrar tudo isso é a vivência absoluta do
amor e o triunfo deste mesmo amor sobre as atrocidades, as
torturas e os padecimentos.
Assim como Cristo demonstrou a Sua união com Deus por
meio do perdão que entregou aos homens que O colocaram
na Cruz depois de havê-Lo martirizado como puderam, assim
como demonstrou que Ele estava unido à Verdade porque era
capaz de viver o amor sem necessidade de glória ou de reconhecimentos, assim, filhos, vocês devem viver neste mundo.
A Verdade se demonstra na vivência do amor.
Está na Verdade, não aquele que impõe a própria vontade e pela
manipulação concretiza o que quer; está na Verdade aquele
que se mantém em Deus e vive todas as provas dispostas pela
vida como oportunidade de viver o amor e o perdão, humilde
e dignamente, como Cristo.
Aquele que compreende a entrega de Jesus e Sua transformação
em Cristo não é o que proclama o Seu Nome e repete as Suas
Palavras, mas sim quem segue os Seus passos e comunga com
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Ele não só para encontrar a paz, mas para fundir-se com Cristo
e estar n’Ele, eternamente.
Para equilibrar os males do mundo, vocês haverão de ser como
Cristo. Haverão de ser Novos Cristos, renovados pela união
absoluta com o Filho de Deus. Nesta aspiração não está a ambição nem o orgulho, está a Verdade.
Orgulho, filhos, não é querer unir-se a Cristo; é ignorar a Sua
Verdade, é negar o Seu exemplo e duvidar da Perfeição de Deus,
menosprezando o próprio potencial como criaturas provenientes da Consciência Divina.
Saibam que a união com Cristo não é fruto dos méritos pessoais ou do próprio potencial, mas, sim, é fruto da Perfeição
de Deus, porque Ele os criou com esta possibilidade de viver o
amor desde o princípio.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

10

março Confia nos desígnios de Deus, porque Sua Misericórdia ten-

ta alcançar ao máximo as consciências, mas quando os seres
decidem aprender sob as Leis da Justiça*, ao Criador não resta
outra alternativa senão ser justo.
A Justiça de Deus não é um castigo, é uma oportunidade de
reencontrar a Sua Vontade, com base em aprendizados que
colocam as consciências diante de uma transformação imediata. E, assim, os seres se veem diante de tudo o que, por Lei,
necessitam viver para aprender e despertar.
A Misericórdia aplaca as Leis da Justiça e tenta trazer para o
planeta um aprendizado com base no amor, um despertar
395
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proveniente do perdão, do conhecimento de Deus e da adesão
à Sua Vontade pelo nascimento da fé.
Mas quando a Misericórdia não encontra lugar para atuar nos
corações e quando a purificação cega os olhos de muitos e não
lhes permite ver com clareza, apenas a Justiça pode fazê-los
reencontrar Deus, sempre quando, diante das consequências
do descenso da Justiça, as consciências souberem compreender
corretamente o que vivem.
Confia na Sabedoria de Deus, porque ela não funciona com a
mesma lógica do pensamento humano.
Sei que a Justiça faz sofrer os corações, e não digo que não
sofras, porque também o coração que sofre deve viver a sua
parte neste aprendizado, que é de todos. Apenas te digo, filho,
que além do sofrimento e do temor que causa nos corações
essa Justiça, tem fé em que ela está amparada pela Sabedoria
Divina e que, em outra volta da espiral da evolução humana,
o que hoje te aflige será motivo de alegria e de crescimento
para todos.
Traz a paz ao teu coração diante da atuação da Justiça, porque, em um futuro próximo, quando ela se precipitar sobre
toda a consciência planetária*, muitos não a compreenderão e
a confundirão com castigo, perdendo, assim, a fé e a confiança
em Deus.
Sê tu um exemplo de fé e de confiança permanente em Deus,
independentemente de Seus desígnios estarem a favor ou contra
o que sente o teu humano coração.
Aquele que te ama sempre e te anima a seguir adiante,
São José Castíssimo
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11

março Ama a Vontade de Deus mais do que a ti mesmo. Ama o Seu

Plano e o que ele significa para a evolução de todo o universo,
muito além do desenvolvimento de tua pequena alma e de
tua pequena vida. Ama o Plano de Deus com a correta compreensão de que ele visa à evolução de todo o cosmos e, embora
estejas inserido nele, tu não és o que há de mais importante
neste Plano.
Compreende que o Plano de Deus, por ele mesmo, deve
cumprir-se. E se o irmão que tens ao lado tem uma maior possibilidade de viver a Vontade do Pai, então ajuda-o e cria as
condições para que ele alcance a meta, não por ele ou por ti,
mas pelo Plano de Deus.
A competitividade da consciência humana retirou de muitos
corações a possibilidade de amar o Plano de Deus, porque
eles amam muito mais a si mesmos e ao seu papel dentro desse Plano. Amam a própria possibilidade de viver a Vontade
de Deus e zelam por serem eles mesmos os Cristos do Novo
Tempo*, inclusive alegrando-se pelas derrotas do próximo,
porque, ao saberem que serão poucos esses Cristos, querem ser
parte desses poucos. O que esses corações não percebem, filho,
é que o Cristo interno nasce do esquecimento de si e do amor
absoluto ao próximo.
O amor ao próximo nasce, em verdade, do amor ao Plano de
Deus. Aquele que ama verdadeiramente o Plano zela por ele e
sabe que todos os seres humanos são necessários no desenvolvimento dele. Por isso se alegra no despertar de seus irmãos e zela
para que eles se desenvolvam cada dia mais, não importando
que superem o seu grau evolutivo, porque o importante é que
se cumpra o Plano e não em quem ele se cumprirá.
Se queres amar o próximo, ama a Deus e a Seu Plano. Encon
trarás na descoberta desse amor o cuidado com todos os Reinos
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da Natureza, descobrirás que tudo o que foi criado tem uma
finalidade espiritual de existir, e cada ser vivente, criado por
Deus, tem um papel único em Seu Plano. Compreenderás a
verdadeira razão da existência de todas as coisas e, embora não
saibas explicar com a mente, poderás sentir com o coração.
Filho, ama o Plano de Deus mais do que a ti mesmo. Ama o
Criador e deixa-te inundar por esse amor que transcende um
objeto ou uma criatura e se irradia a tudo o que foi criado.
Comunga da perfeição de todas as coisas, pois zelando pela
evolução do próximo e pelo nascimento do Cristo em teus
irmãos é que um dia descobrirás o Cristo Vivo em teu interior.
Aquele que te ensina a viver a Lei do Amor,
São José Castíssimo

12

março Filho,

Consagra teu coração à Mãe do Mundo e deixa-te chamar
Filho de Maria. Anuncia a tua fé sem medo e proclama a verdade que dia a dia se revela ao teu pequeno coração. Veste
sobre o teu corpo o manto d’Aquela que te protege desde o
princípio e que se digna a acompanhar os teus passos até o final. Dissolve o temor de dizer sim, ainda que não saibas exatamente a que estás entregando a tua vida e o teu coração, já
que a Consciência de Maria é, para ti, ao mesmo tempo, tão
conhecida e tão misteriosa.
Sente ao teu lado a Mãe Celestial e A acolhe em teu coração
como tua Santa Mãe, mas não permaneças apenas neste sentimento que cabe em teu coração humano. Aproxima-te da
Consciência de Maria e deixa que ela se revele diante de ti
como a Mãe de todas as coisas, como parte viva de Deus, como
398
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o Amor que faz nascer o amor, como Mãe não só d’Aquele que
abriu as portas a uma Nova Humanidade*, mas também a Mãe
de todos os que devem renascer pelo Seu Amor, para alcançar
em vida o arquétipo de Seu primeiro Filho.
Reconhece-te como filho do ventre espiritual de Maria, do
qual as criaturas não somente nascem pela primeira vez, mas
também renascem todos os dias. O ventre espiritual de Maria
é o que dá vida aos que estavam mortos em espírito, é o que
ressuscita, pelo perdão, todos os que estão nos abismos deste
mundo e do próprio interior.
Deixa-te chamar Filho de Maria e proclama tu mesmo esta
filiação divina. Ainda que muitos não compreendam a tua
fé e outros te persigam por não a aceitarem, faz desse manto
que levas sobre o corpo o testemunho de tua perseverança e a
confirmação da verdadeira essência do que sente o teu coração.
Que ninguém jamais veja em teu rosto a vergonha por ser fiel à
Serva de Deus. Confia que, se uma cruz te for dada nestes tempos, e a humilhação e o martírio baterem à tua porta, Aquela
que um dia acompanhou a Cruz de Cristo acompanhará também a tua e te fará descobrir o amor verdadeiro e a unidade
com Deus, muito além de ti mesmo.
Descobrirás, filho, que esse manto que levas sobre o corpo
talvez não proteja tua vida, mas sim tua essência, teu espírito e
teu caminho. Se te abrires de coração para ser um verdadeiro
Filho de Maria e se reconheceres o que significa ser chamado como tal, muitos mistérios que não são deste mundo te
serão revelados.
Aquele que foi conhecido como Filho de Maria foi educado
por Ela para buscar a Deus, unir-Se a Ele e viver a Sua Vontade,
ainda que essa Vontade implicasse entregar a própria vida por
amor aos que O odiavam.
399
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Filho, se queres ser um verdadeiro Filho de Maria, então segue
o caminho d’Aquele que foi conhecido como tal em Nazaré,
em Jerusalém, no mundo inteiro e no universo.
Sê um Filho de Maria e deixa que Ela te guie. Perde o temor
de seguir os Seus passos e, abraçando a cruz que o Criador te
entrega, jamais afastes teus olhos dos olhos d’Aquela que te acompanha no calvário deste mundo.
Quando estiveres em dificuldades, olha para o lado e encontrarás o olhar de Maria. Quando caíres ao chão, com tua cruz
sobre ti, levanta o rosto e eleva tuas mãos, pois tua Santa Mãe
te levantará, porque Ela não te chama de filho apenas para que
A sirvas: Ela te chama de filho para guiar-te, tal como Deus A
ensinou a guiar os que provêm de Seu ventre.
Renova-te, filho, neste dia, e aprofunda o que significa reconsagrar-te como Filho de Maria.
Aquele que te guia ao Imaculado Coração,
São José Castíssimo

13

março Repousa a consciência no sacrifício. Não haverá maior des-

canso para o espírito do que o que ele encontra na certeza do
serviço permanente a Deus.

Repousa a consciência no sacrifício e encontrarás a verdadeira
paz, que nasce da Graça de servir ao Pai e saber-se no caminho
correto de Sua Vontade.
Enquanto o mundo se cansa lutando por metas vazias de sentido, enquanto as almas não encontram a paz nem o repouso, porque os confundem com a inércia e o prazer mundano,
repousa a consciência no sacrifício e, ainda que teus corpos
estejam cansados, o teu espírito e a tua alma conhecerão o
verdadeiro regozijo, que é servir a Deus.
400
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Sacrifício não é martírio. Sacrifício é o permanente esforço
para manifestar o sagrado neste mundo de superficialidades.
Sacrifício é o conhecimento de outras Leis que transcendem a
matéria e preenchem o espírito.
Sacro Ofício é aquele que se oferece a Deus com o coração.
Aquele que te chama à Graça do sacrifício feito por amor,
São José Castíssimo

14

março Filhos,

Alguns dias antes de um acontecimento importantíssimo,
venho preparar os seus pequenos corações. Refiro-Me à Sagrada
Semana com Cristo Jesus1.
Venho pedir-lhes que verdadeiramente disponham os seus
corações para este momento, não apenas como um evento,
mas como um encontro com o Rei do Universo, que Se digna
a aproximar-Se de todos, em Espírito e Divindade, por sete
dias seguidos.
A Sagrada Semana representa para a humanidade o cumprimento das promessas feitas por Cristo há mais de dois mil anos.
Aqueles que um dia escutaram Suas palavras e morreram na
esperança de reencontrá-Lo no final dos tempos retornam ao
mundo com Cristo para terminar de cumprir com Ele a Sua
santa Obra nesta Terra.
Vocês, filhos, que escutam estas palavras, em algum momento
de suas experiências neste mundo aceitaram seguir os passos
do Mestre e ser partícipes de Seu projeto redentor. Aceitaram
seguir os Seus passos e imitá-Lo em sacrifício, em humildade
1.  Celebração realizada nos Centros Marianos por ocasião da semana em que se revive a
Paixão de Cristo; tradicionalmente conhecida como Semana Santa.
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e em redenção, para alcançar o arquétipo perfeito que Sua
Divindade transmitiu ao mundo pelo exemplo vivo e material
de Sua Cristificação*.
Embora, hoje, seus olhos ainda não O possam ver – porque
estão muito envolvidos com a matéria e devem estar preparados para isso – os seus corações, sim, podem reconhecê-Lo e
podem viver plenamente a transformação que Ele lhes propõe,
se tão somente se abrirem para se aprofundar no que vivem e
não deixarem que os dias passem na superficialidade própria
da vida comum deste mundo tridimensional.
É o amor em seus corações que lhes permitirá transcender as
formas comuns da mente humana de estar diante das situações
da vida, para descobrir o Sagrado e o Divino que há nestas
instâncias de encontro com Cristo, assim como é com todos
os Mensageiros Divinos*, que, em verdade, são portadores da
Presença de Deus para este mundo.
Quisera, filhos, trazer-lhes essa reflexão para que seus corações
se aprofundem verdadeiramente na Graça que estão recebendo
e que vivam esta Sagrada Semana com a santidade que ela lhes
propõe, para que possam viver algo único, uma união absoluta com Aquele que tem a potestade de transformar suas vidas
para sempre.
Eu os amo e os ensino a estar diante d’Aquele que é digno de
toda a honra e de toda a glória, porque Se entrega todos os dias
em sacrifício a esta humanidade pela sua salvação.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

402
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15

março Para aprender a amar, vocês devem primeiro colocar os olhos

e a consciência na Verdade, porque o que amarão é a Verdade
que provém de Deus e que se expressa em tudo.
Se não aprenderem primeiro a reconhecer a Verdade que habita em tudo o que foi criado, vocês correrão o risco de viver
um amor humano, baseado em julgamentos e convicções que
não são reais, mas apenas fruto da limitada compreensão da
mente humana.
Por exemplo: se Cristo não reconhecesse a Verdade, jamais
poderia viver o amor em Sua Paixão, porque foi abandonado
por Seus companheiros, humilhado por todos que O escutaram pregar e que, inclusive, receberam as Graças vertidas por
Deus por intermédio de Suas palavras. Ele foi torturado pelos
que representavam a Lei de Deus para o Seu povo e carregou,
em cada uma de Suas chagas, o ódio, a inveja e a maldição de
todos eles.
Como amar com um coração humano essa experiência?
Cristo amava porque conhecia a Verdade. Ele sabia do amor
de Seus companheiros, mas sabia também das suas debilidades. Ele sabia que, depois de eles O terem deixado sozinho e
verem que ainda assim os amava, nasceria no coração de cada
um deles uma fé inquebrantável e, embora O abandonassem
naquela hora, depois disso, perpetuariam Suas palavras e Sua
Presença na Terra pelo exemplo e pelo testemunho vivo de
cada um deles.
Cristo conhecia a miséria no coração dos fariseus; sabia que o
demônio utilizava as suas debilidades para fortalecer-se, e esse
olhar da Verdade lhe trazia compaixão. Ele sentia pesar de
que esses Seus irmãos tivessem que aprender com os próprios
erros, mas sabia que, de alguma forma, eles eram veículos para
403
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o cumprimento dos Planos de Deus, para que se plasmasse na
vida o que estava nas Escrituras.
Cristo sabia que aqueles que Lhe cuspiam no rosto, depois de
ter escutado Suas palavras e recebido as bênçãos de Deus, precisavam de algo mais, de um grau de amor ainda maior, porque
imensa era a escuridão que os cegava. Por isso, Ele os amava.
Hoje, filhos, vocês devem aprender a contemplar a Verdade,
Verdade essa que não se encontra com o uso da razão, porque
racionalmente não é possível amar quem lhe tira a vida e desfruta de cada gota de sangue derramada de seu corpo.
Essa Verdade é incompreensível para suas mentes e, se tentarem ser eruditos e lógicos diante dela, jamais a encontrarão.
Os chamados sábios da época de Cristo desacreditaram da
Sabedoria e do Poder de Jesus, pois pensavam: “Se cura os
enfermos e multiplica os pães, por que não salva a Si mesmo e
demonstra a toda essa multidão que O persegue o Seu verdadeiro Poder e Divindade? É, em verdade, um fraco, um burro
ou um mago, mas, não, o Filho de Deus!”
Jesus escutava esses pensamentos, amava ainda mais e se fortalecia ainda mais, porque tanta era a ignorância de Seu povo
que cada vez maior deveria ser o Seu sacrifício e o Seu exemplo
de amor.
Hoje, filhos, como seu pai, Eu os chamo a amar a Verdade, a
compreender as limitações, a ignorância e o desamor do próximo e amá-lo ainda mais plenamente.
Mesmo que lhes pareça irracional, imaturo, ingênuo ou imperfeito, amem assim mesmo.
Busquem a Deus sem utilizar para isso a razão ou mesmo os
recursos intelectuais que têm dentro de si, porque vocês nun404
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ca viveram o amor que devem manifestar agora. O amor do
qual lhes falo é novo, é desconhecido, mas é pleno, único e
verdadeiro.
Não se esqueçam do que lhes disse e sintam Minhas palavras
no coração, pois as provas vindouras buscarão dos discípulos
de Cristo um exemplo semelhante ao do Mestre.
Seu pai e companheiro, Este que os ensina a amar e a conhecer
a Verdade,
São José Castíssimo

16

março Queridos filhos e companheiros de Meu Casto Coração,

Às vésperas de seu encontro com Cristo, como humanidade,
quisera impulsioná-los à entrega da própria vontade e da própria razão a Ele.
Quero, com isso, dizer-lhes que os chamo a aprofundar o contato com o Mestre e Senhor de suas vidas, para que se tornem
cada vez mais dignos de Sua Presença e saibam valorizar e viver
plenamente esses momentos com Ele.
O contato com os Mensageiros Divinos*, de forma geral, filhos,
é muito misterioso e ainda pouco compreendido pela maioria
de vocês; é por esse motivo que venho hoje aprofundar esse
tema com todos.
Ao longo de Nossas aparições no mundo, despertamos muitos
seres orantes que descobriram o poder da oração, da fé, da caridade e hoje repartem a paz para o mundo através de suas vidas.
Neste ciclo planetário e por intermédio de seu grupo de trabalho, viemos instituir a fraternidade e a unidade entre raças,
nações e religiões mediante o ecumenismo, a linguagem do
405
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coração e o amor ao Deus único, que manifesta Suas faces e
expressões graças às diferentes religiões do mundo.
Viemos, neste último tempo, aprofundar a entrega dos orantes
e servidores para que, além de serem colaboradores do Plano,
passem a ser soldados e discípulos de Cristo.
Mais do que seres orantes, buscamos agora consciências que
se disponham a renunciar à própria vontade e ao modo de
pensar humano, para ingressar plenamente na Vontade e no
Pensamento Divino e, assim, serem instrumentos de Deus
no mundo, consciências com as quais o Criador possa trabalhar e por intermédio das quais Ele mesmo possa perpetuar
a Sua Presença entre os homens.
Para chegarem a este grau de entrega do qual lhes falo e serem
verdadeiros instrumentos de Deus, vocês devem aprender a
amar o Seu Plano acima de todas as coisas.
Para muitos espíritos será mais fácil, porque já conhecem o
amor ao Propósito acima da própria vontade, mas a outros lhes
custará muito, e estes, quando alcançarem esse amor, poderão
ajudar muitos outros a dar passos rumo à entrega.
Para sentir o que lhes digo em seus corações e, sobretudo, para
ter a coragem de se encaminharem por esta senda, primeiro
permitam que o Amor Divino tome conta de seus corações e
lhes dê mostras da grandeza do Amor do Criador e de quão
pequenas são as coisas deste mundo diante da imensidão do
Amor Celestial.
É para isto que Nosso Senhor vem ao mundo: para dar-lhes
a conhecer o Amor Divino, do qual Ele Se tornou expressão
viva, inclusive, material.
Diante de Cristo, rendam-se e deixem-se arrebatar por este
Amor infinito, que por si só os transforma. Preparem-se para
406
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encontrá-Lo, releiam o Evangelho, relembrem a Sua passagem
sobre a Terra e reavivem dentro de vocês a memória de estar
com Ele neste mundo.
Sintam dentro de vocês o mesmo Mestre que caminhava nos
vales e nas montanhas do deserto. Sintam ecoar a mesma voz
que se plasmou nos ares do Oriente e que emanou o perdão, a
cura e a redenção para tantas almas.
O mesmo Senhor que os despertou no passado, hoje vem para
que retomem o compromisso com Ele e com Sua Missão que,
em verdade, é a missão de toda a humanidade.
Por isso, filhos, por mais que não possam vê-Lo, sintam-No
dentro de vocês e diante de vocês. Fechem os olhos e escutem Sua Voz, como se Deus mesmo lhes falasse, assim como
aconteceu no passado. Assim, encontrarão força e valor para
entregar tudo por amor, e o Plano de Deus poderá cumprir-se
por intermédio de suas vidas.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

17

março Entra em Meu Casto Coração para que assim Eu te revele

os mistérios insondáveis da simplicidade, da humildade e da
pureza de intenção.
É no coração simples, humilde e puro que habitará o Senhor,
quando a Sua Essência Crística começar a renovar o mundo
por meio dos corações dos homens. Por isso, busca para ti um
coração simples. Isso significa um coração que esteja aderido
à Vontade Superior e que não gere resistências à manifestação
dos Planos de Deus.
407
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Um coração simples é aquele que flui de acordo com a necessidade que se apresenta e que não gera conflitos em nenhum
nível de consciência.
Um coração simples não retém nada para si e não busca compreender todas as coisas antes de vivê-las; ele as vive como Deus
as encomenda para a sua vida e deixa que a compreensão surja
da experiência.
Um coração simples precisa ser também humilde, para não se
crer melhor que os demais por sua simplicidade. Se não gera
conflitos aparentes e, no entanto, julga as dificuldades dos
outros com as coisas da vida e quer que todos sejam simples
como ele, de nada vale a simplicidade desse coração.
O coração simples deve ser humilde para ser simples naturalmente, para ser simples e só isso; para não querer mostrar a
sua simplicidade ou facilidade de aceitar as circunstâncias da
vida. Se o coração é simples e humilde, compreende o próximo
e, mesmo em silêncio, auxilia-o com o exemplo, para que dê
passos e vença as próprias resistências.
O coração que é simples e humilde, quando também é puro em
suas intenções, pode herdar naturalmente o Reino de Deus e
vivenciar o Seu imenso Amor, porque se torna digno de recebê-lo, ainda que não o saiba.
O coração que é verdadeiramente simples, humilde e puro
de intenção nunca saberá que o é. Primeiro, porque não anda
pensando em si mesmo nem nos próprios atributos e, segundo,
porque sua atenção está sempre voltada para o presente, para a
necessidade, para o próximo.
Se queres fazer de teu coração um coração simples, humilde e
puro de intenção, então, esquece que queres fazê-lo e dedica-te
apenas a amar o próximo e, sobretudo, a Deus. Busca, a cada
408
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instante, a necessidade do Seu Plano, não para que sejas tu operário de coisa alguma, mas apenas porque sabes que o Criador
espera que cumpras minimamente com tua parte. Sabes que o
que fazes não tem mérito extraordinário algum. O que acontece é que tu fazes o mínimo, enquanto a maioria dorme.
Agradece por ser filho da Misericórdia e deixa que tua gratidão
te conduza para a manifestação do Propósito de Deus em ti.
Se fores verdadeiramente grato, jamais resistirás a algo que te
envia o Senhor, porque tudo te será pouco ante a grandiosidade da Misericórdia que te retirou dos abismos deste mundo.
Por isso, filho, agradece sempre a Deus, serve e esquece de ti.
Assim te farás simples, humilde e puro de intenção, sem que
o percebas. Assim, serás digno de, algum dia, receber em tua
morada o Rei dos reis, teu Senhor e Mestre, Cristo Jesus.
Aquele que te prepara para o retorno de Cristo em teu interior,
São José Castíssimo

18

março Filhos,

Em tempos de tribulação interior e exterior, é necessário desenvolver os dons da persistência e da perseverança. Esses dois
atributos emergem naturalmente nas almas fortes, e hoje lhes
digo que todas as almas que viverão as provas finais destes
tempos devem ser fortes. Sua fortaleza provém do amor e da
fé, e a perseverança da qual lhes falo se relaciona com esses dois
atributos divinos.
Ainda que desabe o mundo à sua direita e à sua esquerda, mantenham a fé e o amor em seus corações. Vocês não viverão nada
que não possam suportar, porque essa é a Lei; porém, descobrirão que podem suportar muito mais do que imaginavam.
409
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A fé aquieta a mente na certeza de que o único que sabe o
verdadeiro fim de tudo é o Criador. E como o Seu triunfo também é uma Lei, se estiverem a favor dessa Lei e agirem no cumprimento dela, não importará o que viverem, pois tudo será
um meio para o triunfo de Deus, de alguma forma misteriosa
e imprevisível.
Muitos creem que a fé é a sabedoria dos ignorantes que, não
podendo recorrer à razão, recorrem à fé, mas os que pensam
dessa forma e que têm a fortaleza firmada nas instáveis areias
da praia da vida material buscarão o auxílio dos que chamavam
de ignorantes, quando virem afundar a fortaleza da soberba e
do falso conhecimento.
Por isso, filhos, não deem ouvidos aos que não acreditam no
poder da fé. Quanto maior forem os desafios para manter a fé,
mais devem ser persistentes, porque se a fé não fosse um tesouro
único nos corações dos homens, o adversário de Deus não se
esforçaria tanto para fazê-la desaparecer.
Antes de ceder aos que os julgam e condenam a sua forma
de viver, orem por eles e os entreguem nas mãos de Deus, na
esperança de que um dia o Criador os acolha em Seu Reino,
porque também aqueles que O negam são parte de Seu Projeto
e devem viver a Redenção.
Digo-lhes tudo isso porque muitas serão as dificuldades destes
tempos para manter a fé e o amor. Por tal razão, devem estar
fortalecidos e preparados para enfrentar esses embates.
Pedirei a vocês que sejam perseverantes e também atentos, já
que o inimigo não trabalha apenas por intermédio dos outros;
ele também pode utilizar cada um para estabelecer o seu reino, e os impulsos que os fazem perder a fé podem vir de vocês
410
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mesmos. Por isso, sejam valentes e amem de coração o Plano
de Deus, para o qual foram convocados.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

19

março

Encontros com o Castíssimo Coração de São José, com a
Aparição extraordinária da Virgem Maria
A voz de São José, por Irmã Lucía de Jesús:
Que a presença da Sagrada Família prepare cada um de seus
corações para um novo tempo.
Hoje, na presença de sua Mãe Santíssima e de Nosso amado
Filho Jesus, depositamos em seus corações aquele amor profundo que pudemos viver como Família Sagrada. Todo aquele que
se abrir para receber esta dádiva a receberá, porque não viemos
ao mundo apenas para fazer uma experiência. Não viemos ao
mundo apenas para que Nossa história se plasmasse em um
papel ou nos éteres deste planeta.
Viemos ao mundo, filhos, para deixar um exemplo, um caminho, um guia para cada coração humano. Viemos ao mundo
para demonstrar, não só à humanidade, mas a todo o universo,
a perfeição do Plano de Deus.
Hoje Minha mensagem diária será uma única mensagem com
a mensagem de Maria, porque lhes falaremos trazendo aos seus
corações aquilo de que necessitam para que se preparem, em
verdade, para receber a Cristo, porque essa é a Nossa missão:
preparar o coração humano para a chegada do verdadeiro Rei.
Assim como preparamos Sua chegada ao mundo, o Seu nascimento, assim também preparamos o Seu retorno.
411

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 411

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

Por isso Deus nos pede que sigamos vindo a este planeta, a
cada dia, para instruir o coração humano. Em Jerusalém, era
o nosso silêncio que instruía os corações, porque o nascimento
de Cristo também era um mistério para Nós. Muitos sabiam
que algo acontecia naquela Família tão misteriosa, mas não
sabiam exatamente o que, porque para a mente humana não é
possível conceber a grandiosa Graça de que Deus mesmo se manifeste entre os homens. Isso acontece, filhos, porque não se
reconhecem verdadeiramente como Criação de Deus, porque
acreditam que estão distantes d’Aquele que os criou, quando,
na realidade, Ele está dentro de cada um de vocês. Se descobrissem a unidade com o Criador, esta unidade absoluta, única em
todo o universo, não lhes seria difícil acreditar que Ele vem ao
seu encontro através de Seus Mensageiros* e que Ele retornará,
voltará em resplandecência nas vestes de Seu Filho.
Para compreender verdadeiramente os mistérios da Sagrada
Família, compreender a Nossa vida neste planeta e também a
Nossa presença aqui nestes tempos, devem aprender a unir-se
a Deus, porque é apenas com o coração unido ao Coração do
Criador que estes mistérios lhes serão compreensíveis; não com
a mente, mas com o coração. É o coração que compreende sem
saber explicar como; ele não tem uma teoria, ele apenas sabe.
Quisera retirá-los desta terceira dimensão, deste pensamento
sempre tão humano e desta forma sempre tão humana de viver.
Por isso lhes falamos de coisas celestiais, divinas, porque já
chegou a hora de retornar. E, se não começam a amar o Céu, a
amar a vida superior, como ela poderá tornar-se uma realidade
neste mundo?
Os Céus descerão à Terra no momento justo, correto para a
humanidade, mas antes que isso aconteça, vocês devem chegar aos seus corações e a suas essências. Para isso lhes pedimos
tanto que orem, que sirvam, que aprendam a amar, porque é o
412
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amor que desenvolvem em seus corações, a cada dia, o que lhes
permitirá encontrar a Deus, Seu Universo, Seu Conhecimento,
Sua Sabedoria.
Eu também tive uma mente humana, um coração humano;
também não fui capaz de compreender muitas verdades, até
que Deus Me ensinou a amar. E diante da grandeza desse amor que
vi nascer em Meu coração, não havia teoria, não havia pensamento que pudesse vencê-lo. Não havia dúvida que retirasse esse
amor de Meu Casto Coração. É a isso que lhes chamamos, nestes
tempos, a viver: esse amor absoluto.
Nos próximos dias estarão diante de Cristo, que é a representação do próprio amor para toda a Criação Divina. Deixar-se-ão
amar por Ele? Compreenderão o sagrado, o majestoso que é
esse encontro com Cristo? Quando tive Jesus em Meus braços, em Seu nascimento, não cabia dentro de Mim como Deus
poderia colocar-Se nos braços de um homem. O Deus-Menino
cresceu, entregou a vida por amor a todos, entregou-Se nos
braços daqueles que O odiavam e Se deixou martirizar e crucificar, pela grandeza de Seu amor. É esse mesmo Deus que
retorna ao mundo e que por sete dias estará diante de vocês. É
esse mesmo Deus que os convida a anunciar a Sua Presença, a
ser testemunhas de Sua Misericórdia, multiplicadores de Sua
Graça, porque Ele não aspira a ficar dentro deste salão, Ele não
aspira a chegar apenas neste lugar1.
Deus quer viver em cada coração humano, quer chegar àqueles
que não o conhecem porque temem o Seu Amor; quer fazer
valer o Seu Sacrifício, esse que se perpetua ao longo dos séculos,
através da vitória de seus corações.
Por isso, não temam segui-Lo, não temam deixar-se conduzir
por Ele, não temam render-se diante d’Ele. Por isso escutem
1.  Refere-se ao Centro Mariano de Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil.

413

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 413

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

Nossas palavras. Se não acreditaram em Nossa instrução em
Jerusalém, se não acreditaram que era Deus dentro d’Aquele
Menino, agora têm a oportunidade de responder ao Seu chamado celestial de fazer crescer a própria fé e, dessa vez, serem
dignos de ser chamados Seus companheiros.
Agora escutem a sua Mãe Santíssima.
A voz de Maria, por Frei Elías del Sagrado Corazón de
Jesús:
Meu silêncio é compartilhado por São José e pelo pequeno
Menino, porque na humildade do espírito nasce a força dos
valentes e a convicção dos semelhantes de seguir, apesar de
tudo, o Plano de Deus e Sua máxima Obra.
Hoje estamos aqui como a Sagrada Família que, ardentemente, espera que vocês também o sejam, em pouco tempo; uma
família espiritual pela paz, que infunda os novos padrões da
vida universal e do Evangelho.
Estou aqui, gestando em Meu ventre puríssimo este momento, que é único para todos. Felizes daqueles filhos Meus que o
souberem aproveitar e não perderem tempo de abraçar a oportunidade que o Céu lhes entrega através deste momento e da
vinda gloriosa de Meu Filho a um mundo tão caótico, cheio
de dor, de sofrimento e de negação.
Viemos despertar em vocês o verdadeiro sentido da vida, da
irmandade e da confraternidade com todo o universo. As bases
para isso já estão semeadas em seus corações e em suas almas;
bastará apenas, filhos Meus, que definitivamente se animem a
dar o último passo, para que Meu Filho encontre um caminho
seguro através de Seu segundo retorno à humanidade.
Nesta Sagrada Semana, sua divindade deve estar na Divindade
de Cristo; seu coração, em Seu Coração ardente e amante; sua
414
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condição humana, no oceano de Sua Misericórdia, onde as
chamas ardentes de Seu Fogo Misericordioso abraçarão aqueles
que se animarem a aceitá-lo incondicionalmente e sem apuros.
Quisera que esse Fogo de Cristo, durante sete dias, os transformasse, porque não podemos mais esperar, filhos Meus. Deus
necessita de que os colaboradores do Plano estejam disponíveis para que a Sagrada Família possa retirar-se ao universo e
preparar-se para este grande momento do Retorno de Cristo,
em Sua Glória e em Sua Graça.
Enquanto isso, queridos filhos, vocês abraçarão com amor a
cruz que Deus lhes entregou. Vocês se esforçarão para viver
tudo por seus semelhantes e irmãos. E nesta transição planetária* acompanharão, no amor e na oração, todos os que não
possam levantar-se do solo por sua própria purificação.
Porém, como sou sua Mãe bondosa, e como São José também é
bondoso em Sua Misericórdia Infinita, assim como também
em Sua Graça é Meu Filho, não os abandonaremos.
Os Ensinamentos que lhes transmitimos durante tantos anos
devem estar presentes em sua vida diária, em seus exemplos,
ações e modos, para que assim a humanidade perdida e ignorante, que se submerge na ilusão material e no fanatismo, possa
despertar e ver em seus rostos o reflexo de uma obra realizada
com tão imenso amor, que provém de Deus e de Seus Altares
Celestiais através de Nossos Sagrados Corações, que distribuem
Suas Graças por onde Eles passam, em cada parte deste mundo.
Se Nós estamos aqui, nesta hora e neste tempo, é porque vocês
são chamados a viver a transição junto à humanidade e a todos
os Reinos da Natureza, que esperarão da parte de vocês, como
sempre fizeram, um auxílio interior e exterior, uma caridade
fraterna que se multiplique com amor em todos os corações.
415
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Diante dos sete Coros que hoje Nos acompanham e cantam
a Glória de Deus para todos os universos e realidades sublimes, que hoje seus corações se fundam com Nossos Sagrados
Corações* em uma só família espiritual; e que esse passo que
são convidados a dar nesta Sagrada Semana, em companhia da
Paixão de Jesus, seja evidente, seja seu íntimo testemunho de
que, em verdade, amam a Cristo acima de tudo e que sempre
estarão abertos a receber, com humildade, tudo que os fará
crescer em nome de Deus.
A voz de São José:
Que neste dia em que seus corações agradecem a Deus por
estarem na Presença da Sagrada Família e porque Minha voz
ecoa no mundo já há três anos, seus corações reflitam, reflitam
profundamente, em todos os ensinamentos que receberam,
todas as bênçãos que lhes foram entregues.
Essas bênçãos, filhos, não podem permanecer em seus corações;
elas devem irradiar-se para o mundo inteiro. Quisera que a
presença da Sagrada Família neste lugar fosse conhecida por
muitos, porque aqui, como em cada Centro Mariano* fundado
pelo Imaculado Coração de Maria, estamos construindo uma
Obra única, para preparar os corações para um tempo de caos,
tempo no qual não poderão perder a paz, a fé nem a esperança
de ver nascer uma Nova Humanidade* neste mundo.
Mas para isso necessitam esforçar-se, necessitam transformar-se, dar os seus passos rumo a esse arquétipo perfeito que o
Criador pensou para cada um de vocês.
É através desta Obra, filhos, que lhes estendemos as mãos para
que coloquem em Nossos braços as velhas vestes, vestes que
representam a sua face não redimida, que representam os erros
do passado, erros que cometeram além desta vida, manchas que
trazem na alma para curar e perdoar neste tempo.
416
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É por isso que hoje lhes pedirei que esta Obra dos Mensageiros
Divinos*, que começa a se plasmar no papel através de cada
livro que manifestam com Nossas Palavras, possa chegar aos
quatro cantos deste mundo, possa ser traduzida para muitos
idiomas além do inglês, do espanhol e do português. Que o
idioma do coração possa chegar a cada nação deste mundo.
Para isso convoco todos os que nos escutam a que despertem
e colaborem, porque podem não compreender porque lhes
pedimos estas coisas agora, mas no futuro lhes asseguro que
poderão compreendê-lo.
Não viemos para causar-lhes temor nem apreensão sobre um
futuro incerto; viemos para despertar a sua fé e para que se
recordem de cada uma destas palavras quando pensarem que
essa fé já não vive dentro de vocês.
Quisera, filhos, que um dia, neste altar, assim como no alto
da colina, estivessem pintadas as imagens dos três Sagrados
Corações*; que também a Minha Face, que lhes revelei no
primeiro dia de Mensagens diárias, possa ser pintada e difundida no mundo, não por Mim, mas pelo que ela representará
para o coração humano e pelo impulso que o Criador enviará
através dela. Que também a imagem de Maria, Rosa da Paz,
possa ser pintada para que Sua pureza chegue aos quatro cantos
deste planeta e que todo ser vivente reconheça que a sua Mãe
Celestial entregou até a Sua Essência por amor à humanidade
e aos Reinos da Natureza.
Que através dessas imagens, assim como de Nossas Palavras,
todos os corações sintam que neste lugar, como em cada Centro
Mariano*, o Criador entregou o melhor de Si para a redenção
da humanidade.
Que na Nova Raça*, que surgirá a partir da redenção de vocês,
possam saber, conhecer que o Amor de Deus se manifestou
417
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neste lugar e neste planeta; que o Criador, até o final, não desistiu da humanidade e, por mais que os erros crescessem, as atrocidades e as guerras fossem infinitas, o Seu Sagrado Coração
derramava ainda mais Graças, ainda mais bênçãos, enviava
ao mundo os Seus Mensageiros*, os Seus anjos e arcanjos, os
santos, os bem-aventurados, para guiar de todas as formas o
coração humano.
Às vezes, filhos, o resultado desta Obra não poderá ser visto
por seus corações, mas, ainda assim, devem colaborar para que
ela se manifeste, porque é parte de sua redenção e do despertar
de suas consciências que possam atuar neste Plano de Deus,
nestes tempos.
A voz de Maria:
Queridos filhos, através da união casta dos três Sagrados
Corações*, tragam aqui a oferta do pão e do vinho para a consagração, para o estabelecimento da paz.
Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús: Oraremos agora
esta oração que Maria nos transmitiu, que é uma oração que
os três Sagrados Corações realizam juntos pela concretização
do Plano Divino nas almas e pelo despertar de todos os corações. Vamos repetir a oração, frase a frase, a pedido de Nossa
Senhora, por algumas vezes, para que a interiorizemos em
nosso coração, unidos aos três Sagrados Corações:
Graça Sublime de Deus,
desce aos corações
para que as almas despertem
à Vida Maior.
Amém.
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A voz de Maria:
Quando Jesus era menino, ensinou à Sagrada Família de
Nazaré, a Seu amado Pai, São José, as bases de Seu Sacerdócio
Espiritual, porque o Arcanjo Gabriel inspirava toda a obra
dessa Sagrada Família, que veio ao mundo para concretizar a
redenção das almas e a salvação de todos os espíritos caídos.
São José foi a primeira consciência a aprender sobre a santa
comunhão com Deus e com Seu Espírito Divino. Por isso, hoje,
Ele consagrará, em nome da Sagrada Família e de todas as
famílias do mundo, que devem cada dia mais unificar-se no
amor, na irmandade e no perdão. Consagrará esta Comunhão
por todos os jovens e crianças, adultos, mulheres, idosos e
enfermos que estão na solidão do coração humano e que devem
reencontrar, neste ministério do santo sacramento, a Cristo,
Nosso Senhor.
Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús: Elevemos as oferendas, a partir de nossos corações, aos Corações Sagrados de
Jesus, de Maria e de São José, para que o amor de nosso coração toque o Coração de Deus, e Ele difunda Sua Misericórdia
no mundo.
Graça Sublime de Deus,
desce aos corações
para que as almas despertem
à Vida Maior.
Amém.
Irmã Lucía de Jesús: Escutemos, a pedido de São José, sete
badaladas, que anunciam os sete dias de encontro com Cristo.
419
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Ó Sangue de Cristo
derramado sobre o mundo,
purifica nossa alma,
alivia nosso coração,
tem piedade de nós, Senhor!
Amém.
A voz de Maria:
Elevamo-Nos ao Céu com a oferenda de seus corações e almas,
para que as Graças se multipliquem naqueles que delas mais
necessitam.
Agradecemos por terem respondido ao Nosso chamado e à
Nossa convocação celestial.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

20

março As últimas gotas do Sangue de Cristo se derramam sobre

o mundo, representando o manancial vivo de Sua Divina
Misericórdia.
Para perpetuar Sua Misericórdia, Nosso Senhor perpetua
também o Seu Sacrifício todos os dias, renovando os méritos
para a salvação deste mundo.
Muitos pensam que o sacrifício de Cristo foi apenas a dolorosa Paixão e morte na Cruz, vividas há dois mil anos. Mas
como poderia Ele estar tão vivo nos corações do mundo? Como
poderia seguir salvando as almas e os espíritos aparentemente
irredimíveis, se não houvesse uma renovação mística permanente de Seu Divino Amor?
Cristo não só rememora a Sua Paixão; Ele a vive e sente, padece cada flagelo, recebe cada chaga. E cada vez que uma alma da
420
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Terra entrega a vida por amor ao Sacrifício de Jesus ou realiza
atos de reparação ao Seu Divino Coração é uma chaga a menos
revivida por Cristo, porque os méritos que geraria através dessa chaga, a própria humanidade os gera pelo seu aprendizado
de amor.
Reconheçam o padecimento eterno d’Aquele que tem a potestade de fazer desaparecer este mundo e, com ele, todos os seus
males e, no entanto, elege sofrer o Seu Martírio e reviver a Sua
Paixão para sustentar a vida deste planeta, na esperança de que
uma só alma siga os Seus Passos e manifeste as Suas Palavras,
o Seu Evangelho, assim como Ele manifestou as palavras plasmadas nas antigas escrituras dos Patriarcas.
Que esta Sagrada Semana represente o despertar de suas almas
ao Amor e à Misericórdia de Cristo e que, a partir desse impulso transformador, também vocês aprendam a viver e a perpetuar esse Amor e essa Misericórdia que, em verdade, são
capazes de viver. É apenas necessário esquecer-se de si mesmo
e lançar-se neste mistério.
Vocês não padecerão os martírios vividos por Cristo; apenas
batalharão espiritualmente para estabelecer esse Amor e, ainda que no plano físico lhes caiba experimentar o sacrifício em
nome de Deus, nada se compara ao que viveu o Senhor, que
precisou romper as duras barreiras que separavam não só a
humanidade, mas todo o universo, da Consciência de Deus.
Eu os amo e os abençoo.
São José Castíssimo
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21

março Assim como Jesus carregou a cruz dos pecados do mundo

quando esteve sobre a Terra, hoje Ele segue carregando todas
as faltas da humanidade, faltas que cresceram e se multiplicaram, faltas que muitas vezes se tornaram imperdoáveis.
Cristo carrega essa cruz porque sabe que apenas um Amor tão
grandioso como este que vive dentro de Seu Sagrado Coração
é capaz de suportá-la. Apenas o Amor de Deus dentro de Suas
criaturas pode suportar os males causados pela humanidade,
não só fisicamente, mas, sobretudo, espiritualmente.
Filhos, Jesus os convida a amar como Ele ama, a se deixarem
permear por Deus e, assim, reverter a atual situação deste planeta. Não pensem que vocês são poucos entre a multidão que
caminha na escuridão; apenas confiem que não conhecem
a potência desse Amor que, por ser tão imenso, não caberia
em um pequeno coração humano. Esse Amor deve ser vivido
por todos que se dizem soldados, companheiros e apóstolos
de Cristo.
Diante da Paixão do Senhor, contemplem os fatos espirituais
e não tanto os materiais. Contemplem a potência do Amor de
Deus que, no Coração rasgado de Jesus, encontrou a sua morada. Esse Coração ferido se fez grande ao perdoar as suas chagas
recebidas e foi assim que Deus mesmo pôde amar dentro dele.
Vivam esta Paixão em seus dias: perdoem os que os maltratam,
deixem-se humilhar pelos que os ofendem, amem sem limites,
sirvam sem se importarem se aqueles a quem estão servindo
merecem ou não o seu amor. Amem como Jesus, porque Ele
amava como Deus.
O Pai é negado, ultrajado e esquecido pela humanidade e, ainda
assim, não deixa de ser Deus, não deixa de ser Pai, não deixa
de cuidar de cada coração humano. E não sendo suficiente que
422
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tenha enviado o Seu Filho para padecer as ações humanas e
convertê-las em Amor, envia-O em Espírito ao longo de toda
a existência da humanidade e O fará retornar ao mundo para
concretizar a Sua Obra.
Esse é o Amor de Deus, e todos, como humanidade, têm a
Graça de poder vivê-lo. É tempo de abrir o coração e entregar
a própria morada.
Seu pai e instrutor, Aquele que Se deixou habitar por Cristo,
São José Castíssimo

22

março Os mundos internos do planeta também contemplam a

Paixão de Cristo. Os anjos e arcanjos fazem reviver e emergir
do interior da Terra os códigos impressos por Jesus nos planos
espirituais do planeta, ao viver o martírio e a morte na Cruz,
por amor ao Plano de Deus e à Sua Criação.
No Céu, os santos e bem-aventurados se ajoelham em frente
ao Altar Celestial, contemplando as chagas ainda marcadas
no Corpo Espiritual do Cristo Solar*, como símbolo de Sua
perpétua doação em nome de toda a vida manifestada.
O Amor de Cristo perdura ao longo dos séculos, multiplicando-Se e aprofundando-Se a cada dia. Seu sacrifício não terminou na Cruz; ainda que esteja no Reino dos Céus, à direita
de Deus, o Senhor abandona todos os dias o Seu Trono para
acompanhar a humanidade e o universo inteiro, repartindo
Seu Ensinamento, Sua Sabedoria e Seu profundo Amor, desconhecido por muitos.
Ainda sendo Um com o Pai, Cristo Se manifesta entre os homens e prepara Ele mesmo os corações nos quais deseja habitar
no próximo tempo.
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Sintam no coração a reverência de toda a Criação pelo Filho
de Deus, que não é apenas o arquétipo perfeito para a criação
humana; é o exemplo e a guiança de toda a Vida, porque o Seu
Amor transcende qualquer expressão de amor já vivida, pois é
o Amor puro de Deus em Seu Sagrado Coração.
Unam-se à reverência de toda a Vida pelo eterno sacrifício de
Cristo. Sejam parte da Criação de Deus que é consciente de Sua
Majestade e rendam honra e glória Àquele que é digno de
recebê-la.
Diante de Cristo, nesta Sagrada Semana, rendam-se à oportunidade única de viver a humildade, compreendê-la e experimentá-la, ainda que seja por alguns instantes. Façam-no contemplando
a grandeza de Cristo na frente de vocês e reconhecendo-se
como puro nada diante de Seu Amor.
Que suas consciências, por fim, descubram a Verdade sobre o
que vivem e que possam ser consequentes com as Graças que
recebem.
Uma simples reverência verdadeira pode mudar suas vidas para
sempre, porque, quando a alma age de acordo com o que sabe,
toda a consciência compreende os seus sinais e vive de acordo
com os princípios emanados pela alma.
Hoje o que lhes deixo é o Meu profundo amor pelo Filho de
Deus, que demonstrou a Sua Humildade fazendo-se filho do
menor de todos os homens: Este que lhes fala.
Com amor e paz, seu pai e amigo,
São José Castíssimo
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23

março Durante Sua Agonia, Jesus pôde ver e sentir, em Seu Sagrado

Coração, todos os males que padeceria ao longo de Sua Paixão
e também ao longo dos séculos da existência humana para sustentar a humanidade neste planeta. Ainda assim, Ele escolheu
viver o Amor, o Sacrifício e a Entrega, porque em Seu Coração,
muito maior do que o temor, era o Amor pelos Planos de Deus.
Sua Vontade era una com a do Pai e não havia sentir humano
que pudesse separá-Lo do Criador. Mesmo diante da tensão
e do temor imenso – que fizeram os vasos sanguíneos de Seu
Corpo se romperem, e Ele suar sangue –, o Senhor não se deteve na debilidade do corpo e, a partir daí, afirmou Sua fortaleza
no Espírito.
O que padecia na matéria, apesar de ser difícil e doloroso, já
não tirava a atenção de Jesus. Sua meta estava em Deus e, transcendendo o que sentia o Seu Corpo, abraçou a Cruz, que era o
propósito de Seu Espírito.
A Paixão de Cristo, filhos, não é apenas para ser contemplada,
é para ser vivida e renovada por todos os que se dizem Seus
soldados, Seus companheiros. Ainda que não sejam martirizados e mortos na cruz, podem valer-se de todos os princípios
espirituais vividos por Cristo e trazer para suas vidas todos os
Ensinamentos que Ele lhes deixou com Seu exemplo.
Vocês devem aprender a deixar que a consciência transcenda os
fatos e os acontecimentos e se submerja na verdadeira essência
que move todas as ações divinas. Apenas assim poderão aprender a agir como filhos de Deus e serão dignos de representá-Lo
neste mundo, quando a Sua Voz silenciar e aos próprios homens
lhes couber guiar uns aos outros.
Muitos querem saber com detalhes o que acontecerá nos últimos tempos, em sua prova final, mas quem perseverará ao
425
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sabê-lo? Quem continuará ao lado de Deus, sabendo que uma
cruz eterna o aguarda? Quem transcenderá os padecimentos do
corpo para transformar toda dor que se possa viver em perdão
e em triunfo de Deus?
A Paixão de Cristo é revivida a cada ano pela humanidade para
que os códigos deixados por Ele os despertem ao próprio caminho espiritual e possam retirar do exemplo do Mestre a inspiração de que necessitam para dar os seus passos sem titubear.
Não apenas sofram pelo sacrifício de Cristo ou só o admirem;
não O glorifiquem apenas por Ele ter feito algo que vocês pensam que jamais serão capazes de fazer. Glorifiquem-No, porque
Ele lhes mostrou o Caminho e porque farão do Sacrifício d’Ele
a força para não desistir de cumprir os Planos de Deus, ainda
que estejam diante da morte.
Este é o verdadeiro motivo de relembrar a Paixão de Cristo:
aprender a amar como Ele amou e seguir os Seus passos.
Aquele que os ama e os instrui sempre,
São José Castíssimo

24

março Nosso Senhor elevou o pão, consagrou-o e o repartiu entre os

Seus; elevou o vinho, transubstanciou-o e o repartiu entre
os Seus. Quem haverá compreendido este mistério no qual
Cristo toma para si o sacrifício que ofereciam com os animais?
Mistério no qual o Rei demonstra a Sua filiação com Deus,
oferecendo a Si mesmo como Pão de Vida?
Comer o Pão Consagrado e transformado no Corpo de Cristo
é compartilhar com Ele de Seu sacrifício; é dizer a Deus que
vocês são um só corpo e um só sangue com Cristo, e assu426
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mindo essa unidade com o Filho, assumem também a filiação
com o Pai.
Beber do Vinho Consagrado e transformado no Sangue de
Cristo é aceitar seguir Seus passos, receber no próprio sangue
os Códigos d’Aquele que traz o verdadeiro arquétipo da vida
na Terra; é aceitar em si a genética de Cristo para abandonar
os velhos padrões humanos que trouxeram a humanidade para
a decadência atual.
Aquele que comunga verdadeiramente com Cristo se funde ao
Filho, assim como ao Pai, e vive os Mistérios do Espírito Santo,
ainda que sem sabê-lo.
Vocês poderão se perguntar: como comungar verdadeiramente
com Cristo se a compreensão humana é tão limitada e o coração tão imperfeito para abarcar este mistério?
A reverência diante da Eucaristia lhes dará um coração humilde, e com o coração humilde e simples é que poderão viver o
que lhes digo. Jamais se permitam comungar com Cristo de
forma inconsciente, sem que o coração participe de cada detalhe dessa comunhão e se deixe inundar espiritualmente por
esse mistério.
O Pão Consagrado toma vida e dá seus frutos no coração fertilizado pela reverência, pela humildade e pela fé. Se não for
assim, comungarão como Judas que, apesar de haver recebido
o Pão de Vida, não tinha o coração disposto para recebê-lo.
Seu coração estava no desejo de ver o Mestre glorioso para o
povo e reconhecido como um rei na matéria e, assim, perdeu
a oportunidade de viver os verdadeiros milagres espirituais da
Presença de Cristo.
Hoje, diante de Cristo, abram o coração para as dádivas que o
Senhor lhes traz espiritualmente e não se prendam à necessidade
427
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de que este momento tenha alguma instância fenomenológica,
porque, se for assim, jamais compreenderão a essência desta
Obra da qual fazem parte.
Seu Pai e Amigo, Este que os leva à verdadeira comunhão com
Cristo,
São José Castíssimo

25

março Compartilha o peso da Cruz de Cristo, ajudando-O a transmutar

as imperfeições humanas.
Compartilha o peso da Cruz de Cristo, amando o Seu sacrifício e oferecendo, em nome de Seus padecimentos, a própria
transformação.
Compartilha o peso da Cruz de Cristo, deixando que Ele coloque sobre ti a tua própria cruz, essa que representa a parte que
te cabe viver como servidor do Plano de Deus, para transformar
o tempo deste mundo no real tempo do universo.
Compartilha o peso da Cruz de Cristo, consagrando tua vida
a Deus, em nome d’Aquele que entregou a vida por ti e por
teus irmãos.
Compartilha o peso da Cruz de Cristo em silêncio e em mansidão, sem queixas e em humildade.
Compartilha o peso da Cruz de Cristo para que Ele compartilhe contigo também os méritos de Sua Paixão. Assim, viverás
não só a dor, mas também o amor que vence a morte na cruz.
Compartilha o peso da Cruz de Cristo e descobre, no sacrifício do Rei Universal, que o verdadeiro sentido para a tua vida
é imitá-Lo.
428
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Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo

26

março Contempla, hoje, o mistério da morte de Cristo e a solidão

sentida por todos os Seus apóstolos e discípulos, por todos os
Seus seguidores, já que muito poucos foram capazes de compreender a grandeza de Sua Crucificação.
Contempla no teu coração o recolhimento de Cristo, Seu silêncio e a incerteza que esse silêncio causava dentro dos Seus.
Os que O esperavam estavam diante de uma prova de fé, estavam sintetizando no próprio interior tudo o que haviam recebido e tudo o que haviam aprendido, para colocar em prática
em auxílio aos demais.
Este Sábado Santo se assemelhará à prova que viverá a humanidade nos tempos futuros. Pois agora ainda estão na Presença
de Cristo, de Maria Santíssima e de Meu Casto Coração; agora
ainda contam com a Instrução e a Guia d’Aqueles que foram
enviados pelo Senhor para que, na matéria, O representassem
e conduzissem o Seu rebanho ao Seu encontro. Mas chegará
o tempo em que caberá a cada um confirmar-se e afirmar a
própria fé. Caberá a cada um repartir o pão e ser a ponte com
Deus para os que estão vazios de espírito. Caberá a cada apóstolo e a cada discípulo de Cristo anunciar o amanhecer que
chegará depois dos dias escuros e, assim, manter de pé e com
fé no coração aqueles que devem perseverar até o fim, porque
se comprometeram com Cristo.
Contempla então a fé das santas mulheres de Jerusalém e
como elas venceram a dor que sentiam para viver o puro amor
que o Senhor lhes havia ensinado. Contempla a devoção des429
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sas santas devotas de Cristo, que não só perseveraram no
Calvário, mas que também ungiram o Corpo de Cristo, O viram
ressuscitado, viajaram pelos continentes anunciando a Sua
Vitória e, ao longo dos séculos, retornam ao mundo, ainda
como santas mulheres, para perpetuar a Obra do Salvador.
Colhe tua força dos mistérios do Calvário, da vitória sobre a
morte, da fé nos dias de escuridão e da glória da ressurreição.
Revive a história de teu Senhor e multiplica a Sua Graça e Sua
Bondade, sendo tu mesmo a Palavra Viva de Cristo e o cumprimento de Suas promessas.
Faz coisas maiores do que Ele fez e cumpre com Suas Palavras,
assim como Ele manifestou nas Escrituras.
Renova a Igreja de Cristo, que não está guardada em uma religião, mas no coração de todo aquele que tem fé e disposição de
seguir os passos do Senhor.
Aquele que te guia ao Salvador,
São José Castíssimo

27

março O Senhor ressuscitou! E dissipou as trevas, o temor e a solidão

absoluta dos corações dos homens.
O Senhor ressuscitou! E poderá ressuscitar todos os dias no
interior dos mortos de espírito que, despertos pelo Amor de
Cristo, aceitem a redenção.
O Senhor ressuscitou! Para demonstrar à humanidade e a todo
o universo que aquele que está unido a Deus transcende as leis
deste mundo, inclusive aquelas mais materiais, que regem o
curso natural da vida humana.
430
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O Senhor ressuscitou! Para demonstrar que o amor não tem
limites e que aqueles que entregam a vida por amor recebem,
em troca, a eternidade com Deus.
Todos os seres viventes são herdeiros naturais do Poder de Deus
e de toda a Sua Graça. É preciso apenas que aceitem viver como
Seus filhos e que se reconheçam como tal, vivendo para manifestar a Sua Vontade, não importando qual seja.
O Criador é o grande dono desta empresa da vida universal.
Para levar adiante a Sua Obra, haverão de servi-Lo e seguir os
Seus Passos, para que um dia sejam unos com o Pai e tenham,
por Graça, a possibilidade de levar adiante o Seu Plano.
Deem Glória e Graças a Esse que lhes mostra o caminho por
intermédio de Sua Ressurreição! Acreditem na Presença Viva
de Cristo entre todos, guiando de perto a Obra do Pai na Terra.
Unam-se a Ele e aos códigos de Sua Vida, de Sua Paixão, de Sua
Morte e de Sua Ressurreição, pois é tempo de que os códigos
deixados pela experiência de Cristo se multipliquem e encontrem nova morada.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

28

março A essência do despertar se encontra no desenvolvimento da

fé, porque é a fé o que os move a responder aos impulsos do
coração.
A fé é o que os faz transcender os atavismos da limitada compreensão material, para que ingressem nos mistérios da vida
superior.
A fé é o que os leva a cruzar os umbrais da vida neste mundo,
para que, apesar de estarem sobre ele, não pertençam somente
431
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a ele e, sim, percebam-se parte de uma Criação infinita e
indescritível.
A fé não nasce da mente; ela provém do espírito e se expressa
por intermédio do coração. Por isso, se querem que os impulsos recebidos não se percam, deixem que a fé se desenvolva
livremente em seu interior, ainda que não compreendam bem
o objeto da própria fé.
Muitos se perguntam: “Ter fé em quê?” Tenham fé no Pro
pósito, fé no Ensinamento, fé na Presença dos Mensageiros
Divinos*, fé no que os move à transformação, fé na comunhão
com Cristo, fé em Seu retorno, fé na possibilidade que cada um
tem de viver os Planos de Deus, fé na Fé.
Deixem-se transformar pelos impulsos da própria fé, para a
qual as leis da matéria não são as que prevalecem. A fé que
provém do espírito se move com base nas Leis espirituais; é por
isso que os corações que têm fé podem vivenciar o que chamam
de milagres, que nada mais são do que a atuação de Leis superiores* na vida daqueles que se abrem para vivê-las.
Descubram, filhos, o potencial da própria fé e, por meio dela,
os seus prodígios.
Seu pai e amigo, na fé e na oração,
São José Castíssimo

29

março Estabelece o Reino de Deus em teu interior, esse espaço de paz

onde as Leis Universais encontram a sua manifestação.
Estabelece em ti a união com o Pai e deixa-te assemelhar a
Ele, dando-Lhe a potestade de transformar-te segundo a Sua
Vontade.
432
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O Reino de Deus não é como os reinos deste mundo, onde
alguns desfrutam das riquezas e a maioria sofre e trabalha para
servir aos primeiros.
No Reino de Deus tudo está permeado pela Consciência
Divina. O Criador está em todos os Seus servos. Ele mesmo
é a essência da humildade, vivendo no menor de todos como
em nenhum outro.
No Reino de Deus apenas triunfam a paz, o bem, o amor e a
unidade, princípios que se tornam leis manifestadas na vida de
todas as criaturas que compartilham este estado de consciência,
que é o Reino do Criador.
Vive esses princípios em ti e torna-te digno de ser portador do
Reino de Deus, que primeiro emerge no interior dos seres, a
partir da união com o Pai, e depois se estabelece fora, na vida
material deste mundo.
Todo princípio, lei ou manifestação da Consciência Divina,
antes de se plasmar externamente na vida planetária, primeiro encontra sua morada no coração de cada ser. O coração é
a ponte com Deus, é a porta para o Céu, é o grande manifestador da Vontade Divina. Todo aquele que tem uma missão,
primeiro a conhece no coração, sente, compreende e a aceita
para depois vivê-la.
Cristo, primeiramente, virá aos corações em Espírito e
Divindade; depois Se manifestará em Corpo e Alma, quando
a Sua morada já estiver estabelecida nos corações daqueles que,
havendo reconhecido a Sua Presença nos próprios corações, O
reconhecerão quando retornar e cumprirão com Ele o final desta Obra Redentora. Por isso, traz o Reino de Deus para dentro
de ti; faze-o sendo consequente com ele, vivendo a paz, o amor,
a unidade e a humildade, como premissas.
433
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Deixa, filho, que as Leis Superiores* atuem em teu coração e, a
partir de ti, cheguem ao mundo inteiro. Deixa-te ser moldado,
transformado, corrigido. Prepara-te e consolida em ti o Reino
de Deus, morada segura para o Redentor.
São José Castíssimo, Aquele que prepara o retorno de Cristo
no interior dos seres.

30

março O serviço dignifica a alma e traz ao mundo o espírito da

caridade, tão escasso entre todos. Quando um coração descobre o amor ao serviço, ele se plenifica e encontra um caminho
seguro para a sua consagração.
O segundo passo depois do serviço abnegado, sob o espírito da
caridade, é o sacrifício consciente em nome dos padecimentos
de Cristo. Por mais simples que lhes pareça o que realizam,
sempre que oferecem ações em reparação do Coração de Cristo,
suas ofertas são aceitas e o Sagrado Coração é aliviado.
Consagrei esta casa ao Meu Casto Coração para que aqui vivam
a simplicidade, a caridade e o amor entre todos. Quero fazer
de cada coração servidor uma fonte de paz para este planeta.
Muitos pensam que é necessário realizar grandes obras e ir muito longe para que o serviço seja válido e verdadeiro, mas Eu lhes
digo que foi dentro de uma simples carpintaria que prestei o
maior serviço de Meu pequeno Espírito e ali encontrei a santidade e a porta à Divindade, que alcancei ao lado de Meu Filho.
A santidade na vida de cada ser não depende das circunstâncias externas em que vive; depende apenas de cada coração, da
disposição de cada um para tornar sagrada a própria existência.
Se, no serviço que prestam, oferecerem a Deus os seus atos,
descobrirão muitos mistérios que lhes serão revelados como
434
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compreensões, às vezes inexplicáveis, que provêm do coração
e apenas para ele serão claras.
Comprometo-Me, como pai de todos os servidores, a estar presente entre vocês sempre que invocarem Minha Presença pela
oração, pela caridade e pelos atos de compaixão e fraternidade.
Comprometo-Me a interceder pelas almas e pelos Reinos da
Natureza neste oratório de caridade.
Apenas lhes pedirei que se lembrem de Mim e que façam deste
espaço um lugar de alegria, de caridade e de unidade entre os
homens e Deus.
Quisera que na entrada desta casa estivesse a imagem de Meu
Casto Coração, consagrando e abençoando este lugar, que irradiará a inspiração ao serviço para as almas que devem aproximar-se nestes tempos.
Eu os abençoo e os guardo.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

31

março Quando a alma está diante da própria escuridão, seus olhos

nada podem ver. Não há claridade que lhe seja compreensível.
A escuridão da alma leva à escuridão dos sentidos, dos pensamentos, do coração.
Não lhes falo da escuridão espiritual que antecede o encontro
com Deus. Falo da escuridão destes tempos, na qual a alma
ingressa quando se submerge nos abismos da própria consciência. Como essa escuridão provém de si mesma, não há luz que
a faça ver ou Graça que a retire das trevas. É a alma mesma que
435
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deve voltar os olhos para o alto e descobrir, além de si mesma,
a luz que a ampara.
Muitas vezes a alma transita pelos próprios abismos sem perceber, mas quando essa alma já havia conhecido e experimentado
a presença da luz, muito lhe custará enfrentar com valentia a
escuridão e, inclusive, aceitar que tamanho breu provém de
si mesma.
Para a alma que entra em seus abismos depois de ter definido
sua adesão à luz, é chegada a hora de dar mais um passo e deixar
que a luz – que antes iluminava e fazia reluzir tudo o que era
superficial e visível – agora possa chegar aos escuros abismos e
tornar luminoso aquilo que os olhos não querem ver.
Depois de trazer à luz o que antes estava na escuridão, caberá
a cada alma amar seus cavernosos aspectos, assim como uma
vez amou as suas virtudes e destrezas porque, da mesma forma
como tudo o que já era positivo na alma diante da presença da
luz se transformou, consolidou-se e se enobreceu, também os
aspectos escuros devem receber em si parte deste fluído curador
que provém da fonte do Amor-Sabedoria, para se transformar.
Para amar, vocês haverão de ser valentes. Aprendam nestes
tempos a amar como um coração materno que, apesar de ver as
misérias mais profundas e inexplicáveis em seus filhos, nunca
deixa de amá-los. A mãe ama, não para que o filho siga sendo
miserável; ela ama, porque sabe que para o seu filho ser digno e
encontrar a verdade, ele necessita ser amado, sobretudo por ela.
Quando a consciência está se transformando, a alma desperta
deve agir como uma mãe porque, para que seus aspectos não
gerem resistências e se deixem moldar e corrigir, eles necessitam não apenas de serenidade, mas, sobretudo, do amor da
própria alma.
436
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Quando é a alma que está imersa na escuridão, ela necessita
do amor do próximo, silencioso e paciente, como uma mãe
quando vê o seu filho enredado em si mesmo e cego.
Sintam no coração o que lhes digo e tenham isso presente. Se
hoje vocês não compreendem o que lhes falo, compreenderão
amanhã.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

437
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com atenção as Minhas Palavras e fazem
delas o manual para a própria vida.
Esses compreenderão o motivo
de Minha permanência neste mundo.”
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1o
abril

Se querem aprender a servir, haverão de ser mansos, humildes e simples. O verdadeiro servidor não impõe o seu
serviço; o Pai é quem dispõe de sua entrega para trazer
até Ele os corações mais necessitados e as situações mais
urgentes, para serem curadas e resolvidas sob o espírito do
amor e da paz.
Filhos,
O maior serviço nestes tempos é a vivência do amor e da unidade entre os soldados que se autoconvocaram.
Quando suas almas aprenderem a amar e a transpor os obstáculos impostos pela própria incapacidade de aceitar as diferenças e limitações do próximo; quando forem capazes de viver
a unidade e a fraternidade sem medo, sem competições, sem
ofensas, vocês perceberão que abrirão no mundo uma porta
mais ampla do que abrem com um prato de comida a uma alma
pobre e faminta.
Não estou dizendo com isso que não devem servir aos pobres
e famintos, porque o auxílio aos mais necessitados é a base de
Minhas instruções; mas, hoje, necessito fazê-los compreender que nestes tempos existe um serviço maior e prioritário a
ser prestado; um serviço que para muitos é invisível, um serviço que não se revela aos olhos dos que estão distraídos na
própria vontade.
Nestes tempos devem aprofundar-se no próprio crescimento
espiritual, pois isso repercutirá, no futuro, na vida de muitos
pobres, cegos e perdidos, que necessitarão de auxílio não só
para seus corpos, mas sobretudo para suas almas; necessitarão de um exemplo de amor verdadeiro para viver a própria
redenção e, se não houver esse amor em seus corações, de nada
441
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adiantará levar um prato de comida ou um remédio para o
corpo, quando os que estão verdadeiramente enfermos são a
alma e o espírito.
Se os servidores descobrirem que a essência do serviço é o
amor e a união entre eles, se construírem entre si uma fortaleza inquebrantável com base na unidade e no amor ao Plano
Divino, aí sim, serão, nestes tempos e nos tempos que virão,
verdadeiros instrumentos de Deus. Por isso todos os dias, antes
de pensar em servir longe, pensem em servir perto, pensem em
servir aos que têm ao lado. Sirvam ao próximo compreendendo
suas limitações e dificuldades, amando suas imperfeições, para
ajudá-lo a transformá-las.
Sejam verdadeiros discípulos de Cristo e, em meio à humanidade atual, tão cega e ignorante, não haverá maior serviço a
ser prestado.
Se viverem o amor, tudo o que fizerem se tornará caridade.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

2

abril Para amar o próximo, devem ser humildes de coração. Não há

amor verdadeiro que não nasça da fonte da Divina Humildade,
porque o amor verdadeiro não busca retornos nem méritos, não
cria posses ou propriedade, não espera ser amado para amar,
não espera que o outro seja perfeito para assim amá-lo.
O amor verdadeiro é aquele que reconhece a essência de cada
ser, que sabe o que cada um é, que em nada se assemelha
ao que aparenta ser. Por isso lhes digo que para amar devem
ser humildes.
442
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Não é simples – para uma humanidade que sempre cultivou o
orgulho, o reconhecimento e a superioridade – viver um amor
que não dá retornos visíveis aos olhos humanos.
Esse amor tem o seu verdadeiro mérito na vida do espírito.
Ainda que vocês amem alguém que os odeie e que jamais queira
receber o seu amor, essa experiência invisível ficará marcada na
consciência humana.
Sei que todos aspiram a amar como Cristo; todos aspiram a
alcançar os graus de entrega de Seu Sagrado Coração, ainda
que poucos sejam os que acreditam verdadeiramente que o conseguirão, porque não acreditam no próprio esforço e valentia,
porque não conhecem a si mesmos e creem que, com o saber
de sua vida superficial e material, já é o suficiente para saber o
que podem oferecer a Deus e o que não podem.
Filhos, Meus olhos contemplam a Terra e os encontram transparentes. Eu vejo em vocês algo que jamais conheceram e sei
que, se vieram a este mundo, não foi apenas por um grande
erro cometido no universo, mas também por um grande potencial de amar. O que acontece é que o milenar orgulho humano os impede de ser humildes, de pedir perdão aos outros e a
si mesmos, de dar sem nada receber, de entregar tudo e não
querer nada.
Aquele que se animar a viver uma mínima experiência de
amor e de perdão, como tantas vezes lhes pedi, e que não temer
estar vazio de si para reconhecer os próprios erros, verá diante
de si a porta para a própria libertação. Não há maior liberdade
do que o amor sem condições, do que doar sem necessidade
de receber.
A maior prisão da humanidade é a busca permanente de resultados, de reconhecimento e do amor superficial dos outros.
443
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Vocês passam a maior parte da vida lutando para ser “alguém”,
quando em verdade estão aqui para ser “ninguém”. É por isso,
Meus amados, que a verdadeira alegria é conhecida por poucos,
e a plenitude, por quase nenhum.
Cristo, que veio ao mundo para dar-lhes o exemplo, era esperado como um rei e veio como um andarilho. E mesmo depois
de ter realizado muitos prodígios, entregou tudo nas Mãos de
Deus, até a própria Vida, ao morrer na Cruz.
Hoje, deixo-lhes uma única chave: para amar de verdade, deverão ser humildes.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

3

abril É tempo de viver no coração o Amor de Deus ou, pelo menos,

de buscá-lo. A busca desse amor dissolverá de suas consciências
todas as interferências da mente, as dúvidas e as desconfianças que os impedem, constantemente, de sair do pensamento
tridimensional humano.
Apenas os que experimentam o Amor de Deus, ainda que seja
um pouco, podem perceber que os limites para a entrega são
impostos por cada um; da mesma forma, as Dádivas de Deus
na vida de cada ser se manifestam, em maior ou menor medida,
a depender da abertura do próprio ser.
Digo-lhes essas coisas porque o tempo segue passando e, ainda
que seus corações estejam se abrindo à vida do espírito, essa
abertura é muito parcial, e suas consciências não se renderam
de todo aos mistérios celestiais.
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Quando a entrega começa a ficar desconhecida, e a alma perde
o controle da própria vida, aí se detém a consciência.
Ainda que vocês sejam, em vários níveis, consagrados a Deus,
falo de uma entrega mais profunda. Falo de aspectos que cre
em que ninguém vê, aspectos que continuam aferrando-os às
dúvidas, aos receios, às próprias ideias e às formas de pensar.
Aspectos esses que controlam até aonde a alma se lança no abismo de Deus e a partir de onde começa a deter os seus passos.
Falo, filhos, da vida invisível de cada um, vida que na verdade
pensam que é invisível, mas é notório que os impede de verdadeiramente dar passos rumo à Nova Humanidade*.
As pequenas transformações estão acontecendo em muitos e
vocês já podem se considerar boas pessoas, mas o que se necessita nestes tempos é de verdadeiros soldados. Um soldado sabe
seguir as estratégias, sabe cumprir os planos e vive para eles.
Um soldado destes tempos deve ser consciente da verdade,
consciente de sua missão e do que deve fazer para cumpri-la.
Vocês se perguntarão: como serei consciente de todas essas coisas? Eu lhes responderei: crescendo em espírito, aderindo cada
vez mais o próprio ser a este propósito que o Criador colocou
em suas vidas, vencendo as resistências à transformação, ingressando em oração no Coração de Deus.
Não se satisfaçam com o que alcançaram, porque isso os fará
retroceder. O caminho da oração é transformação permanente,
e ele só tem um destino: a união com a Consciência de Deus.
Até chegar a essa divina união, devem seguir caminhando.
Bem-aventurados os que escutam com atenção as Minhas
Palavras e fazem delas o manual para a própria vida. Esses
compreenderão o motivo de Minha permanência neste mundo.
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Eu os amo e os abençoo.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

4

abril Buscar a união com Deus é um caminho árduo, cansativo e,

para o ego humano, pleno de muitas derrotas. Enquanto caminham, despojem-se de si mesmos e vão deixando de ser o que
até hoje foram.
Não se reconhecer como personalidade humana, para muitos,
é desesperador e angustiante. Por isso lhes digo, filhos, que se
a sua meta primeira não se encontrar em Deus, mas, sim, em si
mesmos – ainda que seja na própria santidade –, vocês sofrerão
muito quando o Criador os levar ao nada.
A veracidade desse caminho se encontra no amor a Deus.
Ainda que não sejam sábios, que não tenham destrezas, que
não expressem virtudes, se amarem a Deus e Seu Plano, isso
será suficiente para cumprir com Sua Vontade.
O Criador não busca em vocês, filhos, muitas destrezas nem
virtudes aparentes; Ele busca um mundo interior verdadeiro.
Neste mundo, aprenderam o caminho inverso ao da transformação, porque creem que, aparentando ser algo fora de vocês,
já será o suficiente para alcançar a meta. No entanto, filhos,
a verdadeira fortaleza é interna. Vocês devem primeiro consolidar a adesão interior ao Plano, sem importar tanto como
consigam expressá-la; depois, aos poucos, farão emergir o que
são em verdade. Se construírem essa fortaleza interior, poderão contar com ela quando a necessidade planetária o disser.
Mas se estão apenas se esforçando para aparentar algo, verão
446

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 446

29/03/19 07:57

Abril de 2016

como ruirá ao primeiro vento essa falsa fortaleza. Bastará que
os acontecimentos não fluam de acordo com a sua vontade e já
verão como não eram tão fortes como aparentavam ser.
Por isso, Meus amados, hoje lhes deixo esta chave: antes de
tudo, a união interior e verdadeira com Deus, ainda que ela seja
invisível aos olhos do mundo. Não queiram demonstrar nada,
esforcem-se antes em ser.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

5

abril O coração que ora, ainda que não saiba fazê-lo, vai descobrindo

aos poucos os poderes da oração.
Primeiro, vocês orarão como a única saída para a ilusão permanente na qual a consciência humana está imersa, em sua
maioria. Em seguida, encontrarão a paz e orarão por vocês
mesmos, por seus amigos e familiares.
A própria oração lhes abrirá a consciência à realidade planetária, e já não dedicarão todo o tempo a si mesmos, mas também
aos mais necessitados. Aqui a oração os impulsiona ao serviço.
Passo a passo, a oração os unirá um pouco mais às realidades
sublimes, onde habita a Consciência Divina. Apesar de sabe
rem que tudo o que sentem e vivem é real, o mundo interior
aqui encontrará muitos conflitos com a vida externa, pela discrepância e, muitas vezes, pela não coerência com o que vivem
interna e externamente. Aqui serão impulsionados a grandes
mudanças em suas vidas e deixarão de fazer muitas coisas que já
não têm sentido, para se dedicarem a outras que os aproximarão
um pouco mais ao que vivem em seu interior.
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Seguindo esse caminho, vocês se tornarão boas pessoas, bons
servidores e até bons consagrados, mas, apesar de tudo, a realidade material ainda abarcará grande parte de suas consciências,
e o mundo interior buscará sua expansão. Outro conflito entre
o que vivem interna e externamente se dará, chamando-os a
um passo ainda mais profundo, uma transformação não só na
personalidade e no estilo de vida, mas também na consciência.
Aos poucos serão convidados a reconhecer a verdade sobre si
mesmos e, compreendendo-se melhor, que sejam consequentes
com o que já sabem.
Quando se tem um conhecimento mais amplo da vida superior,
maior é a batalha da alma, porque ainda mais distante se encontra a vida material da verdadeira existência. Mas, enquanto o
tempo das ilusões não se dissolve no tempo real* do universo,
devem ser perseverantes e ajudar a que este caminho natural
de transformação os conduza à realidade.
Lembrem-se, filhos, de que toda crise, toda prova e toda purificação são impulsos que a alma e o espírito dão para que a
consciência viva uma definição ainda mais profunda e não se
estanque em sua evolução, mas se aproxime cada vez mais da
realidade e possa ser consequente com ela.
Por isso, confiem na guiança dos Mensageiros Divinos* e
deixem-se elevar a outro degrau, cada vez mais alto, no caminho
da ascensão. Assim, vocês compreenderão como, de uma forma
tão simples, a consciência se amplia e, em algumas circunstâncias de verdadeira oração e perseverança em Deus, o coração
se abre, como em anos de estudos e elucubrações espirituais
não pôde fazê-lo.
É hora da simplicidade para encontrar a humildade e, por intermédio dela, a união com Deus.
448
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Aquele que os guia pelo caminho da oração,
São José Castíssimo

6

abril Para que outras almas despertem, vocês devem ser e viver o

que já sabem.
Depois de haverem sido filhos da Divina Misericórdia, agora
devem vivê-la e multiplicá-la, propagando essa Misericórdia
no planeta.
Sejam misericordiosos não apenas consigo mesmos, mas também com os demais. Se não sabem como fazê-lo, busquem o
exemplo de Jesus tanto em Sua passagem sobre a Terra quanto
em Sua atuação na vida de cada ser desperto neste tempo.
Cristo sempre lhes dá o que não merecem e não coloca sobre
vocês a Justiça que, muitas vezes, deveriam receber.
Assim como para chegar ao amor verdadeiro precisam antes
ser humildes, assim também é para que sejam misericordiosos.
A Misericórdia não pode viver no coração dos orgulhosos porque, se vocês julgam saber o que cada um necessita e querem ser
mais juízes que o Juiz Celestial, como poderão dar ao próximo
uma oportunidade de transformação e evolução pela Divina
Misericórdia? Como se tornarão canais desse Manancial Divino
se estão cheios de si mesmos e de seus pareceres?
Muitos se creem misericordiosos, mas a maioria está apenas no
caminho do discipulado da Divina Misericórdia. Porque lhes
digo, filhos, que para expressarem a verdadeira Misericórdia,
devem ser como o Criador, que entregou o melhor de Si para ser
destruído e rejeitado pela humanidade, apenas para seguir dando oportunidade de Suas criaturas aprenderem sobre o amor.
449
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Ao longo da existência humana, muitos fizeram valer o sacri
fício de Cristo, porque compreenderam e viveram em si a essência de Seu Amor. E agora, filhos, no ápice da manifestação do
caos, vocês devem voltar a expressar essa Essência Crística,
aprofundá-la e multiplicá-la entre as almas mais perdidas.
O amor misericordioso vence o terror e vence o caos, mas
devem vivê-lo plena e verdadeiramente.
Comecem por buscar o caminho da humildade, da paciência
e da mansidão. Aos poucos, esses atributos se converterão em
compreensão, amor e misericórdia. Devem tentar todos os dias
e ir construindo essa fortaleza e esse Arquétipo Divino.
Um atleta não se profissionaliza de um dia para o outro; ele
treina todos os dias, vence as dificuldades, muitas vezes se
machuca, pensa em desistir; mas quando persiste, esforça-se e
se deixa corrigir pelos que o treinam, logo chega à meta.
Assim é para o discípulo de Cristo. Se vocês se deixam corrigir
pelo Mestre e seguem as Suas indicações, ainda que não sejam
Cristos de um dia para o outro, em algum momento o Senhor
alcançará em vocês a Sua Vitória e se assemelharão a Ele ou
até farão coisas maiores do que as que Ele fez, assim como um
jovem atleta supera o seu treinador quando é dedicado, obediente e humilde de coração, por estar sempre disposto a aprender e a deixar-se moldar.
Adiante, companheiros, rumo à vivência da Vontade de Deus!
Aquele que os leva ao grande Mestre Universal,
São José Castíssimo
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7

abril Filhos,

Quisera dizer-lhes, neste dia, que os acontecimentos planetários já estão cobrando de muitos servidores uma fortaleza
interior e um espírito decidido a persistir na paz e na mansidão, independentemente do que aconteça ao seu redor. Muitos
já estão sendo chamados a transcender o que pensam e o que
sentem para sustentar não só a si mesmos, como também a
outros que não conhecem a oração e não vivem a paz.
É por isso que, neste dia, com a intercessão que Me foi concedida depois do apelo interior de Meus amados filhos da
Venezuela, peço-lhes um maior espírito de unidade e de fraternidade, e que, desde já, se reconheçam como um só corpo
de luz, um único exército que busca o estabelecimento da paz.
Aqueles que ainda não estão vivendo as purificações planetárias tão diretamente possam conscientemente, em suas orações, sustentar o mundo interno dos que estão vivendo na pele
a atuação das leis do caos.
Peço-lhes que orem pelo estabelecimento da paz no interior
dos servidores, porque se esses irmãos da Venezuela, que hoje
necessitam de seu apoio e unidade, persistirem e alcançarem a
paz, eles poderão ajudá-los com sua experiência, quando o caos
bater também à porta do mundo interior de vocês.
É por esse motivo, filhos, que os chamo verdadeiramente a
se sentirem parte da purificação da Venezuela e, ainda que
materialmente não possam interferir no que lá eles vivem,
por intermédio do clamor de seus irmãos venezuelanos a paz
pode voltar a reinar nos corações dos seres, e o desespero não
os fará esmorecer, mas, sim, os fortalecerá para ajudar a outros
no futuro.
451
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Que a fraternidade seja uma virtude viva no coração de todos
os orantes.
Unam-se aos Corações dos Mensageiros Divinos* para que
possamos nutrir, com paz e esperança, Nossos filhos que não
as conhecem e que, dia a dia, padecem com a purificação* planetária que, aos poucos, ingressa no continente americano.
Orem, Meus amados, orem muito e despertem novos corações
para o caminho da oração.
A unidade os fará fortes, a unidade manifestará o Poder de
Deus, porque serão dignos de vivê-lo.
Seu pai e companheiro, Este que se dispõe a sustentar no coração os mais necessitados nestes tempos,
São José Castíssimo

8

abril Queridos companheiros de Meu Casto Coração,

Aquele que aspira a transitar com sabedoria pelos tempos que
virão deve observar, desde já, os acontecimentos planetários e
buscar aprender com tudo, buscar encontrar a paz nas situações
de dor e de caos.
Filhos, a maioria de vocês tem a graça de aprofundar primeiro
na própria transformação antes de enfrentar os processos de
purificação* planetária. Isso é assim porque devem preparar as
bases para que outros possam vivê-los com harmonia. Vocês
estão criando as condições para que seus irmãos que ainda
vivem na ignorância possam despertar.
Enquanto isso, o Criador permite que outros de Seus soldados
já vivam as consequências do caos. Mas devem vivê-las, filhos,
452

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 452

29/03/19 07:57

Abril de 2016

como um aprendizado único que ajudará a outros no futuro. Devem utilizar as obras do caos para fortalecer o próprio
mundo interior e não deixar que o inimigo os vença com seus
planos de desestabilização.
A Misericórdia de Cristo está tentando segurar ao máximo a
atuação do caos e da Justiça, mas as nações, em seu conjunto,
não buscam essa Misericórdia e não oram para que a paz se estabeleça; ao contrário, a escuridão reina em muitos corações que
deveriam ser embaixadores da paz e da harmonia nas nações
deste planeta. É por isso, Meus queridos, que devem agora acompanhar os acontecimentos planetários com sabedoria; saber que
toda provação os fortalece e desenvolve em vocês o potencial de
amar, que, de outra forma, jamais emergiu de seu interior.
Sejam fortes e deixem que sua fé acenda a fé nos corações de seus
irmãos. Vejam nesses acontecimentos que não há outra saída
senão o Coração do Pai e conduzam outras almas para que se
nutram dessa fonte. Encontrarão ali como suprir toda carência e
descobrirão que, quando têm fé, a vida do espírito pode oferecer
o que necessitam na matéria.
Façam da pobreza a grandeza do espírito. Deixem que o coração experimente o perdão e a piedade; que compreenda os
ignorantes e perdoe os equivocados; que redima os perdidos e
traga vida aos que morrem em espírito.
Agradeçam a Deus pela oportunidade de praticar as instruções de Seus Mensageiros* e façam da derrota neste mundo a
vitória de Cristo.
O que o adversário não sabe, filhos, é que o verdadeiro amor
surge também das fraquezas materiais, e que a Graça do perdão
e da misericórdia transcende o que foi vivido na matéria. Vejam
o exemplo do Mestre e não temam imitá-Lo.
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Deus está ao seu lado, porque vocês estão do lado de Deus.
Aquele que os ama e os guia,
São José Castíssimo

9

abril Filhos,

Enquanto o mundo vive suas primeiras contrações neste parto
planetário, Eu os chamo a contemplar com amor o que nascerá
depois de todo o esforço que farão como humanidade nesse
nascimento, porque esse parto será doloroso e cobrará de todos
esforço, valentia e perseverança constantes; porém, apenas Deus
conhece a graça que se sucede a esse doloroso parto planetário.
Hoje, e por algum tempo, verão muito sofrimento e desesperança nos corações que não encontraram Deus. Sentirão no
próprio coração o pesar do Criador por não triunfar em todas
as Suas criaturas, mas, apesar de tudo, devem contemplar
o propósito e a meta de suas vidas, meta essa entregue por
Deus Pai.
Sentirão a fúria do inimigo a cada vitória que alcançarem, a
cada alma que despertar, a cada passo que decidirem dar, porque ele sabe que o que para os olhos humanos é muito pouco,
para o Criador significa a manifestação de Seu Plano e o triunfo de Seu Sagrado Coração.
Hoje lhes direi algo que vocês devem conhecer: Deus, filhos,
compôs o espírito humano com a Sua Essência mais pura,
com o Seu Amor e com Sua Verdade; porém, a matéria que
seus seres carregam é composta também por partes escuras,
que representam a dualidade e a necessidade de redenção de
suas consciências.
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Essa parte impura da matéria é o que os anima a caminhar,
muitas vezes, contra os Planos de Deus; é o que os impede
de estar inteiros diante do Propósito Divino, e isso também
será curado neste tempo. Porém, vocês necessitarão firmar as
bases da consciência naquilo que os assemelha a Deus, que é a
essência que guardam no interior, e não naquilo que os prende
ao mundo, que são as vibrações capitais que compõem as suas
células. Para isso, filhos, devem sempre buscar a paz do coração pela oração, pela gratidão e pela unidade com o próximo.
Por sabermos que essa batalha que vivem e que viverão é não
só com o mundo, mas também consigo mesmos, Nós retornamos todos os dias para a Terra e os animamos a seguir adiante,
ditando os passos que devem dar.
Hoje estou aqui para fortalecê-los e entregar-lhes, na simplicidade de Meu Coração, a coragem de que necessitam para dar
os passos que o Criador espera de cada um.
Sei que as batalhas deste mundo são duras, porque Eu mesmo
as vivi e sigo vivendo por todos vocês. Por isso, filhos, deixo
em seus corações Meu alento e, em suas essências, Minha Luz.
Não desistam e não temam, porque quanto maiores são o
embate e o assédio do inimigo, maior é a Luz de Deus em suas
vidas.
Eu os amo e os renovo em Meu coração.
São José Castíssimo

10

abril Filhos,

O despertar da alma começa quando o coração se abre para
descobrir a verdade sobre si mesmo.
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Quando um caminho para a redenção lhes for apresentado,
não temam e não tenham receio, mas saibam que jamais serão
os mesmos a partir do momento em que disserem sim à proposta que Deus tem para suas vidas.
Na vastidão do universo, o Criador Se multiplicou em Suas
criaturas, aquelas essências que Lhe dão uma oportunidade
de desenvolver o Amor e a Unidade de Seu Sagrado Coração.
Desde a criação de suas essências no cosmos, vocês receberam
de Deus um propósito para manifestar, um atributo espiritual
e divino que traz para toda a Criação a possibilidade de seguir
evoluindo.
Desde que foram criados, vocês já viveram muitas experiências no universo e, de muitas formas, tentaram expressar o
Pensamento Divino para cada um de vocês.
O mundo no qual vivem é uma grande escola de amor, mas
também uma oportunidade de definição para os seus espíritos.
Ainda que não compreendam o que lhes digo neste momento, deixem que Minhas palavras lhes abram os olhos e que os
despertem a uma verdade que está latente dentro de cada um.
Eu lhes digo que este planeta é uma escola de definição porque
é a partir de suas experiências neste mundo que vocês ditarão
o curso da própria evolução. Aqui, filhos, vocês têm a maior
oportunidade de amar de todo o cosmos, mas também têm
todos os abismos nos quais afundar o próprio espírito, porque
assim como é a intensidade da Luz, também é a intensidade
da escuridão. E, de uma forma muito misteriosa para a mente
humana, aqui se desenha um grandioso Projeto Divino.
Hoje, filhos, venho para congregar novos espíritos no propósito
de viver a paz e o amor, porque os tempos de experimentar já
456
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estão acabando e, pouco a pouco, as leis do caos tomam conta
da vida interna e externa dos seres deste mundo.
Sei que para muitos o despertar é brusco, e talvez o salto que
lhes pedimos seja grande, mas aquele que puder ver com o
coração os acontecimentos do mundo saberá que lhes pedimos
muito pouco e que multiplicamos as respostas sinceras e as
orações verdadeiras para interceder por este planeta.
É por isso, filhos, que os chamamos a dar um passo e a descobrir o vasto universo que os aguarda. Nós os chamamos a dar
um sentido à própria existência e a descobrir que, transformando seus espíritos, podem mudar o destino da Terra, porque do
que mais necessitam nestes tempos não são soluções materiais,
mas, sim, da Misericórdia de Deus e da unidade com o Pai,
porque, sem o alimento do espírito, este mundo perecerá.
Deixo-lhes Meu impulso de paz e de amor e os convido a seguir
adiante.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

11

abril Filhos,

Nestes tempos de caos, a necessidade de viver o amor e a paz
unirá religiões e culturas, raças, povos e corações, para proclamar a vitória da Luz.
Nos mais jovens é gestado o espírito do ecumenismo, porque
aqueles que chegam ao mundo nestes tempos têm a missão
de viver a unidade com o próximo e de todos com Deus, para
que – a partir da união das criaturas com o Criador – a ilusão
se dissolva, os véus caiam dos olhos humanos e o tempo* do
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Universo se una ao tempo da Terra, trazendo à consciência
humana a veracidade da vida superior.
Por vocês não terem cultivado um caminho de oração nem de
comunhão com Deus, muitas vezes essa missão ecumênica dos
jovens de hoje se confunde com as experiências que fazem pelas
diferentes vias de perdição nos abismos do mundo, acreditando
que estão abrindo suas consciências ao novo.
Os erros e a rigidez do passado – próprios da lapidação da consciência humana daquela época – afastaram muitos corações de
Deus. E agora, filhos, chegou o momento dos mais jovens poderem despertar à vida do espírito e, para isso acontecer, aqueles
que estão adormecidos e iludidos necessitam do exemplo dos que
já despertaram. É por este motivo que lhes pedimos que os
próprios jovens se impulsionem uns aos outros.
Com o tempo, a própria energia espiritual fará com que vocês
cresçam, amadureçam e se tornem verdadeiros instrumentos de
Deus. A vida espiritual é muito ampla e infinita, e tão grande
é a ignorância humana em relação a essa vida, que aqueles que
se decidirem a caminhar jamais viverão o tédio ou o desânimo,
porque sempre terão algo novo a viver.
Nestes tempos, filhos, a humanidade necessita sair de um
padrão degenerado de consciência para dar ao menos os primeiros passos na vida consagrada ao Propósito Divino e, aos
poucos, instituir os princípios da Nova Humanidade*.
Confiem em que nos mais jovens se encontra essa possibilidade, que independe das aparências, pois a aparência é fruto da
ilusão na qual ainda vivem, superficialmente, as criaturas. A
Verdade só vem à luz quando o espírito desperta. Até lá, filhos,
devem buscar contemplar a essência dos seres e não o que eles
aparentam ser.
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Meu Coração hoje agradece o impulso recebido por todos os
jovens que aceitaram internamente viver o despertar.
Como pai e companheiro de todos, Eu os guiarei e estarei sempre ao lado de cada um.
Abençoo-os hoje e sempre,
São José Castíssimo

12

abril Filho,

Une teu coração ao Coração de Deus para que Ele eleve teu
pequeno ser à Verdade, te revele a razão dos acontecimentos de
tua vida, te mostre os Seus Mistérios e te permita compreender
por que guia os teus passos de determinada forma.
Nestes tempos o Criador está ávido por revelar-Se, Ele mesmo,
aos corações dos homens porque, quanto mais se aproxima a
purificação* planetária, maior é a necessidade da consciência
humana ingressar na compreensão da Verdade e poder ser consciente das faces espirituais dos acontecimentos vindouros, para
que a incompreensão e a dúvida não tenham lugar nos corações
dos autoconvocados*.
É por isso, filho, que te chamo a te aprofundares em teu caminho espiritual, em tua união com Deus, como um serviço a ser
prestado a toda a consciência humana.
Agora é tempo de os autoconvocados* se aprofundarem no
caminho espiritual, porque o que viveram até hoje foi parte
de uma preparação e um crescimento interior, mas os próximos acontecimentos trarão para todos provas que os levarão
à maturidade imediata e que não permitirão mais haver lugar
para energias que os confundam ou os distraiam no caminho.
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Hoje falo a cada coração da Terra que se dispuser a viver a
Verdade. Falo a ti, que te abriste de coração e em espírito à
guiança de Meu Casto Coração, porque sabes que Meu exemplo é verdadeiro e que Minhas palavras, quando vividas, te
conduzirão a Deus.
Filho, chamo-te a ser um exemplo para os demais, porque a
cada dia a confusão na mente humana cresce e aos que estão
despertando agora muito lhes custará unir-se a Deus, de verdade, e transcender os limites da consciência humana para fazê-lo.
Se Me escutas e Me compreendes neste momento é porque,
em algum ponto de tua evolução, já viveste a união com Deus
e agora deves relembrá-la.
Muitas almas querem despertar e dar passos, mas os conceitos e
as instruções espirituais não são suficientes; elas necessitam de
um exemplo vivo, assim como tu, filho, necessitaste do exemplo
vivo de Cristo para despertar.
Assim como o Senhor renunciou a tudo para ser um exemplo
de união com Deus para o teu coração e para aqueles que o
souberam ver, agora chegou a tua hora, como servo consciente do Criador, de fazer a tua renúncia e entregar aos Pés do
Criador o que ainda te impede de viver a Sua santa Vontade,
para que assim te tornes um verdadeiro instrumento de Deus
neste mundo cada dia mais perdido.
Filho, se te digo isso agora é porque chegou a hora.
Medita com consciência no que te digo e faz, tu mesmo, as tuas
escolhas, porque não poderemos mais deter os acontecimentos
da Terra, e eles cobrarão de ti, depois de tudo o que recebeste,
um exemplo fiel, uma união verdadeira com o Pai, um coração
disposto a ser um instrumento do Senhor, olhos abertos que
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reconhecerão o Mestre entre as nuvens e que O assinalarão para
os demais que O procuravam entre os homens.
Une-te, então, ao Pai; busca estar desperto para que Ele deposite sobre ti os Seus Dons, e dispõe-te à transformação absoluta,
mais do que te dispuseste até hoje.
Meu Casto Coração te acompanhará.
São José Castíssimo

13

abril Filhos,

Para encontrar a verdadeira paz, devem aspirar a vivê-la e a
buscá-la além de vocês mesmos, das próprias tendências e dos
próprios estímulos. Porque nestes tempos a consciência humana é impulsionada a viver a busca do poder, da competição, da
vitória sobre os demais em tudo, não importando a via para
chegar à própria meta. Nestes tempos, as mentes querem ter
razão, querem prevalecer e se sobressair. Tudo isso dificulta o
estabelecimento da paz por gerar, constantemente, dentro e
fora dos seres, o estímulo ao conflito.
Para viver a paz nestes tempos, deverão renunciar, renunciar a
ter razão, a se sobressair, a impor as opiniões pessoais, a concretizar suas ideias.
Para estar em paz, deverão viver no espírito da humildade. Isso
não significa que estarão inertes, indiferentes ou sem atuação
nos Planos de Deus. Renunciarão ao que vem de vocês mesmos,
porque o que vem de Deus abrirá as portas da manifestação,
sem que seja necessário impor nada.
O que vem de Deus se manifesta também sob o espírito da
humildade e, quando dão um exemplo de renúncia e vivem a
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paz, estão dissolvendo os obstáculos impostos pelo adversário
para a manifestação dos Planos do Altíssimo.
A vida superior se baseia em outras Leis, diferentes das leis
deste mundo. Para vivê-las, deverão ser humildes e pacíficos.
Aquele que os ama e os chama à pacificação do coração,
São José Castíssimo

14

abril Filhos,

Com o coração dentro do Meu Coração Castíssimo, contemplem hoje a grande necessidade do mundo.
Devo sempre lhes recordar o imenso padecimento de Deus por
tudo o que ainda acontece na Terra. E neste dia lhes pedirei
uma oração especial por todos os cristãos do mundo, todos
aqueles que, em seus corações, foram chamados a se unirem ao
sacrifício de Cristo e a renová-lo com ações de amor e de paz.
Filhos, esse amor está se perdendo nos corações de muitos dos
que dizem seguir a Cristo, e novamente os seres se rendem ao
ódio e ao temor para, em nome do Senhor, travar batalhas e
responder às guerras que acontecem no mundo.
Quanto mais o espírito cristão se perde em uma parte do mundo, maior deve ser o esforço consciente dos que estão despertos,
porque lhes digo, Meus amados, que muito pior do que a guerra
na matéria é a guerra sem precedentes que se vive no espírito,
nos níveis invisíveis, onde as forças do caos atuam livremente,
incentivando as almas à perdição e levando-as ao abismo.
Filhos, um coração que não pode viver o amor e responde a
uma guerra em nome de Cristo já perdeu as possibilidades de
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seguir os Planos de Deus, porque suas ações demonstram a
escuridão na qual se encontra o seu coração.
Orem para que outros cristãos não sejam incentivados às
guerras e ao caos do mundo. Que aqueles que têm a missão
de seguir os Passos de Cristo não se percam, porque os Novos
Cristos devem ser uma realidade, e o amor deve prevalecer na
consciência humana.
Vejam, Meus filhos, os acontecimentos do mundo e sintam no
próprio interior a urgência destes tempos. Sintam a urgência
de serem outros, sintam a urgência de transformar este mundo
a partir de seu interior.
Aqueles que são mais conscientes deverão viver maior sacrifício. Façam-no conscientemente, com liberdade de coração e
com amor ao Propósito Divino.
O Criador necessita de vocês despertos.
Orem, orem pelos cristãos do mundo inteiro e por todos
aqueles que devem despertar ao princípio do verdadeiro amor.
Que o propósito de amar permaneça vigente no coração
humano.
Seu pai e companheiro, Este que os desperta à urgência dos
tempos,
São José Castíssimo

15

abril Filhos,

Muito já os instruí sobre o caminho espiritual e a forma de
se chegar à plenitude nele. Vocês já têm muitas instruções,
inclusive quase práticas, de como trilhar esse caminho. Agora,
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Meus amados, depende da escolha de cada um a vivência
desses princípios.
O que os afastará do inimigo é a humildade e o profundo amor
que sejam capazes de viver. Hoje o adversário de Deus está
muito próximo dos corações que buscam a luz e de todas as
formas ele tentará apagar a chama que ilumina os seus passos,
o seu caminho.
Por isso, filhos, não há mais tempo para ingenuidades. Não
confundam ser ingênuos com ser puros, porque a pureza está
plena de sabedoria, enquanto a ingenuidade é fruto da imaturidade, inclusive espiritual, dos seres. Aquele que é sábio vive em
si os princípios de Deus e vence a escuridão, sendo ele mesmo
portador da luz.
Nestes tempos em que tudo está permitido para a provação
final das consciências, a única fortaleza e o único refúgio de
todos será a vivência da Verdade.
Quando vivem em Deus e O transparecem, vocês desarmam
os planos do adversário pela própria potência do amor. Mas, se
ainda resistem e se deixam levar pelas influências deste mundo,
com pequenas intenções de engrandecer a si mesmos, cairão
repetidas vezes nas armadilhas e confusões do inimigo.
Lembrem-se, filhos: sua fortaleza deve ser a vivência do Ensinamento; seu testemunho deve ser vivo.
Sei do esforço e da vontade de todos em persistir e por isso lhes
digo essas coisas, porque ainda há muito sobre vocês mesmos
que desconhecem.
O potencial está no interior de todos, mas, para encontrá-lo
e desenvolvê-lo, necessitam decidir a se despojarem de tudo o
que os preenche de si mesmos e das coisas do mundo, porque
464
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é sendo nada, inclusive invisíveis para vocês mesmos, que farão
verdadeiro eco no mundo.
Em uma terra de orgulhos e vaidades, o coração humilde resplandece sem perceber.
Guardem no coração o que lhes digo e desenvolvam Meu ensinamento na consciência.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

16

abril Não tenhas medo do assédio do inimigo. Sejas, antes, conse-

quente com a própria fé e equilibrarás o mal que a escuridão
imprime no mundo com a potência do Amor de Cristo em
teu coração.
Não tenhas medo das ameaças que te faz o inimigo, porque
tua perseverança em Cristo fará do teu destino uma vitória de
Deus, não importa qual ele seja.
Filho, ocupa-te em ser verdadeiro. Ocupa-te em aprofundar-te
em tua união com o Pai. Ocupa-te em crescer rapidamente,
para que sejas digno de herdar a instauração do Reino de Deus
no mundo. Ocupa-te em fazer da tua vida um testemunho do
verdadeiro milagre de Cristo, que é a transformação das essências e a redenção das consciências.
Tua proteção reside na união com Deus.
A vitória de Cristo em ti depende apenas de tua entrega e de
tua perseverança, porque o Senhor está com os braços abertos
diante de teu coração e te oferece tudo, para que sejas como Ele
foi, para que ames como Ele amou e para que descubras a verdade sobre ti, assim como Ele descobriu em Sua Transfiguração.
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Reconhece que o mal existe e sê vigilante, mas saibas que, sobretudo tua atenção deve estar no triunfo do Criador e no teu
esforço para que esse triunfo seja verdadeiro.
Deves ter o coração puro como o de uma criança, porém
sábio como o de um ancião. Tudo depende de onde colocarás
a consciência.
Faz assim como o Meu Casto Coração: diante das atrocidades do mundo e da grandeza dos mistérios celestiais que vivia
ao lado de Meu Filho e de Minha Santa Esposa Maria, elegi
a humildade, para que as atrocidades se convertessem pela
grandeza do amor, e os mistérios se revelassem na passividade
do silêncio.
Tanto nos males como nos mistérios deve estar o teu coração;
porém, cada qual tratarás com a virtude que lhe corresponde.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo

17

abril Filhos,

O falso poder deste mundo cega e adoece o coração dos
homens. Aqueles que buscam o poder para si perdem a fé,
porque desconhecem o Poder de Deus.
A cada dia, Meus amados, estão diante de seus olhos os sinais
visíveis da decadência da humanidade, mas aqueles que não
estão com a consciência no Propósito Divino pouco podem
perceber sobre a verdade e se deixam enganar pelos estímulos
superficiais e obscuros que, de todos os lados, os influenciam.
A única forma de não se perder a paz nem a fé em seus corações
é com a oração. A única forma de se manterem sãos e equili466
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brados, em todos os níveis do ser é deixando que a consciência
cruze os umbrais das dimensões da matéria para que, no nível
do espírito, possa compreender o verdadeiro sentido dos acontecimentos do mundo e não se deixe confundir.
A oração, filhos, é mais do que um instrumento para alcançar
pessoalmente a paz. A oração é o que sustentará a vida espiritual do planeta e evitará o colapso da consciência humana.
Por isso lhes peço que orem, orem muito por este momento
que vivem.
Orem pelas Américas, para que a nuvem de ilusão e de confusão que hoje escurece as mentes e os corações possa dar
espaço à Claridade de Deus.
Orem, filhos, pela unidade entre os seres e para que a ânsia de
poder não lhes retire a possibilidade de amar. Reconheçam
que o verdadeiro poder provém apenas do Criador e, para que
sejam partícipes de Seu Reino, vocês devem viver o amor e a
unidade, sempre.
Em poucas palavras, Eu os desperto. Escutem com o coração
Nosso chamado.
Que o temor de um futuro incerto não os confunda. Vocês não
devem temer, devem apenas permanecer em Deus.
Aquele que estiver no Pai manifestará os Seus Desígnios em
cada instante de sua vida.
Eu os amo e os abençoo.
São José Castíssimo
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18

Oração de Confiança
nos Desígnios de Deus

abril

Confio na Vontade do Criador de todas as coisas,
que me fez nascer como essência no coração do Universo
e me faz renascer a cada dia
no íntimo de Seu Sacratíssimo Coração.
Confio em Sua Justiça, assim como em Sua Misericórdia,
e sei que sempre me guiará pelo caminho da luz e do bem
para o meu crescimento interior.
Confio na fidelidade dos Sagrados Corações
para com a humanidade e sei que,
correspondendo à Graça da guia permanente
dos Mensageiros de Deus,
minha vida sempre será uma manifestação
da Vontade do Divino.
Confio no Poder de Deus
e sei que de minha fé nascerá a perseverança
para compreender os tempos futuros,
o presente e as experiências do passado.
Confio no Retorno de Cristo
e me disponho a ser um instrumento Seu no mundo,
um coração que, apesar de ser pequeno,
se permitirá tornar-se um milagre vivo,
fruto da Presença espiritual
do Redentor entre os homens.
Confio em que a Graça é verdadeira e desce sobre mim
cada vez que disponho meu coração para recebê-la.
Por isso repito e com amor anuncio ao mundo
que confio nos Desígnios do Criador,
confio em Sua Obra e sei que fará meus dias
plenos de Sua Presença.
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Na provação ou na Graça,
na Misericórdia ou na Justiça,
no regozijo ou na rendição,
confio, Senhor, que Tu estás comigo
e que eu serei sempre Teu fiel servidor.
Amém.
Confiem que, apesar dos acontecimentos do mundo, o Senhor
guiará os seus passos.
Confiem que todas as provas chegam para o seu crescimento.
Confiem que a rendição e a derrota são as portas para a humildade, porque o coração que não é derrotado muitas vezes não
se deixa preencher por Cristo.
Não se deixem frustrar, entristecer ou esmorecer porque os
acontecimentos não fluem como vocês esperam. Se fizerem o
que lhes dizemos e seguirem as diretrizes d’Aqueles que veem
todas as coisas, embora vivam na mesma escola de todos os
seres humanos, vocês as compreenderão de uma forma diferente. E poderão viver a mesma provação que outros milhares de
irmãos seus, porém com o espírito pleno de Deus e o coração
preenchido de fé.
Para muitos, vocês parecerão loucos e tirarão força da fraqueza
humana para levantar do solo não só a si mesmos, mas também
a outros milhões de semelhantes que se esqueceram de estar
em Deus.
Confiem no Criador e, se seguirem os Seus Desígnios, não
temam nada. Temam antes a si mesmos e cuidem para não se
deixarem enganar.
Quem tem fé perseverará. Quem não a tem, mas quer encontrá-la, a descobrirá. E aqueles que não querem escutar a Deus
esperarão no chão por uma mão que os auxilie.
469

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 469

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

Filhos, vocês vão querer estar com as mãos erguidas para que os
levantem do chão, ou estarão Conosco no Alto, com as mãos
estendidas para baixo, auxiliando o próximo?
Cada um se colocará no patamar em que decidir estar.
O destino de cada ser é traçado primeiro por ele mesmo, depois
por Deus, porque até mesmo o Criador respeita o livre-arbítrio
dos homens.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

19

abril

Encontros com o Castíssimo Coração de São José
Que a paz seja concedida ao coração humano, à consciência
de cada Reino da Natureza e ao coração deste planeta, porque, quando clamam pela paz, o Criador, que é bondade
infinita, concede-lhes a Graça de sentir a Sua Paz em seus
pequenos corações.
Hoje, quero que reconheçam o potencial do amor que existe
dentro de cada um de vocês.
Como o mundo seria diferente, companheiros, se clamassem
assim todos os dias; se de seus corações brotasse a alegria que
sentiram hoje por cumprir com os Planos do Altíssimo!
Isso que sentiram nesta noite e que os faz cantar com a verdade de seus corações é o Propósito de Deus, é o Seu Amor,
que se manifesta em seus corações. Um amor que sempre existiu dentro de vocês desde o princípio, mas que muitos, Meus
queridos, não querem viver.
Por que será que se negam a viver a plenitude? Acaso hoje sentiram algo que não lhes fez bem?
470
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Muitos, pela primeira vez, se sentiram plenos em Deus, porque o Criador Se manifesta entre os homens sempre que Lhe
abrem uma porta sincera.
Quisera que orassem assim todos os dias. Se assim fosse, os
Mensageiros Divinos* estariam em seus lares, acompanhariam
os seus grupos de oração, completariam as cadeiras que ficaram
vazias, porque Nos teriam aberto a porta.
A humanidade, filhos, não vive esse amor que hoje experimentaram; e é por isso que viemos ao mundo tantas vezes; é por
isso que descemos todos os dias e que falamos à humanidade
como nunca antes fizemos.
A urgência dos tempos é tanta e a necessidade tão grande que
Nossos Corações se oferecem para estar entre vocês e entre os
mais necessitados.
Quando oram de coração, não só estamos com vocês, mas, em
Onipresença, estamos com aqueles que mais precisam de Nós:
percorreremos o planeta, auxiliando os corações dos homens
e também os Reinos da Natureza – cada vez mais ultrajados
pelos ignorantes, pelos cegos de espírito.
Já não há equilíbrio neste mundo, porque o amor está escondido, está preso dentro das consciências. Muitos creem que
amam e, no entanto, filhos Meus, buscam a posse e apropriar-se
dos demais.
Aquele que ama, ama com liberdade, ama para que o próximo
possa viver em si a Vontade de Deus e não a sua. Amar, queridos, não é querer manifestar nos outros a própria vontade,
ainda que acreditem que seja uma boa vontade, que eles se
tornarão boas pessoas se forem como vocês pensam.
Amar é criar as condições para que Deus Se manifeste no
mundo e que, desta forma, Sua Vontade possa se plasmar em
471
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cada coração. O amor não faz escolhas, o verdadeiro amor,
que provém do Coração do Pai, desce ao mundo para todas as
criaturas, assim como desceu nesta noite. Apenas não o sentem
aqueles corações que não se abrem para recebê-lo.
Quisera, filhos Meus, que aqueles que caminham cegos pelas
ruas desta cidade pudessem escutar a Minha voz, assim como
a doce voz de Maria, assim como a sagrada voz de Cristo. Mas
os corações não buscam a paz, não a conhecem. Para que eles
a conheçam, necessitam de um exemplo vivo, um testemunho
verdadeiro que os transforme por completo.
Assim como Cristo caminhou pelas ruas deste mundo, sendo
um testemunho vivo da Presença de Deus, assim o Criador
espera que cada um de vocês caminhe. Muitos pensam que é
impossível, mas para que, então, estariam nesta Terra, senão para seguir o exemplo de Cristo? Ele não veio ao mundo apenas
para fundar uma igreja. Ele veio ao mundo para ser o exemplo
de cada criatura que vive na Terra. Ele entregou o Seu Corpo
e o Seu Sangue na Cruz e também se fez Vida através do pão e
do vinho, para perpetuar o Seu exemplo, para que aqueles que
viessem depois d’Ele, ao longo dos séculos, jamais se esquecessem de que devem seguir os Seus passos.
A urgência dos tempos dita a verdadeira necessidade de suas
vidas. A prioridade de seus corações deve ser a transformação,
a vivência do amor que se dá sem buscar resultados, que ama
sem querer um retorno, sem ser amado, porque vocês estarão
diante de muitos que até mesmo os odiarão, mas que necessitarão de seu amor para ter uma oportunidade.
A Luz vive dentro de bem poucos, enquanto a escuridão habita
em quase todas as criaturas; porém, a Lei é o triunfo da Luz e
não o estabelecimento da escuridão.
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Aquele que vive na Luz vive no Poder de Deus; por isso tem
a potestade, entregue pelo Pai, de transformar todas as coisas.
Mas para viverem o Poder de Deus vocês necessitam estar n’Ele,
seguir o exemplo de Seu Filho e, assim como Ele transformava
as trevas com um simples olhar, que também os seus exemplos
possam transformar este mundo.
Se Eu lhes digo essas coisas, elas não são impossíveis de ser vividas, mas vocês necessitam ter fé, assim como o Filho de Deus,
que – quando esteve em um coração humano – jamais perdeu
a fé da união com o Seu Pai e, ainda quando se sentiu sozinho
e abandonado na Cruz, não desistiu de cumprir os Planos de
Deus e amou ainda mais a Sua Vontade.
Escutem Minhas palavras e também sintam o que deposito
em seus corações. Não estou aqui para convencê-los de nada.
Estou aqui para transformá-los, para que vocês transformem
os demais.
Quero, nesta noite, agradecer o esforço de cada um de Meus
filhos; digo que são Meus filhos porque aprendi que a paternidade, quando é verdadeira, não tem limites. Eu me senti pai de
Jesus, ainda que soubesse que Ele provinha do Espírito Santo.
Vocês provêm de Deus, mas Eu Me sinto pai de cada uma de
suas essências porque os amo e quero educá-los e fazê-los crescer
– não um crescimento deste mundo, mas, sim, um crescimento espiritual e verdadeiro. Por isso, agradeço a todos os Meus
filhos, todos aqueles que Me abriram as portas para que Eu estivesse aqui, curando o coração desta cidade e do mundo inteiro.
Saibam, filhos Meus, que os Sagrados Corações* tinham um
propósito específico ao chegar a este lugar, propósito de curar
cada uma de suas almas e, a partir de vocês, muitas outras.
Agora, pedirei que orem com este mesmo amor com o qual
oraram hoje por todos os cristãos do mundo e, também, pelos
473

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 473

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

que não são cristãos, mas que vivem o amor e que devem permanecer nele, independentemente das perseguições, do caos
e do mal.
Orem para que aqueles que um dia encontraram o caminho
da paz possam permanecer nela e não a percam, por mais que
ao seu redor ela pereça ter desaparecido.
Se vocês oram todos os dias e vivem a paz do coração, descobrirão que a verdadeira paz se encontra em Deus e que o caminho
para ela está dentro de cada um de vocês; por isso não a buscarão fora. E ainda que um dia o mundo pareça estar em pleno
caos, saberão, filhos Meus, que a paz jamais deixou de existir.
Para despedir-Me, enquanto Me elevo aos Céus, desejaria percorrer este mundo, colocar Minhas mãos sobre os Meus filhos da
Nigéria, da Síria, da Turquia, do Brasil, do mundo inteiro, para
que sintam a paz de Meu Castíssimo Coração. Desejaria levar o
amor de cada ser orante para aqueles que perderam a esperança.
Se abro, neste lugar, uma porta de paz, Me acompanharão com
seu canto?
Cantem Comigo, porque Eu também clamo pela paz.
Eu lhes agradeço por estarem com os Mensageiros Divinos* e
lhes peço que esta não seja a última vez.

20

abril Para que compreendas verdadeiramente a urgência dos tempos

e encontres um caminho real para a vivência do que te digo, é
necessário que te permitas aprofundar em teu mundo interior.
Se não for assim, sempre terás as instruções e informações sobre
estes tempos, saberás mentalmente que essas instruções são certas e não as questionarás. Porém, filho, teu coração não viverá
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conforme dita a necessidade e não te tornarás o instrumento
que o Criador necessita de ti.
Poderás, hoje, fazer muitas coisas que são de auxílio para a
humanidade, mas Deus necessita, por intermédio de ti, converter padrões milenares degenerados na consciência humana,
para que, a partir de ti, novos princípios vivam dentro dos ho
mens e uma Nova Raça* desponte no horizonte deste mundo.
Esse pensamento de Deus não é apenas um ideal, é uma necessidade urgente. Muitos sabem disso e concordam, porém não
compreenderam que também devem transformar em si esses
padrões degenerados.
Se a consciência humana não vê diante dos próprios olhos um
exemplo, ela não se transforma nem se desperta. É por isso,
filho, que te chamei para cumprir com essa missão, porque sei
que posso fazê-lo. Eu conheço o Poder de Deus latente em teu
interior, enquanto tu apenas conheces a força de tua personalidade e, talvez, de tua alma.
Sei que escutas estas palavras e sentes pesar sobre ti uma responsabilidade que a humanidade não quis assumir. Agora
deves compreender que teu compromisso é com Deus e que
não deves esperar que outros façam por ti o que a ti cabe fazer.
Se lês estas palavras e sabes o que Eu te falo, então, filho, não é a
quem tens ao lado que Eu Me refiro. Enquanto a maioria retrocede, chamo-te à evolução. Deverás ser como uma lança que
não só rompe as barreiras dos velhos padrões, mas que suporta
as correntes contrárias e supera esses padrões em si mesma.
Busca estar mais com Deus, filho. Aceita com alegria a solidão
espiritual. Essa é a única forma de compreenderes e viveres o
que te falo.
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Não te preocupes tanto como responderão os que estão ao teu
redor. Vive-o primeiro tu, e atrás de ti irão se abrir os caminhos.
Deixo-te Minha bênção.
Aquele que fala a cada um e a todos os que sabem ouvir,
São José Castíssimo

21

abril A Deus ama em todas as Suas manifestações. Ama Seu Plano

e Sua Vontade, muito além de tua pequena vida.

Ama ao Pai, assim como O amou Seu Filho, que não se regozijava apenas quando Seu era o Poder de Deus e podia operar
milagres diante dos olhos dos homens. O Senhor também
amou a Deus, mais do que nunca, quando esteve na Cruz.
Aquele que veio ao mundo para mostrar o caminho de todo ser
vivente sofreu como nenhum outro ser humano deste planeta,
e Ele o fez para demonstrar a todos que o amor, quando verdadeiro, é incondicional, e que a Vontade de Deus pode estar na
alegria, assim como no sofrimento; depende apenas de como
cada um vive os acontecimentos da própria vida.
Filho, se tua vida está difícil e vives provações que às vezes
parece que não podes suportar, antes de perder a fé, reaviva-a.
Recorda o sacrifício de Cristo e agradece por poder retribuir,
de alguma forma, o Seu sofrimento.
Quero que aprendas a estar ao Meu lado não apenas quando te
concedo Graças, mas também quando te concedo dores, para
que assim Eu possa aliviar por intermédio de ti a dor de outros.
Se te pesa o sofrimento de teus semelhantes, então equilibra
essa dor com o amor de teu coração. Doa tua fé aos demais
para que superem o medo. E lembra que, se crias um caminho
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de amor para os que estão sofrendo ao teu lado, quando chegar para eles a hora de partir deste mundo, caminharão com
os pés na senda que construíste e encontrarão a luz e a paz de
que necessitam.
Faz da tua vida um ato de serviço e compreende que também
convertes os corações dos homens quando dás um exemplo de
superação de ti mesmo.
O Senhor quer fazer de ti um servidor completo, porque muitos O amam na Graça, porém poucos lhe oferecem o sacrifício.
Confia que toda prova vem para o teu crescimento.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

22

abril Convoquei-os até aqui para que orassem Comigo por esta

nação e para que a escuridão que hoje cega os olhos de muitos
pudesse dar espaço à Luz de Deus.

Não venho para impor uma mudança; venho oferecer uma
oportunidade de conversão do destino desta nação, oferecer um
despertar para as almas pela potestade que Deus Me entregou.
Assim como Meu Casto Coração representou para a humanidade o despertar da fé e da fidelidade absoluta a Deus, assim
também quero oferecer a cada coração humano a possibilidade
de representar, como orante, o despertar de um dom que converta e equilibre algum mal deste mundo.
Filhos, estou aqui porque a confusão está cegando os corações
dos homens e, neste momento, ninguém tem plena certeza do
propósito de sua vida. Mesmo aqueles que deram origem ao
caos – pelas influências da escuridão – hoje estão confusos,
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porque quem serve às forças do caos vive no caos e é enganado
pelo próprio veneno que toma a cada dia.
Venho retirar a neblina que encobre o coração dos seres pela
indignação. Venho porque o inimigo os distrai com a confusão
da luta pelo poder e os absorve na busca de uma solução para
uma questão cujas raízes estão perdidas e escondidas para o
coração humano, porque não se encontram na matéria, mas,
sim, no espírito.
O inimigo os confunde de tal forma que vocês se enredam em
seus enganos e não sabem mais como pensar ou discernir e,
pouco a pouco, dão mais importância à razão do que à fé, em
busca de uma resposta.
Em verdade, filhos, devem buscar agora, mais do que nunca, o
caminho espiritual, porque é apenas ali que as raízes do caos
serão arrancadas. É a luz que deve equilibrar a escuridão em
sua origem.
Por isso estou aqui, para despertá-los e dizer-lhes que não tentem mais compreender na matéria uma situação que está sendo
degenerada no espírito.
Não se deixem confundir e não percam tempo buscando soluções materiais. Antes, mergulhem nos planos espirituais sem
intenção de conduzir nada e deixem que a luz, por si só, atraída
por suas orações, dissolva os nós que confundem os homens.
Orem Comigo nos próximos dias para que a Luz de Deus desça
e lhes traga a clareza que equilibrará a escuridão.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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23

abril Não há transformação espiritual que não provenha da adesão

da consciência ao Plano de Deus. Por isso, antes de qualquer
mudança, de qualquer resultado visível da atuação da Luz, primeiro está o despertar do ser, a adesão de cada um ao mistério
que é, para a mente humana, o Propósito Divino.
Por enquanto, vocês devem aderir sem conhecer, agir sem saber
como, compreender sem entender – porque lhes falo da compreensão do coração, que não necessita de conceitos ou ideias.
É por esse motivo que primeiro os despertamos, colocamos no
seu interior o potencial do amor ao Plano de Deus e depois, aos
poucos, poderão atuar nele mais conscientes ou menos.
Para serem mais conscientes do Plano de Deus, tanto mais de
vem amá-lo. O grau de compreensão caminha junto aos graus
de amor e de entrega das consciências.
Digo-lhes estas coisas porque o Criador necessita de seres despertos e conscientes de suas ações e da manifestação da Obra
que realizam, mas, para isso, necessitam amar o Plano de Deus
acima de todas as coisas e dar mostras disso.
Enquanto as incompreensões, as dúvidas, o amor às aspirações
e aos planos materiais pessoais forem maiores que sua adesão ao
Plano de Deus, muito do que o Criador tem para esta humanidade ficará pairando nos planos sublimes da consciência à
espera de uma porta para ingressar no planeta.
Filhos, o Senhor Altíssimo tem, em Seu Plano, o correto equilíbrio para todos os males que a humanidade gerou ao longo
de sua existência e, com Seu Poder, pode converter a escuridão
em luz. Mas é necessário que façam um esforço maior do que
fazem hoje e que se considerem verdadeiros soldados e missionários* de Deus, cuja missão é a manifestação de Sua Vontade
neste mundo.
479
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Eu os guiarei e os instruirei sempre, mas se querem ser mais
conscientes e verdadeiros instrumentos de Deus, devem aprofundar a própria entrega.
Deixo-lhes essa reflexão como seu pai e instrutor.
São José Castíssimo

24

abril O falso poder que se difunde no planeta só é desmascarado

quando a consciência encontra o Poder de Deus, que se manifesta pela Graça e pelo que conhecem como milagres; que se
manifesta pelo despertar dos seres e que também se manifesta
por meio dos elementos da natureza e dos diferentes movimentos climáticos que ela expressa.
Muitos elegem conhecer o Poder do Criador pelo que chamam
“ira de Deus”. Essa é uma expressão usada pela mente humana, por sua ignorância, para denominar a ação da Justiça. A
forma com que os seres humanos compreendem a amplitude
da Justiça e suas consequências é chamando-a “ira de Deus”.
Outros poderão abandonar o falso poder pelo despertar do
próprio coração e, pela potência do Amor de Deus, sentirão
que não há poder verdadeiro senão o que provém do Pai.
Filhos, enquanto a maioria dos seres humanos abusa do uso
da força e a confunde com o poder, abandonem tudo aquilo
que os faz sentir superiores a alguma coisa ou pessoa. Deixem que
o espírito da humildade impregne suas consciências, porque o
falso poder será arrancado das mãos dos homens, que se verão
impotentes e pequenos, assim como são quando estão distantes de Deus.
O falso poder será o primeiro a ser purificado, porque é o que
mais dano causa à consciência planetária*. Os seres humanos
que abusam do falso poder e submetem os seus semelhantes
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não perceberam que eles mesmos é que estão submetidos por
forças da escuridão.
Estamos nos tempos prévios da Aurora espiritual do planeta e,
por mais que a escuridão hoje inunde a Terra, ela será dissipada
da aura planetária pela magnitude da Luz e, com as trevas, serão
expulsos os falsos poderes.
Digo-lhes essas coisas porque urge o tempo do desenvolvimento da humildade como caminho único para encontrar Deus e
para viver a paz.
Se querem conhecer o Poder do Criador por intermédio de
Sua Graça, entreguem todos os dias aos Seus Pés o que ainda
os prende à necessidade de poder e descubram a liberdade de
viver sob o Poder do Criador. É nesse Poder Divino que, apesar de serem nada, possuirão todas as coisas, pois serão todas
as coisas e não estarão separados de partícula alguma de vida.
Aquele que os desperta à vivência da humildade e à entrega
do falso poder,
São José Castíssimo

25
abril

A paz se estabelecerá no mundo a seu tempo e hora. O
destino deste planeta é traçado a cada segundo, de acordo
com as ações dos homens. Quanto mais clamarem, viverem
e manifestarem a paz, mais próxima ela estará de toda a
humanidade e de toda a vida no planeta.
Filhos,
Muitos ainda resistem a perceber a urgência destes tempos,
e a maior parte da sustentação deste mundo está a cargo da
Hierarquia* e de uns poucos, que muitas vezes estão se desestabilizando porque carregam um peso que não lhes corresponde.
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Quisera tornar a todos mais conscientes, e que pudessem ver
com os mesmos Olhos de Deus a verdadeira situação deste
mundo, mas não posso fazê-lo porque suas almas não o suportariam. Para ver com os Olhos de Deus, vocês necessitam estar
n’Ele e, perfeitamente unidos a Ele, poderiam valer-se de tudo
o que Ele é. Mas o que sim, posso dizer-lhes, mais uma vez, é
que estejam atentos aos sinais da vida, aos acontecimentos do
planeta. Esta Terra sagrada já está estremecendo, e logo não
terão como recomeçar e reconstruir a vida material da mesma
forma como a vivem hoje.
Não quero causar-lhes temor, apenas lhes faço uma advertência,
porque quanto mais o coração estiver em Deus, mais poderá compreender o que vive e menos importância dará às perdas materiais, porque saberá do colapso espiritual que vive este mundo.
Quando lhes digo, filhos, que algumas nações devem ser o berço da Nova Raça*, falo de um berço espiritual e de seres conscientes da Verdade, porque a matéria necessita de purificação já
que, para ser uma raça* nova, não pode partir de velhas bases.
O mundo material que hoje veem na superfície do planeta
ruirá e se purificará, porém aqueles que estiverem fortalecidos
de coração e de espírito perseverarão para ver emergir, dos
mundos sublimes, as bases de uma nova vida. Essas bases emergirão sobretudo na América, e estamos hoje aqui sustentando
esta parte do mundo, para que as almas não se percam e, sim,
abram-se à Verdade, para que haja muitos seres que gerem méritos para viver um aprendizado com base no amor e não na dor.
Estamos aqui, filhos, porque esta nação não pode perder a fé
pelas consequências das ações equivocadas de uns poucos.
O inimigo está tentando confundir os corações para estabelecer
o caos, mas os que se mantiverem firmes em Deus, independentemente das resoluções que se tomem na matéria, não se
corromperão e serão exemplo e guia para muitos.
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Orem por esta nação, assim como por toda a América e pelo
mundo inteiro. Mas não orem por um determinado resultado
material, orem para que, no mundo interior de todo ser vivente, estejam a paz e a união com Deus. Orem para que aqueles
que virem o mundo ruir permaneçam firmes para também vê-lo renascer.
Lembrem-se quantas vezes cada um de vocês ruiu e renasceu.
Lembrem-se da Graça que é superar uma incompreensão e encontrar a paz, e sejam firmes e valentes para permanecer em
paz, sempre.
Eu os abençoo e orarei com vocês dia e noite para interceder
por suas almas e por todos os Reinos da Natureza.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

26
abril

Quando a incompreensão supera a fé que estava despontando no coração, e a consciência volta a se ver na escuridão
da dúvida, é necessário que se viva um extremo de dor ou
um extremo amor, amor verdadeiro, amor que provém de
Deus e se imprime nos corações dos homens.
Filhos,
Nestes tempos, o inimigo está atento a todos os seus movimentos, palavras e ações. Por isso, devem ser cuidadosos no falar,
exemplares no agir e orantes em tudo o que fizerem, porque
– enquanto ele imprime com muita facilidade uma dúvida
ou uma incompreensão nos seus corações – vocês, com muita
dificuldade se abrirão novamente para sentir Deus e aproximar-se de Seu Amor, de Seu Coração. E quando precisarem viver
uma experiência extrema de dor para voltar a sentir Deus,
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também, com muita dificuldade, curarão a ferida que ficará
em seus corações.
É por esse motivo que lhes peço que estejam atentos e vigilantes
como um soldado em plena batalha. E se o inimigo já tocou os
seus corações, apenas lhes digo que se deixem amar por Deus
e por seus irmãos, pois assim voltarão a reconhecer a potência
do amor e vivenciá-lo.
Não há mal que não se vença com a Graça de se sentir o Amor
de Deus; mas esse Amor se faz sentir nos corações que se abrem,
o mínimo que seja, para recebê-lo.
Assim, filhos, digo-lhes que, ainda que a mágoa seja grande e a
incompreensão ou a dúvida sejam infinitas, tentem dispor seus
corações para receber de Deus o que Ele, ardentemente, aspira
a depositar em vocês.
Tão imensa é a bondade do Criador que Ele não lhes pede
nada, apenas que se disponham verdadeira e minimamente a
estar com Ele, a estar n’Ele.
Aquele que os guia à reconciliação com Deus,
São José Castíssimo

27

A todos os Meus filhos que se dispuseram
a viver no espírito missionário

abril

Filhos,
O espírito missionário é aquele que os leva à prontidão, ao
serviço, à ação caritativa e abnegada e também os leva à transformação, à superação de si e ao amor absoluto e verdadeiro.
Para serem missionários*, devem primeiro querer transformar
a si mesmos e aceitar viver os novos padrões da vida sobre a
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Terra, que se baseiam no amor ao próximo e aos Reinos da
Natureza, assim como a si mesmos e a Deus, sobre todas as
coisas.
Quando decidirem ser missionários todos os dias de suas
vidas e colocarem isso em prática, descobrirão quanto pensavam em si mesmos e quão distraídos estavam da necessidade
do próximo.
Um verdadeiro missionário faz da própria vida sua missão principal e nela se aprofunda, forma-se e amadurece, para cumprir
outras missões entre os mais necessitados e esquecidos.
Se não fizerem de sua vida uma missão para cumprir o Pro
pósito Divino, muito escasso e pobre será o seu serviço quando
o prestarem para os demais, porque quanto mais viverem no
espírito missionário e quanto mais impregnados estiverem da
caridade e do amor, mais possibilidades terão de ser verdadeiros
instrumentos de Deus nestes tempos e nos tempos que virão.
É por esse motivo que, antes de convocá-los para uma missão
oficial, fundei a Rede Missionária Planetária*, porque assim irão
consolidando, na própria consciência, as bases do espírito missionário e, mesmo em suas casas e no dia a dia de suas vidas, permitirão que o Criador faça de vocês Seus instrumentos no mundo.
Se estão atentos às necessidades do próximo todo o tempo,
desenvolverão a intuição e estarão mais próximos do Pensa
mento Divino.
Quando viverem o amor que transcende a personalidade e este
partir da alma e do espírito, estarão ingressando no Amor de
Deus e poderão experimentar como o Criador ama as Suas
criaturas. Dessa forma, filhos, estarão aptos a representá-Lo
quando Sua Voz não mais se pronunciar no mundo, assim
como hoje, e quando couber aos seres humanos conduzir o seu
destino segundo a atuação nas provas que viverão.
485

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 485

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

Lembrem-se: a base da Rede Missionária Planetária é ser missionário todos os dias e, assim, preparar-se para suprir as necessidades do planeta onde quer que elas se apresentem.
Eu os abençoo neste novo ciclo e lhes deixo Meu impulso de
caridade e de amor para que deem passos fecundos na missão
da própria vida.
Seu amigo e companheiro nas missões,
São José Castíssimo

28

abril Filhos,

A Rede Missionária Planetária* surge como forma de despertar um pouco mais a humanidade para o equilíbrio ativo dos
males que permeiam o mundo. Essa Rede foi criada para unir
o ensinamento e o espírito orante na prática diária de tudo o
que vocês aprenderam.
Os missionários* regionais, aos poucos, adquirirão a experiência de que necessitam para realizar ações mais amplas.
Como primeiro passo, devem dispor a consciência e o coração
para o serviço e, a partir daí, buscar as necessidades do próximo
– começando pelos que têm ao lado – desde as mais simples e
pequenas até aquelas que requerem um esforço maior.
Depois, aprofundarão o próprio treinamento com as experiências de serviço na Casa de São José*, que serão complementadas
com os serviços que realizam a Casa Luz da Colina*, o Parque
Francisco de Assis* e o Núcleo de Serviço Crer-Sendo*. Essas
quatro vertentes de serviço se complementarão, dando à consciência que se dispõe a servir as ferramentas de que necessita
em todos os âmbitos do ser, desde o treinamento básico até a
abertura espiritual, para que seja portadora do amor e da misericórdia em seus atos de serviço.
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Os grupos que não tiveram contato com os missionários matrizes* ou secundários durante as missões oficiais, antes de fazerem parte da Rede Missionária Planetária, devem passar por
uma mínima experiência nos lugares citados por Meu Casto
Coração, já que esses lugares não são apenas associações de
serviço altruísta, mas lugares nos quais a Hierarquia Divina*
depositou a Sua confiança e a Sua Graça para o despertar do
amor e da caridade crística nos corações dos homens.
Depois de viverem essas experiências, os grupos da Rede
Missionária Planetária que forem sendo formados sob a guiança da Fraternidade – Federação Humanitária Internacional*
darão início às suas atividades, que serão coordenadas de acordo com a disponibilidade de cada grupo.
Como parte de seu aprendizado e de sua formação, os grupos
mais experientes e pioneiros poderão unir-se fraternalmente, em
serviço, aos grupos que dali em diante irão se formar.
Quando houver mais de um grupo em determinada região, poderão realizar mutirões de serviço, sob a guiança da Fraternidade
– Federação Humanitária Internacional, unindo os diferentes
grupos da região. Poderão também se unir para juntos fazerem
um determinado curso, aprofundando o treinamento.
Os serviços serão de acordo com a região, segundo a necessi
dade de cada uma. O universo disporá da abertura e do preparo
de todos para colocá-los diante das provas que necessitarem
viver para o próprio crescimento.
À medida que forem crescendo em fraternidade e amor, o seu
serviço irradiará para outras consciências e despertará nos corações um interesse por conhecer mais a fundo as raízes que os
movem a servir com tanto amor. Esse exemplo de verdadeiro
serviço é o que será a maior cura para as almas e o que verdadeiramente auxiliará a humanidade.
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Por isso, filhos, não importa se fizerem grandes ou pequenas
obras, pois a repercussão de cada ação é medida pelo grau de
amor que colocam no que fazem. Ainda que façam muito pouco, que seja verdadeiro e de coração, que estejam inteiros e
dispostos a ser portadores da Presença Divina. Dessa forma,
grande será o mérito gerado no Céu.
É de pequenas ações sinceras e plenas de Deus que se construirá
a grande fortaleza que sustentará o mundo.
Deixo-lhes Minha bênção e Meus votos de despertar do espírito missionário em todos os sóis da Terra.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

29

abril Para cada alma existe uma missão única.

Para cada espírito existe um dom único.
O Criador, que é infinito, pensou para cada uma de Suas
criaturas algo puro, perfeito, que apenas essa essência pode
manifestar.
Digo-lhes isso, filhos, porque nem todos devem ser missionários*, nem todos devem ser monges, nem todos devem formar
uma família, nem todos devem ser eremitas. Cada um tem uma
função na vida, cada experiência traz o aprendizado de que a
alma necessita para crescer.
Em verdade, digo-lhes que muitos que deveriam ter uma família estão sozinhos, e muitos que deveriam estar consagrados
totalmente a Deus formaram uma família.
A angústia de muitos servidores é saber qual é a própria missão, e a angústia de outros é não poder compreender que uma
missão não é viver como um herói.
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Muitas vezes, filhos, é a experiência oculta e verdadeira de uns
poucos que faz com que a humanidade dê um salto em sua
evolução.
Alguns têm a missão de aprender a amar, entregando tudo e
consagrando a vida a Deus e ao serviço ao próximo. Uma mãe
pode amar tanto seu filho que descobre a essência do verdadeiro
amor e o expande a todas as criaturas da Terra.
A missão de cada um é única, e devem buscá-la no profundo de
seus corações e em nenhum outro lugar. Não perguntem fora
de vocês o que devem fazer e onde devem estar; perguntem
dentro, porque muitas vezes já sabem a resposta, mas não têm
coragem suficiente para aceitá-la.
A verdadeira missão, filhos, é espiritual e ganha sentido quando vocês estão inteiros no que fazem, sinceros e em oferta a
Deus. Essa é a essência da missão espiritual. Não importa que
a ação seja simples ou que a vida externa seja oculta; o que, sim,
importa é que estejam em Deus a cada instante.
Neste mundo, a verdadeira missão é retornar ao Criador e
recordar dos tempos em que estavam com Ele. Para isso, cada
um trilhará o caminho que lhe corresponde, aquele que necessita trilhar.
Falo essas coisas porque muitos se entristecem por não poder
ser isso ou aquilo, quando na verdade, não devem sê-lo. Com
preendam que é no espírito da humildade que se encontra a
morada para o Criador. É na fortaleza interna que habitará
o Senhor.
Aqueles que necessitam destas Minhas palavras as compreenderão.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo
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30

abril Serve a Deus com a própria vida e oferece ao Criador tuas ações

a cada instante.

Serve a Deus, colocando em Suas Mãos tuas dificuldades e
resistências, porque em um mundo onde a maioria dos seres
humanos ignora a Presença do Criador dentro de si e muitas
vezes O nega, mesmo sendo imperfeitos, aqueles que se rendem
aos Seus Pés prestam com isso um grande serviço.
Serve ao Pai, entregando a cada dia as tuas limitações e o que
te parece impossível de aceitar, transformar, transcender ou
mesmo de alcançar – porque em um mundo de tantas paredes,
tantos muros que separam as consciências da Verdade, inclusive sobre si mesmas, os que aspiram a transcender limites e
barreiras e tentam fazê-lo todos os dias prestam com isso um
grande serviço.
Serve ao Pai, aceitando a Sua Vontade e sendo grato a Ele tanto
na saúde quanto na enfermidade, na pobreza quanto na fartura,
tanto na plenitude quanto no deserto interior, porque em um
mundo de tanta ingratidão para com o Criador, que é Bondade
e Misericórdia, aqueles que são agradecidos abrem as portas
do Céu e prestam com isso um grande serviço.
Serve a Deus, orando de coração.
Serve a Deus, adorando de coração.
Serve a Deus, clamando de coração.
Serve a Deus, compreendendo o próximo.
Serve a Deus, observando-te para não julgar, não condenar
nem criticar.
Serve a Deus por meio dos Reinos da Natureza.
Serve a Deus por meio do silêncio.
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Para servir a Deus, só precisas abrir o teu coração. Tudo o que
fazes com o coração é um serviço a Deus. Tudo o que te impulsiona a amar é um serviço a Deus. Tudo o que te aproxima do
Pai é um serviço, porque tu, filho, não estás separado da consciência humana e, se tudo o que fizeres não for apenas para
ti, será um grande serviço a Deus, porque toda a Criação será
beneficiada por tuas pequenas ou grandes obras.
Percebes, então, que ser missionário de Deus é para todos?
Sê um missionário de Deus. Faz de tua vida a missão a
cumprir-se.
Serve a Deus em todas as coisas.
Aquele que te chama a servir,
São José Castíssimo
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“Guardem no coração os momentos
mais simples de suas vidas.
Guardem no coração cada instante em
que Deus Se faz presente e os inunda.”
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1o

maio

1o Encontro da Rede Missionária Planetária, Centro
Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
Do dia 28 de abril ao dia 1o de maio, aconteceu no
Centro Mariano de Figueira* o primeiro encontro da Rede
Missionária Planetária. Hoje, no último dia, São José
pediu que nos reuníssemos com todos os presentes na
comunidade para Ele transmitir Sua mensagem diária.

Filhos,
Hoje os reúno aqui para que compreendam, com este sinal,
que um missionário, antes de servir, deve beber da fonte da
cura espiritual, deve buscar nos mundos sublimes o alento que
levará aos mais necessitados.
Um missionário que representa no mundo os Mensageiros
Divinos*, e que por intermédio de seu serviço dá testemunho
da Presença de Deus na Terra, deve encontrar, antes de tudo,
a união com o Único.
Quando lhes pedimos que, antes de servir e de fazer parte desta Rede Missionária Planetária*, venham até os pontos de luz
que Meu Casto Coração instituiu nestes tempos, é para que
nutram os seus espíritos com o verdadeiro bálsamo que levarão
para as almas, desde aquelas que vocês servem de forma mais
simples no dia a dia até as que verdadeiramente carecem do
Amor de Deus.
Venho pedir-lhes, filhos, que não façam da Rede Missionária
um motivo de separação das diferentes vertentes de cura e de
caridade que esta Obra manifesta no planeta.
A Rede Missionária Planetária deve ser o braço ativo de todas
as expressões de serviço que já temos como Obra Divina instituída na Terra.
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A Rede Missionária Planetária beberá da fonte da instrução
e a praticará; beberá da fonte da oração e dará sentido ao seu
serviço; aprenderá da caridade e da misericórdia que a Casa
Luz da Colina* oferece às almas como experiência de cura e de
serviço; aprenderá do amor aos Reinos que o Parque Francisco
de Assis* ensina. E assim descobrirão que um serviço que não
inclui os Reinos da Natureza está incompleto e que uma alma
que não aprende do amor incondicional dos Reinos está incompleta. Vocês aprenderão do amor fraterno e compassivo do
Núcleo de Serviço Crer-Sendo* e, assim, filhos, descobrirão que
a essência divina está no interior das criaturas, independentemente de sua aparência, e que, quando a uma alma é dado o que
ela necessita para crescer – ainda que seja uma correção realizada com amor –, ela desenvolve o seu potencial e recebe uma
possibilidade de curar o passado. E com os missionários matrizes*, na Casa de São José* e na Casa do Imaculado Coração de
Maria*, aprenderão a servir onde for necessário, aprenderão a
não ter expectativas, aprenderão a ser verdadeiros missionários,
porque ali Eu os colocarei diante de todas as provas de que
necessitam para que quebrem as suas resistências e aprendam
a ser nada, para então serem instrumentos de Deus.
Com todas essas experiências, aprenderão que o Criador não
vê as obras, mas, sim, o amor com que vocês as manifestam.
Depois disso, poderão servir inclusive dentro de suas casas e
ser curadores de suas próprias famílias, por meio do amor e do
cuidado, e permitirão que muitas famílias do mundo recebam
uma oportunidade.
Filhos, quero que compreendam que a Rede Missionária Pla
netária não vem para separar o que estava unido; vem para
aperfeiçoar e treinar o espírito daqueles que, em nome de todos,
se dedicarão de uma forma mais específica ao resgate interno
e externo deste mundo.
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A Rede Missionária Planetária vem para colocar na consciência
de todos a necessidade de uma preparação mais intensa para
estes tempos e para retirar muitos do adormecimento em que
se encontram, esperando para o século que vem uma transição
que, no entanto, já está em curso no planeta.
A Rede Missionária Planetária está sendo instituída para dizer-lhes que, definitivamente, é hora de despertar e agir, de estar
preparado para o que for, em todos os níveis, porque não é apenas de resgate físico que necessitará este mundo. Vocês devem
estar preparados não só para auxiliar as almas fisicamente, mas
para fazê-lo com tal amor que as desperte à redenção, ainda que
seja na última hora.
Seu pai e amigo, servo de Deus,
São José Castíssimo

2

maio É tempo de viver uma maior neutralidade a fim de transpor os

obstáculos, para crescer e superar as provas que virão.
Sem neutralidade em um tempo como este – no qual o plano
mental* necessita apenas de um estímulo mínimo para se desestabilizar, e as emoções são como uma fogueira com combustível
esperando um pequeno fósforo para incendiar-se – o inimigo
não precisará fazer grandes coisas para retirar a muitos do verdadeiro caminho que os leva à Luz.
Filhos, como crescer, amadurecer e dar passos sem que se
desestabilize o próprio mundo interior? Apesar de que isso
dependerá muito do que cada ser traga consigo como carga
para purificar; dependerá mais ainda da vontade e da determinação de todos.
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Por mais que uma consciência tenha muitas dívidas com Deus
e carregue em seu caminho uma mochila repleta de erros para
equilibrar e purificar, se ela for determinada, paciente, e tentar
viver em humildade, alcançará do Pai a Graça do Perdão.
Ao mesmo tempo, podem existir aqueles que não têm muitas
dívidas com Deus e que vieram prontos para dar um grande
salto; porém, por estarem tão livres de cargas para purificar,
acomodaram-se no estado em que se encontravam e jamais se
tornaram o que Deus esperava deles.
Percebem, filhos, que a principal condição para alcançar a
meta é o esforço e a dedicação consciente de cada um?
Para dar um salto à maturidade espiritual, devem começar a
experimentar essa maturidade desde já, e isso significa reconhecer, por si sós, os próprios erros e as dificuldades e, com
neutralidade, paciência e determinação, trabalhar sobre eles,
sempre substituindo um erro pelo aperfeiçoamento de uma
virtude.
Vocês não devem trabalhar os erros pensando neles, mas, sim,
empenhando-se em uma virtude que os equilibre. Por exemplo: se forem preguiçosos, deverão empenhar-se em trabalhar a
caridade e o esquecimento de si e todos os dias tentarão deixar
a preguiça de lado para ajudar o próximo. Se não conseguem
viver a humildade e estão todo o tempo pensando em vocês
mesmos, busquem orar mais internamente e estar em um estado orante que os torne mais observadores. Trabalharão, assim,
o silêncio e estarão mais atentos à necessidade do planeta, e não
tanto em se destacar dentre os demais.
E assim, filhos, usem a criatividade espiritual para se transformarem sob o espírito da paz, da neutralidade e, até lhes digo, da
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alegria; porém, uma alegria interior, que se expresse do coração
para o espírito, e não do coração para fora.
Estejam atentos a isso, porque para muitos a própria carga
bastará para desestabilizá-los. O correto equilíbrio não vem
da sua força, mas, sim, do Poder de Deus e, para se unirem ao
Pai, não usarão a tensão nem a rigidez, mas o amor, a unidade
e a paz.
Sejam mais estratégicos no caminho da luz e verão quantas
possibilidades encontrarão para alcançar, em paz, as metas do
Criador para suas vidas.
Aquele que os ensina a chegar a Deus,
São José Castíssimo

3

maio Ora pela paz no planeta e contempla, nesta etapa, as necessi-

dades do mundo.
Os momentos em que te reúnes para orar com teus irmãos
deveriam ser sempre oportunidades de cada um sentir no coração a dor de Deus e de aliviar essa dor por meio de cada conta
e de cada canto.
A dor de Deus é fruto do sofrimento das almas e, quando oras
de coração, a oração, que é um instrumento divino, pode levar a
Graça do perdão e da misericórdia aos que sofrem injustamente
ou pela atuação da Justiça. Por isso, entra no Coração do Pai
enquanto oras e leva contigo todos os teus irmãos, porque as
portas se abrem a todos os que oram com sinceridade.
Sente, então, em teu peito a dor de Deus; contempla e vê com
os olhos do espírito, por que padece tanto Aquele que te criou.
E ora, filho, ora sentindo que o Pai, que é pura Misericórdia,
499

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 499

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

faz de ti um instrumento para atuar neste mundo. Confia na
intercessão planetária da oração verdadeira e deixa que teu ser
cresça e amadureça na espiritualidade.
Não há nada que te faça crescer tanto como conhecer a verdade
sobre este mundo e sentir, ainda que seja um pouco, o pesar
do Criador.
Aquele que ora contigo e te acompanha sempre,
São José Castíssimo

4

maio Filho,

Encontra em tudo a Presença de Deus. Sente em toda a Criação
o Seu Espírito Santo.
Respira a Presença Divina em cada instante de tua vida e permite, assim, que o Criador te inunde e tome para Ele aqueles
espaços de tua consciência que ainda te pertencem.
Sê grato e busca a simplicidade do coração. Sê grato por todas
as situações. Sê grato pelo aprendizado que podes viver com
tudo o que o Criador te envia como prova.
Se em tudo vês a Presença de Deus e compreendes que Ele está
em todas as coisas, darás permissão para que as Leis divinas se
façam presentes neste mundo e conduzam os acontecimentos
segundo a Vontade do Criador. E, dessa forma, filho, muito
crescerás em espírito, porque já não te preocuparás com que
as coisas aconteçam segundo a tua vontade, mas sim te abrirás
para viver segundo o Criador dispuser de teu destino.
Aqueles que são gratos de coração pelo que vivem alcançarão
mais rapidamente a união com Deus e logo serão dignos de
representá-Lo neste mundo, porque compreenderão como Ele
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e saberão agir como Ele. Saberão que nem sempre o Senhor
envia Graças e júbilos para fazer que uma alma cresça, mas que
jamais a desamparará e sempre a acompanhará em suas provas.
Deixa, filho, que o Senhor teu Deus te fale por meio das situações da vida; que te ensine a amar as imperfeições que existem
em ti e em teus irmãos; ensine-te a alegrar-te com as conquistas
do próximo; ensine-te a crescer com aqueles que tens ao lado.
Deixa que o Criador te abra o coração às coisas que a humanidade nunca soube amar.
Para isso te digo: percebe o Criador em todas as coisas, em
todos os que estão ao teu redor, em todos os acontecimentos.
Compreende os fatos da tua vida como a Vontade de Deus
para o teu crescimento e sê grato, sê grato de coração, sempre.
Teu pai e amigo, Aquele que vive na plenitude da eterna
gratidão,
São José Castíssimo

5

maio

Clama por misericórdia para este mundo, porque se teus
pequenos olhos pudessem ver a realidade das almas e dos
Reinos da Natureza, teu clamor seria como o ar, sem o qual
não podes estar vivo.
Filho,
Clama pela consciência do planeta e sente em teu coração que
este mundo no qual vives não é apenas uma esfera de terra e de
água que paira no universo. Este planeta possui um espírito,
uma consciência que o sustenta e que renunciou estar em outras
evoluções no Cosmos infinito para sustentar a Terra na qual
colocas os pés.
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O planeta vive e sente em si mesmo, em seu espírito, o que
acontece em todos os níveis da vida sobre a Terra. O espírito
do planeta sofre com as almas e com os Reinos da Natureza;
sofre pela ignorância e pela maldade; sofre pela indiferença
dos corações para com a sua missão de fazer evoluir a vida que
nele habita.
O que te digo, filho, não é uma fantasia; revelo-te um mistério
que a humanidade jamais quis aceitar ou compreender, porque
se ela soubesse que o planeta tem uma vida espiritual própria e
que padece por tudo o que se vive na superfície, a vida humana
deveria ser outra.
Esse amado espírito do planeta, filho, é silencioso e falará ao
mundo através dos movimentos da Natureza, movimentos
que demonstrarão ao homem que as ações humanas têm consequências não só físicas, como também, e sobretudo, espirituais. E é por meio desses movimentos – que serão intensos e
dolorosos para muitos – que alguns despertarão e questionarão
o sentido da própria vida.
Tu, que lês esta mensagem e que és consciente do que te digo,
ora pela consciência do planeta; une-te a esse mistério da vida
superior e descobre, em teu coração, que uma parte de ti vive
dentro desse espírito que sustenta a Terra e, assim como ele
sente e vive as consequências de todas as ações, de todos os sentimentos e pensamentos humanos, também tu podes senti-lo e,
com esse ato espiritual de unidade com a Criação, dar um sinal
de esperança para o Pai, que te criou para que vivas a unidade
perfeita com tudo o que é Vida, em todas as dimensões.
Deixo-te este impulso para que, por ti mesmo, mergulhes neste
mistério e o desvendes. Se ao menos tentares fazê-lo de coração, compreenderás muitas coisas e, por teu ato de amor e de
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unidade com a consciência do planeta, muitos desequilíbrios
serão evitados. Porque, apesar de tudo, filho, ainda é possível
viver um aprendizado com base no amor e no despertar da
consciência à vida superior; basta abrir o coração.
Teu pai e companheiro, Este que te ensina a viver a unidade
com a consciência viva deste amado planeta,
São José Castíssimo

6

maio Filho,

Entra em contato com o mais íntimo e verdadeiro de teu ser,
com tua essência divina, esse núcleo de luz que habita o teu
interior.
A essência é o que primeiro surge na criação dos homens. Nela
está o princípio da renovação permanente. Se as almas mantêm o vínculo com o Criador, a essência nunca perece e não
se apaga.
A essência representa a filiação com Deus. Nela se guarda o
que o Pai pensou para ti. Por isso, filho, não te contentes com
a vida neste mundo nem com o que ela oferece. Não limites tua
existência à experiência que vives sobre a Terra. Se buscares
tua essência, encontrarás ali o que necessitas para descobrir
a vida superior e para saber o que o Criador de todas as coisas espera de ti, com o que deverás tu contribuir com o Plano
Divino.
A essência é a porta ao Cosmos; é onde a realidade individual de cada ser se une à realidade do Infinito e, a partir dessa
união, descobres que a unidade sempre existiu e é um princípio
inalterável do Criador. A diversidade é apenas o veículo para
a manifestação da grandeza de Deus, em Suas inumeráveis
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faces. Da mesma forma como um Único Deus Se expressa em
Três, Sua Criação é infinita e, ao mesmo tempo, única. Este
mistério, como tantos outros, desvendarás conhecendo a própria essência.
Filho, digo-te isso porque a essência é a porta às Leis Superio
res*; é a possibilidade que tens de receber do Alto as fontes de
energia que provêm do Pai Criador e que te colocam em uma
vivência que transcende as leis comuns deste mundo.
Em um tempo de provas totalmente desconhecidas para a
humanidade como também para todo o universo, teu ser deverá
reconhecer e acessar formas, até agora desconhecidas, de manter o seu equilíbrio e, assim, o equilíbrio interior de muitos.
O primeiro passo para experimentar outras leis é conhecer tua
essência e reconhecer que és muito mais do que esse corpo tridimensional com emanações mentais e sentimentais.
Virão provas desconhecidas que buscarão de todos ferramentas que até hoje desconhecem, para que possam superá-las.
Busca um aprofundamento do que te digo, ingressando em
tua essência.
Aquele simples ato de orar que te ensinamos no início de tudo,
quando aprofundado e aperfeiçoado, é o que te levará a descobrir esses mistérios.
Compreende agora, aos poucos, filho, como se constrói o Plano
Divino, como e para que se formam as almas.
Teu pai, instrutor e guia,
São José Castíssimo
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7

maio Filhos,

Guardem no coração os momentos mais simples de suas vidas.
Guardem no coração cada instante em que Deus Se faz presente e os inunda. Essas recordações serão bálsamos para suas
consciências e, nos momentos de maior deserto interior, encontrarão nelas a ponte para voltar a encontrar Deus.
É por esse motivo que os animo sempre a cultivar a alegria e a
simplicidade como forma de encontrar um refúgio para a alma
nestes tempos.
Não tenham medo de abrir o coração para que sejam como
crianças, porque, nestes tempos, a tensão dos dias e a situação
planetária pedirão de vocês, cada vez mais, uma maturidade e
uma seriedade que, muitas vezes, podem enrijecer o coração.
Muitos dos Meus filhos no mundo não encontram mais um
motivo para sorrir, e até mesmo as crianças estão perdendo a
alegria. Por isso lhes digo que deem o testemunho de uma vida
pacífica e simples, de uma vida de união com Deus.
Estes momentos de simplicidade e alegria libertarão os seus
corações do peso que são levados a carregar pela atual situação
do planeta e, se os vivem com pureza de intenção, eles poderão
ajudá-los a servir melhor e a estar ainda mais inteiros, dispostos
ao serviço com alegria.
Hoje, Minhas palavras serão simples e poucas, para que o espírito da simplicidade os permeie e nunca se esqueçam de que,
apesar de toda a tensão do mundo e da missão que devem cumprir como humanidade, nunca devem perder a simplicidade.
Deixo-lhes Minha paz e Minha paternidade.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo
505
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8

maio Queridos companheiros, filhos e amigos em Cristo,

Quisera fazê-los compreender que, quando abrem verdadeiramente as portas dos corações, essas portas se expandem ao
Reino Celestial e não somente os seus corações se abrem nessa
hora, como também todas as portas do Céu, para que a Luz de
Deus desça até os que mais necessitam dela.
Quando orarem e sentirem que seus corações se expandem,
então, filhos, nessa hora, não pensem em si mesmos; pensem
no planeta e aprofundem a união com Deus. Não limitem suas
orações às necessidades pessoais, tampouco permitam que
essa oração lhes dê a conhecer apenas o recinto do próprio
coração, porque já chegou o tempo de suas almas conhecerem
os mundos sublimes e de seus corações se unirem ao Coração
Sacratíssimo do Pai, para criar uma ponte de salvação para a
humanidade.
Durante as orações, não pensem mais em si mesmos, na própria
cura ou na própria redenção, porque, quando pedirem a Deus
pela cura do planeta e pela redenção do próximo, já estarão
vivendo em si a cura e já estarão a caminho da redenção.
Quando orarem sozinhos e em primeira pessoa, orem como se
toda a humanidade estivesse dentro de seus corações orantes.
E quando disserem: “eu”, que nesse “eu” viva o princípio da unidade; que o “eu” seja também “tu”; que o “eu” seja preenchido
por Aquele que É.
Chegou a hora de que todas as suas orações sejam em prol do
planeta. Chegou a hora de concretizar a oração planetária e
fazer dela a sua obra permanente.
Filhos, vocês foram chamados para ser instrumentos de Deus
e agora o Criador vem conceder-lhes a Graça da unidade com
Ele, para se tornarem dignos e aptos a cumprir essa missão.
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As portas do Reino de Deus irão se abrir diante de seus olhos
e de seus corações, mas ao entrar, mantenham-nas abertas,
indicando o caminho para aqueles que nunca souberam como
chegar.
Quando todos já tiverem entrado e chegar a sua hora de entrar
e de se fecharem as portas, verão que, atrás de vocês, esperando a sua entrada, estava o Filho do Homem, o Rei Universal,
Aquele que lhes ensina que para serem os primeiros haverão
de ser os últimos.
Seu pai e amigo, Aquele que os ama e os ensina a ser verdadeiros instrumentos de Deus,
São José Castíssimo

9

maio

Reverencia os Reinos da Natureza e encontra neles a sabedoria e o conhecimento de toda a história da Criação. Os
Reinos da Natureza guardam em si os princípios mais
puros do Criador, aquela ideia perfeita que foi a base para
toda a vida manifestada.
Filhos,
Assim como a Terra na qual habitam é viva e espiritualmente
também segue a sua evolução, da mesma forma, os Reinos da
Natureza também evoluem, também guardam em si um espírito em evolução. Cada espécie tem uma consciência única que
deveria interagir com a vida humana em colaboração mútua.
Se vocês apenas observassem o desenvolvimento de uma árvore, por exemplo, e deixassem que esse crescimento se refletisse
em seu interior, muito poderiam aprender e compreender sobre
si mesmos e os mistérios celestiais.
507
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Os Reinos da Natureza guardam em si o arquétipo evolutivo
de toda a vida manifestada e refletem esse arquétipo em sua
vida, em sua forma de crescer, de buscar a luz, de doar flores,
frutos, novas sementes, na capacidade de se renovar e seguir
doando-se.
Se observarem os Reinos da Natureza, filhos, perceberão que
o princípio da unidade é vivo entre eles, pois um reino depende da existência do outro, e eles são conscientes disso. Vocês
perceberão que o princípio da doação de si é vivo neles, pois os
Reinos doam a sua existência, permanentemente, em um ato
de constante serviço.
A humanidade escureceu em si o arquétipo espiritual deixado
por Deus e, assim, nasceram os constantes desequilíbrios que
vocês hoje vivem. Agora é momento de reencontrar no próprio
interior esse arquétipo.
Não lhes digo que, com isso, vocês mudarão imediatamente o
destino físico da Terra, mas, sim, poderão trazer o equilíbrio
espiritual de que ela necessita para começar a plasmar na matéria os princípios divinos.
Se vocês, aos poucos, se reintegrarem à unidade com os Reinos
da Natureza e desenvolverem o princípio da doação de si, da
colaboração mútua, da harmonia entre toda a vida manifestada, ao menos espiritualmente, o equilíbrio poderá voltar para
a consciência planetária* e, de maneira gradual, esse equilíbrio
poderá se manifestar na matéria.
Por isso, filhos, hoje lhes pedirei que observem um pouco mais
os Reinos da Natureza e deixem que eles lhes mostrem como
retomar em si a vivência do equilíbrio e do arquétipo divino,
como reencontrar o pensamento perfeito de Deus, esse que
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ficou perdido no interior de vocês, esperando uma oportunidade de se manifestar.
Sintam a paz irradiada pelos Reinos e vivam em harmonia. A
vivência do que lhes digo e seus exemplos serão grandes ferramentas de transformação do atual caos no qual se encontra
a Terra.
Esta, filhos, não é apenas uma instrução, é um apelo daquele
que sabe da necessidade de comungarem com os Reinos da
Natureza para reencontrar Deus e cumprir Seu Plano.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

10
maio

Cura teu espírito na união com Deus e descobre, finalmente, o sentido de tua vida nessa divina união.
Filho,
Só há plenitude na união com o Criador. Não há sentido verdadeiro para a existência humana se os corações dos homens
não se tornam uma ponte entre a vida material e a vida divina,
cruzando assim todas as dimensões da existência e abrindo um
caminho para que todas as criaturas vivam essa união.
Hoje, filho, vês que muitos de teus irmãos perdem a esperança
na vida sobre a Terra; outros caminham como se estivessem
perdidos e cegos, sem saber para onde ir ou o que buscar; e
outros, por não encontrarem algo que os motive a viver, buscam
nas distrações, nos prazeres, nas drogas e nas ilusões um sentido
para a vida. Mas estas últimas almas são muito infelizes e logo
sentirão o vazio que essa vida lhes traz.
509
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Se a alma não encontra Deus, ela não sabe para que está neste
mundo, porque não há outra razão para a existência humana
senão a união com Deus, por meio do esquecimento de si e do
amor absoluto.
Digo-te isso, filho, porque nos dias atuais, assim como nos dias
que virão, tu poderás ser um farol que brilha na escuridão do
mundo, indicando o caminho para os que estão perdidos.
Por meio da tua união com Deus e com o Seu Plano de Amor,
jamais perderás a alegria e o estímulo espiritual para seguir
vivendo, ultrapassando obstáculos dentro e fora de ti e descobrindo um poder que não provém de teu coração, para que te
mantenhas de pé nos tempos de maior caos planetário. Esse
exemplo fará com que teus irmãos busquem a fonte que te nutre
e encontrem, na última hora, o caminho verdadeiro.
Compreende, então, filho Meu, a importância de te unires
verdadeiramente a Deus, ao próximo, aos Reinos da Natureza;
a importância de viveres estas palavras e te tornares um livro
vivo das instruções que trazemos ao mundo.
Porque chegará a hora em que já não terão como estudar, pesquisar nem buscar o caminho assim como fazem hoje. Será
vendo o exemplo vivo do próximo e imitando-o que as almas
chegarão aonde devem chegar: na paz, na redenção e na unidade com Deus.
Deixo-te, filho, Minhas últimas instruções destes tempos e não
te direi outra coisa senão como vivê-las, porque isso é o mais
importante agora.
Teu pai e instrutor,
São José Castíssimo
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11

maio Doa um pouco de ti ao Plano de Deus.

Doa um pouco do verbo que te foi dado para orar por aqueles
que o têm sufocado no coração e não podem proclamar sua fé,
pelo temor que sentem.
Doa por um tempo os teus braços e serve em nome daqueles
que não têm como trabalhar ou que trabalham forçadamente
para construir um reino de escuridão que tem como base o
sofrimento dos inocentes.
Doa o teu sorriso por aqueles que já não sabem sorrir e anuncia ao mundo que, apesar de ser tanta a escuridão que hoje
permeia a Terra, aqueles que estão em Deus nunca perdem a alegria, porque o motivo de seu regozijo não provém
deste mundo.
Doa um ato de fraternidade todos os dias. Dá ao próximo
aquilo que quiseras ter. Deixa para o outro algo que é muito
querido para ti e renuncia, filho, às posses deste mundo em
nome de todos aqueles que destroem vidas e nações inteiras
por uma riqueza que perecerá junto a suas almas, por estarem
tão envolvidos pela ilusão.
Doa um pouco de ti todos os dias, para que o Criador, a cada
dia, tenha um motivo para derramar Sua Misericórdia sobre
o mundo.
Doa de ti e verás como é simples equilibrar os acontecimentos,
que são fruto do desequilíbrio humano, quando és sincero de
coração. Verás como é simples irradiar ao próximo um exemplo
real de uma vida preenchida por Deus, em uma Terra na qual
Ele está tão esquecido.
Filho, doa um pouco de ti para compreender o próximo. Deixa
de lado tua forma de pensar para entrar no pensamento de teus
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irmãos e compreendê-los. Deixa de lado tua forma de sentir
para que sintas como os teus irmãos e, assim, os compreendas
verdadeiramente.
Deixa-te um pouco de lado todos os dias para que sejas um
instrumento de Deus, ainda que por um instante.
Vê diante de ti a Mão do Criador e pergunta-Lhe todos os dias
o que Ele quer de ti. Doa ao Pai o que Ele te pedir. Ainda que
um dia Ele possa pedir tua vida inteira, quando chegar esse
momento, os pouquinhos que doaste de ti já terão feito de tua
alma uma alma servidora e nada te custará entregar a vida ao
Senhor. Tu o farás antes mesmo de que Ele te peça.
Aquele que te ensina a viver a doação a Deus,
São José Castíssimo

12

maio Filhos,

Cada um de vocês viverá nestes tempos o aprendizado que os
levará a viver o amor, a renúncia e a entrega absoluta ao Criador,
a resignação à Sua santa Vontade.
Quando suas almas escolheram responder ao chamado de
Deus, elas sabiam que o caminho seria árduo, longo e, às vezes,
infindavelmente repleto de provas e desafios.
Nesse momento, filhos, serão provados no deserto interior e
fortalecerão dentro de vocês a capacidade de dar ao próximo
o que pensavam que não tinham. Será quando maior solidão
e desassossego sentirem que o Senhor os colocará à frente da
necessidade do outro, que nem sempre será maior que a sua.
Inclusive, muitas vezes, terão de deixar de lado uma desolação
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que os consome para ajudar seus irmãos a saírem de situações
que parecem tão pequenas e simples.
Filhos, é neste momento, nas provas mais simples, que confirmarão dentro de vocês o Caminho Crístico. Quando mais
parecerem necessitar de ajuda, mais o Senhor cobrará de vocês
a doação permanente, porque assim o fez com o Seu Filho.
Depois de fazê-Lo provar da solidão do Getsêmani, levou-O
ao Calvário onde, além de superar a própria solidão, teve de
perdoar o abandono e a traição dos Seus companheiros, aqueles que diziam que O seguiriam até o fim. Teve de perdoar
aqueles que, aos poucos e cheios de ódio, O matavam. Além de
perdoá-los, teve de amá-los e entregar-lhes até a última gota
de Seu Sangue, sem pensar em Si ou em Suas dificuldades,
apenas sustentando-Se no Propósito de Seu Pai.
Quando estiverem sem forças internas e externas para prosseguir e, ainda assim o Criador os chamar a caminhar, lembrem-se de que assim Ele trata aqueles nos quais tem posto a Sua
Confiança; assim Ele trata os que mais ama e que sabe que
responderão ao Seu Chamado, em nome de todos os que estão
cegos, surdos e fechados de coração e em espírito.
Lembrem-se, filhos, de que as provas de hoje os fortalecem para
as provas de amanhã. Vocês devem ser fortes para superar o que
vivem – e não somente lhes falo dos fatos físicos, pois falo do
que se passa em seus mundos interiores – porque se hoje vivem
grandes provas, amanhã deverão entregar a vida por amor aos
que os odeiam.
Mas lhes digo que a grandeza do Plano do Criador e a grande
recompensa de segui-Lo é que, apesar de tudo, não se arrependerão de ter dito sim e, mesmo que pareçam estar desfalecidos
no corpo, na mente e nas emoções, estarão plenos em espírito,
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plenos da Verdade de Deus e da certeza de que não há outro
caminho a seguir senão este que os leva ao Pai.
Seu pai e amigo, Este que os ensina a reconhecer com alegria e
em paz as provas de hoje, para que se fortaleçam para as provas
de amanhã.
São José Castíssimo

13

maio Busca a paz dentro de ti e trata de estar em um estado orante

permanentemente. Encontra em teu coração a harmonia e a
neutralidade que te permitam estabelecer um contato com
Deus, independente do que aconteça ao teu redor.
Filho, os momentos em que podes estar em harmonia, em silêncio, sem julgamentos nem críticas, apenas como observador
de ti mesmo, são de grande valor nestes tempos, porque preparam o teu mundo interior e o fortalecem para tempos de muito
desequilíbrio dentro e fora dos seres.
Hoje que tens a graça da presença do Reino de Fátima* em tua
vida, deixa que a pureza e a paz desse Reino despertem em ti a
sublime neutralidade, a harmonia e a confiança em Deus, provenientes da certeza interior do cumprimento de Seus Planos.
Deixa que o Reino de Fátima te fale ao coração e te revele o
que de mais puro tens dentro de ti, para que sirva de contribuição para a transformação da Terra.
Deixa que o Reino de Lys*, que é simplicidade e alegria, te
inunde e traga à tua pequena vida a fortaleza de que necessitas
para prosseguir sempre.
Filho, na simplicidade de Minhas palavras, apenas te digo que,
mais do que recordar a passagem de Maria em Fátima, abre-te
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para descobrir o que Fátima expressa hoje, para descobrir a
grandeza do que se tornou esse Reino de paz e humildade. Não
apenas nutre o teu coração com as recordações do passado, mas
encontra vivo, diante de ti, o Reino de Fátima, a sagrada casa
de Tua Mãe Celestial neste mundo em redenção.
Abre-te para esse mistério, e não só entrarás em Fátima, mas
Lys-Fátima entrará dentro de ti e despertará em teu interior a
pureza original.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

14

maio Filhos,

Os Reinos da Natureza estão perecendo a cada dia, e isso faz
com que o espírito da Terra perca sua força, sua vida e sua ca
pacidade de sustentar a evolução daqueles que vivem sobre ela.
A maioria dos seres humanos está adormecida para a verdadeira missão dos Reinos da Natureza e apenas pode compreender,
quando muito, o seu papel material na sustentação da vida.
Todos compreendem que sem as árvores não poderiam respirar, que sem as águas não poderiam viver, que sem os animais
não haveria equilíbrio no planeta, mas poucos compreendem
que aqueles que não aprendem com o espírito das árvores não
alcançam a elevação; aqueles que não vivem em si a pureza
das águas jamais encontram a sua origem, jamais retornam ao
Criador; e os que não aprendem com o amor e com a doação
dos animais jamais desenvolverão em si o amor crístico* e não
poderão ser parte da concretização dos planos de Deus para
esta raça*.
515

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 515

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

Isso que lhes digo é apenas um exemplo do que os Reinos representam para a vida humana e planetária. Sem os Reinos não
haveria equilíbrio, não haveria evolução.
Os Reinos da Natureza oferecem ao homem todos os atributos
necessários para cumprir sua missão: unir-se a Deus.
Os Reinos sempre levam à unidade com o Criador. Contemplem uma floresta, um rio, uma montanha, um cão, um cavalo
e compreenderão o que lhes digo.
Com a ajuda dos Reinos, o homem alcançaria a unidade com o
Pai e, vendo diante de si esse exemplo de união perfeita com
Deus, os Reinos da Natureza seguiriam o mesmo caminho de
Unidade e Amor. Seria uma entrega mútua para evoluirem.
Neste planeta, filhos, tudo foi criado para que vivessem o amor
crístico*. A vida existe em função da doação de todos e assim
foi organizada para que a inclinação ao amor fosse natural em
todo ser vivente. Mas o coração humano negou essa perfeição e esse amor, e não só escravizou e martirizou os Reinos da
Natureza como também os seus semelhantes e, em decorrência
desse desequilíbrio sem fim, até mesmo o Coração do Pai é
ultrajado pelas ações de Suas criaturas.
Agora, filhos, é hora de equilibrar, é hora de aprender e viver
todos aqueles princípios para os quais estiveram cegos por tanto
tempo. Porque, apesar de que a transição do planeta e o descenso da Justiça já não podem ser evitados, o estabelecimento
da Nova Raça* acontecerá por meio da expressão desses princípios divinos e originais nos corações daqueles que disseram
sim ao Plano Maior.
Por isso, hoje e todos os dias os impulsionarei ao amor pelos
Reinos da Natureza, ao aprendizado com a essência de cada
516
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Reino e à doação por parte de todos, para colaborar com a
evolução de seus irmãos menores.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

15

maio Tens a Minha bênção para servir, para doar de ti sempre o

melhor em prol da necessidade planetária.

Tens a Minha bênção para orar com o coração, para aprender
com esse ato misterioso de amor e de unidade com Deus em
prol da evolução do planeta.
Tens a Minha bênção para estar entre os Reinos da Natureza,
para acolher em teu coração uma vida, um representante desses Reinos, para trabalhar, assim, em prol do equilíbrio do
universo.
Tens a Minha bênção para desenvolver o amor e proclamar
a paz.
Tens a Minha bênção para semear a alegria e o bem nas almas
e nos Reinos.
Tens a Minha bênção para ser verdadeiro, para dizer a verdade,
para perder o medo de pedir perdão e para viver a reconciliação
com Deus e com o próximo.
Quando trabalhas para o Plano de Deus, Eu estou contigo.
Quando buscas esquecer-te de ti mesmo, Eu Me lembro de ti
e cuido de teu coração.
Quando buscas seguir o exemplo de Meu Filho Jesus, Eu vou
detrás de ti, soprando-te ao ouvido por onde deves ir, para não
te perderes e não te equivocares.
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Filho, quando estás no caminho certo, Eu estou contigo.
Quando estás equivocado, Eu oro por ti, mas não posso trabalhar ao teu lado.
Quando Me pedires ajuda, Eu virei.
Quando te dispuseres à transformação, Eu aqui estarei.
Enquanto quiseres escutar as Minhas palavras e seguir o que
te digo, Eu te falarei.
A presença ou a ausência de Deus em tua vida depende apenas
de ti. O Criador está ávido por preencher os corações de Suas
criaturas e fazê-las retornar. Tu, filho, só precisas dizer sim e
caminhar.
O que te falo não é um poema, é uma lei. Vive conforme
os Princípios de Deus, e Ele, com todo o Seu Reino, estará
contigo.
Aquele que te ensina a trilhar as sendas do espírito,
São José Castíssimo

16

maio Vivam em Minha caridade, dispondo os seus corações para

servir ao próximo.
Vivam em Minha caridade, que os faz doar tudo de si e não
apenas um pouco; que dá até mesmo quando não tem e permite, assim, que Deus faça descer a Lei da Manifestação* a
favor do equilíbrio humano.
Vivam em Minha caridade e estarão protegidos, pois aquele
que está sempre disposto a servir sem horário, sem dia, sem
impor condições, sempre será amparado pelo Criador.
518
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Vivam em Minha caridade nas pequenas e nas grandes obras.
Ajudem o próximo que está ao seu lado, mas também saiam
da comodidade para servir aos que estão distantes.
Recebam com amor os que vêm ao seu encontro e abram as
portas dos seus corações, assim como Deus lhes abre as Portas
do Céu.
Sejam instrumentos da redenção planetária, por meio da
união com Minha divina caridade.
Seu pai e companheiro, no serviço e na oração,
São José Castíssimo

17

maio Filhos,

Quisera que, por um breve momento, seus olhos pudessem ver
a realidade planetária; que, por um breve momento, seus corações pudessem sentir o que é o sofrimento verdadeiro: aquele
que padece o Criador pela negação de Suas criaturas para com
os Seus Planos.
Por um instante, reflitam e meditem no que lhes faz negar a
Perfeição de Deus, a vivência do Seu Amor, da Fraternidade e
da Unidade que Ele espera poder imprimir em seus corações.
Por que preferem seguir vivendo na ignorância, na desarmonia,
nos conflitos, na competição?
Filhos, o que nutre o coração humano de tal forma no caminho
da escuridão que não elegem caminhar para a Luz? Muitos não
sabem responder-Me porque sinceramente aspiram a seguir
um caminho luminoso, mas se deixam vencer pelas críticas,
pelo egoísmo, pelo orgulho, pela competição e por todas as
outras forças que os atam às ilusões deste mundo.
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Onde está a valentia que têm para competir, para conseguir o
que querem, para estabelecer a própria vontade? Essa valentia
deve ser convertida e utilizada para manter os seus espíritos no
caminho correto.
Quanto mais se aproximam os tempos definitivos da Terra,
maior é a densidade do planeta e mais difícil lhes resultará
seguir a Deus se não houver dentro de vocês a firme determinação de vencer inclusive a si mesmos e as inclinações pessoais
às forças do caos.
Filhos, já lhes entreguei todas as chaves. Aqueles que lerem as
Minhas Palavras reconhecerão, em seu interior, que já tracei o
caminho para uma Nova Raça* e para a transformação absoluta
de seus seres e, em decorrência de sua transformação, a transformação de todos os que estão ao seu redor, aguardando um
exemplo para despertar.
A maioria dos seres humanos prefere render-se às forças capitais a esforçar-se para vencê-las dentro e fora de si. Apenas um
exemplo de determinação poderá animá-los a seguir adiante.
Por isso chamo vocês, que têm tudo e que receberam do Céu
todas as Graças de Deus, para que sejam pioneiros neste caminho e deem os seus passos.
Aquele que os ama e por isso os impulsiona a seguir,
São José Castíssimo

18

maio Filhos,

O caminho da cristificação* é o caminho que todos aqueles que
aspiram ao estabelecimento do Reino de Deus devem viver.
A Nova Raça* – a Nova Humanidade – é a manifestação viva
da Vontade do Criador para este projeto da Terra. Para abrir
520
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o caminho para que essa raça possa surgir, vocês devem começar a viver em si os princípios da fraternidade, da caridade, da
humildade e do amor.
Não lhes digo que esses atributos devem estar manifestados
perfeitamente em todos os seres humanos para que a Nova
Raça* possa surgir, mas, sim, que todos que permaneçam na
Terra tenham a firme determinação de vivê-los até o fim de
suas vidas e de suas experiências neste mundo.
Quando esses atributos começarem a despontar no horizonte
das almas e as consciências já puderem expressar, ainda que seja
um pouco dessa verdade, o novo mundo emergirá.
O Arquétipo Sagrado de Deus, que hoje apenas se expressa nos
níveis sublimes de consciência e no interior da Terra, não pode
se manifestar se os corações dos seres ainda viverem a ânsia de
poder, a mentira e a manipulação.
É por este motivo que os chamamos a semear o bem, a viver
o bem, a viver em si os princípios de uma nova vida, porque a
purificação da Terra* já está em curso e logo chegará a hora da
definição do destino do planeta.
Onde houver corações sinceros aspirando a encontrar a Verdade, aí a Verdade se manifestará. Mas se os corações se deixarem vencer pelos estímulos deste mundo e não se esforçarem
para ser dignos de receber o Reino de Deus na Terra, então
outro será o destino do planeta e o Projeto do Criador tomará
novos rumos.
Muitos não compreendem ou não querem compreender o que
lhes digo para não sair da comodidade de ser como são e para
que não precisem esforçar-se para se transformarem. Por isso,
filhos, peço a vocês, que Me escutam e que sinceramente aspiram a seguir Minhas palavras, que se esforcem todos os dias
521
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para ser fraternos, caritativos, humildes, para que despertem
em seus corações o amor crístico* e a unidade com Deus.
Quando buscam transformar-se conscientemente e se esforçam todos os dias, a Graça de Deus desce sobre vocês.
Pelo estabelecimento do Reino de Deus na Terra e pelo
surgimento da Nova Humanidade*, como oportunidade da
manifestação do projeto divino, sigam adiante.
Têm a Minha bênção.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

19
maio

Encontros com o Castíssimo Coração de São José
Que toda a Terra, o Universo e o Reino Celestial escutem
o clamor de seus corações!
Filhos,
São estes momentos de simplicidade, quando vivem a união
com Deus, que equilibram os males deste mundo e permitem
que o Criador siga vertendo Sua Misericórdia.
Estejam apenas atentos às Minhas palavras.
Quisera fazer-lhes sentir a alegria do Coração do Pai quando
as Suas criaturas oram com sinceridade, para que não apenas
busquem sentir a dor do mundo, a dor de Deus, mas também
a alegria de Seu Sacratíssimo Coração.
O Criador, que tudo entrega à consciência humana, espera
muito pouco de seus corações. Apenas busca que sejam sinceros, simples; que sejam fraternos uns com os outros; que
522
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vivam no espírito do amor e da unidade. Que não somente O
busquem no mais alto dos Céus, mas que O busquem também
dentro de cada um de vocês; que O busquem em seus irmãos;
que O busquem nos Reinos da Natureza, nos bosques, nas
águas, nas montanhas, nos animais, nos elementos; que O busquem na vida invisível de cada Reino. Que O encontrem entre
os anjos; que O encontrem entre aquelas pequenas criaturas
que manifestam a Sua beleza, que manifestam a Sua Vontade,
criando em harmonia através dos Reinos da Natureza.
Refiro-Me a um Reino que vocês não conhecem, que poucos viram, porque eles se doam sem necessidade de reconhecimento. Eles criam na beleza das flores sem que vocês os
vejam. Eles criam nas cores de um arco-íris. Eles criam no si
lêncio, no alento do vento. Esses são os devas*, os elementais*,
os pequenos anjos, que não somente cuidam das almas dos
seres humanos, mas que cuidam também da alma de cada
Reino, de cada espécie e que, além disso, padecem pelas atrocidades deste mundo. Mas eles nunca se cansam de viver a
doação. Ainda que vocês derrubem as árvores, que com tanta dedicação eles elevam, eles as fazem renascer. Ainda que
poluam as águas, eles as fazem rebrotar. Digo-lhes essas coisas
porque assim deveria ser o coração humano.
Vocês devem aprender a doar no invisível, a oferecer o melhor
ao Criador, sem que ninguém saiba, sem necessidade de reconhecimento. Vocês devem aprender a criar com a perfeição de
uma flor, devem aprender a ser puros como a água e, apesar
das influências deste mundo, renovar-se em sua pureza todos
os dias, como uma fonte inesgotável.
Quisera que aprendessem com a fortaleza dos minerais, das
rochas, das montanhas, que, apesar de serem tão feridas, não
deixam de sustentar a Terra.
523
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Apesar das tribulações que virão, não deixem de sustentar o
Plano de Deus. Apesar das influências do mundo, não desviem os seus caminhos. Apesar da própria imperfeição ou da
imperfeição do próximo, não deixem de viver a unidade com
seus irmãos; não deixem de viver a unidade com Deus, consigo
mesmos. Que suas mentes, suas emoções, seus espíritos e suas
almas estejam unidos em um só propósito: viver a transformação em Cristo.
Sei que, para muitos, essa transformação parece impossível e
tão distante, porque vocês só pensam no Sacrifício de Cristo;
apenas pensam que a Cristificação* se baseia no martírio, no
sofrimento e na dor; porém, filhos, a Cristificação se baseia
no amor, na entrega, no esquecimento de si, na unidade com
o próximo, no perdão dos pecados, na reconciliação, na possibilidade que o coração humano tem de colocar de lado os
erros e as falhas de seus irmãos para contemplar as suas essências, para contemplar a Perfeição de Deus que habita em
cada um deles.
Contemplem a vida de Cristo desde o princípio e não apenas em seu final. Contemplem a Sua Humildade no presépio de Belém. Contemplem Sua Fé, predicando, quando
pequeno, entre os “grandes doutores da lei”. Contemplem Seu
Silêncio, crescendo escondido até que estivesse pronto para
viver publicamente Sua Missão. Contemplem a certeza da Sua
Unidade com Deus, quando anunciava, sobre os montes, que
era o Messias.
Quem subirá aos montes e se proclamará filho de Deus, uma
semente da Nova Humanidade*? Quem terá a coragem de ser
pequeno diante das grandes potências deste mundo e permanecer na Vontade do Pai, na esperança de tornar sagrada a Sua
524
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casa, que não é apenas o templo de Jerusalém, mas todo este
planeta, todo o universo?
Para muitos, a humanidade está perdida. Será que algum dia,
filhos, vocês se encontrarão no templo deste mundo vivendo
a Vontade do Pai?
Se vocês vivessem a unidade com os Reinos da Natureza suas
vidas seriam muito mais simples; suas mentes não teriam tantos questionamentos; suas emoções não seriam tão instáveis,
levando-os a, um dia, querer entregar tudo e, no outro, deixarem-se vencer pelo medo.
Se vocês se unissem aos Reinos da Natureza, encontrariam
dentro de vocês a pureza que neles habita e, invisíveis como
os devas*, construiriam o Reino de Deus e voltariam a tornar
sagrado este nosso mundo.
Muitas vezes lhes pedi que contemplassem a dor do planeta,
que contemplassem a Cruz de Cristo, Seu martírio, Sua Paixão,
para que se fortalecessem em espírito e compreendessem que a
necessidade deste mundo é maior do que suas pequenas vidas.
E, hoje, lhes mostrarei a grandeza da Criação por intermédio
dos Reinos da Natureza, porque – assim como a dor do planeta
é ignorada por muitos – a missão dos Reinos da Natureza neste
mundo também é bastante desconhecida.
Cristo, filhos, acabou com o sacrifício dos animais, sacrificando-Se Ele mesmo. Dessa forma, deu um sinal ao mundo de que
vocês já não devem martirizar os seus irmãos menores, mas
devem ser sempre um exemplo diante deles, exemplo de almas
que se ofertam para viver o amor e elevá-los em sua evolução.
A dor das almas é muito próxima a vocês; muitos podem
compreender essa dor. Porém, a dor dos Reinos ainda é um
525
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mistério para a maioria dos corações humanos, e é uma dor,
filhos, que muitas vezes é maior que a dor humana. Muitas
vezes, o martírio dos Reinos da Natureza causa tanto pesar no
coração do Criador quanto a perda das almas.
Sei que muitos pensam que já não podem fazer nada mais
para que esses Reinos não sejam martirizados neste mundo,
porque isso está fora de seu controle. Se vocês querem ajudar na
evolução dos Reinos da Natureza, contemplem o seu exemplo
e demonstrem a eles que a sua existência nesta Terra não é vã.
Demonstrem que são capazes de aprender com a doação das
árvores e multiplicar essa doação, trazendo para suas essências
um amor que é desconhecido no universo, um amor que apenas
viveu e se manifestou no Coração do único Cristo que viveu
neste mundo; um amor que ainda espera poder ser vivido por
muitas almas, por muitos espíritos; um amor que ainda espera
ser a expressão de uma raça*, porque o Rei do Universo não é
apenas um Cristo, Ele deve seguir Sua evolução, deve seguir
Sua Unidade com o Pai através das dimensões; Ele deve Se
converter em mais que Rei.
Para que isso seja possível, devem surgir Novos Cristos, novas
consciências que vivam esse amor que Ele manifestou na Terra.
E que o vivam agora, quando a ilusão deste planeta é tão grande, quando a perdição das almas é imensa. Que o vivam agora,
quando as energias capitais* afloram do interior dos seres e o
orgulho é tanto, o egoísmo e a vaidade são tão fortes, e devem
ser vencidos pela potência de um amor maior.
É para que vivam esse amor que os Mensageiros Divinos* descem ao mundo, cruzam as dimensões da Terra e chegam tão
próximo de seus corações. É para que vivam esse amor que
lhes revelo todas essas coisas, que tento todos os dias abrir
suas consciências e seus corações à realidade superior, para que
compreendam que a vida de Cristo não terminou em Sua expe526
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riência como Jesus e que a vida de cada um de vocês também
não termina nas experiências que hoje vivem sobre a Terra.
Sintam em seus corações Minhas palavras, porque pouco a
pouco lhes farei compreender e viver o que lhes digo.
Agora lhes pedirei que elevem este símbolo da Aliança com
Cristo; que elevem esta Graça que se imprime na matéria, para
que compreendam que até as suas células devem se transformar.
E como Sacerdote, junto aos anjos e na união perfeita com o
Filho de Deus, consagrarei esses elementos.
Hoje lhes pedirei que venham até aqui as crianças.
Colocarei em suas mãos as maiores dádivas do universo: o
Corpo e o Sangue de Cristo; como símbolo de que para repartir o Pão que foi elevado aos Céus, devem ser puros e simples
de coração.
Vamos fazer uma oração pelas crianças de todo o mundo, ofertando-a àquelas que jamais encontraram o Coração de Cristo.
Vamos fazer frase a frase:
Oração para as Crianças do Mundo
Castíssimo Coração de São José,
que tiveste em Teus Braços o Menino Jesus,
acolhe hoje em Tuas mãos
todas as crianças do mundo.
Coloca perto de Teu Coração
os corações dos pequeninos
para que recobrem sua pureza e suas forças
para viver os tempos que chegarão e,
como sementes da Nova Humanidade,
perseverar sempre no cumprimento do Plano de Deus.
Amém.
527
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Eu os abençoo e lhes dou a missão de ser não apenas resgatistas do corpo, mas que sejam resgatistas também da alma; que
resgatem a pureza e a simplicidade do coração humano. Que
jamais percam o dom de ser como as crianças.
Elevo, por suas orações, as almas dos que sofrem porque perderam a pureza quando estiveram em vida.
Cantem e peçam paz para este planeta.
Agradeço-lhes.
Que estas sementes, colocadas hoje em Meu altar simbolizem
as sementes de uma nova vida, de um novo ciclo de união com
os Reinos da Natureza.
Que esta carpintaria que hoje colocaram em Meu altar seja o
símbolo de sua aspiração permanente a se transformarem, a ser
moldados, para que nasça um novo ser.
Que assim como Eu trabalhava todos os dias, de uma forma tão
simples, e nessa simplicidade encontrava a Deus, que também
vocês, todos os dias, nas coisas mais simples, possam encontrar
ao Pai.
Agradeço-lhes mais uma vez, porque lhes agradecerei sempre.
Deixo-lhes Minha bênção paternal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sigam cantando.

20

maio Fortaleza erguida com segurança é aquela que está sobre as

bases da unidade com o próximo.

Alegria que se irradia ao mundo e cura os corações desesperançados é aquela que nasce quando compartilham a alegria
528
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do outro e a multiplicam, sentindo em si uma alegria que não
partiu do próprio coração.
O Plano de Deus se cumpre onde há fraternidade, onde se
superam as provas com coragem e se compartilha a alegria de
tê-las superado.
Filhos, hoje venho ensiná-los a viver na Comunidade Espiri
tual, que inclui em si toda a vida sobre a Terra, que está onde
se vive em irmandade e harmonia.
As Comunidades-Luz* existem para expressar um arquétipo
que deve expandir-se no mundo inteiro, fazendo nascer assim
a Comunidade Espiritual no planeta.
Por isso, cultivem entre vocês o espírito de unidade e de amor e o
multipliquem. Façam de todos os lugares aonde vão uma expansão das Comunidades-Luz. Busquem a necessidade do próximo onde quer que estejam; compartilhem a alegria do próximo
onde quer que estejam; esforcem-se para vencer os julgamentos
e as críticas, para compreender as limitações do outro onde
quer que estejam.
Construam o novo mundo todos os dias. Encontrem, no invisível do planeta, a Comunidade Espiritual, que se manifesta
nos níveis do espírito como o pensamento perfeito de Deus e
que agora deve plasmar-se na vida planetária.
Com isso coloco-os diante de um desafio ainda maior do que
o que vivem: amar não só aqueles que estão ao seu lado, mas
também os que lhes parecem desconhecidos.
Vivam na Comunidade Espiritual, vivam no planeta, descobrindo o sagrado que nele se esconde. Encontrem o sagrado
que há em cada essência.
529
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Seu pai e instrutor, Este que os leva a descobrir a Comunidade
Espiritual,
São José Castíssimo

21

maio Para compreender as palavras da Divindade, é necessário

vivê-las.

Para aprofundar no caminho espiritual e descobrir novos horizontes, é preciso caminhar nas sendas primeiras que lhes são
apresentadas.
Se querem saber como realizar uma entrega maior, orem.
Se querem saber como e onde consagrar a vida, sirvam.
Se querem alcançar uma união verdadeira com Deus, doem
de si e O encontrarão onde menos esperavam: ali, onde a própria vontade não existe; ali, onde não há manipulação nem há
mentira; ali, onde apenas há sinceridade e disposição de estar
vazio de si. Ali estará Deus.
Se querem saber como encontrar a simplicidade, leiam e
vivam as Minhas palavras. Em poucas linhas lhes entrego a
Sabedoria Universal.
Felizes dos simples de coração, que saberão Me escutar e Me
seguir.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

22

maio Contempla a infinita Misericórdia de Deus e dá a conhecer ao

mundo esse manancial divino que resgata as almas e as conduz
ao caminho da redenção.
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Anuncia a Divina Misericórdia não só com palavras e orações;
sê um anunciador dessa Misericórdia com tuas ações, com teus
gestos, com teus sentimentos, com teus pensamentos.
Sê misericordioso. Doa-te a todos os necessitados, inclusive
àqueles que não merecem, sobretudo a estes últimos, doa o
melhor.
Deus é pura e infinita Misericórdia. Este mundo é o fruto vivo
da Misericórdia Divina, e todas as almas que nele habitam são
filhas da Divina Misericórdia.
Tu, filho, desde o espírito até a matéria, és o resultado da infinita Misericórdia do Criador, e hoje Ele te chama a não apenas
receber Misericórdia, mas também a doá-la.
Doa Misericórdia e descobre, assim, a essência do Amor de um
Deus que espera estar unido às Suas criaturas.
Sê misericordioso buscando a necessidade do próximo, perdoando e tendo piedade de todas as almas e de todos os Reinos
da Natureza.
Sê compassivo e, mais do que isso, sê misericordioso. Dá o
melhor aos que não o merecem. Em troca de um castigo justo,
dá o teu amor.
Quando as criaturas são misericordiosas, elas enviam um sinal
vivo ao Universo para que o Criador abra as portas do manancial de Sua Divina Misericórdia. Mas se a humanidade não
busca, não clama nem vive a Misericórdia uns com os outros,
como poderá essa Fonte Divina derramar o seu bálsamo sobre
a Terra?
Se a humanidade apenas segue cometendo os mesmos erros,
sem arrependimento verdadeiro; se não conhece e não busca
o Criador, nem nos Céus nem no próximo; se apenas julga os
531
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seus irmãos e não perdoa os seus erros, como poderá descer
outra Lei senão a Justiça Divina?
Sê semelhante ao Pai não só em essência, mas também em
ações e, assim, Ele enviará ao mundo, através da porta de teu
coração, aquilo de que o mundo necessita.
A Misericórdia é uma Lei que nunca deixa de existir, mas,
para que ela se expresse e atue, deves clamar por ela, buscá-la
e vivê-la.
Teu pai misericordioso, servo do Deus de Misericórdia,
São José Castíssimo

23

maio No caminho da transformação e da entrega, trata de ser verda-

deiro. Todas as ações, os pensamentos e sentimentos dos que
aspiram a estar em Deus devem estar preenchidos pela Verdade.
É a sincera aspiração de alcançar a divina união e o esforço
verdadeiro para fazer sempre o melhor que os conduzirá ao
desenvolvimento de seu potencial como criaturas provenientes
da Essência Divina.
Filhos, a humanidade cultivou sempre a mediocridade e não
a perfeição. Cultivou sempre a mentira e a manipulação, e
não a verdade. Aqueles que se esmeram por viver com atenção cada detalhe do que fazem, observando sempre o melhor,
são exceções. E tão desequilibrado está este mundo que, muitas vezes, os que tentam encontrar a perfeição entram no
espírito decadente da matéria e adoecem, confundidos com
perfeccionismos.
Quando lhes peço que façam o melhor, não lhes digo que
sejam perfeccionistas, pois o perfeccionismo existe quando a
532
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busca do ser está voltada para a matéria e para o orgulho de
fazer tudo sempre melhor que os demais.
Eu lhes falo de algo espiritual e não material. Falo de uma busca
da perfeição como forma de manifestar a harmonia e o equilíbrio e, assim, criar as condições para que vibrações e leis
superiores* possam adentrar, inclusive na vida material deste
mundo.
Quando lhes peço que sejam verdadeiros e não mentirosos
ou manipuladores, também estou tratando de algo espiritual.
Muitos creem que não pensar no que dizem e no que fazem
é ser espontâneo e verdadeiro, mas ser verdadeiro, no sentido
que Eu lhes trago, é manifestar a Verdade do Criador depois
de tê-la buscado.
Ser verdadeiro com o outro é atuar de essência para essência;
é encontrar o ser interior e, a partir dali, agir e viver.
Ser verdadeiro é viver segundo a verdade interior: falar, agir,
pensar e sentir com o coração, com a essência, com a verdade,
com Isso que habita no núcleo de cada ser, Isso que é semelhante ao Criador.
Em suas essências se encontra a verdade da qual lhes falo, mas
para conhecê-la é necessário buscá-la com amor e com sinceridade e pedir a Graça de viver com base nessa essência interna.
Peçam ao Criador a Graça de viver neste mundo e expressar-se nele a partir da essência e do coração, a partir da verdade e
não da personalidade. Peçam-Lhe a Graça de ser verdadeiros
e de expressar a semelhança com Ele. Se suas intenções forem
sinceras, Ele lhes concederá essa Graça.
Seu pai e intercessor, Aquele que roga a Deus para que todos
descubram a verdade do coração humano.
São José Castíssimo
533
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24

maio Contempla o mundo e a imensa decadência da humanidade

sem que sejas absorvido por ela. Sê o princípio de uma nova
vida, conscientemente, e antes de deixar-te levar pelas correntes
do mundo, sê tu um farol para os que caminham na escuridão.
Não vejas essa decadência com críticas nem julgamentos, porque também tu és parte dela; porém, filho, sê consciente de que
a transformação da vida na Terra deve partir também daqueles
que se dizem despertos.
Quando estiveres diante das ilusões de teus irmãos, não julgues, mas sim emana a compaixão que te foi entregue por
Deus, quando Ele abriu os teus olhos. Deixa que de teu coração
surja o mesmo amor que o Criador fez emergir ao chamar-te
ao Seu lado.
Não necessitas dizer uma só palavra para transformar um coração; um simples olhar e a emanação da misericórdia de teu
coração serão suficientes. Apenas sê verdadeiro em tua intenção de ser um princípio do novo neste mundo que, dia a dia,
está decaindo.
Para que isso que te digo seja uma realidade em tua vida, filho,
apenas é necessário que não te deixes levar pelas influências do
mundo e que não queiras adaptar-te à vida mundana quando
estiveres diante de alguém que vive essa vida, apenas para não
parecer diferente.
Sê o que és. Vive segundo te indica o coração. Não temas expressar a transformação que está acontecendo dentro de ti e
não te preocupes se para os demais estiveres diferente, pois é
justamente a diferença que existe em ti, o que fará que as almas
despertem. É o exemplo de tua transformação que impulsionará aqueles que estão ao teu redor a buscar uma nova vida e
abandonar o velho homem.
534
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Por isso, enquanto estiveres no mundo, não pertenças a ele. Sê
pertencente a um Reino Divino e atrai com tua determinação
essa realidade superior para a Terra.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

25
maio

Muitos creem que é suficiente a própria entrega e se perguntam o que mais deveriam fazer para que os Mensageiros
Divinos* um dia lhes digam: “Filhos, vocês já estão cumprindo com a sua missão!”
Filhos,
Vocês já estão começando a cumprir sua missão e agora que já
aderiram a ela e que aspiram, cada dia, a servir melhor e em
maior plenitude, podem começar a compreender com mais
profundidade do que se trata.
Vocês já sabem exatamente o que fazer. Já conhecem os conceitos dos passos a seguir e a ideia do que devem ser, mas experimentam apenas em lapsos o verdadeiro estado de consciência
de um ser desperto.
O que lhes pedimos não é muito, não é impossível e não precisam ser conhecedores de leis universais para vivê-lo, pois Aquele
que É a Lei mesma já se manifestou na Terra e demonstrou a
todos como se cumpre o Plano de Deus. O que acontece é que
poucos acreditam que provieram da mesma fonte da qual nasceu a Essência de Cristo; poucos acreditam verdadeiramente
na possibilidade de se tornarem um Cristo Vivo e, por isso, não
se esforçam por conseguir.
535
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O que esperamos de cada um de vocês é que sejam misericordiosos, que sejam capazes de perdoar, de se reconciliarem com
o próximo e com Deus.
O que esperamos é que vejam o próximo com olhos de compaixão, transcendendo as capas da matéria e sendo capazes de
ver a Essência Divina em cada ser.
O que esperamos de vocês é que orem de coração e que se aprofundem neste caminho, buscando sempre uma oração que os
eleve a dimensões de maior união com Deus, e não que a oração se torne algo comum e, em vez de progredir, que a tornem
mecânica e sem vida.
O que esperamos de vocês é que sirvam e que cada vez mais
se aprofundem no serviço, até tornarem a própria vida um
ato permanente de serviço: servindo a Deus no próximo, nos
Reinos da Natureza, na vida planetária.
O que esperamos de todos é uma disposição permanente a
dizer sim, a se esforçarem por viver o que lhes dizemos e realizar o que lhes pedimos, sabendo que a necessidade do planeta
é maior do que a necessidade pessoal.
O que esperamos de todos é um coração pacífico, um espírito
humilde e sempre disposto a viver a unidade com toda a vida
universal; um coração disponível para desvendar mistérios,
romper barreiras e limites e encontrar Cristo tanto na cruz
como no cosmos, tanto no próximo como em si mesmo.
O que esperamos de todos é um dia não esperar nada, porque
tudo já estará cumprido.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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26

maio Quando orares, vai além de tuas necessidades, vai além da paz

que alcançares em teu coração.

Quando encontrares um estado de paz, deixa que ele se expanda e permite que o Criador Se expresse por intermédio de teu
coração e revele à tua alma os mistérios que te farão crescer.
Deixa que o estado orante ative o espelho de teu coração e te
una aos Espelhos do Cosmos*, dando-te a conhecer a sabedoria que neles se guarda, a história da Criação Divina que neles
se escreve. Compreende, assim, a existência de cada Reino, o
sentido da vida manifestada e para onde te conduz essa vida.
Deixa que essa compreensão interior eleve o teu ser e leve contigo parte da consciência humana, pois, quando estás unido
ao Pai, nada do que fazes gera méritos apenas para ti. Quando
os Espelhos do Cosmos se voltam para a Terra para refletir a
sua luz nos espelhos dos corações daqueles que buscam a sabedoria e o conhecimento divino, todo aquele que está unido ao
Criador e ao Seu caminho de evolução recebe em si a irradiação desses Espelhos.
Se elevas a tua consciência a um estado interior que te permite
transcender a mente humana e ingressar no conhecimento
divino, toda a humanidade, de uma forma muito misteriosa,
recebe a oportunidade de desvendar ditos mistérios. Por isso,
enquanto orares, não limites esse ato às sensações e experiências
dos sentidos. Não busques apenas desfrutar de um estado de
quietude, quando em verdade poderias adentrar nas dimensões
divinas e reencontrar a vida que um dia tiveste que esquecer.
Além de clamar pelo mundo e sentir a dor de teus irmãos,
descobre a face da oração que é também um serviço e que te
conduz à união com Deus e com Seu Plano.
As criaturas desta Terra têm uma capacidade única de se
unir ao Criador e, em dita união, compreender os mistérios
537
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de Seu Plano de uma forma que nem mesmo os anjos poderiam alcançar.
Percebes, então, filho, a grandeza que se esconde no simples
ato de orar e quanto ainda tens para aprofundar e descobrir
desse mistério orante?
Não há uma receita ou uma sequência de ações que alguém
possa ensinar-te para desvendar esses mistérios. Essa união
com Deus depende apenas de ti, como de cada ser humano;
depende do amor sem fronteiras que possas sentir dentro de
ti, quando perdes o medo de perder-te para encontrar-te, como
nada, em Deus.
É uma questão de deixar-te vencer pelo amor que habita em
teu interior e de não colocar limites para a sua expansão. Essa é
uma experiência tua com Deus e não há ninguém, nem mesmo
Eu, que te possa levar a isso. Eu, filho, como teu pai e amigo,
apenas te inspiro a seguir esse caminho e te assinalo a direção
para que te ponhas a caminhar sozinho nesse deserto, que a
princípio parecerá muito solitário e, depois, o descobrirás pleno
de tudo, porque ali se encontra o Todo, encontra-se o Criador de
todas as coisas, Aquele que contém em si toda a Vida.
Vai e caminha, segue por onde te indica o coração.
Deixo-te Minha bênção.
São José Castíssimo

27

maio O silêncio e a mansidão são as maiores ferramentas do guer

reiro neste tempo de batalhas. Não um silêncio que os leva a
observar os erros dos demais e a julgá-los, mas sim um silêncio
que une, um silêncio que vigia, um silêncio que observa a si
538
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mesmo, seus pensamentos e sentimentos e, assim, guarda o
princípio da unidade, não permitindo que o inimigo ingresse
em nenhum nível da consciência. Por isso, silenciem, observem-se e guardem as próprias energias para edificar a fortaleza
interior e a de todo o grupo.
O caos é distração, barulho, desavenças e vaidades e o tempo
todo tem as portas abertas para ingressar na consciência humana, pois facilmente ela se adere a esses estados.
A unidade, que provém do amor, da compaixão, da compreensão e da misericórdia, deve ser cultivada como uma flor delicada
e cheia de recomendações. É um atributo raro, apesar de ser
primordial para a evolução humana; por isso, necessita de
maior atenção e cuidado.
Então, em silêncio, cultivem a unidade; fortaleçam o amor e
os atos de misericórdia.
Vigiem sempre e encontrarão a intuição e o sentir superior, para
que, antes que o inimigo ataque, percebam a sua presença e não
permitam o seu ingresso.
Têm a Minha bênção.
Aquele que ora e vigia pela humanidade,
São José Castíssimo

28

maio Para mudar o destino de uma nação, deve haver um grau de

amor que transcenda a compreensão da mente, um amor que
não nasça do patriotismo, mas, sim, da adesão absoluta ao
Plano de Deus. Um amor que emerja do sentimento puro de
pertencer à vida universal, a toda a Criação, e não somente a
uma nação, um estado, uma cidade, um bairro.
539
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Hoje, filhos, os chamamos a vivenciar um amor sem fronteiras, porque a humanidade sempre foi educada para amar o que
possuía: “sua” nação, “sua” cidade, “seu” bairro, e ser indiferente
ao que acontecia em outros países. E quanto mais distantes eles
estivessem, maior a indiferença, porque, aparentemente, menor
seria a possibilidade do mal que toma aquela região longínqua
do planeta chegar um dia a suas casas.
Hoje, filhos, os chamamos a amar cada ser humano como
parte da própria família e a amar cada nação como se proviessem dela e, assim, aos poucos, amar a Criação de uma forma
geral, sem fazer distinções entre pessoas, culturas ou espaços geográficos.
É apenas assim que aqueles que estão mais despertos e conscientes poderão ajudar na sustentação do planeta e, com seu amor
e sua oração, converter as dívidas negativas das nações, pois, se
dependessem dos próprios méritos, elas teriam desaparecido.
É com a finalidade de desenvolver o potencial de amor em seus
corações que os chamamos a orar pelo Uruguai e, com todo o
ser, unirem-se ao Plano de Deus para esta nação, pedindo Sua
Graça e Sua intercessão, diante de suas dívidas e indiferenças.
Que seus corações despertem à verdade que é amar a Criação,
o Plano, a Vida, e não apenas as pessoas e regiões do planeta.
Que cada nação receba a oportunidade de despertar e colocar
na mesa da comunhão universal o seu pão, a sua experiência de
Amor Crístico*.
Que os diferentes caminhos que são representados pelas culturas, pelas ideologias, pelas religiões, pelas nações possam unir-se em uma única senda, que é a senda da unidade e do amor
de Cristo para retornar ao Pai.
540
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Comecem, filhos, por unirem-se de coração ao pedido de sua
Mãe Santíssima e, com inteireza de espírito e transparência de
coração, clamem a Deus para que Sua Luz e Sua Proteção desçam sobre o Uruguai, despertando assim aqueles que devem
retomar os seus compromissos com a evolução.
Eu lhes agradeço e os acompanharei nesta missão, pela instituição do Plano Divino na Terra.
São José Castíssimo

29

maio Grande é o mistério da Criação. Grandiosa é a Graça que se

esconde, que se oculta no profundo do coração humano.
Hoje os anjos e os santos rendem glória ao Criador, porque a
humanidade experimentou o poder da unidade, e o Seu Plano
começa a cumprir-se nas consciências dos que disseram sim.
Magnífico é o mistério do Senhor, e dádiva única é poder revelá-lo na simplicidade do mundo interior.
Filhos, sintam hoje o poder da unidade entre as criaturas de
Deus. Sintam quão grandioso mistério lhes é revelado quando,
com simplicidade, alegria e amor, vocês respondem ao chamado celestial.
Chegou a hora dos apóstolos retomarem os seus postos e, novamente, de dois em dois, saírem a sustentar o mundo e, de
forma silenciosa, unirem-se à Hierarquia Divina* para cumprir
os Planos do Pai.
Filhos, hoje uma Graça Maior desceu ao mundo, porque, por
um instante, vocês foram capazes de transcender o amor próprio e, assim, amar o Plano e a Vontade de Deus para cada
nação e cada consciência.
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Hoje lhes agradeço por terem se permitido experimentar a
verdade de seus corações. Agora, com essa experiência em seu
interior, não se detenham e sigam adiante, semeando os princípios de uma nova vida neste planeta em redenção.
Quando abrem o coração, os Céus vêm em seu auxílio, e o
poder da Misericórdia é maior do que o raio da Justiça.
Hoje, um novo aprendizado de amor lhes foi concedido; guardem-no e multipliquem-no nos dias que virão.
Seu pai e companheiro, Este que lhes agradece por intercederem pelas nações,

30

maio

São José Castíssimo

A grandeza de viver segundo as Leis e o Propósito do Criador
é que, em meio à ignorância da maioria dos seres humanos,
vocês podem descobrir a verdade sobre si mesmos.
Filhos,
É quando o coração se dispõe a servir e a obedecer os desígnios
superiores, ainda que não os compreenda e não os conheça totalmente, que Leis maiores permeiam suas vidas e os conduzem ao
despertar do potencial que guardam como criaturas de Deus.
Ao aceitar seguir esses desígnios, devem mergulhar com todo
o ser nesta verdadeira aventura que é, para a humanidade, o
descobrimento de si mesma, de sua origem e dos mistérios do
planeta em que vocês vivem.
Quando são capazes de amar os Planos do Criador mais do
que os próprios planos e mais do que a si mesmos, verão que
outras possibilidades de compreensão lhes serão entregues.
542
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Poderão despertar o poder da intuição e o sentir profundo de
seus corações e já não necessitarão de tantas explicações para
a mente, porque o coração é que será o verdadeiro conhecedor
de todas as coisas.
Se mergulharem no infinito da Consciência Divina, não duvidarão da amplitude de Seu Plano e, quanto mais ele lhes for
revelado, mais o buscarão e mais abertos estarão para conhecê-lo, porque vocês são parte dessa Criação infinita. Assim
como o Criador se expressa de tantas formas no cosmos, Ele
também criou nos seres humanos um potencial infinito ainda
desconhecido por todos.
Filhos, tudo começa por dizer sim a Deus e deixar que Suas
Leis invadam as suas vidas e os transformem, colocando-os no
ponto correto do despertar e do amadurecimento do espírito.
Hoje, mais uma vez, agradeço-lhes porque, ao responderem
ao chamado de oração pelo Uruguai e ao colocarem todo o
coração na resposta sincera que emitiram ao universo, vocês
abriram novas possibilidades ao despertar e à evolução humana.
Percebam que é na simplicidade e na sinceridade de seus corações que se guardam as chaves para o desvendar do potencial
do verdadeiro amor.
Guardem em seu interior essa experiência e deixem que seu
caminho evolutivo parta agora desse patamar para novos degraus. Sigam subindo na eterna ascensão.
Aquele que acompanha os seus passos,
São José Castíssimo
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31

maio Filhos,

Com o Propósito de Deus em seus corações e com a experiência de tê-lo sentido e de terem sido participantes ativos de Seu
Plano de redenção e de resgate, tentem todos os dias não regredir e não voltar ao comum modo do viver humano.
Que cada dia os conduza a um novo degrau, sempre para o
Alto, sempre para uma união mais profunda e verdadeira com
Deus.
Que o compromisso dos servidores se amplie e que sejam
verdadeiros servidores do Plano, em função de uma missão
planetária e não apenas de uma consagração pessoal.
Filhos, esta Obra para a qual foram chamados se diferencia de
todas as outras já levadas adiante pelos Mensageiros Divinos*,
porque estamos tentando despertar uma missão planetária
que abarque não apenas uns poucos, mas que se expanda por
todos que se comprometeram com o nascimento da Nova Raça*
nestes tempos.
Por intermédio desta Obra, estamos despertando aqueles,
entre os 144 mil*, que criarão as bases de um novo mundo e que
não hesitarão em se unir à vida universal e à realidade cósmica,
que a maioria dos seres humanos busca ignorar.
Estamos tentando trazer para a consciência humana a vivência superior que a aproxima da parte da Criação de Deus que
vive e se manifesta apenas para cumprir com Sua Vontade. Por
isso, filhos amados, os Mensageiros Divinos estão intensificando a participação de todos em missões de oração e de serviço
em todo o planeta, para que não somente as sintam em seus
corações, mas que todo o seu ser participe da renovação e da
redenção deste planeta. Que inclusive as suas células despertem para a plenitude de cumprir com a Vontade do Criador
544
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e que, dessa forma, apaguem dos registros hereditários humanos a constante tendência de se separar da vida divina para
viver sob a guia da vontade própria.
Hoje lhes pedirei que estejam atentos à Nossa guiança e com
alegria respondam ao Chamado Maior. Aos poucos compreenderão que um Plano universal e divino está sendo desenhado
por meio de suas ações mais simples, porém sinceras e plenas
da aspiração de atrair o Reino dos Céus para este mundo.
A cada dia renovem a consagração de suas vidas ao Plano de
Deus. Quanto mais verdadeiros forem nessa intenção, maior
será a Graça que virá em seu auxílio.
Eu lhes agradeço e os abençoo para que sigam dando passos
fecundos neste momento de deixar no solo da Terra as sementes germinadas do novo tempo, da Nova Raça*.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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A paz é quando as consciências
experimentam o que, em verdade, são:
partículas de vida divina.”
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1o

junho

Redescobre todos os dias o amor ao Plano de Deus. Sente
em teu coração como esse Plano é vivo e não se amolda
às estruturas da mente humana. Observa como se move
a Vontade do Criador por intermédio dos pedidos e das
palavras de Seus Mensageiros* e aprende, assim, a pensar
e a sentir como Ele.
Filho,
Deves dispor o teu mundo interior à transformação todos os
dias, para que acompanhes o movimento permanente do universo e para que aprendas, assim, a fluir nas Leis divinas.
Antes de querer limitar as palavras dos Mensageiros de Deus*
à pequena compreensão de tua mente, deixa que ela seja transcendida pela potência do coração e permite que tua consciência
viva uma expansão que a leve ao pensamento universal.
Para ser parte operante do Plano Divino e para que o Criador
faça de ti Seu instrumento, deves abrir-te para sentir e pensar
como Ele: sem limites, sem regras, sem lógicas.
Teu coração já conhece a realidade superior, mas precisa recordar; por isso, deixa que ele se aprofunde internamente em seu
contato com o Pai e que, vigilante e atento ao Pensamento
Divino, reencontre as Leis superiores*, das quais um dia saiu.
Chegará o tempo em que caberá aos próprios seres humanos
conduzir este planeta sob a Vontade do Criador, mas até que
chegue esse momento, deveis reconstruir a capacidade de
união com Deus todos os dias; deveis reaprender a ingressar no
Pensamento Divino; deveis amar a Sua Vontade e reencontrar
na consciência a capacidade de obedecer incondicionalmente
ao Plano de Deus, que é único e perfeito para cada criatura.
Observa-te, filho, e vigia-te todos os dias, para que cada vez
mais deixes de lado o velho homem e seu pensamento linear e
549
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para que descubras a dádiva de pensar e sentir com o coração,
quando este está dentro do Coração de Deus.
Aquele que te abençoa e te conduz à Nova Humanidade,
São José Castíssimo

2

junho

Desvincula da vida material tuas aspirações e metas. Toda
provação que vives na matéria vem para colocar tua consciência na vida superior, na vida do espírito.
Filho,
Muitos buscam a concretização de uma missão que começa e
termina em realizações pessoais no mundo, mas ignoram ou
se esquecem de que a verdadeira missão de um espírito não
começa nem termina na Terra.
A experiência da vida material é um meio para a vivência de
um aprendizado, mas a razão pela qual necessitam vivê-lo e o
resultado dele não estão nesta vida.
Filho, vê todas as coisas neste mundo como um veículo para
uma experiência maior. Vive cada dia como um meio para alcançar compreensões superiores. Cada vínculo pessoal, familiar, experiências profissionais, de estudo, de vida grupal, de
consagração, que tudo isso seja veículo de um aprendizado
maior, seja veículo de ascensão do espírito a uma meta superior. E não confundas a meta espiritual com as experiências
da Terra, porque, se for assim, ficarás preso na matéria e não
viverás um aprendizado verdadeiro nem chegarás à meta. Não
te será válida a experiência na Terra e perderás uma oportunidade única em todo o universo.
Cada instante de tua vida, filho, te leve a buscar Deus; cada
aprendizado te conduza a Ele.
550
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Que teu ofício, teu dia a dia, tuas relações com outros seres
humanos sejam um instrumento para levar essas almas a algo
superior. Que teu despertar seja exemplo para muitos. Que teu
esforço seja um impulso para os que estancaram na evolução.
Não detenhas teus passos, filho. Não tornes tua alma prisioneira de uma ilusão mundial, quando as portas para a liberdade e
para o infinito se abrem diante de ti todos os dias. Cruza com
teu coração esse portal e recorda sempre que estás aqui para
viver um aprendizado maior.
Teu pai e companheiro, Este que te ensina a compreender a
vida neste mundo.
São José Castíssimo

3

junho Vive em ti a essência do perdão e começa por perdoar a ti mes-

mo: teu passado, teus erros, teus descaminhos, tua ignorância.
Perdoa o presente e deixa para o futuro o aprendizado de uma
possibilidade cada vez maior de perdoar.
Depois, perdoa o próximo, recordando os teus erros e tuas
imperfeições. Perdoa com base na compreensão da origem da
humanidade e da profundidade das raízes que a levam a errar.
Perdoa, unindo a capacidade de amparar de teu coração com o
conhecimento de tua consciência, e lança mão de cada aspecto
de teu ser para aprender a amar e a perdoar.
Filho, perdoa então a consciência das nações e tudo aquilo que,
como nação, elas causam ao planeta. Perdoa a humanidade como consciência única e abre uma porta para que a fonte do
Perdão de Deus desça sobre as almas.
A Argentina, para onde os Mensageiros Divinos* se encaminham neste momento, necessita receber do Criador a fonte de
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Seu Perdão, mas não apenas para ser ela mesma perdoada, senão
para que cada um de seus membros – os que hoje conformam
essa nação e aqueles que já não fazem mais parte dela, mas que
em outros níveis de consciência estão presos a ela pelos laços do
passado – possam aprender a perdoar e, por meio do perdão,
liberar os vínculos com o mal, com a escuridão.
É por isso, filho, que te pedirei que, no íntimo de teu coração,
trabalhes o perdão e, sobretudo durante este mês, tenhas esse
atributo de Deus como uma prioridade para atrair e manifestar.
É a disposição de cada criatura em viver determinado atributo
divino que o faz descer ao mundo. Por isso, para que a liberação
das almas se dê de uma forma harmoniosa, e aquelas que estão
presas em dores do passado possam encontrar uma saída para
a luz, começa tu por perdoar e atrair esse perdão.
Que o perdão seja o primeiro passo para o caminho da redenção.
Que a busca pelo perdão seja a chave para que a Misericórdia
seja vertida sobre as almas.
Ainda que não tenhas nenhum vínculo aparente com a história
de determinadas nações, recorda que os erros cometidos hoje
têm raízes muito profundas e que não provêm deste mundo.
Por isso, a humanidade em seu conjunto deve colaborar na
redenção da vida planetária, e sobretudo os que estão mais
conscientes devem gerar méritos para o despertar e a salvação
dos que estão adormecidos.
Busca, então, a essência do perdão e clama ao Pai para que Suas
criaturas recobrem a capacidade de perdoar.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo
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4

junho

Para que uma nação se consagre ao Plano de Deus, e as
sementes de uma nova vida germinem no solo da Terra,
não é necessário que todos os membros dessa nação sejam
conscientes dessa consagração nem que estejam aderidos
a esse Plano.
Filhos,
Se uns poucos, porém verdadeiros de coração, entregarem suas
vidas à concretização do Projeto de Deus para a humanidade
e, mediante o próprio exemplo, deixarem no interior de outros
essa semente do novo tempo, muitos dos que estão na Terra
receberão uma oportunidade, e as nações, como consciência,
poderão dar um passo rumo à evolução e ao cumprimento do
arquétipo divino para elas.
Por isso, repetidas vezes lhes dizemos que não é muito o que
lhes pedimos. O que acontece é que o mais difícil para o coração humano é estar íntegro em sua oferta e em completa adesão a cumprir com um único plano, o Plano de Deus, e não
o próprio.
Para que o Criador manifeste a Sua Vontade, ela deve ser a
única a reinar no coração humano. Enquanto os seres estiverem
suscetíveis à vontade própria e às influências que lhes causam
as vontades alheias, a Vontade que é perfeita e divina não desce
ao mundo.
É necessário que nestes tempos, a oferta de suas vidas seja absoluta, que coloquem no altar celestial as suas almas e os seus
espíritos como oferendas ao Criador, para que Ele faça de vocês
Seus instrumentos de conversão da atual situação planetária.
Para converter a perdição absoluta de alguns espíritos e a rendição total de muitos às forças do caos, é preciso, filhos, que sejam
criaturas completamente disponíveis para ser instrumentos do
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Pai Celestial e que, assim, a potência da Luz, por si só, transforme a condição humana através da porta de seus corações.
Hoje, filhos, animo-os a consagrar suas vidas a um propósito
superior. Convido-os a equilibrar a escuridão do mundo com
a luz de seus corações.
Que cada momento de oração aprofunde em seus seres essa
entrega, e que ingressem, cada dia mais, na compreensão de que
estão neste mundo por um propósito universal e não apenas
pela evolução pessoal.
Que a consciência da verdadeira missão da humanidade neste
mundo os faça crescer e dar passos na própria entrega e transformação, como impulso para a entrega e a transformação de
outros e, em decorrência, de todo o planeta.
Eu os amo e os abençoo para que deem passos verdadeiros em
sua missão que, em verdade, é a missão de todos, é a missão
de Deus.
Seu pai e companheiro na consagração da vida,
São José Castíssimo

5

junho Misericórdia é o resultado da piedade divina.

Misericórdia é o fruto do Amor de Deus por Suas criaturas e
da certeza do Criador do triunfo de Seu projeto redentor.
Misericórdia é o manancial da Fé do Criador que se derrama sobre as almas para anunciar que Deus jamais desistiu do
potencial humano.
Misericórdia é o veículo do sacrifício, é o solo que ampara os
pés dos que caminham em busca de um amor superior, que une
os universos e as dimensões.
554
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Misericórdia é o ventre da Criação, é o que permite que o
Criador siga gerando novas essências, mesmo com o resultado aparente de Suas criaturas, sobretudo com as que vivem o
projeto humano.
Misericórdia é a porta que se abriu para que o Filho de Deus
Se fizesse carne entre os homens e é a porta que se abrirá para
que esse mesmo Filho, em unidade perfeita com o Pai, retorne
ao mundo.
Misericórdia é o bálsamo curador que devolverá a visão aos
olhos que estavam cegos para que possam contemplar o
Redentor.
Misericórdia é o poder restaurador que devolverá aos que estavam perdidos e sem forças a possibilidade de servir a Deus.
Misericórdia é a porta que se abrirá por meio do perdão, que
lavará e curará as almas de todo o passado vivido neste mundo
e em todos os outros.
Misericórdia é o que vocês são chamados a viver para depois
doar.
Misericórdia é o que vocês são chamados a doar para depois ser.
Misericórdia é o que vocês são chamados a ser para que vivam
em si a Cristificação*, a união perfeita com o Filho de Deus e,
por intermédio d’Ele, com o próprio Deus.
Misericórdia é a Água que sacia a sede dos que caminham no
deserto.
Misericórdia é o Sangue vertido para redimir e resgatar as
almas.
Misericórdia, filhos, é o que este mundo mais necessita neste
tempo. Por isso, busquem, clamem, encontrem, recebam, doem
e sejam a Misericórdia.
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Seu pai e companheiro, Este que os ensina a ser misericordiosos
assim como o Filho de Deus,
São José Castíssimo

6

junho

Converte teu ser em um instrumento de Deus para o
estabelecimento de Seu Plano e o triunfo de Seu Coração
no planeta.
Filho,
Que o poder de tua fé, unida à Vontade do Pai, faça-te perseverar como servidor da Obra Divina, que tem repercussão não
apenas neste mundo, mas em todo o universo.
Com toda a influência do caos e do mal sobre as consciências
e com os processos intensos de purificação dentro de cada ser,
os servidores do Plano devem esforçar-se todos os dias para
recordar que estão neste mundo por um Propósito Maior.
É o amor a esse Propósito, filho, que retira as consciências das
redes da ilusão do caos. É o amor a esse Propósito que faz com
que os corações superem os obstáculos e se mantenham firmes
no caminho da união com Deus.
Cada vez que os teus olhos estiverem anuviados, recorda do
Sol da verdade que dissipa essa ilusão. Recorda do Propósito,
recorda do Plano e percebe como inclusive a tua própria vida
fica pequena diante dele.
O que dá sentido à existência das criaturas é elas evoluirem e
se unirem cada dia mais ao Criador; que multipliquem o Seu
Amor e que preencham de verdade e de luz a vida que se manifesta nas diferentes dimensões.
A vida na Terra apenas tem sentido verdadeiro quando os seres
se dispõem a perseverar na Luz, a viver a transformação e a
556
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redenção; quando se dispõem a converter, conscientemente,
cada partícula de suas consciências que não conhece a união
com Deus nem o Seu Amor.
A vida na Terra apenas encontra sentido quando a alma desperta e guia os corpos* densos do ser, quando a vontade de viver o
amor supera as forças da matéria, e os seres deixam de pensar
em si mesmos para se tornarem puro amor e verdade divina.
A vida na Terra apenas ganha sentido quando caem as capas
que cobrem as essências dos seres, e eles descobrem o que verdadeiramente são e reconhecem sua semelhança com Deus.
Filho, dá sentido à tua existência, dá sentido à tua experiência
na Terra; dá ao Pai uma razão para que Ele continue multiplicando as essências e as almas na eterna esperança de renovar
a Sua Criação, e que algumas dessas essências descubram a
perfeição que habita em si mesmas.
Recorda sempre do Plano de Deus; ama o Propósito e a
Vontade do Pai. Busca a Verdade em todas as coisas; busca a essência de todos os seres.
Corta com teu coração as redes da ilusão e sê livre! Sê livre de
ti mesmo.
Aquele que te conduz à liberdade,
São José Castíssimo.

7

junho Que a Paz seja uma realidade viva nos corações dos que

a buscam.

Que a união com Deus, filhos, transcenda a realidade externa
de suas vidas, e que sejam capazes de manter a fortaleza interior
mesmo em tempos de caos.
557
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Que a oração seja o sustento das almas e o que lhes faça recordar, repetidas vezes, o verdadeiro propósito de suas vidas,
para que não confundam as provações da matéria com a vida
espiritual.
Saibam que a Verdade se encontra nos níveis da alma para cima.
Tudo o que vivem nos planos inferiores da consciência são
experiências que os fazem crescer e que lhes dão oportunidade
de amadurecer o espírito e desenvolver o amor.
Que o caos do mundo os leve a buscar a Deus e a não confundir os seus caminhos.
Que o crescimento da ilusão na consciência planetária* demonstre aos corações despertos que, cada dia mais, devem
aferrar-se à verdade que se encontra no propósito divino. Que a
sonolência das almas os faça compreender que uma vida superior existe.
Que, a partir desse caos que permeia o mundo, seus corações
sejam levados a descobrir a vida universal, a realidade cósmica,
já que um Deus tão imenso, tão grandioso, não poderia encerrar a Sua Criação apenas na vida sobre a Terra.
Permitam, filhos, que seus corações encontrem sua fortaleza
na vida superior e encontrem um sentido para a vida material
ao retirar de seus olhos as vendas que até hoje os impediam de
conhecer a Verdade.
Mergulhem no Infinito e deixem-se permear pelos mistérios
da Criação. Diante de tamanha ilusão no mundo, apenas o
conhecimento da vida superior os fará perseverar. É por este
motivo que viemos ao mundo para revelar-lhes estas coisas.
Nestes tempos, nada estará oculto. A escuridão e o caos não se
ocultarão, e a Luz e a Verdade também serão visíveis aos que
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tiverem fé e aos incrédulos, aos que sempre esperaram este
momento e aos que nunca quiseram acreditar que ele chegaria.
A oportunidade de despertar será a mesma para todos. Dependerá de cada um o caminho que elegerá seguir, e essa escolha
definirá a evolução dos seres.
Aferrem-se à luz, ao bem e à verdade. Abram desde já os olhos
para o que estamos colocando diante de suas consciências e
abracem com gratidão o despertar.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

8

junho O grande segredo da pacificação do coração está em vigiar a

si mesmo todo o tempo e eleger viver no Coração de Deus,
independentemente das influências internas e externas deste
mundo.

Clamar pela paz é o início de um caminho; é adentrar no espírito que os levará a uma trilha infinita de transformação, ainda
que a paz seja o que a humanidade e o planeta mais necessitam,
buscá-la não está entre as prioridades do coração humano.
A paz é um estado de união com Deus, estado no qual, por um
instante, a consciência se dissolve na Consciência Divina do
Pai Criador, e ali já não há indivíduos, senão a plena unidade.
A paz é um estado de plenitude espiritual. A paz é quando as
consciências experimentam o que, em verdade, são: partículas
de vida divina.
Muitos confundem a paz com o fato de poder fazer livremente
a própria vontade, de poder afirmar a si mesmos as suas personalidades. Muitos creem que buscam a paz, porém buscam o
estabelecimento da própria comodidade e do próprio parecer.
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A verdadeira paz não está separada da vida espiritual, não é
algo material. A verdadeira paz reflete a alegria comum entre
os corações. Na verdadeira paz os espíritos se plenificam juntos, porque não há diferenças, apenas há unidade e comunhão
com o Criador.
Busquem a verdadeira paz, que provém da união com Deus.
Proclamem a paz, vigiando em si mesmos aqueles aspectos da
consciência que os separam de Deus e do próximo e não lhes
permitem crescer em espírito.
Clamem pela paz, sempre sabendo que clamar é apenas o primeiro passo.
Sejam pacificadores, na certeza de que o espírito da paz desce
ao mundo quando os seres decidem vivê-lo.
Viver a paz é o que transformará a consciência planetária*.
Paz é unidade; unidade com Deus, com os Reinos da Natureza,
com o próximo; unidade com o Plano e disposição absoluta em
vivê-lo com harmonia.
A paz é a expressão da Verdade nos seres. Ser o que se é, é estar
em paz. Criar as condições para que o próximo possa encontrar-se é semear a paz. Onde há Verdade não há conflitos.
No final desse caminho, descobrirão que o Criador, que é
Único, contém em Si todas as coisas, e todos os atributos pelos
quais clamam e os quais tanto buscam, os encontrarão todos
juntos dentro da própria essência. A unidade será o resultado
da concretização dos Planos de Deus. A unidade é o desvendar de todos os mistérios. Vocês descobrirão na própria essência o sentido da unidade. Descobrirão que, na diversidade da
Criação, dentro de cada criatura, existe algo único, imutável e
incorruptível: Deus.
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Hoje, filhos, Eu apenas os chamo a querer descobrir um pouco
do Deus que habita dentro de vocês, e é n’Ele que aprenderão
a viver a paz como princípio da unidade e a unidade como
estabelecimento da paz.
São José Castíssimo

9

junho

Irmã Lucía de Jesús: Estávamos no Centro Mariano de
Aurora, Uruguai, e era o dia do Mutirão da Reparação, um
encontro quinzenal de atividades grupais de serviço, instituído por São José. Trabalhamos durante a manhã e, ao meio
dia, nos reunimos para receber a Sua mensagem diária.
Durante a oração do Devocionário ao Castíssimo Coração
de São José*, comecei a ver que se abriam algumas portas no
chão, através das quais eu via lugares escuros, que pareciam
verdadeiros infernos. Via muitos anjos que se aproximavam
dessas aberturas no chão e criavam ao redor delas canais de
luz em direção ao Céu.
Começaram, então, a sair desses infernos corpos de animais de
todos os portes, em diferentes situações de sofrimento. Os anjos
nos pediram que seguíssemos cantando e pedindo misericórdia para os Reinos, enquanto eles realizavam essa liberação.
Depois de um tempo, os portais do Reino Celestial foram
abrindo-se, e São José aproximou-Se para entregar a Sua
mensagem. Ele pediu que enquanto a transmitisse, o grupo
orasse o rosário pelos Reinos da Natureza1. E, durante todo
o tempo em que São José esteve conosco, os anjos ajudavam a
consciência dos Reinos.
São José me mostrou várias imagens de matadouros e
de almas de animais que ficavam presas em situações de

1.  E xercício espiritual transmitido por Nossa Senhora no dia 24 de julho de 2014, no
Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai.
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sofrimento. Depois me mostrou imagens de laboratórios onde
se manipulavam geneticamente os animais e se criavam animais sem pelo, sem penas, deformados, apenas para consumo.
Ele explicava que esses animais não trazem em si a essência
divina, porque não foram criados por Deus, mas pelo homem,
e que o fato de os seres humanos manipularem a vida dessa
forma está fazendo com que a vida espiritual do planeta
morra aos poucos.
São José explicava que o fato de os seres humanos matarem e
comerem os animais está retirando da humanidade a capacidade de amar, e se começa a confundir o amor com o sentimento de posse, ou seja, cremos que amamos, mas, no fundo,
apenas queremos possuir, por exemplo, as nossas famílias.
Disse que aos poucos o amor vai se apagando das essências
sem que percebamos.
Ele mostrava tudo isso enquanto transmitia a Sua mensagem.
O sustento da vida planetária provém não apenas da evolução humana, mas também da evolução de todos os Reinos
da Natureza. Para que haja vida, deve haver equilíbrio entre
todas as manifestações de Deus dentro de cada uma de
Suas criaturas.
Filhos,
Hoje e sempre lhes pedirei que clamem pelos Reinos da Natu
reza e que em suas vidas construam a unidade com os Reinos,
que a humanidade não soube viver. A degeneração da consciência humana acontece em parte pela incapacidade de muitos de
aprender com o amor e a doação dos Reinos.
A falta de amor e de compaixão no coração humano, que faz
com que os homens matem e comam os animais, está fazendo desaparecer a possibilidade de amar de muitos corações.
562
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A consciência humana está trocando o sentido do amor pelo
sentido de posse e não percebe que, no profundo de sua essência, cada vez mais se oculta a chama do verdadeiro amor.
Se não são capazes de amar os Reinos da Natureza e matam
e comem os animais, como poderão clamar pela paz entre
os homens?
Como poderá o coração humano deixar de matar uns aos ou
tros, quando a cada dia cresce a ânsia por matar os animais?
Filhos, é chegada a hora da humanidade se aprofundar em seu
caminho espiritual, porque já não serão suficientes alguns instantes de oração se em suas vidas vocês não forem consequentes
com o que pedem.
Como serão instrumentos de Deus para o descenso de Sua Paz
se não são pacíficos com os Reinos, se não são amorosos nem
cuidadosos com a vida que está ao seu redor?
Como irão querer estabelecer o equilíbrio interno e psíquico
dos seres se dia a dia criam desequilíbrio no mundo interior
dos animais, que já nascem sentindo a angústia do sofrimento?
Hoje quero revelar-lhes que o crescente desequilíbrio psíquico e
emocional que vivem os seres humanos e o aumento das doenças sem cura de que muitos estão padecendo são causados pelo
desequilíbrio na consciência dos Reinos da Natureza.
O fato de manipularem a vida em laboratórios para criar animais e vegetais apenas para consumo material está gerando
na consciência planetária* um desequilíbrio que desestabiliza
as almas. Esses animais e vegetais criados em laboratório não
trazem em si a essência que provém do Criador e são matéria
sem vida espiritual. Isso significa que a vida espiritual começa a
morrer na consciência do planeta. Com isso, os seres humanos
563
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perdem a possibilidade de amar e de se unirem a Deus, assim
como acontece com os Reinos da Natureza.
Filhos, existem muitas realidades que vocês ignoram e, por
isso não compreendem a importância de que, mais do que
orar pelos Reinos, sejam exemplos do cuidado e do amor para
com essas criaturas de Deus. Não deixem que eles percam a
possibilidade de evoluir, porque poderá chegar um momento
em que o Criador tenha de retirar a essência dos Reinos da
Natureza do planeta, para que ela não se perca pela manipulação dos homens.
Compreendem agora a urgência dos tempos?
Assim como esses acontecimentos, muitos outros estão sendo
evitados por suas orações; porém, é necessário algo mais. É
necessário um exemplo que se irradie ao mundo e que demonstre que o amor ainda vive no interior dos seres, e que ainda é
possível viver em comunhão com as diferentes formas de vida
deste mundo e de todos os outros.
Hoje agradeço a todos os que conscientemente trabalham para
ajudar os Reinos da Natureza, porque muitas vezes, sem saber,
eles são os guardiões da Vida, são os que sustentam a existência
espiritual dos Reinos no planeta.
É pelo despertar da humanidade que lhes digo estas coisas.
Eu os abençoo e novamente lhes agradeço por Me escutarem
e por viverem o que lhes digo.
São José Castíssimo

10

junho A essência da humildade é buscada e amada por bem poucos.

Muitos são os que dizem querer ser humildes, mas como
temem, filho, esta sagrada humildade. Eles não reconhecem
564
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a grandeza que se encontra em ser nada, e a pequenez e a
pobreza que se ocultam em tudo querer, tudo possuir e tudo
acreditar ser.
A ignorância cega os olhos dos que se creem sabedores de
todas as coisas.
A vaidade se esconde nos que buscam a humildade por competição, por soberba, por querer ser mais santo e mais sábio do
que este ou aquele. E por isso querem ser humildes.
Filho, muitas vezes as vaidades se ocultam também nos que se
creem simples e se orgulham por ser os últimos, por não ser
reconhecidos e por não ter grandes responsabilidades, porque
se creem mais humildes do que os demais.
Qualquer pensamento acerca de si mesmo, filho, é grande
vaidade.
Como o ser humano não conhece a si mesmo, a sua origem nem
a razão pela qual veio à Terra, sempre estará distante da verdade
e, por isso, qualquer especulação sobre si mesmo estará cheia
de ignorância e, em consequência, cheia de vaidade.
Reconhecer que nada sabe é sempre o melhor remédio.
Recorrer a Deus, que é o único que conhece todas as coisas, é o
melhor refúgio. E viver para cumprir o Seu Plano, resignando
a própria vontade à Sua, sem nada pensar sobre si mesmo, é o
melhor caminho para não se perder.
Filho, ser humilde é, ao mesmo tempo, simples e muito difícil
e, às vezes, inalcançável.
É simples porque não há mistérios: vive para o Plano de Deus
e esquece-te de ti mesmo e logo serás inundado pela verdade
de ser nada. Aí está a humildade.
É difícil e inalcançável porque o ser humano jamais buscou o
caminho da humildade, jamais buscou o caminho do nada.
565
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Sempre buscou o caminho do tudo: tudo ser, tudo possuir,
tudo alcançar, tudo saber.
O caminho do tudo é por si mesmo cheio de ignorância. Não
há ninguém mais ignorante do que aquele que se crê sabedor
de todas as coisas. Não há ninguém mais distante da verdade
do que aquele que crê ser a verdade mesma.
Se aspiras, verdadeiramente, a cumprir os Planos do Pai para
ti, filho, serve a Deus em todas as coisas e abandona a ti mesmo. Não penses em ti por nada e em tudo obedece e resigna a
própria consciência.
Para ser nada, não deves buscar nada, nem mesmo o vazio.
Põe tua consciência em Deus e em Seu Plano e vive só para
manifestá-lo.
Entre os maiores mistérios encontra-se o mistério de ser nada.
No nada, tudo encontrarás.
São José Castíssimo

11
junho

Que o caminho dos que peregrinam em busca do Reino
de Deus seja sempre abençoado e iluminado pela presença
do Criador.
Filhos,
Hoje venho para deixar Minha guiança sobre todos os grupos
que partem em prol da manifestação do Plano Divino. Que as
diferentes missões que vocês estão levando adiante nestes dias
reconstruam o espírito da unidade entre as nações.
Vocês devem unir espiritualmente os povos do Paraguai e da
Argentina, que um dia, pela consciência dos Guaranis, foram
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um só, sem distinções. Que por meio da missão na Europa
vocês curem as feridas da separatividade, feridas que cresceram e que até os dias de hoje fazem padecer muitos corações,
sobretudo entre os povos originários.
Que entre esses três grupos de trabalho haja unidade, uma unidade que transcenda a aparente diferença entre as metas que
cada grupo tem para trabalhar. Um pedido de Deus está sempre cheio de muitos mistérios, e a consciência humana apenas
pode abarcar uma parte do que ele representa.
Filhos amados, que em seus mundos internos esteja a firme
determinação de curar o passado. Que os grupos orantes da
Europa coloquem o Paraguai e a Argentina em suas orações
dos próximos dias; que essas duas nações se unam na essência
do perdão, para que, por meio do serviço e da oração, o mal
que prende as almas a estados de miséria e sofrimento espiritual
possa ser liberado.
Quando orarem e clamarem pela paz na Argentina, lembrem-se da unidade entre as nações, lembrem-se especialmente dos
povos originários e de despertar nos corações de todos o perdão.
Quando servirem no Paraguai, façam-no sem uma identidade
social, sem uma nacionalidade, sem uma cultura. Façam-no
como consciências enviadas por Aquele que é Único e que traz
em si todas as coisas. Aquele no qual começam e terminam
todos os caminhos.
Sirvam, filhos, reconhecendo a miséria humana, mas sem fixar
o coração nela. Fixem-se na essência de cada ser. Concentrem-se em viver a unidade. Recordem de seus irmãos na Argentina
e na Europa e, com a simples intenção, deixem que o Criador
cure o passado e prepare para o futuro a Sua Unidade dentro
das consciências. Disponham-se, cada dia, a ser instrumentos
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de Deus e se deixem guiar. A necessidade material será grande,
mas a verdadeira missão é nos níveis do espírito.
Eu os abençoo e os uno no Coração de Deus para que reconheçam essas missões como uma missão única, em nome do
estabelecimento da paz e da redenção neste planeta.
Deixo-lhes Minha bênção.
São José Castíssimo

12

junho

Que os corações de cada servidor desta Obra de Amor se
unam e se fundam, formando assim um só coração. Que
a unidade entre os orantes construa a unidade entre as
nações e os prepare para os novos tempos, uma Terra sem
fronteiras, sem divisões.
Filhos,
A unidade que provém de Deus aspira ardentemente viver em
cada coração humano; basta que lhe abram as portas e que, com
suas ações e intenções, demonstrem ao Criador que aspiram
viver os Seus Princípios.
Enquanto as tormentas ainda não chegaram a todos os campos, semeiem, entre as ervas que já nasceram neste mundo, os
princípios de uma nova vida. Unam-se sem distinções, orem e
clamem pelas nações do mundo.
Chegou a hora da América ser o berço de uma nova vida, e da
união de seus corações dependerá que outras nações possam
ter uma oportunidade de permanecer na Terra e evoluir sob
Leis divinas.
Este é o momento de curar as feridas, de perdoar e de ser misericordioso, para que possam renascer como humanidade sem
as tantas cargas do passado.
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Depois de ensinar-lhes o caminho à transformação, agora vejo,
filhos, que muitos não dão os passos a que tanto aspiram porque suas almas estão presas de dores e feridas que muitas vezes,
conscientemente, desconhecem. Por isso lhes pedi a campanha
Semeando o Amor na Humanidade. Enquanto houver rancor
no coração humano, essa campanha deve continuar.
Os Mensageiros Divinos* estão trabalhando em muitas nações
ao mesmo tempo e os chamamos a nos acompanharem conscientemente para que, em nome de toda a humanidade, vivam
uma renovação não só como indivíduos, mas como raça*.
É chegado o momento de viver uma cura mais profunda que
transcenda o próprio coração e adentre nas consciências das
nações porque é desta forma que a transformação pessoal e o
aprendizado de amor repercutirão na evolução do planeta e
lhe dará novas oportunidades de cumprir a Vontade de Deus
e de seguir Suas Leis.
Filhos, peço-lhes que, se querem crescer como espíritos e como
servidores do Plano, não apenas escutem as Nossas palavras,
mas exercitem-nas e vivam-nas. Orem verdadeiramente pelas
nações. Acendam os seus corações e semeiem os princípios de
uma nova vida.
Eu estarei ao lado de cada um de vocês nesta semeadura, e logo
colheremos os frutos da Nova Humanidade*.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

13

junho Para que desperte o Espírito de Cristo em seus corações, de-

vem buscá-Lo verdadeiramente e aprender com Ele, assim
como Jesus, dia a dia, buscava o Pai e com Ele aprendia e crescia
com perfeição.
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Antes de agir, Jesus meditava e sentia em Seu Coração a melhor
forma de fazer todas as coisas. Não havia superficialidades
n’Ele. Não havia uma regra ou um sentido comum para as
Suas ações. Ao lidar com cada criatura que encontrava em Seu
caminho, Ele buscava em Deus o que ela necessitava e, assim,
atuava sob leis que não são deste mundo.
As mentes humanas estão presas às regras deste planeta e se
fecham diante do que chamam contradições, quando, Deus
mesmo, filhos, para os seres humanos, é uma grande contradição, porque Ele ama as imperfeições dos seres e, por mais
que muitos pareçam caminhar com velocidade em direção ao
abismo, Ele nunca fecha as portas do Céu, na esperança de que,
mesmo na última hora da perdição, as almas olhem para trás e
se arrependam do caminho que tomaram, dando a si mesmas
a oportunidade de retornar.
Será Deus uma contradição permanente, filhos, ou a mente
humana é que está distante da Verdade e das Leis divinas?
Deus é justo, mas, ao mesmo tempo, aspira verter Sua
Misericórdia e, diante do mínimo movimento do coração
humano, entrega, mesmo para os indiferentes e infiéis, o
melhor de Seu Reino.
Para chegar a ser um Cristo, devem amar a forma como o Pai
age e imitá-Lo em tudo. Devem extirpar da consciência a busca
permanente pelo erro alheio, para buscar em tudo a oportunidade de ser misericordioso.
Não lhes digo que deixarão de ser justos, porque a verdadeira
Justiça, que não é a deste mundo, está dentro do Amor Divino
e apenas desce à Terra quando os seres humanos escolhem
aprender por seu intermédio.
Todo aprendizado de seus corações depende só de vocês mesmos. Ainda que lhes pareça incoerente, seus caminhos são traçados por vocês, e mesmo Deus apenas os observa antes de agir.
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A vida de cada um poderia ser mais simples se vocês tão somente se abrissem para se unir ao Pai.
Até hoje vocês não conhecem o poder da Graça e, por não
clamarem por ela, perdem a oportunidade de viver o que consideram impossível e inalcançável. A Graça está nas mãos do
Pai, pronta para ser vertida, mas a maioria dos seres escolhe
viver em suas impossibilidades a transcender as leis humanas
e viver neste mundo com todo o potencial que, em verdade,
trazem em seu interior.
Muitos pensam que não alcançam a cristificação* porque trazem cargas desta vida e de outras que não são capazes de suportar e feridas que ainda não puderam curar, e assim é, mas o
poder da Graça dissolve o peso do passado e fecha as feridas do
coração. Também a Misericórdia de Deus é o maior antídoto
de cura para os enfermos de espírito, mas quem clama por ela?
Quem crê no poder da Misericórdia Divina?
Filhos, o serviço de ser um Cristo equilibraria não só os erros
do próprio passado, mas também de civilizações inteiras do
universo, e é por esse motivo que vocês estão aqui, neste mundo, neste tempo. É por este motivo que tudo está disponível
para que alcancem essa meta, mas se o poder da fé não for
maior que as limitações da mente, estarão sempre presos a si
mesmos e às coisas deste mundo, sem que possam contemplar
a Verdade e ser a Verdade mesma.
Creiam que é preciso ser muito forte para isso, porém mais
força vocês usam para resistir ao amor do que para se render
a ele e vivê-lo; mais força usam para se manter na própria vontade do que para se render à Vontade de Deus; mais força usam
para se manter na ilusão do que para descobrir a Verdade, porque a Verdade já não se oculta para ninguém, apenas não a
vê aquele que aperta os olhos para não a encontrar. Mais força estão fazendo, filhos, para apertar nas mãos as rédeas da
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própria vida, crendo-se controladores de si mesmos e de toda
a existência.
Abram as mãos e deixem-se guiar. Abram o coração e percam
o medo de amar. Reconheçam-se ignorantes e deixem-se permear pela Verdade. Reconheçam-se imperfeitos e não julguem
as imperfeições do próximo.
Reconheçam-se também como filhos de Deus, criaturas com
uma possibilidade única de se unirem ao Pai, e busquem-No,
encontrem-No e vivam n’Ele. Procurem n’Ele as respostas, a
forma de ser, de pensar, de sentir. Em humildade, digam: “Pai,
aqui estou!”. E esperem por escutar a Sua resposta, dizendo:
“Filho, vem a Mim!”
Sigam para os Seus Braços e, a partir dali, comecem a viver e
descubram o que verdadeiramente é a Vida.
São José Castíssimo

14

junho

A grande batalha que se travará nos níveis do espírito já
começou. A definição de cada ser humano está em curso, e
não será apenas pela ação da Justiça que vocês definirão os
seus passos; será pela entrega e pela adesão de cada espírito
ao Plano de Deus.
Filhos,
O projeto humano é amado e esperado por muitos, mas também existem aqueles que, com todas as forças, lutarão para que
esse projeto não se concretize.
Os vínculos com o passado emergirão dos seres, e Me refiro não
apenas ao passado vivido neste mundo, mas a toda a história
de cada consciência, desde a sua origem até agora. Esse passado
572

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 572

29/03/19 07:57

Junho de 2016

emergirá cobrando de todos que cortem definitivamente os
laços com a escuridão e que retomem os vínculos com a Luz.
Aquelas consciências que representam as experiências negativas que viveram em algum momento retornarão e buscarão de
todos a adesão aos seus planos de degradação.
Filhos, o inimigo está recrutando os seus soldados e chegou a
hora de dizer não aos seus estímulos, porque a mínima permissão de corresponder aos estímulos da escuridão poderá fazer
com que percam completamente o caminho.
A grande batalha já está em curso, e os que perseveram em
Deus podem sentir o quanto lhes custa afirmar a luz e com que
facilidade se enganam e se confundem todos os dias.
Agora é momento de uma coragem ainda maior, é momento
de uma real consciência do que acontece no planeta e fora dele.
Não poderemos mais esconder dos corações nem das mentes
humanas uma verdade que se precipita sobre o mundo.
Os soldados precisam estar preparados para o que virá e necessitam compreender as provas que viverão, como uma forma de
se manterem firmes e fortalecidos.
Firmem fundo as raízes do espírito no interior e consolidem
a união com Deus. Não se deixem levar pelas recordações de
um passado que emerge para ser apagado de suas consciências. Não se deixem abater pela recordação de erros que já lhes
foram perdoados.
Reconheçam a renovação de suas almas e o propósito destes
tempos, deixando que lhes sejam arrancados do interior os vínculos com o mal. Abracem a redenção sem temor de retornar
a Deus e acima de tudo, filhos, não temam se proclamar Seus
filhos, Seus soldados e Seus companheiros.
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Todos os dias afirmem a Luz, façam-no sobretudo para si mesmos e, diante de qualquer estímulo interno de desistir e abaixar os braços, peçam o auxílio do Pai e reconfirmem-se. Esses
estímulos provêm de algo mais profundo do que a própria
consciência e têm as suas origens na grande batalha do cosmos.
Peçam a Graça da fidelidade a Deus e sejam firmes de coração.
Vençam a si mesmos na pacificação interior e unam-se para
que os seus aspectos mais humanos encontrem o refúgio de
que necessitam na unidade com o próximo. Ajudem-se uns
aos outros no espírito da fraternidade, porque ainda estão na
Terra e não apenas de estímulos e impulsos cósmicos viverão:
necessitam sentir o apoio uns dos outros.
O que lhes digo, filhos, é mais do que uma instrução; é um
clamor para o despertar, porque poucos compreendem verdadeiramente a urgência dos tempos.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

15

junho Filho,

Renasce em espírito todos os dias, porque não haverá outra
forma para o teu coração, que ainda é tão humano, suportar os
embates destes tempos.
Dispõe-te a levantar e a recomeçar, renovando a ti mesmo
diante de Deus, renovando teu compromisso com Ele e
pedindo-Lhe a Graça de ser novamente recebido em Seu Reino
de Amor.
Dirige-te em consciência à Casa do Pai todos os dias. Por um
instante, prostra teu espírito perante Deus e diz: “Senhor, aqui
estou! Concede-me a Graça de perseverar em Ti no dia de
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hoje e, se eu cair, concede-me a Graça de levantar no dia de
amanhã”.
Em uma batalha, filho, não se pode assegurar que os soldados
permaneçam de pé e sem feridas. Aquele que luta do lado da
Luz sabe que nunca será vencido porque, em verdade, é o seu
Senhor que é invencível em Seu Amor e Misericórdia.
Assim como em toda batalha, neste mundo e fora dele, os soldados caem, levantam-se, sentem temor, ferem-se, pensam no
passado e na vida que deixaram para estar ali. Chegam às vezes
ao ápice da morte, mas no final de tudo não haverá plenitude
maior que a vitória em Cristo.
Filho, essa batalha será longa e difícil, porque não lutarás apenas com o inimigo, mas também contigo mesmo, porque nem
toda matéria que compõe tua consciência está disposta a entregar tudo por um propósito superior, a entregar inclusive a própria vida, se assim dispuser o Criador.
Por isso, todos os dias te peço que afirmes tua fortaleza em
Cristo, para que, a cada dia, maior seja tua união com Deus do
que as tuas resistências em te entregares a Ele.
Ora, medita na entrega de Cristo, medita na grandeza do Pai
e deixa-te permear por algo superior que te coloque diante de
tua pequenez e te mostre quão pequeno é, em verdade, aquele temor que te consome e como verdadeiramente grande e
insondável é o Amor do Pai, esse do qual tu apenas havias
experimentado uma gota.
Neste mundo de tantas prisões e de tantos estímulos para manter as consciências isoladas da Verdade, abre uma janela em teu
peito e contempla o Infinito, contempla a Criação e sente que
és parte de algo maior, e que Deus tem para ti algo maior do
que essa vida.
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A vida na Terra, filho, é um trampolim para que dês um grande salto e, a partir desse salto, comeces verdadeiramente tua
experiência como filho de Deus. Vê os acontecimentos dessa
forma e deixa-te elevar nesse trampolim celestial que representa
a oportunidade que vives hoje de escutar as Nossas palavras.
Que elas não passem com o vento, mas que façam eco dentro
de ti e te levem a uma compreensão maior e, em decorrência, a
uma transformação verdadeira.
Entra em Meu Coração. Eu te convido a viver em Minha
simplicidade.
Teu pai de ontem e de sempre, Teu companheiro de todas as
eras,
São José Castíssimo

16

junho Filhos,

Cometer erros e ser ignorante diante da Sabedoria e da
Verdade do Criador se tornou algo comum na consciência
humana. E não é o maior pecado do homem desviar-se do
Caminho e perder-se, já que os estímulos do mundo lhe oferecem tantos caminhos pelos quais se distrair e se perder.
O grande pecado do homem é permanecer caminhando na
direção equivocada quando, em verdade, já percebeu que não
está no lugar correto.
O grande pecado é não aceitar a Mão de Deus que se estende
a vocês e os convida a retornar ao ponto no qual estavam antes
de errar.
É o grande orgulho humano que os impede de descobrir a verdade. É a grande ignorância que se esconde atrás da soberba
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que os faz sentir conhecedores de todas as coisas e donos do
seu destino.
Algumas almas, filhos, comprometeram-se com Deus desde o princípio a levar adiante a reparação de erros universais
por intermédio da própria redenção. É por este motivo que o
Senhor tanto insiste e, de todas as formas, tenta ajudá-los a dar
os seus passos.
Porém, apenas o esforço de Deus não é suficiente, porque o
Criador não pode viver a redenção de seus espíritos e não pode
superar as suas provas por vocês, porque se assim fosse não
haveria mérito algum em vir ao mundo.
Filhos, em oração pelas almas, venho pedir-lhes que se rendam
diante de Deus, que entreguem suas resistências, apesar do
medo que sentem, e que se permitam viver esta entrega e retirar
de vocês o controle da própria vida.
Vivam a entrega sem medo de perder a si mesmos.
Vivam a entrega sem medo de não cumprir as metas pessoais.
Vivam a entrega sem medo de soltar os planos individuais,
aspirações, desejos, conquistas e derrotas.
Vivam a entrega sem medo de conhecer verdadeiramente a
si mesmos e descobrir que nada do que aparentavam ser é o
que são.
Filhos, venham ao Coração de Deus sem temor. Nada de mal
lhes poderá acontecer. A dor que sentirão é parte da ilusão que
vivem; é a dor de morrer para o mundo e descobrir uma nova
vida; é a dor de ferir aquilo que sempre alimentaram e fortaleceram com as ilusões; é a dor de reconhecer os próprios erros
e de se descobrirem imperfeitos.
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Vivam a liberdade de saber que não pertencem a este mundo e
que, em verdade, não são essa matéria corrompida.
Vivam a liberdade de se unirem a Deus e de se deixarem guiar
por Ele sem preocupação com o destino pessoal.
Vivam a liberdade de não ter de buscar nada, não competir,
não cobiçar, não querer ser, saber, sentir nem viver; apenas
deixar-se ser, sentir e viver por Deus.
É a intenção que os levará a esse encontro. É a renúncia que lhes
abrirá o caminho. É a entrega que os fará livres.
Aquele que conheceu a liberdade e agora os chama a este
caminho,
São José Castíssimo

17
junho

Perdoar é mais simples do que muitos pensam. A reabilitação está ao alcance de todos e, no menor ato de elevar as
mãos com sinceridade, o Criador recebe as suas ofertas.
Filhos,
Difícil mesmo é para o coração humano reconhecer com
humildade a necessidade de se reabilitar e de se renovar diante
de Deus.
Muitos querem receber o perdão, mas não são muitos os que
se curvam diante do Deus que habita no próximo para pedir
perdão por alguma coisa.
Um verdadeiro discípulo de Cristo não pode guardar em seu
interior as feridas do passado, abrindo-as repetidas vezes, por
não ter a coragem de cuidar delas como é necessário.
578

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 578

29/03/19 07:57

Junho de 2016

Filhos, como curarão a história da degradação das consciências das nações se ainda não perdoaram sequer a si mesmos
nem ao próximo?
Os atos de perdão devem ser permanentes, porque os erros
também o são. Vocês devem perdoar e pedir perdão a cada instante, até que um dia aprendam a não ferir, a cuidar, proteger
e amparar a todos que estiverem ao seu redor.
Busquem dentro de vocês o olhar de Cristo para com aqueles
que O prendiam, flagelavam, torturavam. Ali se encontra a
essência do perdão que perdurou ao longo dos séculos.
Nosso Senhor poderia ter demonstrado o Seu perdão apenas
com o silêncio e com ações de submissão e humildade, mas
diante de todos, preso na Cruz, Ele disse em voz alta: “Pai,
perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem.” E, assim, ensinou
o coração humano a vencer o próprio orgulho, e mesmo o que
chamam de injustiça, para perdoar e para pedir perdão.
Não houve erro maior no mundo do que crucificar o Filho de
Deus e, ainda assim, os que o fizeram foram perdoados por Ele
e retornaram ao mundo repetidas vezes, recebendo oportunidades de começar de novo.
Sei que existem coisas que para a mente humana é muito difícil de compreender, mas se colocam a consciência no Amor
de Cristo e o vivem, tudo quanto lhes parecia inalcançável se
dissolverá: as barreiras cairão por Terra e seus corações sentirão
a Graça de poder perdoar e pedir perdão, sem temor.
Não guardem mais rancores nem dores em seus corações. Não
alimentem mais os pequenos conflitos nem a competição,
porque um dia eles se tornarão grandes e colocarão em risco a evolução de uma alma que necessitava viver o amor e ser
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perdoada e, no entanto, foi ignorada com sua ferida durante
toda a vida.
Quisera levar-lhes a trabalhar conscientemente com as nações,
mas como hoje estou aqui e os reuni neste lugar sagrado, lhes
pedirei que primeiro meditem no que há para ser perdoado no
próprio coração e no que ainda têm para pedir perdão. Porque
é dessa forma, filhos, com essa experiência viva de perdoar, que
Eu os conduzirei para ser intercessores de uma nação inteira,
pois terão sido capazes de viver em si o que queriam para o
planeta, e não apenas proclamarão e difundirão a instrução,
mas a viverão.
Deixo-lhes Meu impulso, porque a Argentina necessita
conhecer o perdão, e isso começará com cada um de vocês e
com os que Me escutam nos quatro cantos do mundo e que
querem responder a este chamado em prol da salvação e do
resgate planetário.
Eu os abençoo. Sigam adiante.
São José Castíssimo

18

junho Desperta a essência da esperança em teu coração, mas não

a esperança que conheces neste mundo, senão aquela que
provém do Coração de Deus.
Desperta em ti a esperança divina, fruto da fé e da certeza na
perfeição do Criador.
Coloca tua esperança em algo superior, no bem, na luz, no
Propósito divino para cada criatura e para o planeta.
A esperança que conheces neste mundo é algo que muitas
vezes nutre apenas o ego humano, algo que o faz perseverar
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no cumprimento da própria vontade e que não permite que
se esmoreça frente aos desafios e às provações da vida, porque
acreditas que aquilo que tu queres se manifestará, algum dia,
de alguma forma.
Eu vos falo de uma esperança diferente: a esperança que está
colocada no Plano de Deus e não conhece a forma como esse
Plano se plasmará na Terra, mas confia que tudo se dará como
o Criador espera.
A origem da esperança da qual vos falo é a Vontade Divina
e não a própria. Por isso, essa esperança não traz frustrações,
tristezas ou amarguras, porque não há uma meta pessoal no
que se espera com fé.
Coloca, filho, a consciência em Deus e espera que Sua Vontade
se manifeste. Dispõe-te a ser um instrumento Seu, a Seu serviço, para que Sua Vontade se cumpra, e permite que este despertar da esperança renove tuas forças e tua alegria de servir,
porque sabes que, apesar de não compreender os Caminhos do
Pai, esses te levarão à meta correta, que é a Sua Divina Vontade.
A esperança é nutrida pela fé e se expressa na alegria do coração.
A esperança renova e dá forças aos que estão caídos; por isso,
diante das dificuldades do planeta, cultiva sempre a esperança
e, com teu exemplo de perseverar nela, multiplica-a nos corações do mundo.
Pelo despertar da divina esperança nos corações,
São José Castíssimo
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19
junho

Encontros com o Castíssimo Coração de São José
Se, neste dia, Eu lhes falasse da rendição de suas almas, da grande necessidade de rendição do coração humano, e ignorasse a
necessidade dos Reinos da Natureza, talvez Eu não estivesse
cumprindo com a Vontade de Deus.
Se neste dia, filhos, Eu deixasse de lado a consciência planetária* para amparar os seus corações humanos, em suas provas e
purificações, para trazer-lhes um alento de esperança, Minha
Missão neste lugar estaria incompleta.
Quisera, sim, com todo o Meu Amor, colocá-los em Meus
Braços e pedir a intercessão do Pai para suas pequenas almas.
Quisera dissolver em seus corações o que os impede de encontrar a Deus, de render-se a Ele, de dizer-Lhe sim, apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer ilusão sobre si mesmos.
Mas hoje devo mostrar-lhes algo um pouco mais amplo.
Hoje, devo levar suas consciências à Consciência de Deus de
uma forma diferente, porque não só o coração humano tem
grandes necessidades, também a consciência dos Reinos da
Natureza, neste lugar, assim como em todo o planeta, necessita
de suas orações.
Filhos Meus, trago-lhes aqui para contemplar as montanhas,
para que as reverenciem e lhes agradeçam por sustentarem a
Terra, por transmutarem e transformarem toda a carga psíquica, emocional e mental que o ser humano gera e que, por
permanecer na Terra, terminaria com ela em um único dia.
Por meio dessas montanhas, revelo-lhes um mistério: a consciência viva dos Reinos da Natureza. Uma consciência que
sente, que ama, que observa, que busca compreender a evolução
da humanidade para, assim, viver a própria evolução.
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Diante de vocês, contemplem um lindo vale; dentro dele,
porém habita uma grande dor: a dor da consciência indígena,
a dor dos Reinos da Natureza, não só deste lugar, mas de muitos outros espaços do planeta. Dentro deste vale habita uma
grande dor: a dor do Coração de Deus pelo não despertar da
humanidade, pela ignorância e pelo egoísmo que ainda vivem
no coração humano.
Dentro deste grande vale também habita uma esperança, a
esperança de que vocês, que estão despertando, possam comungar da Natureza, não apenas para usufruir de sua presença na
Terra, mas para colaborar conscientemente com sua missão.
Não é apenas a humanidade, filhos, que deve crescer e evoluir
neste mundo; cada criatura que vive deve evoluir. E quando falo
de vida, falo de uma vida que vocês não compreendem, porque
muitos não acreditam que uma montanha tenha vida, que
os minerais tenham vida, que os elementos tenham vida.
Nesta Terra, tudo o que podem ver, que evolui, que cresce,
que se transforma, tem vida. Também muitas coisas invisíveis
têm vida.
Hoje, diante deste vale, revelo-lhes também uma vida que,
apesar de não estar mais neste mundo, segue padecendo sua
experiência nele. A consciência indígena, que nestes campos
habitava, necessita do auxílio do coração humano. E muitos
se perguntam: como auxiliá-los? Compreendendo-os, aprendendo com eles da unidade com a Natureza, da simplicidade,
da vida fraterna, comunitária, a vida sem competição, a vida
em colaboração mútua.
Hoje, Eu lhes peço, filhos, que vão em auxílio daqueles seus
irmãos dos povos originários que ainda vivem nesta Terra e que
estão sofrendo a degeneração da pureza de sua origem. Porque,
assim como fez com toda a pureza dos corações, a densidade
583

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 583

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

deste mundo está fazendo desaparecer aquele Dom Divino
que o Criador entregou aos povos originários: é o espírito do
serviço, da Caridade Crística, que vai além de um ato de caridade, assim como conhecem.
A Caridade Crística está preenchida de um Amor Divino; é
uma caridade que doa sem esperar resultados, sem esperar a
transformação do próximo, sem esperar agradecimento. Doa
pela simples necessidade de amar e isso é o que custa muito
ao coração humano. Por isso, até hoje, esses povos que há tantos séculos passaram pela Terra ainda padecem a mesma dor,
porque para libertá-los, filhos, é necessário um amor único,
verdadeiro e puro.
Hoje lhes trouxe aqui porque queria depositar este amor em
seus corações e despertá-los para que possam vivê-lo no que
ainda lhes resta desta experiência na Terra. Ainda que para
muitos não reste muito tempo, ainda que seja no último instante da vida, se experimentarem o amor verdadeiro, esse amor
abrirá as dimensões e transformará o destino deste universo
em que vivem.
Hoje lhes pedirei que orem Comigo para perdoar e dissolver a
ignorância daqueles corações que, neste instante, não pedem
perdão a Deus.
Filhos, se diante da necessidade do mundo reconhecem quão
pequena é a própria dificuldade; se diante do sofrimento do
mundo reconhecem quão pequeno é o próprio sofrimento e
pedem perdão a Deus, neste dia, Eu lhes concederei a graça
do perdão. Pela potestade que Deus Me deu e pela intercessão
alcançada por Meu Castíssimo Coração, abrirei uma porta à
Consciência Divina e depositarei, nos corações dos que têm fé
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e daqueles que a querem ter, a graça do perdão. E é dessa forma
que Eu os ajudarei a não somente dar os próprios passos, mas
ajudar a esta Terra, tão ferida e desamparada no vasto universo.
Digo que este mundo está desamparado, não porque o Criador
o desamparou, mas porque, para receberem uma Graça de
Deus, devem abrir-Lhe a porta, como Eu farei agora. Eu abrirei esta porta porque Me dizem sim e porque Meu Coração
também foi humano e, de alguma forma, ainda pertence a
este mundo.
Para receberem o perdão, peçam perdão.
Peçam perdão pela ignorância humana.
Peçam perdão por não poderem abrir seus corações, por resistirem à Vontade de Deus.
Peçam perdão por não saberem amar nem compreender o
próximo.
Peçam perdão por deixarem de lado um sofrimento milenar
que, muitas vezes, está escondido sob o solo que pisam.
Peçam perdão por ignorarem os Reinos da Natureza; por apenas usufruírem deles.
Peçam perdão por terem perdido tantas vezes a oportunidade
de perdoar.
Peçam perdão, como humanidade, por não viverem o Projeto
divino e preferirem a imperfeição humana a eleger a Perfeição
de Deus.
Peçam perdão por ainda gerarem tantos conflitos dentro e fora
de vocês; por não compreenderem a grandeza destes tempos e
tantas vezes se perderem em coisas tão pequenas.
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Peçam perdão pelo passado, aquele que conhecem e aquele que
não conhecem; o passado deste mundo e aquele que não pertenceu a ele, mas que trouxe consequências para a vida na Terra.
Eu não os perdoarei apenas pela Minha potestade. Eu os perdoarei porque estou imitando Aquele que perdoou primeiro
e que depositou a essência do perdão na Terra. Eu perdoarei
como o Meu Filho, porque Ele os perdoa todos os dias, mas
nem sempre sabem valorizar esse perdão.
Eu os perdoarei em nome d’Aquele que entregou o Seu Corpo
e o Seu Sangue e renovarei a Sua Entrega, demonstrando à
humanidade que ela é eterna e que, pelos Seus méritos, mais
de dois mil anos depois, nossos corações seguem perdoando.
Com este ato, convido-os a realizar uma entrega verdadeira e
a também perdoar.
Cantem a música que cantaram no princípio, mas, desta vez,
cantem com maior verdade e recebam a cura e o perdão que,
junto ao Meu Filho, depositarei nesta Eucaristia e através dela
receberão esta Graça.
Depois de terem recebido a expiação de Meu Filho, por Sua
Infinita Misericórdia, não guardem essa expiação apenas para
vocês. Ofereçam, durante a comunhão com o Seu Corpo e o
Seu Sangue, a Graça do perdão pelos mais necessitados, pelos
Reinos, pelos povos originários, por seus irmãos e companheiros que estão neste caminho tentando perseverar.
Em união ao Coração de Meu Filho e ao Sacratíssimo Coração
de Deus Pai e pela intercessão de Sua Divina Serva, Eu os perdoo e lhes peço que, ao menos, se esforcem todos os dias por
não errar. Esforcem-se todos os dias para recordar a grandeza
da vida e dos Planos de Deus e a pequenez da própria alma.
Lembrem-se todos os dias de que a Graça de Deus é infinita
e o Criador apenas espera que Lhe abram os braços para vir
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em seu auxílio e despertar o Amor de Seu Filho, Cristo, em
seus corações.
Pelo sinal da cruz carregada pelo Filho de Deus, Eu os abençoo.
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu lhes agradeço,
São José Castíssimo

20
junho

Filhos,
Do que o planeta mais necessita é de paz, pela qual clamam
todos os dias enquanto esperam a Minha chegada. Porém,
para receber a Paz verdadeira e celestial é necessário abrir-se
a ela, pedir que ela se aproxime de suas vidas e também criar
condições para que ela se manifeste.
Muitos se sentem hoje tentando retirar a areia de um deserto,
quando trabalham para acabar com o caos e o mal deste mundo. Sentem-se sozinhos diante da situação planetária, que é a
consequência de uma degeneração milenar, e é como se tudo
que fizessem fosse pouco.
Filhos, Nós sempre lhes agradecemos quando chegamos à
Terra porque vocês são como crianças diante da realidade: não
veem e não sabem o que acontece no mundo, espiritual nem
fisicamente; tampouco sabem o que acontece quando oram de
coração, abrindo as portas para que os Mensageiros de Deus*
cheguem até aqui.
Assim como conhecem apenas uma pequena parcela da realidade planetária e da magnitude do caos que vive o planeta,
também conhecem apenas uma pequena parcela do que realizamos com o amor e a abertura de seus corações.
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O que mais importa nestes tempos é o resgate espiritual da vida
na Terra; é o resgate da consciência dos Reinos da Natureza,
das almas e dos espíritos de todos os seres; o resgate das consciências das nações, de seus anjos, de seus guardiões e de toda
a vida invisível que as sustenta. Porque a matéria é parte de
uma ilusão, de um tempo e espaço que estão fora da realidade,
isolados da Criação Divina em seu conjunto.
O que estou tentando dizer-lhes hoje é que não fiquem dependentes do resultado material das Obras Divinas, porque o
desenvolvimento da fé e a transformação das consciências são
o maior testemunho da veracidade desta Obra.
Vocês não poderão impedir que a humanidade mate os animais, explore os vegetais e os minerais nem que ultraje os seus
semelhantes, porque o caos, no plano da matéria, já se instalou em algumas consciências e em algumas partes do planeta,
as quais deverão viver a sua purificação como única forma de
deter essas ações.
O que sim podem fazer é cuidar dos Reinos que os rodeiam
e orar pelos que não têm amor, não conhecem a paz e não
contam com a ajuda da consciência humana em sua evolução.
O que sim podem fazer é dar um motivo ao Criador para que
Ele mantenha a consciência espiritual dos Reinos da Natureza
no planeta, demonstrando-Lhe que estão dispostos a aprender com os Reinos e, com o próprio exemplo, colaborar em
sua evolução.
O que podem fazer pela humanidade é viver, como membros
do coração humano, a própria evolução, unirem-se ao Pai e orar
pelos que não O encontram. Tragam a Luz do Reino Divino
para aqueles que, mais do que sofrer no corpo, estão sofrendo
na alma, no espírito e estão tendo as suas essências apagadas
pelas ações do mal.
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Filhos, haverá dias em que suas orações não poderão deter os
acontecimentos do mundo, mas poderão salvar almas, não
permitindo que se percam as essências e, no caso dos Reinos
da Natureza, que não se percam consciências-grupo inteiras.
Não tentem acabar com o caos do mundo tentando retirar
sozinhos a areia do deserto da escuridão. Orem e tenham fé.
Sirvam e semeiem os princípios do bem. Saibam que é na vida
do espírito que se encontra a Verdade e é ali que devem ser
cortadas as raízes do mal, para que germinem novas sementes
que depois serão plantadas no solo da Terra.
Desenvolvam a fé, a perseverança e a confiança em Deus acima
de todas as coisas.
Agradeço-lhes hoje e sempre por fazerem parte desta Obra de
Amor.
São José Castíssimo

21

junho

A era da desestabilização da mente
Filhos, esta é a era da desestabilização da mente, porque é no
nível mental que se encontram as maiores resistências dos seres.
É no nível mental que se encontram as energias do poder, da
propriedade, do controle, da competição; forças essas que deverão ser extirpadas da consciência humana.
O homem que resista ao Poder de Deus perderá o discernimento, porque o coração tentará falar mais alto, e o fato de ele ser
suprimido pela mente causará na alma um estado de desânimo,
um sentimento de ausência de sentido da vida.
As resistências da mente se refletirão em todos os níveis do ser.
Levada pelo fluxo das energias do novo tempo, a alma exercerá sobre a mente resistente uma pressão que a desestabilizará,
causando o que se conhece como loucura.
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Essa loucura, que será como uma epidemia na humanidade
atual, é a consequência das resistências mentais dos seres; é
quando a mente já não pode controlar a consciência, porém
tampouco se rende e se abre ao comando e à guia da alma, do
espírito e do coração. Essa será a loucura mundial.
Filhos, não lhes digo isso para que julguem os que se desestabilizam neste tempo, senão para que os compreendam e também
compreendam a si mesmos, caso isso lhes aconteça.
Para não se desestabilizar, é necessário fluir nas Leis divinas,
deixar-se guiar, obedecer, ter fé, não se crer sabedor de tudo,
reconhecer a própria ignorância e se abrir para aprender.
Muitas vezes a resistência da mente será a consequência de uma
resistência superior e, nesse caso, custará muito mais aos seres
estarem conscientes do que lhes acontece e colaborar consigo
mesmos. Por isso, filhos, diante da inconsciência acerca do
processo espiritual, mental ou físico, deixem-se conduzir pelos
que ainda vivem em equilíbrio.
Para que não entrem nesse circuito de resistências, peçam auxílio ao Pai, ao próprio mundo interior e ao próximo. Orem,
meditem sobre os tempos que vivem, respirem corretamente
para atrair o equilíbrio dos níveis espirituais para o plano físico
e confiem que o Criador os ajudará.
Façam a parte que lhes corresponde no que diz respeito ao
amor, à obediência, à fraternidade, à oração, à vigília e não
temam. Ainda quando sentirem que sozinhos não poderão
sair das provas que vivem, não temam; apenas peçam auxílio
e busquem a paz.
A unidade de uns com os outros lhes trará fortaleza. A vida
fraterna os resguardará. Os códigos de um novo mundo
transmutarão, por si sós, os velhos padrões da consciência e,
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esforçando-se para serem outros, não precisarão entrar nessa
epidemia de loucura e resistência da qual lhes falo.
Sejam humildes para reconhecer o ponto em que se encontram
e não hesitem em pedir ajuda e se deixarem ser ajudados. A
humildade será uma grande chave para o resguardo interior.
É pela compreensão destes tempos e para que saibam lidar
consigo mesmos e com o próximo que lhes digo essas coisas.
Como pai os advirto.
São José Castíssimo

22

junho

Onde houver amor, unidade e fraternidade, haverá paz.
Onde houver disposição e esforço em superar a si mesmo
para não verter sobre o próximo o desequilíbrio interior,
haverá harmonia e irmandade.
Filhos,
A grande batalha destes tempos será pela pacificação interior
e pela construção de uma fortaleza interna que os sustente e
os ajude a suportar a própria purificação e a purificação do
planeta*.
Busquem todos os dias doar um pouco de si mesmo ao próximo. Busquem construir a irmandade e a fraternidade como
prioridade em suas vidas, porque nestes tempos é a fortaleza
grupal que os sustentará e os manterá de pé.
Ao longo dos anos os impulsionamos à experiência da vida grupal nas Comunidades-Luz*, porque na vida grupal vocês têm a
oportunidade de desenvolver o esquecimento de si, o amor ao
próximo como ele é, a paciência, o perdão, a autotranscedência,
a transformação, a fraternidade e o mais importante: a unidade.
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É vivendo a unidade que se aproximarão do propósito da
existência humana. Experimentando esse princípio divino
e tornando-o cada vez mais vivo é que poderão levar a raça
humana ao cumprimento dos Planos divinos.
A transição planetária*, a própria purificação e todas as provações destes tempos têm a finalidade de levá-los à vivência da
unidade porque, quando estiverem diante dessas situações, é
apenas a unidade verdadeira que os fará sobreviver. A unidade
será para o espírito como a água e o ar são para o corpo. Se não
houver unidade, não haverá vida.
Vocês poderão acreditar que estão no caminho certo, mas sem
unidade com o próximo e com Deus perderão o sentido da existência e caminharão no mundo como corpos vazios de espírito
e de essência, como mortos em vida.
Compreendem a importância de superar a si mesmos para
amar o outro?
Compreendem a importância de deixar de lado os próprios
conceitos e as ideias de como deve ser o ser humano para aceitar
o próximo como ele é?
O amor é o que transforma e, se não amam o próximo, ele
jamais sairá do ponto em que se encontra e jamais expressará o
que verdadeiramente é, porque para chegar à Verdade devem
se transformar e para se transformarem devem viver o amor, dar
e receber amor verdadeiro.
Filhos, ingressem na essência e no coração e deixem que eles
sejam os comandantes de suas vidas. É dessa forma que os
novos princípios e as novas leis atuarão nelas e poderão fluir
com as correntes do novo tempo, para que essas não os arrastem
nem os desestabilizem por suas resistências.
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Esse caminho é simples e não precisa conter o sofrimento, mas
cada um elege a forma de aprender, segundo o próprio esforço
e a própria consciência.
Eu os amo e por isso lhes digo todas essas coisas.
Abençoo-os,
São José Castíssimo

23

junho No princípio de tudo, existia apenas o Criador: consciência

oniabarcante, sem matéria, apenas vibração em diferentes escalas que se expressavam em luz, cor e som.
Da luz nasceu o espírito, da cor nasceu a vida ultraterrestre, e
do som nasceu a matéria.
O Sopro de Deus se fez ouvir, e a vibração desceu às dimensões até se tornar palpável em uma nota, em um verbo: o
Verbo Divino.
Do som nasceram os elementos; dos elementos, as criaturas.
Emitir um som é voltar a Deus. Cantar o Seu Verbo sagrado
é como construir o caminho inverso ao que fizeram até que
existisse a vida de cada indivíduo.
Quando cantam com o coração, sutilizam o verbo e o fazem
cruzar as dimensões, tornando-o vibrações cada vez mais elevadas. Esse verbo, sutilizado pelo amor, retorna à origem da
vida, à Consciência de Deus.
Quem canta com a alma, com o espírito, com o coração e com a
consciência reconstrói a ponte entre a humanidade e o Criador;
dissolve a densidade da matéria, reconvertendo-a no som de
Deus; volta a ser Sopro do Espírito Divino.
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O que vocês chamam Sopro do Espírito Divino é o início; é a
vibração que se emitiu antes de o som se fazer ouvir.
Do sopro nasceu o som; do som nasceu a vida; da vida, o espírito; do espírito, a humanidade; da humanidade nascerá o
amor; do amor nascerá um novo sopro, um novo som, uma
nova vida, um novo espírito, um novo homem*. E, assim, o
Criador se recria em Suas criaturas.
É pelo som que a vida se une à origem, e a origem permeia a vida, renovando as criaturas. É pelo som que os corações retornam
a Deus, sem precisarem deixar de existir como indivíduos, pois
é na vida do espírito que a individualidade dá lugar à unidade; é
na consciência que a vida se separa e volta a se unir.
Cantem com a intenção verdadeira de elevar a humanidade. Cantem sutilizando o próprio som, tornando-o vibração e
sopro divino. Criem uma ponte, que muitas vezes não existe mais entre a humanidade e sua origem. Sejam verdadeiros
cocriadores da nova vida.
Multipliquem a presença de Deus pelo verbo, que os faz se
melhantes a Ele.
Busquem desvendar os mistérios que existem em Minhas palavras e cresçam, para que suas ações sejam verdadeiramente
espirituais, e sua vida na Terra tenha um propósito universal e
divino para manifestar.
Eu os amo e lhes agradeço por buscarem compreender o que
lhes digo e por praticarem Minhas palavras.
Que nesta noite uma nova ponte se crie com o Reino de Deus,
e um novo princípio de vida divina possa nascer na consciência planetária*.
São José Castíssimo
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24

junho Enquanto clamam pela paz, filhos, clamem pela consciência

dos povos originários.
Sobretudo na região onde hoje vocês estão trabalhando na
missão humanitária, vocês sentirão o sofrimento pela submissão que esses povos padeceram durante anos e que continua
impregnando os éteres do Paraguai, do Sul do Brasil e do
Nordeste da Argentina.
Filhos, as missões com a consciência indígena são de suma
importância nestes tempos, porque impagável é a dívida da
humanidade para com esses povos, assim como com a consciência da África.
Hoje lhes pedirei que orem de forma especial pelos seus irmãos
da consciência indígena, sobretudo por aqueles que não estão
mais neste mundo, mas que continuam presos nas dores de um
passado que não puderam superar.
As dores do passado ainda pesam no coração de seus irmãos
indígenas e muitas vezes se multiplicam pela pobreza, pelo
preconceito e pela luta constante que eles vivem para manter
a própria cultura.
Filhos, muitos sentem que manter a cultura indígena no
planeta é tentar preservar algo ultrapassado, que já não tem
nenhum sentido neste tempo. Esse pensamento, sumamente
ignorante, é fruto de uma consciência materialista pouco
espiritual, que fez com que os seres humanos não soubessem
respeitar uns aos outros e, em tempos passados, quisessem
impor sua cultura, em vez de aprender com o sagrado e o puro
que havia na cultura dos povos originários.
Enquanto não aprenderem a respeitar as diferentes culturas e
não se abrirem para ver o melhor no próximo, sempre haverá
595
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a guerra e sempre haverá o caos. A roda das encarnações nunca terminará se não aprenderem a compartilhar e a respeitar
as diferenças.
Filhos, é tempo de semear o bem e o amor e extirpar da consciência humana o que chamam de vingança e que se esconde
atrás da justiça da Terra.
A falta de igualdade entre os homens e a impossibilidade de
uma vida digna não permitem que seus irmãos remanescentes dos povos originários da América possam viver a paz em
seus corações.
Clamem por esta paz e pela misericórdia e estejam com os
corações abertos enquanto servirem, cuidando para que não se
sintam melhores do que eles, mas, sim, reconheçam que muito do que eles têm para lhes ensinar vocês ignoram e que, se o
serviço não for mútuo, não haverá Presença divina.
Orem, filhos, orem pelos povos originários de ontem, de hoje
e de sempre. Que a sua pureza e simplicidade não se percam.
Que a sua contribuição ao espírito de unidade da consciência
humana seja verdadeira.
Seu pai e servidor de Deus,
São José Castíssimo

25

junho Filhos,

Enquanto houver experiências negativas na consciência humana, haverá purificação a ser vivida. O velho homem está sendo
expurgado de seus mundos internos e, mais do que isso, de
suas células.
Muitos querem se transformar e não suportam ver nos outros
os próprios erros. Essa incapacidade de se ver em um espelho
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gera ira, indignação e tristeza. Mas lhes digo, companheiros,
que essa reação humana diante da purificação é fruto de um
velho padrão de lidar com os aspectos inferiores.
O novo homem* deve começar a surgir ao mesmo tempo em
que o velho é expurgado, ou seja, os padrões de conduta de
uma nova vida devem ir tomando o lugar dos velhos padrões
humanos. Isso significa, filhos, que ao se verem em um espelho, pelos erros e aspectos do outro, vocês devem amá-lo e ser
compassivos.
Coloquem rédeas e freios em si mesmos por meio da compreensão e do amor ao Plano, que supera o amor próprio e a vontade
de controlar e guiar todas as coisas.
Quando reagem ao erro alheio, estão querendo consertar um
erro cometendo outro. Esse é o mesmo princípio que gera as
guerras e os conflitos no mundo; o ódio ao próximo é um combustível que acende o ódio no próprio interior, ódio esse muitas
vezes oculto e subconsciente.
Para não entrar nessa roda de gerar ira e escuridão, contenham
o próprio comburente e o substituam pela pacificação interior.
Sei que muitos têm dificuldade de controlar a si mesmos e
aos seus aspectos inferiores, mas devem tentar fazê-lo todos
os dias, até que a consciência compreenda definitivamente a
pequenez do que vive diante da vastidão universal e possa dar
passos mais concretos.
Quisera falar-lhes das coisas universais, mas como vou levá-los
ao universo se seus pés ficam tão presos ao mundo pelas aparências terrenas e suas consciências não abarcam a essência dos
seres, senão apenas os seus defeitos e as condições humanas?
Todos estão na mesma escola, e cada um no seu grau deve escutar o que hoje lhes digo e trabalhar conscientemente sobre a
incapacidade de amar e de se autocontrolar.
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Filhos, quando ao menos começarem a lidar consigo mesmos
com maior maturidade, poderei levá-los ao cosmos e aprofundá-los nas raízes universais. Mas primeiro precisam crescer,
todos precisam crescer, inclusive aqueles que se consideram
adultos e idosos. Cresçam em espírito e em virtude.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

26

junho Filhos,

Hoje lhes pedirei que novamente orem pelos povos originários,
pela consciência indígena atual e de ontem.
Que em suas orações peçam perdão pelos erros cometidos no
passado e que no dia a dia revisem se em suas consciências ainda existem as raízes de um mal milenar que impede a unidade
entre os seres, apesar das diferenças.
Um serviço é verdadeiro quando realizado com o coração. Ele
alcança uma repercussão planetária quando se é consciente
desse serviço na vida invisível do planeta e quando se observa,
dentro de si mesmo, o que deve ser transformado e transcendido para que a situação na qual se está servindo possa receber
um auxílio mais profundo.
Por exemplo: se ao servir aos povos originários buscarem dentro de vocês o que os levou à situação de pobreza, de abandono
e de indiferença por parte da maioria dos seres humanos; se
buscarem cortar em si as raízes do poder e da necessidade de
transformar tudo e todos, adaptando situações e consciências
às suas necessidades, darão profundidade a esse serviço.
598

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 598

29/03/19 07:57

Junho de 2016

Filhos, o homem que colonizava tinha uma ideia própria do que
deveria ser a civilização humana e acreditava que tudo deveria
adaptar-se a essa ideia, e que aquilo que não se encaixava em
seu pensamento deveria ser extirpado.
Apesar de já haver passado tantos séculos, essa forma de pensar
e de sentir ainda está presente no coração humano e a maioria
– por mais que acredite que sim – não aprendeu a descobrir o
que o outro tem para contribuir; não aprendeu a transformar
a própria ideia e se abrir para compartilhar um pensamento
diferente que vem do próximo.
As raízes de um poder humano e ignorante ainda estão vivas
na consciência de todos e se alimentam de pequenas e grandes
ações, de pensamentos e sentimentos que se manifestam, muitas vezes, impulsivamente.
Para transformar a atual condição humana, devem auto observar-se e tratar de arrancar pela raiz os velhos padrões de uma
raça* degenerada para que eles deem lugar ao novo.
Que a conjuntura dessa missão em irmandade com os povos
originários os leve a revisar no próprio interior o que lhes disse.
Assim, farão desse serviço um ato profundo e verdadeiro que
transcende uma ação social ou mesmo a caridade deste mundo.
Se a oração e o serviço forem sempre acompanhados da
transformação, logo verão no horizonte o despontar de um
novo sol, anunciando um ciclo de maior claridade para a consciência humana.
Eu os amo e por isso os conduzo dia a dia.
São José Castíssimo
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27

junho Diante da miséria, clama por Misericórdia.

Diante do sofrimento, clama por Compaixão.
Diante da ignorância, clama pela Graça.
Diante do abandono, clama por Piedade.
Diante do desespero, clama pela Fé.
Diante da dor, clama pela Cura.
Diante das consequências do passado, clama por Perdão.
Filho, coloca-te diante de cada situação como um servo de
Deus, como uma ponte para a Sua Divina Consciência. Sê
aquele que une as criaturas ao Criador e, por intermédio desse
serviço, unirás a tua própria consciência a Deus.
Muito não te direi neste dia, porque o Meu Silêncio também
é algo de que necessitas.
Diante de uma dúvida ou incompreensão, silencia.
Diante de algo que não sabes como solucionar, observa e, em
silêncio, busca a resposta. Nem todas as soluções virão de ti,
mas se te colocas na postura correta, o Senhor – que criou todas
as coisas – encaminhará o que tu não sabes resolver.
Esta, filho, é a era da fé, porque apenas por meio dela te
sustentarás.
Esta também é a era da maturidade e do esquecimento de si,
porque é apenas crescendo e dando passos firmes que poderás
consolidar a tua fortaleza interior.
Não te façam tremer os ventos contrários nem te confundam
as tempestades.
Mantém aceso em ti, como um segredo, o sol do novo tempo
e ilumina o teu interior, ainda que o mundo esteja em trevas.
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Recebe cada símbolo que te trago e desenvolve-os em teu interior. Eles se tornarão chaves que abrirão as portas de tua consciência à vida superior.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo

28

junho Para curar o presente e preparar para o futuro uma nova vida,

vocês devem perdoar o passado, e é apenas o amor, filhos, o
que ingressa no profundo da consciência humana e apaga os
registros dos erros cometidos.
As palavras, as ações e mesmo os atos de caridade e de serviço
são apenas veículos para a vivência desse amor, que deve emergir do profundo do coração.
A oração é a linguagem do amor, é a porta que se abre no interior de cada ser para que o amor flua de Deus para cada consciência e de suas consciências para as necessidades planetárias.
Buscar um resultado externo para as próprias ações é fechar as
portas ao amor, porque o retorno não é algo buscado por quem
verdadeiramente ama. Quem ama apenas doa e não busca, em
nada, receber.
Para que sejam veículos do Amor divino e superior para a consciência planetária*, devem ser mais humildes e simples, sem
querer ser aquele que transforma e redime todas as coisas, porque o que transforma e redime é o amor, amor que não provém
de vocês, mas de Deus.
Filhos, ao servir, saibam que o mais importante não é o serviço em si, mas o amor com o qual servem. Ao estar em contato
com alguém e ao oferecer uma palavra de alento e de esperança, saibam que o importante não é o que dizem ou quão bem
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se expressam, mas sim com que grau de amor e de união com
Deus o fazem.
Antes de servir e mesmo em seu dia a dia, como primeiro exercício do dia, unam-se a Deus e digam-lhe: “Senhor, faz de mim
um veículo de Teu Amor”.
Se forem sinceros e verdadeiros ao pronunciar essas palavras e
deixarem que o verbo seja o veículo de uma intenção pura para
que ela chegue ao Pai, isso será suficiente para que o Criador dê
um sentido a suas vidas e faça valer cada momento delas, para
o triunfo de Seu Plano.
Que suas ações, pensamentos, sentimentos e palavras estejam
impregnados de algo mais do que vocês mesmos. Que tudo
seja pela manifestação do amor, e que o amor, por si só, seja o
resultado de seu serviço e de sua vida.
Pela cura da consciência humana e planetária, lancem-se na
descoberta do amor divino e permitam que o Criador os faça
portadores desse amor.
Eu os abençoo e os conduzo ao verdadeiro serviço, que já sabem
não começa e nem termina em suas ações, mas tem sua verdadeira atuação na vida do espírito e deve ter ali a sua essência e
o seu princípio.
Seu pai e companheiro, no serviço e na oração,
São José Castíssimo

29
junho

Assim como a miséria e o abandono da consciência indígena são frutos de um erro milenar, também outras situações que estão sobre a superfície da Terra e nos mundos
invisíveis aos olhos humanos são consequências desses e
de outros erros.
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Filhos,
O homem ainda não se abriu ao seu verdadeiro potencial e
está cego e surdo pelo bem-estar que vivem uns poucos por
meio das ilusões materiais.
A vida humana de hoje é como uma “indústria de ilusões”,
que terá como consequência de seus produtos a degeneração
absoluta do planeta.
Para ter consciência da situação humana, é necessário ir ao serviço, encontrar e ver com os próprios olhos a miséria espiritual
e moral na qual chegaram os seus irmãos.
Para despertar, é necessário sair de si mesmo repetidas vezes, porque a indiferença dos corações é tanta que ver em
um noticiário uma pequena porcentagem das tragédias que
vivem como humanidade não os retira do ponto em que se
encontram.
Filhos, não posso colocar os Meus olhos nos seus para que
vejam o mundo como Eu o vejo, mas sim posso colocar os seus
corações no Meu, para que sintam como Eu sinto e, assim,
vivam um pouco da realidade.
A miséria física que conhecem em parte é mínima diante do
que acontece espiritualmente. Se, além de servir, orarem com
o coração, descobrirão que há um infinito campo de serviço,
escondido no éter planetário.
Aprofundem na oração, de verdade, e por si mesmos entenderão o que lhes digo.
Não orem por querer saber, por querer fazer ou por querer
ser alguma coisa; orem para falar com Deus; orem porque
esse é o idioma do coração e do espírito, e é nesse diálogo
com o Divino que o Criador os fará compreender o que for
de Sua vontade.
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Para equilibrar os males do mundo, orem, transformem-se, sirvam e sejam verdadeiros pacificadores e apóstolos de Cristo.
Abandonem os seus postos nas “indústrias de ilusões” e não
cometam mais os mesmos erros de um passado que gerou o presente. Vivam a transformação que prepara o futuro e que traz
para a vida planetária a redenção e a reconciliação com Deus.
Não leiam estas mensagens como belas palavras nem as tomem
como simples impulsos. O olhar humano ainda está turvo para
as coisas superiores. Se querem encontrar no que lhes digo uma
verdade absoluta e alcançável para si mesmos, leiam e releiam
o que já lhes disse, orem, sirvam e, assim, lavem os olhos, para
que possam ver com o potencial de um filho de Deus.
Trago em Minhas mãos a água que os lava e a coloco nestas
palavras de linguagem humana, para que possam servir-se dela.
Lavem os seus rostos e despertem. Vivam o que lhes digo.
Eu os amo e os abençoo, para que sigam adiante e não se
detenham.
São José Castíssimo

30

junho Para que a vida divina encontre em teu coração uma porta

para ingressar na humanidade, deves ter como prioridade a
manifestação dessa vida.
Quando és consciente de que o mais importante é a união com
Deus, busca essa união a cada instante e não precisas estar
encerrado em uma capela para isso, porque existem muitas
formas de se unir ao Pai, e uma delas é sendo Seu operário e
construindo no mundo a Sua Obra, para que não apenas tu,
filho, mas muitos outros se unam a Ele.
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Não precisarias perder a oportunidade de contemplar o
Coração de Deus e de estar perfeitamente unido a Ele, mas
enquanto as tuas obras ainda forem para ti, elas te separarão
de Deus e, ainda que acredites que as fazes para Ele, não conseguirás encontrar em teu labor essa união.
O profundo da consciência de cada um é conhecido apenas por
si mesmo e, se buscares dentro de ti, saberás se tua intenção é
construir algo para Deus ou se estás buscando engrandecer a ti
mesmo e receber os méritos pela concretização de ditas obras
que ajudas a manifestar.
Por que Santa Teresa de Jesus alcançava a contemplação se tantos dias e tantas horas se ocupava de fundações, de construções,
de formar consagrados, de contatos com a sociedade?
Porque ela sabia que o que estava fazendo não tinha outra finalidade senão manifestar uma obra que permitisse a união do
coração humano com Deus.
Como poderia Padre Pio contemplar se estava tão ocupado
com confissões, com administrar a construção de um hospital, com a dor que lhe causavam as chagas de seu corpo e também as chagas de seu coração, causadas pela incompreensão
dos homens?
Porque ele sabia que tudo o que fazia não tinha outra finalidade senão expandir um reinado divino cujo rei não era ele,
mas Cristo.
Filho, se quiseres crescer como alma, como consciência e como
servo de Deus e se quiseres ser um verdadeiro instrumento de
Deus e construtor de Sua Obra no mundo, esquece desde já os
méritos que desejas para ti.
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Se estás fazendo alguma coisa e no fundo te gratificas por
manifestá-la, medita e pede misericórdia por tua ignorância
e por querer ser reconhecido por uma obra que não é tua. Em
cada instante, medita nas tuas intenções, e tudo o que fizeres
faze-o para Deus e não para ti.
Se em tuas atividades exercitares o que te digo e em tudo estiveres buscando agradar ao Senhor e criar condições para que a
humanidade tenha uma forma de se unir a Ele, quando chegar
o momento de orar, não te custará tanto encontrar o Pai, porque em nenhum momento te afastaste d’Ele.
Assim, filho, tua vida deixará de ser um eterno cair e levantar,
um eterno distanciar-se e aproximar-se de Deus, e cada dia,
em cada liturgia, terás a oportunidade de te unires ainda mais
com Ele.
Está em tuas mãos a possibilidade de evoluir e de alçar voo a
mundos sublimes ou permanecer em ti mesmo, com os ilusórios
méritos de uma obra que não é tua.
Pelo crescimento interior da humanidade e sua união com
Deus é que te digo essas coisas.
Deixo-te Minha bênção.
São José Castíssimo
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“Demonstrem que são capazes de aprender
com a doação das árvores e multiplicar
essa doação, trazendo para suas essências
um amor que é desconhecido no universo.”

2016
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1o

Aos Meus filhos missionários

julho

Filhos,
Como síntese interior da missão no Paraguai, reconheçam
tudo aquilo que nos últimos dias foi transformando-se dentro
de cada um de vocês e ofereçam isso a Deus.
Ofereçam ao Pai suas expectativas, suas aspirações a terem feito
mais do que fizeram, a levarem a seus irmãos um auxílio mais
concreto que lhes trouxesse uma vida mais digna e mais sã.
Ofereçam ao Pai a aspiração a ter ensinado e a ter aprendido
com os povos originários, de entregar-lhes o amor e a caridade
e receber o aprendizado da simplicidade e da pureza.
Ofereçam ao Pai tudo o que nos últimos dias foi curado e transmutado na consciência humana, como os erros do passado.
Ofereçam ao Pai seus esforços de cada dia para seguir o que
Eu lhes disse e também todas as vezes em que se esqueceram
de Minhas palavras.
Quisera que essa missão marcasse um aprofundamento interior
da tarefa missionária, uma maior disposição dos aprendizes da
caridade crística em cumprir com um papel espiritual e não
apenas material. Que a missão, que acontece no espírito, seja
cada dia mais a prioridade de suas vidas.
Cada vez que vocês aprendem a valorizar o que acontece nos
mundos invisíveis e compreendem que é ali que a verdadeira
missão tem o seu resultado, como Divindade podemos abrir
outros caminhos na consciência humana e liberar situações cada
vez mais profundas e arraigadas, antigas e inconscientes para a
humanidade atual.
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Filhos, não são muitos os missionários* de hoje que servem na
matéria conscientes do reflexo espiritual de sua missão. É por
isso que o Criador está tão atento aos seus movimentos e com
tanto amor os acompanha por intermédio de Nossa presença
e de Nossas palavras.
Que o espírito missionário possa expandir-se na consciência
humana e que a sua disposição em aprofundar-se na transformação interior, como forma de prestar um serviço cada dia mais
cristalino, seja como um código que impulsione a humanidade,
um exemplo que dê a outros servidores um sentido espiritual
para o próprio serviço.
Se vocês se dispõem a viver a transformação e assumem dar passos na sua redenção, ajudarão a muitos outros que deambulam
pelo mundo sem saber o que fazer e que, por seus exemplos,
descobrirão a essência do serviço, que mais do que um ato
social, é um caminho à vida crística.
Agradeço-lhes por prosseguirem e por nunca desistirem da
transformação.
Acreditem, filhos, que a redenção está ao alcance de todo aquele
que diz sim. E se ao mesmo tempo em que caminham para a
redenção do espírito prestam um serviço verdadeiro, abrirão as
portas para a redenção dos cegos e dos indiferentes.
Eu animo toda a Rede Missionária Planetária* a seguir aprofundando-se na essência do serviço e a tomar contato com os
povos indígenas, como uma forma de reparação de tudo o que
eles viveram nos quatro cantos do mundo.
Seu pai e companheiro nas missões,
São José Castíssimo
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2

julho Cura teu coração, teu corpo e teu espírito, renovando em Cristo

todo o teu ser.

A enfermidade, filho, tanto espiritual quanto física, é fruto da
desunião de algum nível da consciência com Deus e vem para
demonstrar que deve haver um maior equilíbrio em ti. Busca
estar unido ao Pai e renascer em espírito internamente.
A vida começa na essência e na consciência. Todos os fatos que
se plasmam na matéria têm a sua origem em níveis mais sutis e
ocultos para a mente humana adormecida. Por isso, é na consciência que se revertem os acontecimentos, e é na essência de
todas as coisas que surgem os novos códigos que converterão
o que está viciado.
Se te sentes enfermo no coração, no corpo, na mente, na alma,
no espírito ou mesmo como humanidade, busca transformar
na consciência esse desequilíbrio. Busca na oração a clareza
para viver a transformação e para saber conduzir os próprios
passos. Busca na oração a fortaleza para vencer a tua condição
humana e viver princípios que este mundo não está acostumado
a experimentar. Pacifica o teu interior e, a partir dele, todos os
níveis do ser, desde o espírito até a matéria.
Se tiveres fé, não haverá desequilíbrio que não possa ser revertido; porém, teu esforço e tua dedicação em ser outro devem
ser permanentes.
Aquieta-te, respira, reflete antes de agir, ora antes de dar um
passo, pergunta-te internamente a correta direção a seguir.
Deixa o desequilíbrio para outros que não puderam conhecer
a paz. Sê tu um proclamador de um novo padrão de vida: uma
vida sã, de união com o Criador.
Filho, serena o coração neste tempo e busca um contato mais
profundo e interno com Deus e contigo mesmo. Aqueles que
613
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permanecerem nas superficialidades muito se confundirão e
não poderão sustentar-se. Por isso, firma-te em Deus e, diante
de qualquer adversidade, não te deixes influenciar pelo temor,
pelo desespero ou pela impulsividade.
Busca a paz e encontra nela tudo o que necessitas.
Pelo equilíbrio interior de cada coração humano,
São José Castíssimo

3

julho Filhos,

Cada missão lhes trará um novo aprendizado e uma nova forma
de compreender a vida.
A verdadeira razão da existência do grupo de missionários* não
é tanto o serviço material que prestam, mas, sim, o ato de ir em
direção à necessidade do próximo para curar as raízes dos males
que o colocaram nessa condição de necessitado.
O mais importante é a atuação com o coração e a experiência
que depositam na consciência humana desse aprendizado de
serviço.
Com os seus irmãos indígenas, aprenderam a mansidão, mansidão que transcende a realidade material em que vivem.
Esses seus irmãos tinham tudo, porque estavam unidos a todas
as coisas, a toda a vida, ao Criador, e tudo lhes foi retirado, porque perderam quase toda a possibilidade de se expressarem e,
em muitos casos, já não têm um veículo para se unirem a Deus,
ou seja, um ambiente natural, preservado e harmonioso; apenas
têm o próprio mundo interior.
614
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A consciência indígena, apesar de tudo, não deixa de ensinar
alguma coisa ao coração humano, pois neste tempo, filhos, mesmo sem poder expressar-se como povo, como cultura e como
essência, eles estão colocando na consciência da humanidade
os princípios da perseverança, da fortaleza e da paz, independentemente do estado em que se encontra o mundo ao redor.
Não lhes digo com isso que seus irmãos não sofrem com o estado de degeneração do planeta, porque o pesar desses corações, o
que carregam como dor na essência indígena, não é compreensível para o homem moderno de hoje.
O que lhes digo é que a paz interior deles, apesar do sofrimento, da miséria e da opressão é algo que permanece. A luta para
não serem corrompidos pelas forças de hoje é constante e dura
para todos, mas eles não perdem a fé em que permanecerão
como povo na Terra e, inclusive, em que poderão um dia voltar
às origens e recobrar a pureza que estão perdendo.
Aprendam com essa fé para, quando chegar a hora de reconstruir a Terra, vocês não perderem a paz nem a certeza de que
são capazes de se manterem de pé e de recobrar a semelhança
com Deus, que perderam por tantos descaminhos.
Deixo-lhes Minha paz e Meus votos de que novas missões possam surgir. Que despertem aqueles que se comprometeram com
o serviço e com a vivência da caridade crística.
Seu pai e companheiro nas missões,
São José Castíssimo
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4

julho Miséria maior que a miséria da matéria é a da falta de compai-

xão e de unidade entre os homens.

Carecer do necessário é a consequência de uma carência ainda
maior, uma carência que não é individual, mas que é humana:
a carência de amor nos corações.
Ser pobre e miserável materialmente, filhos, não é o maior dos
males. Ser pobre de virtudes e miserável no espírito é o que
impede o homem de repartir o pão para o corpo.
Onde não há compaixão, não há igualdade. Onde há indiferença, não pode haver fraternidade nem equilíbrio.
Não fiquem indignados com a miséria desumana em que vivem
os seus irmãos, se ainda faltam a vocês compaixão e fraternidade e, com isso, colaboram com o crescimento da indiferença e
da desigualdade social que vivem hoje como civilização.
Filhos, que haja mais ação e menos emoção em suas vidas. Que
estejam mais prontos para agir e não se deixem envolver por
sentimentos que não fazem crescer o espírito.
Se estiverem diante da miséria de seus irmãos, não apenas lhes
deem pão, mas, além do pão, deem também a própria vida,
oferecendo a sua transformação em reparação da carência que
há na consciência humana e que resulta nessa miséria que veem
plasmada na matéria.
Amem, sintam o próximo por meio da compaixão, sejam fraternos, vençam a indiferença, vençam o egoísmo, rendam-se à
fraternidade e apaguem da consciência o medo de carecer de
algo no futuro, medo esse que faz com que guardem tudo para
si mesmos.
São esses códigos, filhos, que, quando depositados na consciência humana, fazem a diferença.
616
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Por que reclamam tanto dos sistemas de governo e se indignam com a miséria social se nada fazem para que a consciência
humana seja outra e, inclusive, alimentam os velhos padrões
que a mantêm nesse ponto de involução?
É hora de crescer e de forma muito neutra dar os passos, compreendendo o ponto em que vocês se encontram e esforçando-se
todos os dias para que a humanidade receba novos princípios
divinos.
Não busquem virtudes para si, para afirmar a miséria alheia e
ressaltar a si mesmo; busquem ser virtuosos para que a humanidade inteira o seja. É dessa forma, filhos, que vocês alcançarão
virtudes verdadeiras.
Sirvam e sintam no coração o pesar pela miséria material e interior de seus irmãos, mas não permaneçam ali! Mudem, cresçam, alcem voo e levem consigo cada coração humano.
A meta não é apenas a própria santificação; a meta é a conversão
de toda a humanidade e a cristificação* de uma raça* inteira
que seja capaz de amar o próximo como a si mesma e a Deus
sobre todas as coisas.
Que a paz e a unidade estejam em seus corações.
São José Castíssimo

5

julho Renova-te todos os dias, ainda que a vida pareça passar, e os

anos se reflitam na aparência de teu rosto.
Renova-te em um tempo que não passa, no fluir de leis que se
transformam apenas para gerar novas possibilidades de evolução para as criaturas.
617
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Renova-te em espírito e permite que teu ser redescubra o sentido da vida a cada dia, para que cada vez mais te aproximes da
Vontade de Deus para ti.
Servindo a um Deus que é movimento constante, mudança
e renascer permanentes, não podes ficar preso a uma ideia ou
a um velho pensamento nem vislumbre do que é a Vontade
do Criador para a tua vida. Por isso, filho, renova-te; lança-te ao novo, renovando os teus planos segundo o fluir das
Leis divinas.
Não te apegues às metas que tinhas quando eras uma criança,
em corpo e em espírito. Tudo o que é vivo muda; a transformação e a renovação no Criador são uma lei.
Renova-te como criatura, como alma, como filho de Deus.
Dissolve de teu coração as impossibilidades e busca dentro de
ti a possível e alcançável perfeição em Cristo.
Se te reconheces tão filho de Deus quanto o Seu Primogênito,
vive como Ele, sob leis que pertencem ao Pai e não ao mundo.
Renova-te começando todos os dias como uma pequena criança; olha o mundo como se nunca o tivesse visto; olha cada ser
humano como se nada soubesses sobre ele e permite que teu
coração transpasse os erros do passado, as ideias fixas sobre
a conduta do próximo e ame a cada um de uma forma nova
todos os dias.
Renova-te respirando o ar como se fosse a primeira vez; vendo
a chuva, o sol, os Reinos da Natureza como se fosse a primeira
vez. Por um instante, permite que teu ser encontre um estado
de renovação desconhecido para ti e, ainda que te pareça louco
ou impossível, renova-te.
618
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Esquece o tempo, o passado, as metas para o futuro e mesmo
o presente. Entra por um instante no tempo do não-tempo e
renova-te. Diz: “Senhor, faz-me de novo.”
Se não te renovares, filho, os padrões do velho homem envelhecerão a tua consciência e morrerás estando em vida, sem
saber da existência da eternidade. Viverás para cumprir uma
meta que a sociedade colocou dentro de ti quando ainda eras
uma criança, enquanto a vida do espírito, que é a verdade, será
para ti sempre a ilusão, o segundo plano, o universo paralelo.
Por isso, renova-te e redescobre a vida todos os dias. Faze-te
filho de Deus e não dos homens. Vive sob leis que provêm do
Pai e não só do mundo.
Aquele que te impulsiona à renovação,
São José Castíssimo

6

julho Filho,

O homem por si só é fraco e não pode suportar os assédios
nem as provas deste mundo. Mas o homem que se une a Deus
é invencível, porque compartilha com Ele de Sua Glória e
Grandeza.
Quando o coração humano de Cristo disse: “Pai, afasta de Mim
este cálice”, foi o medo de Suas células que o levou a pronunciar estas palavras. Mas logo, unido a Deus, Ele disse: “Que se
cumpra a Tua Vontade e não a Minha.” E foi na perfeita união
com o Criador que Jesus suportou os insultos, as humilhações,
as traições, a flagelação e a morte na Cruz.
Une-te a Deus, filho, para que Sua Vontade se cumpra. Não
queiras viver neste tempo com tuas próprias forças, porque teu
619
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coração humano e material é fraco e pode morrer até mesmo
de susto.
Aferra-te ao espírito e sê Um com o Espírito Divino. Não penses que o Criador te encomenda uma grandiosa missão e te
deixa sozinho. Tudo o que o Senhor te pede é para que cumpras
com Ele, por Ele e n’Ele.
O Criador nunca abandona as Suas criaturas, mas é preciso
vencer o medo e aceitar a Sua Vontade, tendo sempre a fé que
Ele te acompanhará.
Reconhece a tua fraqueza, assim como o Senhor, que representa para ti o Caminho, reconheceu a Sua, quando se confessou
ao Pai e disse: “Afasta de Mim este cálice”.
Mas, em seguida, filho, reconhece também que essa missão não
é apenas tua, é sobretudo de Deus, pois este projeto humano
a Ele pertence e, unido a Ele, afirma: “Que se cumpra a Tua
Vontade e não a minha”.
Filho, nem mesmo Deus te condenará por tua fraqueza, como
não o fez com o Seu Primogênito. O Senhor te colocará em
Seus Braços, unirá o Seu Santo Espírito ao teu e te fará invencível perante os desafios desta vida. Ele é quem te abrirá os
portais que unem as dimensões e elevará o teu ser na vivência
do verdadeiro amor. Mas, antes de tudo, vence tua fraca humanidade e reconhece-te como filho de um Criador majestoso
que, de uma forma misteriosa e desconhecida para ti, te faz
semelhante a Ele no profundo de teu ser.
Descobre a semelhança com Deus aceitando a Sua Vontade e
compreende o caminho pelo qual o Senhor te conduz à medida que dás os passos nele. Nem sempre o Criador te levará por
um caminho de flores, pois até mesmo o Seu Filho amado Ele
620
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conduziu pelo caminho da Cruz, da renúncia, do sacrifício,
da humilhação, do martírio e, por fim, do Amor absoluto e da
Misericórdia, que se perpetuou na Terra e até os dias de hoje
intercede pelas almas.
É por obra dessa Misericórdia alcançada pelo Filho do
Altíssimo que tu estás hoje escutando as Minhas palavras.
Serás tu, filho, capaz de abrir outro manancial, semelhante a
este, para que outras almas que virão detrás de ti tenham uma
oportunidade de redenção?
O Criador te chama e aguarda que dês um passo na transcendência do medo e que, unido a Ele, digas: “Que se cumpra a
Tua Vontade e não a minha”.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo

7

julho Filho,

Cumpre com alegria a missão que Deus te encomendou,
missão de viver na Terra princípios que provêm dos Céus e
manifestar no mundo uma Nova Humanidade*.
Muitos se perguntam todos os dias se estão fazendo o que
devem fazer como almas e como espíritos; perguntam-se onde
deveriam estar, com quem e fazendo o quê. Mas poucos, muito poucos estão se esforçando para verdadeiramente abrir o
coração e atrair um arquétipo da vida que ainda não existe na
superfície do planeta.
Se queres viver o que Deus pensou para ti, então começa por
dispor o teu coração para algo novo. Busca dentro de ti o que
621
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deve ser perdoado e o que deves perdoar. Busca dentro de ti a
força para vencer a ti mesmo e ser mais manso, mais humilde,
mais serviçal e pacificador.
Busca romper as barreiras dentro de ti que te separam do próximo e trabalha em ti tudo aquilo que julgas nos demais. Fica
todos os dias com o espelho do coração voltado para ti mesmo e, antes de te irritares ou de criticar algo que vês no outro,
observa o espelho do coração e vê a ti mesmo refletido naquele
defeito que não podes suportar.
Busca compreender o outro como compreendes a ti mesmo:
assim como sabes que tens infinitas dificuldades e misérias, os
outros também as têm. Assim como tentas dar os passos e de
bom coração te esforças, o outro também o faz.
É apenas a compreensão mútua que abre o coração para a
vivência do amor.
Se não consegues controlar as reações de tua mente e de tuas
emoções, não te preocupes tanto, mas que elas durem pouco
e que energias como a ira, a inveja, a cobiça ou mesmo o sentimento de superioridade não tenham a tua permissão para
permanecer dentro de ti.
Se amas o Plano de Deus, filho, ou pelo menos queres amá-lo,
então reflete sempre que o Criador necessita de uma raça de
Cristos e não de um só, e que não será suficiente que tu te cristifiques. Recorda de que não necessitas ser melhor nem pior
que ninguém, mas que tanto tu como aquele que tens ao lado
devem chegar à meta da união com Deus.
Esse é o grande mistério da existência humana e, por isso,
vens como espírito até aqui, para curar os erros do passado no
universo.
622
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Para que o Plano de Deus se cumpra, os seres humanos devem
ajudar-se mutuamente. Recorda isso, filho, todos os dias e, antes
de colocar armadilhas no teu caminho desejando que este ou
aquele desapareça da Terra, lembra-te de que, sem eles a tua
vida tampouco tem sentido.
Lembra-te de que não importa quão imperfeito sejas tu ou o
outro, pois existe algo dentro de cada ser que o assemelha a
Deus e que abre os portais entre as dimensões para que toda
a Criação se una ao Pai.
Se queres que teu espírito se aproxime e que tua alma te conduza pelo caminho da Vontade do Criador, abre-te primeiro
à transformação, para a vivência do amor e da fraternidade, e
depois o próprio universo conduzirá os teus passos e não terás
de andar tão preocupado contigo mesmo.
Escuta com atenção as Minhas palavras e volta a escutá-las
repetidas vezes, porque, muito mais fácil é esquecê-las do que
ser verdadeiramente transformado por elas, já que a tua humanidade não está acostumada a buscar o Divino, mas apenas
aquilo que a engrandece e a afirma como matéria.
Ilusão das ilusões é não buscar ser nada como homem, acreditando que a vida começa e termina em ti. Não conheces o que
é ser verdadeiramente um ser humano semelhante ao Pai, pois
para isso, filho, deves viver a unidade com Ele: morrer para ti
e nascer de novo dentro do Criador.
Deixo-te Minha paz e Minha bênção, para que descubras a
verdade sobre ti mesmo, esquecendo o que pensas ser.
Abre-te para ser nada e ali encontrarás Tudo.
São José Castíssimo
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8

Ser Humano sem ser humano

julho

A ciência destes tempos, filhos, é a transcendência do velho
homem e o nascimento do novo. Nascer sem morrer no corpo.
Fazer renascer a matéria, transcendendo o que estava corrompido.
O novo homem* nasce dentro da consciência. Ele é fruto da
purificação interior, do ato de expurgar o velho para que o
verdadeiro possa surgir.
O novo homem, filhos, em verdade, não é novo; ele sempre
esteve dentro de cada ser humano; ele é o princípio, a realidade, o início de tudo e também o fim, a meta para a qual vocês
caminham.
O velho homem se apoderou da verdade e construiu sobre a
essência uma vida de ilusões; criou, por cima do que é, algo que
não existia e ocultou o Pensamento Divino com o pensamento
humano.
A humanidade, filhos, é uma raça de semelhança com o Pai
sob muitos aspectos que os homens desconhecem. Um deles
é a capacidade de criar pelo pensamento, pelo sentimento e
pelo coração, capacidade até então concedida apenas aos
anjos. Mas, como um grande paradoxo universal, essa semelhança com Deus os afastou do Criador porque, em vez de
aprenderem com o amor, criaram com o pensamento um falso
homem e uma falsa evolução, que mais os levava ao abismo do
que aos Céus.
Influenciados pela ilusão do tempo em que viviam, os seres
humanos foram se distanciando cada vez mais do Todo e
ingressando em si mesmos. Foram perdendo a capacidade de
estar em tudo – que a semelhança com Deus lhes oferecia – e
perderam a consciência da unidade, fortalecendo, como uma
lei humana, a individualidade.
624
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Filhos, como pode um ser criado para viver a unidade competir
com os seus semelhantes, criar armadilhas à evolução do próximo, querer ser melhor ou pior que os demais?
A resposta a essas perguntas está, não somente na dualidade
própria deste mundo mas também em toda a ilusão na qual a
humanidade se colocou como consciência.
Reconheço, filhos, que, depois de tantos ciclos evolutivos como
raça*, é mais forte a ilusão do que a verdade; é mais fácil permanecer no velho do que arrancá-lo de si mesmos para que
o original possa surgir. Porém, é necessário que todos sejam
conscientes do que vivem e da batalha interior – individual
e humana – que deverão viver nestes tempos, para voltar às
origens, ao Plano Original de Deus.
Quando oram de coração e quando se permitem viver virtudes
espirituais, como a humildade, a fraternidade, a compaixão e
o perdão, vocês estão vivendo a partir da verdade, do homem
original ou do novo homem e, aos poucos, poderão ir destituindo o reinado do velho sem que isso lhes cause uma grande
desestabilização ou sofrimento.
A vivência da verdade, de uma forma harmoniosa, depende
apenas da rendição de cada ser.
Tudo o que lhes digo hoje é para que se inspirem em buscar
dentro de vocês a verdade, e não permaneçam no velho, no
ilusório.
Que Minhas palavras os levem a buscar dentro de si mesmos
essa semelhança com o Divino, que ficou oculta pelas capas da
ilusão e que é ignorada pela grande maioria dos seres humanos.
Agora, filhos, é momento de ser Humano, sem ser humano, e
descobrir a verdade sobre si mesmo.
625
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As chaves para todas as portas que os levam ao Caminho da
Luz se guardam na oração e na prática das virtudes.
Eu os amo e lhes deixo Minha paz.
Que assim como Eu pude descobrir a verdade e a semelhança com Deus, que todos os que Me escutam possam fazê-lo.
Esforcem-se e perseverem.
São José Castíssimo

9

julho Filho,

Que tua vida seja para a concretização de um Plano superior.
Que tuas ações, teu verbo, teu pensamento e teu sentimento
estejam impregnados de um sentido verdadeiro, sentido que te
conduza ao Plano divino, ao encontro do Criador.
Faz com que tua vida seja permeada pelo sagrado, com ações
conscientes que te levem à transformação não só pessoal, mas
também dos velhos padrões humanos.
Recebe de Deus, com alegria, a graça de ser consciente da
realidade planetária e da vida superior, consciente da purificação e do caos que se alastra pelo mundo. Porque, ao mesmo
tempo em que tu estás aqui diante destas palavras, existem
muitos irmãos teus no mundo que não compreendem o que
vivem, que não aceitam as suas enfermidades nem sabem como
revertê-las; não compreendem os movimentos da Natureza
nem compreendem o ódio no coração dos homens, que causa
as guerras e os conflitos; não sabem como ou onde encontrar
a paz.
Que tua vida seja uma oferta permanente ao Criador, em
reparação ao que ocorre no mundo.
626
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Filho, nunca vivas apenas para ti, porque senão as Graças do
Pai em tua vida não teriam sentido. Quanto mais recebes de
Deus, tanto mais deves atrair um novo princípio de vida para
a Terra; deves preparar, em ti e ao teu redor, a chegada do
Reino Celestial.
Deves, a cada dia, transcender um pouco que seja a condição
humana, para que outros que estão do outro lado do planeta
possam receber o reflexo de tua transformação e, assim, receber
uma oportunidade.
Filho Meu, seja lá o que fizeres, faze-o com alegria. Não deixes
que o caos nem a opressão do mundo desanimem o teu coração. Não deixes que a purificação que vives e a purificação da
Terra* te façam desistir de encontrar o que de mais maravilhoso
existe no universo.
Detrás de todo o lodo da consciência existe algo puro e límpido escondido em todos os seres. Por isso, filho, lembra-te do
tesouro que há dentro de ti e, ainda que te cause dor ou incômodo, não te entristeças ao purificar-te.
Busca recursos para encontrar a paz e para aliviar-te, na certeza
de que um dia tudo isso passará, e a luz voltará a brilhar dentro
ti, vencendo as trevas do teu interior. Essa mesma luz, que primeiro brilhará em ti com toda a sua potência e majestade, brilhará nas trevas do mundo, no retorno de Cristo, consolidando
a unidade e a semelhança com Deus no coração humano.
Aquele que te anima e que te abraça para não desistires nunca,
teu pai e amigo,
São José Castíssimo
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10

julho

Oração para pedir perdão a Deus
Senhor, perdoa-nos, porque,
desde o momento em que pisamos na Terra,
somos ignorantes de nossas ações.
Senhor, perdoa-nos, porque o tempo passou
e nossos olhos permaneceram fechados,
assim como o nosso coração e o nosso pequeno espírito.
Senhor, perdoa-nos, porque nossas mãos
pouco trabalham para Ti e muito para nós mesmos;
pouco se estendem ao próximo e muito permanecem fechadas.
Senhor, perdoa-nos, porque viemos à Terra
como espíritos em redenção
e nada conhecíamos do Amor, tampouco sabíamos
que aqui aprenderíamos a amar.
Senhor, perdoa-nos, porque o mundo está agonizando,
e ainda não pudemos encontrar-Te
nos Reinos da Natureza nem em nossos irmãos.
Senhor, perdoa-nos, porque ignoramos a unidade
e nos separamos como consciências e como Tuas criaturas.
Senhor, perdoa-nos, porque aspiramos a não voltar a pecar.
Perdoa-nos assim como perdoava o Teu Filho.
Perdoa-nos assim como perdoaste nossos espíritos,
ao entregar-nos o melhor que tens em Tua Criação:
uma experiência de amor e de unidade Contigo.
Senhor, perdoa-nos e limpa nossas manchas,
cura nossas feridas e reintegra-nos ao Teu Reino.
Senhor, perdoa-nos e abre-nos as portas do Céu.
628
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Reconcilia-nos com Teu Coração
e com tudo aquilo que pertence a Ti.
Ensina-nos a amar e a perdoar assim como Tu fazes.
Ensina-nos a unir o que está separado.
Ensina-nos a servir a todos em Ti,
sem sair de Ti e encontrando-Te em tudo.
Senhor, faz de nossos corações Teu Coração;
de nossos braços Teus Braços;
de nossas pernas Tuas Pernas; de nossos corpos Teu Corpo;
de nossas mentes Tua Mente; de nossas vidas Tua Vida;
de nossa evolução Tua Evolução.
Senhor, perdoa-nos e faz-nos semelhantes a Ti.
Amém.
Hoje apenas orarei com cada um de vocês e, como coração
humano, pedirei a Deus o Seu Perdão e a Sua Intercessão para
a Terra.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

11

julho Filho,

Nem sempre Deus te falará ao ouvido e ao coração, porque
chegará o momento em que Sua Voz se tornará silêncio e vida
dentro de ti.
Não escutarás mais do Senhor as Suas Palavras como escutas
agora, e isso ditará o momento de ser uno com o Pai e de que
Sua Voz não Se pronuncie de fora para dentro, senão de dentro
de ti para o mundo inteiro.
629
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Quando o Criador silenciar e apenas observar o mundo, será
a hora de que as vozes de Suas criaturas ressoem. Será o mo
mento de viver a unidade com Deus, para que do próprio
homem surja a guiança para a humanidade.
A última prova do coração humano será a solidão absoluta,
solidão na qual se encontrará espiritualmente como raça* e
como consciência. Será a solidão da humanidade consigo mesma. E nesse momento, filho, caberá apenas ao coração humano
encontrar a saída para a vivência do amor e da verdade.
Aqueles que construíram a unidade com o Pai não titubearão
nem temerão, porque o seu pensamento, sentimento e a sua
ação serão unos com o Pensamento, o Sentimento e a Ação de
Deus. E os que não conheceram o Criador e jamais O buscaram
viverão a prova de confiar em seus irmãos para não se perderem.
Os que se diziam seguros de si mesmos estarão diante de um
abismo e desejarão voltar atrás, sem ter para onde ir. Os corajosos e que confiam em Deus, e não em si mesmos, sem temor
se lançarão e ingressarão nos portais que conduzem ao novo
tempo, ao tempo real*.
Filho, entre símbolos e literalidades faço-te conhecer uma
parte da verdade. A única certeza que podes ter, diante de
Minhas palavras, é a de que aquele que constrói agora a unidade
com o Pai em seu espírito não se perderá senão de si mesmo.
Por isso, antes de quereres compreender exatamente o que te
digo, busca a essência de Meu ensinamento e une-te sem demora ao Criador para que, quando for a tua hora de experimentar
a solidão, Deus esteja contigo, porque Ele estará em ti.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo
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12

julho Este é o último tempo da ilusão planetária, e é por isso, filhos,

que as forças do caos e do mal tentam desenfreadamente crescer
e se multiplicar no mundo. Elas sabem que este é o seu último
tempo. Assim como o Criador conhece a Sua eternidade, essas
forças conhecem o seu fim.
Filhos Meus, este é o tempo de fechar os olhos às influências
do planeta, porque quanto mais se aproxima o fim, mais cresce a ilusão e mais confundidas estão as almas, as mentes e os
corações.
Se não se aferrarem à vida superior e vencerem as tendências
do mundo para manter a própria fé, muito lhes custará seguir
um caminho espiritual verdadeiro. Vocês confundirão a mensagem com o mensageiro e, por não verem concretizadas as
profecias no tempo e na forma que esperam, desacreditarão de
tudo o que aprenderam até agora.
Permanecer no amor é uma missão para os corajosos de espí
rito, aqueles que confiam mais em Deus que em si mesmos, que
estão atentos às Suas Mensagens e não tanto à forma como elas
chegam até o próprio coração.
O Apocalipse já está em ato, dentro e fora de muitos seres. A
América está sendo cuidada pelos Mensageiros Divinos*, mas
também chegará o tempo, filhos, em que ela deverá viver a sua
purificação. O nascimento de uma Nova Raça* e de um novo
princípio de vida dependerá de cada coração que ali estiver e de
sua disposição em perseverar além das provações, para reconstruir o mundo, quando chegar a hora.
Filhos, vocês compreenderão plenamente o que vivem e a instrução que lhes entregamos quando estiverem despertos em
todos os níveis de consciência e os véus não estiverem mais
sobre os seus olhos. Mas hoje quisera fazer-lhes compreender
que os acontecimentos planetários não se darão como vocês
631
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esperam. Tanto é assim que eles já estão acontecendo e bem
poucos perceberam.
Para que o caos da Terra não os confunda, afirmem cada dia
mais a fé e a unidade uns com os outros. A oração que sustenta
o coração é a mesma que manterá a mente sã.
Fiquem com o que lhes disse e não se esqueçam. Quando
chegar a hora, estas palavras serão como chaves que abrem as
portas do novo tempo.
São José Castíssimo

13

julho Bem-aventurados os puros de coração e corajosos de espírito,

os que serão chamados de débeis aos olhos do mundo, porque
renunciarão aos prazeres dos sentidos e às forças capitais.
Bem-aventurados aqueles dentre os homens que não temem
perder tudo, nem a si mesmos, para encontrar a Deus; os que
renunciam aos méritos e às honras deste mundo, porque sabem
que a maior riqueza é ser nada e não ter nada, para então ser
preenchido pelo Criador.
Bem-aventurados os que não buscam conformar as Palavras
de Deus à sua compreensão humana, mas que rompem as barreiras da própria mente para ingressar na Sabedoria divina.
Bem-aventurados os que verão as ruínas do mundo com olhos
de compaixão e não de temor; os que sabem que o verdadeiro
Reino, eterno e imperecível, edifica-se apenas no espírito.
Bem-aventurados os que escutarão as profecias que vêm de
Deus e se prepararão para vivê-las como sua maior verdade; os
que não esperam que os acontecimentos se manifestem para
começar a crer nas Palavras divinas.
632
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Bem-aventurados os que são humildes de coração e simples de
espírito e podem perceber a Presença de Deus quando Ele Se
aproxima; aqueles que terão os olhos limpos para ver e compreender a Verdade nos tempos que virão.
Bem-aventurados os que bebem da oração e da Graça de Deus
e dão de beber a outros com o cálice das ações misericordiosas. Eles prepararão a chegada do Reino e, apesar de serem os
últimos a entrar, terão o seu lugar à direita d’Aquele que está à
direita de Deus e O adorarão eternamente.
Bem-aventurados os que não se sabem bem-aventurados, mas
que buscam a Graça e a Misericórdia divina perpetuamente.
São José Castíssimo

14

julho Filhos,

Para que as Graças que recebem dia a dia possam manifestar-se
em suas vidas como uma transformação verdadeira, não podem
permitir que elas se percam e passem por vocês como o vento.
Ao receber uma Graça divina, meditem sobre ela, sintam-na
dentro de suas essências e, em oração, peçam que se expanda e
transforme os seus seres por completo.
A ação da Graça divina é infinita; porém, se a receberem e se
quer sentirem o que ela está fazendo dentro de vocês, ela permanecerá latente e invisível aos seus olhos até depois desta vida.
Imaginem, filhos, que um dia poderão cruzar os portais deste
mundo sem ter cumprido com a própria missão e ali perceberem que infinitas Graças lhes foram entregues, mas que vocês
nunca as buscaram e sequer pensaram nelas.
633
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Suas vidas, por si sós, já são uma grande graça: graça inestimável é estar neste mundo, neste tempo, junto aos Mensageiros
Divinos*, sendo guiados nos mínimos detalhes. E Graça maior
e insondável recebem para que essa instrução se torne vida dentro de cada um de vocês e, dessa forma, sejam testemunhas do
poder transformador da Graça divina e demonstrem ao mundo,
com o seu exemplo pessoal, o verdadeiro potencial dos seres
humanos como filhos de Deus.
Busquem, filhos Meus, dentro de vocês, as Graças que lhes
entregamos, sintam-nas e as façam crescer e multiplicar-se,
sempre sabendo que o resultado da expressão perfeita da obra
da Graça não é para si mesmos, mas sim para o Plano divino,
para o planeta, para a humanidade. Em oração, observem o
próprio mundo interior e, em silêncio, deixem-se permear e
transformar pela Graça.
Ao menos enviem ao universo um sinal de que não são indiferentes a tudo o que recebem e que aspiram a que o Criador
Se expresse, com toda a Sua Grandeza, dentro de cada um
de vocês.
Eu os amo e lhes digo tudo isso para que não desperdicem as
Graças que receberam, porque chegará o tempo em que nem
a Graça nem a Misericórdia poderão descer sobre o coração
humano, pois será com os tesouros que já receberam que vocês
construirão sua fortaleza nos tempos que virão.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

634

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 634

29/03/19 07:57

Julho de 2016

15

julho Filhos,

Por que pensam no passado?
Esquecer o passado não é ser indiferente ao que se viveu ou
ignorar tudo o que experimentaram como consciência. Esque
cer o passado é assimilar no interior os bons frutos das experiências que os fizeram crescer como seres humanos e, a partir
daí, dar novos passos, elevando aquilo que não esteve bem em
suas vidas.
Quando vocês deixam o passado no tempo que lhe corresponde e não tentam perpetuar uma ação ou uma experiência que já
não existe, estão dando uma oportunidade de transcendência
para esse estado de consciência que chamam passado.
Todas as experiências positivas devem servir de base para que
o ser alcance novos degraus evolutivos, mas os seus olhos não
devem estar fixos nos próprios pés, e sim no alto da grande
escada.
Ficar preso ao passado, filhos, é como estar subindo uma grande escada que os leva ao Reino de Deus e deter o caminhar para
fixar-se nos detalhes dos degraus que pisaram ou que seguem
pisando. Se, ao contrário, vocês liberam o passado e tiram os
pés desses degraus, caminhando com passos firmes, darão
lugar aos outros, que virão detrás de vocês, para que subam
essa escada.
Muitas vezes, filhos, prender-se a situações e pessoas do passado, por querer perpetuar a própria presença em uma conjuntura
que já não lhes corresponde, é como estar parado no meio da
escada, querendo fazer a sua presença ali eterna – acreditando
que assim ajudarão os demais – quando, em verdade, é caminhando e subindo os degraus que podem auxiliar o próximo,
porque liberarão o caminho para que outros possam subir.
635
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Caminhem, filhos, e não olhem para trás. Não contem quantos degraus subiram ou com que detalhes eles eram feitos.
Não parem na escada, não se distraiam da meta que o Criador
tem para vocês. Deem os passos e deixem para Aquele que
sabe todas as coisas o direcionamento dos que não puderam
acompanhá-los. Lembrem-se de que o maior serviço é evoluir.
Se evoluem como consciência, vocês o farão como humanidade e, se o fazem como humanidade, o farão em nome de todo
o universo e de toda a Criação.
Contemplem um propósito maior e não se percam mais nas
distrações de um tempo que passou.
Seu pai e amigo, Este que os impulsiona ao eterno presente,
São José Castíssimo

16

julho Filho,

Quando o universo te dá Graças, distribui-as sobre o mundo
por meio de atos misericordiosos, orações, silêncio, alegria e
vivência das virtudes.
Quando o Céu se abre diante de teus olhos, ainda que muitas
vezes a limitação dos olhos humanos não o vejam, contempla
com o olhar interior essa insondável Graça da Presença Divina
e clama pelo planeta, pelos ignorantes, pelos adormecidos.
Oferece ao Pai uma transformação verdadeira, um verdadeiro milagre para a Sua Criação. Que, ao contemplar o mundo, o Seu Coração ferido encontre um alento em teu esforço
permanente.
Não te pedirei, filho Meu, que não caias mais ou que não pe
ques mais, porque este mundo sempre te levará a cair e, ainda
que não queiras, uma parte de ti sempre peca, porque de alguma forma colabora com a degradação humana.
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O que te pedirei hoje é que, se caíres, te levantes; se pecares,
que limpes as tuas manchas com o Perdão e a Misericórdia
divina, com o arrependimento verdadeiro, este que te ajudará
a não cometer sempre os mesmos erros.
Tuas debilidades são as mesmas de muitos de teus irmãos do
mundo; por isso, encontra força para superá-las na oferta permanente de fazê-lo pelos demais, por aqueles que estão cegos
de espírito.
Hoje, filho, oferecerei a ti um caminho de reparação, caminho
no qual tua vida se torna um serviço planetário, em que todos
os teus atos, pensamentos e sentimentos são ofertados a Deus
para reparar algo. Se assim o fizeres, errarás menos e meditarás
antes de agir, porque tua consciência te recordará de que tudo
o que fazes é para Deus.
Oferece ao Pai a tua tentativa diária de superar-te e, se não
conseguires fazê-lo, oferece-Lhe a tua intenção e persistência.
Não desistas nunca, filho, porque os méritos se encontram no
coração e na consciência dos que têm intenções puras.
Muitas vezes, vale mais uma intenção sincera por superar alguma coisa e a eterna tentativa de fazê-lo do que o ato daquele
que facilmente se supera a cada dia. Mais vale o pecador que
se esforça por sair do pecado do que o santo que assim o é
por natureza.
Faz de tua vida uma reparação permanente das Chagas de
Deus, e que Ele encontre em ti um alento verdadeiro.
Deixo-te Minha bênção e Minhas graças, para que dês passos
fecundos.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo
637
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17

julho Filho,

Não te esqueças de pensar no planeta mais do que em ti mesmo. Aquele que aspira a conhecer todas as ciências e se esquece do mais importante de tudo, que é o amor ao próximo e ao
Plano de Deus, não encontrará jamais o caminho que o leva
a Cristo.
Concentra então tua atenção todos os dias na vida d’Aquele
que veio ao mundo para ser o teu exemplo. Reaviva o Seu
Evangelho sem buscar ser um messias, mas, sim, vivendo o
Ensinamento que Ele trouxe ao mundo. Messias houve um só
e sempre haverá apenas um, porque essa é uma missão única
que terminará de cumprir-se no retorno de Cristo. O estado
de Cristo é o que deve multiplicar-se. É na vivência desse Ensi
namento que deve estar a tua atenção. Recorda-te que Jesus
alcançou a cristificação* na Cruz, quando, sozinho com a Sua
humanidade, foi capaz de perdoar e de amar os homens, o planeta e os Planos de Seu Pai mais do que a própria vida.
Não te pedirei, filho, que morras na cruz para aprender a amar,
mas, sim, que morras todos os dias um pouco mais, porque cada
vez que morres um pouco, aprendes sobre o amor verdadeiro,
o Amor Crístico*.
Renuncia a toda glória na Terra, a todo reconhecimento, a toda
honra, inclusive quando a honra te for dada pelos homens pela
admiração de ver-te virtuoso e aderido aos Planos de Deus.
Jesus poderia ter descido da cruz e convencido os homens de
Seu Poder. Se o tivesse feito, talvez muitos homens O teriam
honrado e teriam acreditado que Ele verdadeiramente era o
Messias, mas o Ensinamento de Cristo era também um aprendizado para Ele: desde o nascimento até a morte, Ele deveria
demonstrar à humanidade que não é pela glória, pelo engrandecimento ou pelo uso do poder que se chega a Deus, mas tão
somente pela simples humildade e resignação diante do Pai.
638
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Jesus sabia que todos os poderes que tinha pertenciam ao Seu
Pai, e esses poderes Lhe foram retirados na Cruz para que Ele
aprendesse do máximo poder que provém de não ter e não ser
nada: o Amor e a Misericórdia.
Foi assim que Cristo renovou a consciência humana e inclusive
a vida universal, pois não somente na Terra, mas em todo o universo, prezava-se pelo poder e pelo uso das forças e das energias.
Toda a Criação viveu um aprendizado com o exemplo de
Cristo, pois após ter renunciado a Si mesmo e à Sua Vida, Ele
fez renascer o Seu Corpo e recobrou a vida de Suas Células
apenas com a potência do amor alcançado na Cruz. Não houve
ciência, substância, energia ou vibração que, em um laboratório,
fizesse reviver o Corpo de Cristo: foi o puro amor, renovado
pela renúncia e pela entrega de Jesus, o que Lhe recobrou a vida.
Aprende assim, filho, a renovar mais uma vez a condição humana com esse exemplo vivo de Cristo dentro de ti e diante de ti.
Imita-o, vencendo o medo que humanamente atormenta o teu
coração, e abre-te a ser nada.
Aquele que, em humildade, foi nada e alcançou tudo, teu pai
e companheiro,
São José Castíssimo

18
julho

Irmã Lucía de Jesús: Ao chegar, São José nos mostrou uma
cena onde Ele tinha, aproximadamente, 30 anos. Era noite,
e Ele caminhava sozinho em um monte, olhando para o Céu
estrelado e conversando com Deus. Pediu então que anotássemos o que, naquele tempo, Ele dizia ao Pai em oração e que
agora nos permitia escutar. Ele orava:
639
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Senhor, cura-me
Senhor, cura-me, ingressando com a potência de Teu Amor
em todos os meus átomos e moléculas.
Senhor, cura-me, queimando com o fogo de Teu Santo Espírito
cada partícula de meu pequeno ser.
Senhor, cura-me e diminui minha alma a um verdadeiro nada,
para que eu reconheça a Tua Grandeza e infinita Majestade.
Senhor, cura-me e mostra a Tua Face aos meus olhos impuros,
para que eu Te reconheça como o Pai,
a Verdade e a Origem de todas as coisas.
Senhor, cura-me e retira de mim o que se crê separado de Ti.
Demonstra-me, ó Deus de toda a Criação,
que Tu estás em todas as coisas;
estás por detrás de toda ilusão, escondido na essência de cada ser.
Senhor, cura-me, vence-me e deixa-me rendido a Teus pés.
Que todo o meu ser reconheça o Teu Poder
e se regozije em Ti eternamente.
Deus do Amor, Deus da Verdade,
Deus da Pureza, Deus da Alegria,
Deus dos pobres e dos ricos, Deus dos sãos e dos enfermos,
Deus do Céu, da Terra e de todo o Universo,
Deus do Cosmos, Deus da Existência, Deus da Criação,
cura-me, renova-me e faz com que eu Te descubra
tão dentro de mim como se fosses eu mesmo.
Revela, Senhor, que Tu és em todas as coisas,
e todas as coisas são em Ti.
Revela-Te em unidade com Tudo e,
assim, cura-me, Senhor.
Amém.
640
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A verdadeira cura provém da rendição do coração perante
Deus, do reconhecimento de Sua Grandeza e da nossa pequenez diante d’Ele.
A cura, que deve nascer no espírito e refletir-se na matéria, nada
mais é, filhos, que a desmistificação da unidade e a vivência
absoluta dela.
Quando vocês compreendem a Presença de Deus em todas
as coisas, não há enfermidade nem no corpo nem no espírito
que possa abatê-los, porque quando a consciência vive a unidade com Deus, todas as suas células são abarcadas por essa
Presença divina e encontram o Princípio do Pai em si mesmas, dissolvendo assim todo desequilíbrio, toda doença, toda
angústia e toda dor.
Por isso, hoje os ensino a pedir a cura ao Senhor. Não peçam
a cura do corpo, da mente ou das emoções: peçam a cura da
separatividade, da ignorância, da ilusão e, assim, filhos, descobrirão que o espírito sadio é o que se une ao Deus Vivo e O
encontra dentro de si mesmo, multiplicado em suas células,
animando o seu corpo, permeando com Sua Santidade tanto
a matéria como o espírito.
Orem de coração, orem como humanidade, porque ela está
muito enferma e se vocês, como células deste grande corpo
humano, reconhecerem a unidade com Deus, aos poucos irão
curando os males que ainda permeiam o mundo.
Eu os amo e lhes deixo Minha bênção e Minha paz, para que
se curem e, assim, atraiam a cura para todo o planeta.
Seu pai e curador,
São José Castíssimo
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19

julho

Encontros Com o Castíssimo Coração de São José
Há duas coisas neste mundo sem as quais a existência
humana não teria sentido: o amor e a unidade.
Filhos,
Muitos creem que todos os dias venho ao mundo para dizer-lhes as mesmas coisas. Em verdade, venho para dizer-lhes
aquilo que nunca aprenderam. Venho para ensinar-lhes a ser
verdadeiros filhos de Deus. Venho para ensinar todos a sair da
ilusão do mundo e reconhecer a verdade do Universo*. Venho
para que, de uma forma simples, humilde e, às vezes, até prática, possam aprender a expressar aquela verdade que está escondida em suas essências.
A humanidade, filhos Meus, ainda não conhece quase nada
sobre si mesma; ignora a sua origem, o seu passado e, sobretudo,
o que ela mesma é; ignora, inclusive, o que é a ilusão que ela
gera no mundo, o que essa ilusão causa à vida humana, à vida
dos Reinos, à consciência do planeta.
Muitas vezes, filhos, a consciência humana não tem acesso à
pureza do próprio interior, mas, sim, acessa aqueles espaços
da consciência que estão plenos de misérias, de energias que
necessitam ser purificadas e transformadas pela potência da
Misericórdia Divina. E muitos se perguntam por que não
podem encontrar dentro de si mesmos a pureza e por que
sempre tendem a manifestar as misérias, o lodo do mundo
interior. Porque vieram ao mundo para transformar esse lodo
da consciência. Então, ele necessita estar diante de seus olhos,
para que possam vê-lo, reconhecê-lo e, assim, transformá-lo.
Mas os homens se identificaram com esse lodo, aferraram-se a
ele e novamente impregnaram suas consciências com a ânsia de
poder, a inveja, a competição, a falta de amor e de fraternidade.
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Para encontrar a sua essência, devem buscá-la. É muito mais
fácil nestes tempos deixar-se levar pelas misérias e ilusões da
própria consciência, porque para encontrarem a essência devem
transpassar essas capas de ilusão com o esforço, a persistência e
a perseverança e, às vezes, isso lhes causa dor.
Para quebrar as próprias barreiras, devem ser fortes, valentes
de espírito, porém mansos de coração. A valentia do espírito
em nada se assemelha à valentia que creem conhecer. Muitos
acreditam que ser valente é impor a sua personalidade, as próprias ideias e energias, mas na verdade, valente, filhos, é aquele
que vive a humildade, aquele que coloca sua testa no chão, que
pede perdão, auxílio, misericórdia.
Valente é aquele que, diante das misérias do próximo, não julga,
reconhece a própria imperfeição e ama.
Valente é aquele que, quando é julgado, pede perdão ao Pai
pela falta de amor e de compreensão na consciência humana,
mas não se sente ferido, porque não está livre de julgar e tampouco compreende todas as coisas.
Valente de espírito é aquele que ama o Plano de Deus acima da
própria vida e o ama não somente em si mesmo, ama a manifestação desse Plano em cada criatura, em cada essência; sabe
que o Criador necessita de cada coração, de cada alma. Sabe que
não só em si mesmo se encontra a Essência divina, mas em cada
ser, em cada coração.
Valente é aquele que entrega a própria espada para viver o
amor; aquele que imita o exemplo de Cristo, que vive o Seu
Evangelho e que, quando recebe um golpe em um lado de sua
face, oferece a outra, o outro lado. E não o faz por orgulho, não
o faz porque se crê melhor que os demais. Assim o faz porque
compreende que, nesse momento, aquele que lhe dá esse golpe
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está distante de Deus e necessita de um exemplo de mansidão
para despertar e sair da ignorância na qual se encontra, porque
a humanidade é imprevisível e, a cada dia, a venda se coloca
nos olhos de um de seus irmãos e, inclusive, nos próprios olhos.
Apenas o exemplo do amor, da unidade, é o que retira a ilusão
que representa essa venda nos olhos humanos.
Quando Meu Filho carregou a Cruz e Eu já não estava neste
mundo, observava do Reino dos Céus e orava pela ignorância
daqueles que não puderam compreender o Seu sacrifício. Mas
quando crucificado, aqueles homens que O odiavam compreenderam o Seu Amor, porque, depois de todo o martírio,
Ele pedia perdão a Seu Pai que estava nos Céus pela ignorância
humana.
Esse exemplo de perdão deve ser revivido todos os dias por
aqueles que acreditam no sacrifício de Cristo, por aqueles que
sabem que o Criador O abandonou na Cruz para que, com
toda a Sua humanidade, Ele vivesse o amor e despertasse na
consciência humana o verdadeiro arquétipo divino, a semelhança com Deus, demonstrando, assim, a cada coração, que
Ele não era o único Filho do Criador, Ele era o primogênito,
o primeiro, Aquele que seria o exemplo e a fonte do despertar
de todos vocês.
Até hoje não compreenderam esta verdade e veneram o Filho
de Deus no Corpo de Cristo como se Ele fosse único, eternamente. Essa incapacidade de compreender o Plano de Deus é
o que faz com que Nosso Senhor reviva Sua Paixão, dia a dia,
e a humanidade apenas clama por Sua Misericórdia, mas não
compreende que também os que estão na Terra devem ser a
misericórdia viva.
Não clamem pela Misericórdia de Cristo para resolver os
problemas de seu dia a dia, para alcançar um pouco de paz.
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Clamem Misericórdia por algo mais profundo, para que Ele
transforme a consciência humana, a retire da ignorância e para
que possam viver o arquétipo divino para a humanidade.
Clamem pela Misericórdia de Cristo, para que este mundo saia
da ilusão, reconheça a vida universal, comungue com toda a
existência; comece pelo amor aos Reinos, reconhecendo que
não só a humanidade deve evoluir, mas tudo o que é vida deve
chegar a Deus.
Clamem pela Misericórdia para que a humanidade compreenda a evolução universal, as diferentes formas de Se expressar
do Criador.
Hoje, quero renovar, filhos, a sua postura diante da oração,
porque está chegando o tempo em que um novo mundo
deve surgir.
Os portais para a nova vida diante dos olhos humanos se
abrirão e, se vocês não pedirem a Deus a graça de reconhecer
a vida superior, temerão ingressar nesses portais e perderão a
oportunidade de ingressar na vida universal e reencontrar
a Consciência de Cristo, que já não é a Consciência de Jesus, está
além de Jesus. Ele é o Cristo Cósmico*, o Cristo Solar*, parte da
Mente, do Coração da Criação Divina; parte viva da Fonte
da qual surgiram todas as coisas.
Para compreenderem o que Cristo é hoje, devem compreender o que são vocês, porque se vocês sempre se veem como
criaturas materiais e não conseguem retirar a consciência de
seu dia a dia comum, como compreenderão que, ao descer da
Cruz, Cristo ressuscitou e, ao subir aos Céus, Sua Ascensão
nunca teve fim?
Escutem Minhas palavras e deixem que elas ressoem em suas
consciências, que as despertem, ao menos, para o interesse
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desta busca espiritual, desta transformação verdadeira, porque o conhecimento já existe em suas consciências. Muitos
são bibliotecas vivas, cheios de informação, mas carentes de
experiência, de vivência, de exemplo, de unidade com Deus e
com Sua Verdade. Eu lhes digo isso, filhos, não para humilhá-los, criticá-los. Digo-lhes isso porque o tempo deste mundo já
se confunde com o tempo do Universo*. As horas já não são
contadas pelos relógios de suas casas.
Aqueles que observam o curso da vida e os acontecimentos
planetários podem compreender o que lhes digo. Cada vez
mais, os ignorantes estão afundando no abismo do caos. Cada
dia esse reinado se expande na consciência dos cegos e dos que
não compreendem e não conhecem o amor.
Por isso, chegou a hora de que os discípulos de Cristo de todas
as eras também se aprofundem em sua missão; também sejam
completamente permeados pela unidade com Deus, pela vivência de Seu Amor.
Hoje, o que lhes digo é com a intenção de transformar a consciência humana, porque já cumprirá um ano que venho ao
mundo todos os dias, e muitos se comovem com Minhas palavras, porém poucos estão sendo definitivamente transformados
por elas.
Para que Eu receba a permissão de Deus de continuar vindo ao
mundo, e para que Minhas Aparições não terminem, alguns de
vocês devem viver Minhas palavras ou, ao menos, esforçarem-se
a cada dia para isso.
O tempo dos Mensageiros Divinos* no planeta depende da
resposta do coração humano, porque se gerarem méritos
para que uma instrução mais profunda desça à Terra, podemos seguir com vocês. Mas se não vivem nem buscam viver
o que lhes dizemos, se apenas sentem a paz dos instantes em
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que estamos com vocês e no seu dia a dia esquecem esses princípios divinos, como chegaremos perante Deus e clamaremos
a Ele para continuar entre vocês?
Filhos, a humanidade necessita da ajuda e da Guiança divina;
por isso, hoje lhes peço que se esforcem de coração para viver o
amor e a unidade entre vocês e com cada coração humano. Eu
lhes peço que se esforcem para orar não só por vocês mesmos,
mas por todo o planeta, cada dia mais. Sei que estão aprendendo a clamar pela humanidade, pela consciência dos Reinos, e
por isso lhes agradeço e retorno ao mundo. Agora, aprofundem
essa oração, esse despertar, e vivam cada instante em oferta pela
consciência do planeta em que estão.
Com Meu Coração exposto diante de seus olhos, faço-lhes
a oferta de elevar uma petição ao Pai. Que, pela união
concedida por Deus ao Meu Castíssimo Coração, suas ofertas
cheguem aos altares celestiais, para que o Criador os escute.
Sintam a Presença de Deus, porque os Seus Olhos estão postos
sobre a humanidade, sobre os Reinos, sobre o planeta.
Sintam que Sua Consciência chega não somente aos seus lares,
aos Centros Marianos* ou às Comunidades-Luz*. Sintam,
filhos, que através de sua oferta a Luz de Deus, Pai de toda a
Criação, chega a cada consciência, a toda a vida.
E oferecendo este momento em reparação a todas as guerras e
conflitos do mundo, orem Comigo:
Pai Celestial,
que a todos conduzes,
aceita nossa oferta de entrega a Ti,
guia-nos pelo caminho do amor
para que Tua Vontade seja feita.
Amém.
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Agora, ofereçam ao Pai o Sangue de Seu Filho, derramado nas
terras do Oriente. Ofereçam a Ele o Corpo de Cristo. Peçam
ao Criador que este Corpo e este Sangue, que um dia divinizaram o planeta e lhes deram a oportunidade de viver a redenção,
ingressem neste momento em todos os sacrários da Terra.
Que a Presença Viva de Cristo possa permear, hoje, o coração
de todo aquele que busca a paz, independentemente de sua religião, de sua crença ou de sua ignorância, ainda que essa busca
pela paz seja para si mesmo ou para todo o planeta. Peçam ao
Criador que lhes conceda, como humanidade, a graça de viver
a paz e de imitar o Seu Filho.
Que esta Graça se manifeste nestes elementos, dos quais comungarão como consciência humana e, assim, compreenderão
um grande mistério, o mistério da unidade que o Criador concede às almas, entre si e com Ele.
Orem como orava o Meu Filho e escutem Sua Voz, que ainda
ecoa entre os vales. Peçam a Deus que este eco no Oriente do
planeta libere as almas e as eleve ao Reino de Deus.
Que estes elementos sintetizem, no interior de cada um dos
que Me escutam, todas as palavras que hoje lhes transmiti
e, além delas, tudo aquilo que, como princípio divino, hoje
Eu trouxe ao mundo.
Pelo poder que Deus Me concedeu, como Seu servo e mediador, Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
E lhes agradeço por perseverarem e por se unirem ao Meu
Casto Coração. Sigam em paz e clamem pela paz todos os dias
de suas vidas.
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20

A Liturgia da Vida

julho

No universo, filhos, a vida por si mesma é uma liturgia permanente.
A hora de repousar os corpos é a hora de meditar no Propósito divino, reconfirmar o próprio espírito na adesão aos
Planos de Deus e no caminho evolutivo que Ele propõe às
Suas criaturas.
A hora de despertar é a hora de oferecer ao Pai cada ação,
cada movimento, pensamento, sentimento, cada vibração
emitida, para que tudo seja pela manifestação de Sua Vontade.
Cada trabalho realizado, cada contato que fazem uns com os
outros, tudo é pelo estabelecimento da paz e pela evolução de
todas as criaturas, nunca apenas pela própria evolução.
No universo, não existe individualismo: a consciência da unidade e da fraternidade é viva.
Os seres sabem, desde o princípio de sua evolução, que para
crescerem e chegarem à Origem de Tudo, devem viver a unidade com todos. Sabem que para chegar ao Criador de todas
as coisas, é preciso estar unido a tudo o que Ele representa e,
reconhecendo que Sua Essência divina se multiplicou em toda
a Vida, os seres conscientes vivem a unidade com todos.
Na vida universal, antes de agirem, os seres oferecem ao Pai
suas ações e perguntam às suas essências, que representam a
unidade com Deus, qual é o melhor passo a ser dado. A confiança no Criador está acima de todas as coisas. A certeza de
que Ele habita o próprio interior e ali interage com Suas criaturas é o que fortalece constantemente os Seus filhos, para que
não saiam de Seu Caminho nem de Sua Guiança.
Digo isso, filhos, porque a Terra deve ingressar no tempo
do Universo* e isso começa com a transformação de cada
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consciência. Vocês devem aproximar suas vidas dos padrões de
vida universais e, para isso, é hora de reconhecer e recordar os
princípios dessa vida.
Façam, de cada dia, uma liturgia viva: que todas as horas sejam momentos de encontrar Deus; que todas as suas ações
sejam motivo para buscá-Lo, e que as liturgias e momentos de
oração, que já conhecem, sejam o alimento que nutre as almas e
as fortalece; sejam oportunidades de interceder por aqueles que
estão adormecidos e pelos que não conhecem a paz; oportunidades de clamar pelos Reinos da Natureza e de aproximar-se
mais conscientemente da Verdade.
É hora de despertar à liturgia da vida.
Se vocês vivem o que lhes digo, em pouco tempo, compreenderão por que lhes ensinei essas coisas.
A liturgia da vida é a porta ao cosmos.
Eu os amo e os abençoo sempre.
Aquele que vive na oração permanente a Deus,
São José Castíssimo

21

julho

Entrem no Coração de Deus e encontrem ali a possibilidade
de transpor obstáculos e limites e viver aquilo que hoje lhes
parece impossível e impensável.
Filhos,
Este é o tempo não só dos milagres, mas também das verdades.
É o tempo em que a consciência humana deve aproximar-se do
que ela realmente é e já não estar presa às limitações que são
impostas pela ignorância e pela cegueira deste mundo.
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Em muitos ciclos e muitas eras, a humanidade se aproximou
da Verdade, mas demonstrou ao Universo que ainda não havia
alcançado um grau de amor suficiente para poder recordar o
passado, a origem, e com isso, recordar tudo aquilo que deve
ser curado e redimido no profundo de cada ser.
Depois do exemplo dado por Meu Filho Jesus, e depois que
Seu Espírito de Amor seguiu despertando cada coração que se
abriu e ensinando-o a amar e a perdoar, ao menos uma parte
da consciência humana já está minimamente pronta para encontrar a Verdade.
Para que não se confundam e não cometam os mesmos erros
do passado, quando o Criador tentou revelar-lhes a vida universal, vocês devem ser humildes na mente, nas emoções, nas
intenções, no coração, na alma e no espírito. E essa humildade não provém de um descuido consigo mesmo ou de
um automartírio.
A humildade da qual lhes falo é o simples ato de reconhecerem
que sempre estiveram adormecidos neste mundo e, ainda que o
que são, em verdade, em espírito, pareça ser grande e cheio de
poder, saibam que não há poder maior que o Poder de Deus e
que todo poder que tenta sobrepor-se ao Poder divino é mera
força humana, que com um sopro do Altíssimo se transforma
em pó, em nada.
Para ingressar na vida universal, devem primeiro senti-la,
deixar-se permear por ela como crianças que estão diante de um
novo mundo. Não queiram saber e não pensem que já sabem.
Não queiram ser e não pensem que são coisa alguma. Apenas
estejam diante dos portais ao cosmos, sabendo que a única
coisa necessária neste momento é a humildade do coração e
a certeza de que, para cruzar esses portais, devem ter dentro
de si mesmos a experiência do amor, do verdadeiro amor, que
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transcende as necessidades pessoais e que, inclusive, transcende
a própria vida.
Coloquem o espírito diante do cosmos, do universo, da origem
e peçam ao Pai a graça de ser humilde e de aprender e vivenciar
o verdadeiro amor, porque está chegando a hora de retornar e
de consagrar este mundo à Verdade, derrubando com o Poder
da Luz divina os falsos reinos construídos sobre a Terra.
Filhos, esta é a última hora de construir no interior a fortaleza
que cruzará os portais e as dimensões; que reconhecerá o passado, a origem, os erros cometidos; que aceitará a redenção;
que pedirá perdão e que entregará ao cosmos, no cristal do coração, a experiência do amor como símbolo da adesão absoluta à
Vontade divina e como sinal visível ao universo de que os mil
anos de paz começaram.
Guardem hoje Minhas palavras no coração e deixem que elas
os aproximem um pouco da Verdade, porque, ainda que seja
aos poucos, é hora de recordar.
Seu pai e amigo de todas as eras e de todos os ciclos,
São José Castíssimo

22

julho Filhos,

Quando lhes falo da vida universal, muitos olham ao redor e
veem a abismal distância que existe entre o que lhes digo e o
que vivem como humanidade.
A aproximação à vida universal deve dar-se primeiro na consciência, porque lhes digo que, para muitos, será de um dia para
outro que as barreiras da ilusão cairão por terra e a Verdade se
fará visível aos olhos humanos. Aqueles que sempre a ignoraram temerão e acreditarão que estão loucos; aqueles que tinham
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uma mera ideia sobre ela temerão e não ingressão nos portais
que se abrirão diante dos seus olhos; e aqueles que a conhecem
e que a vivem a esperarão e, ansiosos por encontrá-la, a reconhecerão diante de seus olhos e cruzarão sem medo os portais
que os levam a uma nova vida.
Acreditem no que lhes digo, filhos: não é um conto nem fantasia. Bem-aventurados os que se lançam de coração à revelação dos mistérios celestiais e que, em humildade, esvaziam o
próprio interior para serem receptáculos da Verdade universal.
Estejam atentos à guiança celestial e busquem, com esmero e
esperança, viver o que lhes dizemos.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

23

julho Filho,

Permite que teu coração conheça a dádiva da fé. Deixa que
esta fé quebre dentro de ti as barreiras da dúvida, da indiferença, da necessidade de manter as aparências diante do mundo;
que quebre as barreiras das impossibilidades, dos medos, das
vaidades. Deixa que te inunde essa fé que transcende a compreensão da mente e que não encontra uma confirmação de sua
existência senão no profundo do coração.
Não há uma evidência científica que comprove a ação da fé e
muitas vezes vocês querem explicar os milagres causados por
ela como uma maneira de dissolver os seus méritos na vida
humana. Mas a fé, por si só, filho, é um grande milagre.
Quando a fé se instala no coração, é sinal de que esse coração
já venceu muitas barreiras dentro de si mesmo e que a consciência já trilhou um certo caminho de transformação e de união
com Deus para chegar até ali.
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A fé nasce sem obstáculos nos simples de mente, de coração e
de espírito e neles se expande a cada dia, transformando-se em
fonte de amor e de graças para os incrédulos e desesperançados.
Aqueles que têm fé e que se deixam inundar por ela tornam-se,
cedo ou tarde, veículos da Graça divina para outros corações: a
própria fé, revestida pela Graça, opera milagres.
Filho, o que chamam milagre neste mundo nada mais é do que
a ação da fé no coração humano. Se aquele que necessita de um
milagre, em algum nível, não dispõe a consciência para recebê-lo com fé, esse milagre não se manifesta, porque os milagres
são a manifestação da Graça e da Misericórdia divina, e se
não há sintonia e afinidade no coração e na consciência, essas
Graças não descem.
As Leis universais são um grande mistério para a mente humana, que as ignora quase completamente. Apenas aqueles que
vivem sob essas Leis as compreendem.
Hoje, filho, chamo-te a viver sob o princípio divino da fé para
que recebas do Deus Altíssimo a Graça de que necessitas nestes
tempos, manifestada em um milagre de amor e transformação,
para que cumpras com tua missão enquanto é tempo.
Dispõe-te a viver a fé e pede a Graça de recebê-la.
Que o Pai te inunde com a divina fé, transformando não só a
tua pequena consciência, mas toda a humanidade que, vazia de
fé e de esperança, não encontra um sentido para a vida.
Abençoo-te hoje e sempre.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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24

julho Filho,

Lança-te ao impossível, se assim te pede o Senhor. Vence qual
quer temor natural ou sobrenatural e responde à Vontade
divina, mesmo sem compreendê-la.
O que parecerá mais impossível para um homem do que aceitar
que a sua virgem esposa gesta, em si, o Filho de Deus, trazido
e fecundado pelo Espírito Santo? E no entanto, filho, diante
desse e de tantos outros mistérios de Minha vida, jamais neguei
a Vontade do Senhor.
Foi por essa obediência irrestrita que o Criador concedeu, ao
Seu simples servo, a Graça de compartilhar de Seu Poder e de
Sua Glória, mesmo que Eu estivesse em vida, em um corpo,
uma mente, uma alma e um coração humano.
O Senhor sempre Me pediu coisas impossíveis, e o mais impossível de tudo foi ter-Me pedido, um dia, para ser tão semelhante
a Ele quanto era o Seu Filho, na humanidade d’Aquele pequeno
menino que por anos carreguei em Meus braços.
Era tão imensa a grandeza d’Aquele menino e infinitas Sua
Santidade e Majestade, mesmo estando em um corpo tão pe
queno, que assemelhar a tamanho amor manifestado parecia-Me impossível. Mas não Me neguei a esse pedido divino e
apenas Me abri a amar o Meu Filho e a Deus como uma única
coisa. Deixei-Me permear pela Presença divina em Minha vida
e abri cada célula de Meu corpo para viver em si o despertar ao
amor e à semelhança com Deus.
Aos poucos, fui descobrindo que ser semelhante ao Pai, assim
como o era Meu Filho, era amar o Pai tal como Meu Filho
O amava e amar a tudo tal como o Pai amava. A essência do
amor era o começo, o meio e o fim de todas as coisas, de todos
os caminhos.
655
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E foi observando o pequeno Jesus que descobri que a evolução
é eterna, e que a união com Deus deve ser permanente, constante. Foi assim que, mesmo depois da morte, segui contemplando os passos e o triunfo de Meu Filho amado e cada vez
mais Me aprofundando na vivência do amor e da semelhança
com Deus.
Digo-te isso porque o Criador pede coisas impossíveis a todos os Seus filhos. Inclusive, da mesma forma como Me pediu,
Ele também te pedirá que ames como ama o Seu Filho Pri
mogênito e que sejas semelhante a Ele, assim como é o Seu
Filho amado.
Saiba, filho, que a essência de tudo se encontra em perder o
medo de lançar-se ao amor.
Ainda que te atormentem a dúvida, o temor, o orgulho e a
falta de paz, jamais deixes de cumprir com a Vontade do Pai.
Quando responderes ao Seu Chamado, verás manifestar-se em
tua vida os Seus Prodígios.
Eu te amo e, com Meu exemplo, inspiro-te sempre.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

25

À Juventude do Planeta

julho

Filhos,
Este é o início de um novo ciclo para a consciência planetária*.
O próximo agosto marcará o tempo de definições ainda mais
profundas para as almas, e o Festival da Juventude pela Paz*
virá abrir as portas desse ciclo a todos os jovens da Terra.
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Vocês devem ter consciência de que sua missão não começa
nem termina neste Festival, porque ele é o princípio de um
caminho que será infinito, profundo e doloroso para muitos,
um caminho de transformação, de definição, um caminho
para descobrir a verdade sobre si mesmo e perder o medo de
expressá-la.
Digo-lhes que será um caminho doloroso porque a juventude
de hoje está muito envolvida em superficialidades, em uma vida
pouco profunda, do ponto de vista espiritual. É uma juventude
educada para pensar apenas em si mesma, em proveito próprio, no próprio prazer. Uma juventude construída em uma
era de estímulos involutivos permanentes, uma juventude que
representa os últimos ciclos do velho homem e que está completamente impregnada pelos padrões deixados por todas as
gerações anteriores.
A esta juventude caberá viver a transição do planeta e suportar
as correntes que descerão para reformar a Terra e atrair uma
nova vida. A esta juventude caberá dizer não a todos os padrões
que carrega na consciência, como um compilado de experiências humanas de todas as eras da humanidade, para ser nada e
renascer em vida como filhos de Deus.
Com isso, filhos, vejam que o Festival da Juventude pela Paz*
é apenas uma porta que se abre na consciência da juventude e
que muito timidamente lhes mostra no horizonte o despontar
de um novo Sol.
Sendo o princípio de um novo ciclo espiritual, ainda que não
pareça, o Festival da Juventude pela Paz colocará suas consciências diante de uma síntese interior, às vezes, mesmo antes
de acontecer.
Isso será assim porque os que primeiro dizem sim são a ponta
de lança que rompe as velhas barreiras e abre a consciência ao
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novo. Esses devem ser exemplo para os que virão depois e, para
isso, serão forjados no invisível do espírito.
Que despertem os jovens a um novo tempo e a uma nova vida.
Que preparem os seus espíritos para sustentar o planeta com
paz e harmonia interior e que sejam semeadores do futuro,
preparando a vida dos que serão a juventude da nova Terra.
Deixo-lhes este impulso, que lhes amplia a consciência e os
eleva, para que comecem a ser conscientes da vida do espírito e
não fiquem tão presos às aparências nem à matéria. A juventude
de hoje já está prisioneira das aparências, e muitos jovens não
sabem o que são, porque apenas conhecem o que querem aparentar ser. Como um impulso para toda a consciência humana,
sejam verdadeiros e transparentes e não tenham medo de amar
nem de ser como são.
Reconheçam que há um grande mistério espiritual por detrás
de cada pedido da Divindade, porque, quando se trabalha para
Deus tudo tem um propósito superior.
Deixo-lhes Meus votos de um bom despertar para todos.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo

26

julho Filho Meu,

Sê verdadeiro e transparente primeiro contigo e depois em
tudo. Permite que tua consciência esteja diante da verdade sem
medo e sem necessidade de esconder o que vê ou de aparentar
ser algo diferente do que encontraste em ti.
Olha-te mais do que em um espelho; olha o profundo do teu
mundo interior, reconhecendo ali os medos, as dificuldades, o
que deve ser transformado, curado, perdoado, liberto. Vê tam658
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bém as virtudes, os dons, o que deve ser estimulado, alimentado; o que deve crescer espiritualmente, ainda que em silêncio
e no anonimato.
Fica diante da verdade sobre ti para extirpar a mentira de tua
consciência e, assim, ajudar a humanidade. Vence a necessidade de aparentar algo, de agradar, de conquistar, de convencer,
manipular; pois tudo isso, filho, é parte de uma mentira milenar que impede a humanidade de encontrar a Verdade.
Quando os seres humanos não se conhecem e cada vez mais
se distanciam da verdade em relação a si mesmos, também se
distanciam de Deus, do universo, da realidade; por isso, filho,
nestes tempos, ser verdadeiro contigo e com o mundo é um
grande serviço.
Sê exemplo para os que estão perdidos de si mesmos; exemplo
de um coração que se encontrou e que não temeu ver-se tal
como é, tanto em miséria como em virtude, para assim transcender as misérias e simplificar as virtudes, sabendo que tudo o
que se é faz parte de um aprendizado, de uma experiência que
o leva a algo maior: à Consciência de Deus.
Quando o ser está diante de si mesmo com simplicidade, nem
lhe assombram as misérias nem lhe envaidecem as virtudes,
porque sabe que o caminho é ser nada, para encontrar uma verdade ainda mais profunda do que a encontrada quando venceu
a mentira milenar que o envolvia.
Filho, caminha para a verdade sem temor e, transcendendo uma
ilusão depois da outra, descobre que a verdade se encontra no
vazio de si, onde o nada se converte em tudo.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo
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27

julho Quando Jesus esteve na Cruz e disse: “Pai, por que Me aban-

donaste?”, foi a Sua humanidade que proclamou essas palavras;
foram as Suas Células, sustentadas até ali pelo Poder Divino,
que, no profundo, temiam a hora de se verem sozinhas com
sua dor e seu padecimento.
Depois dessa pergunta de Seu coração humano, Jesus reconheceu em todos os espaços de Sua Consciência, desde a matéria
até o espírito, Sua filiação e unidade com Deus. Compreendeu,
em Seu íntimo, a essência do amor e do projeto humano e experimentou a plenitude de ser semelhante ao Pai.
O medo de Suas Células desvaneceu-se pela potência do amor
e do perdão que d’Ele emanava. Jesus compreendeu a Vontade
de Seu Pai e porque Ele O abandonara naquela hora que parecia
ser a mais difícil, se sempre O havia acompanhado. Descobriu
que o Pai queria fazê-Lo sentir e viver o amor que tinha em Seu
interior e que O tornava semelhante a Deus e O unia a Ele; e
que, na verdade, o Criador não O havia abandonado. Ele O
fez descobrir que o Pai estava n’Ele, assim como Ele no Pai,
por meio do amor, do perdão e da misericórdia que, naquele
momento, eram vertidos sobre a Terra.
A Virgem Maria e João compreenderam a Vontade de Deus
quando viram Jesus na Cruz pedindo perdão para os que O
crucificaram e aprenderam com Cristo esse amor insondável,
que une a matéria ao espírito, que diviniza o homem.
Foi assim que a Virgem Maria e João também viveram esta profunda união com Deus, pelo simples fato de observarem Cristo.
Essa união foi vivida mais tarde pelos apóstolos e discípulos de
Jesus e de Maria, por intermédio da Graça do Espírito Santo
e, dessa forma, todos venceram o medo da morte e da solidão;
todos preencheram seus espíritos com a coragem que nascia da
660
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certeza de que Deus estava neles, porque eles eram parte viva
da Consciência Divina.
Foi por essa certeza e por essa coragem que a Igreja de Cristo
se consolidou na Terra. Mas, ao longo dos séculos, nem todos
os homens compreenderam a Paixão de Jesus e meditaram em
Seu exemplo a ponto de se deixarem divinizar por Ele; nem todos encontraram a certeza da semelhança com Deus; nem todos
buscaram a fortaleza no Deus vivo do próprio interior.
Filhos, hoje o Criador lhes fala e os instrui por intermédio
de Seus Mensageiros*. O Senhor Altíssimo acompanha cada
um de seus passos e renova a história, despertando Novos
Cristos. Mas, assim como Ele “abandonou” Jesus na Cruz,
também chegará para cada um de vocês o momento de descobrir, em solidão, a união com Deus. E, por um instante,
poderá parecer-lhes injusto, doloroso ou incompreensível que
o Criador os abandone quando mais necessitem d’Ele. Porém,
se vencerem o medo humano e buscarem no espírito a união
com Deus, compreenderão que o Pai, que sempre buscavam nas
Alturas, está vivo dentro de cada ser, em sua essência, em seu
universo interior.
Quando chegar a hora da prova da humanidade, recordem-se do que lhes disse e não temam, mas, sim, amem e vivam
o perdão, como Aquele que amou e perdoou antes de vocês,
deixando-lhes o exemplo.
Seu pai e amigo, Este que prepara os seus caminhos para a
divina união,
São José Castíssimo
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28

julho

Encontrem a fortaleza interior na renovação permanente
diante do Plano de Deus.
Filhos amados,
Nestes tempos, a pressão do planeta os levará a uma definição
da consciência e já não haverá mais dois caminhos pelos quais
seguir. A luz e a escuridão batalharão diante de suas consciências para triunfar no coração humano. Aqueles que se comprometeram com a vivência da paz, do amor e da unidade com
Deus devem buscar no Criador sua fortaleza permanente.
Coloquem o próprio ser nos Braços do Senhor e confiem a Ele
a condução de suas vidas. A vontade própria não terá espaço
nestes tempos. Vocês deverão escutar as indicações internas
para estar no lugar correto e colaborar com o Plano de Deus.
Filhos, o Criador aos poucos silencia o eco de Sua Voz, mas
os corações orantes que construíram um caminho de unidade
com Deus poderão sentir a Sua Vontade e escutá-la através da
sua consciência.
As provas que muitos vivem nestes tempos e os desafios que
são levados a viver são parte de uma vontade superior, que os
impulsiona a uma transformação mais imediata e verdadeira.
Não pensem que Deus os abandonou ou que estão fora de Seu
caminho por estarem vivendo provas, muitas vezes dolorosas
para o coração e para a consciência.
Se os seus caminhos não os levam ao destino que esperavam,
perguntem-se, filhos, se esse é o caminho certo e se os obstáculos que encontram não foram colocados pelo Criador
mesmo para despertarem e perceberem que por ali não devem
caminhar.
O Senhor está tentando corrigir os passos de Seus discípulos e
companheiros enquanto há tempo de reverter os erros e retor662
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nar, porque já está chegando a hora, filhos, de que os erros já
não serão reversíveis como o são hoje e vocês não irão dispor
da Misericórdia como o manancial de que dispõem agora. Será
a Justiça que guiará a humanidade, e serão outras as leis que
conduzirão o seu aprendizado. Por isso, hoje os advirto: estejam
atentos aos sinais da própria vida; meditem antes de dar os seus
passos e perguntem-se internamente qual é a Vontade de Deus.
Peçam-Lhe a graça de estar no lugar correto e colaborar com
Seu Plano. Peçam a graça de ser conduzidos a uma definição
que os leve à Vontade superior.
Este próximo agosto buscará encontrá-los firmes e adultos
na vida espiritual. Isso significa que deverão assumir as consequências de seus passos e decisões e que já não contarão tanto
com a intervenção permanente da Hierarquia*.
Nosso amor e nosso olhar sempre estarão sobre vocês; mas
muitas vezes, filhos, apenas poderemos observá-los.
Digo-lhes tudo isso como um impulso para o crescimento de
todos. Que aqueles que ainda estão com os pés em duas barcas
definam-se e não se deixem cair no mar das ilusões e ignorâncias do mundo.
Eu os amo e lhes deixo Minha bênção. Eu os impulsiono ao
novo ciclo que chegará.
São José Castíssimo

29

julho Filhos,

A paciência na transformação e na purificação é primordial.
Recordem-se de que estão diante de uma condição humana
degenerada por séculos e diante de códigos que emergem da
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consciência para serem transformados e que, inclusive, transcendem a vida na Terra, pois têm as suas raízes no universo.
Recordem-se sempre de que Aquele que veio ao mundo para
dar-lhes um exemplo era o Filho de Deus Vivo e teve de padecer
os males da Terra e transmutar os atavismos da humanidade
para abrir-lhes o caminho.
A transcendência da matéria humana de Jesus começou desde a
Sua gestação até o Seu último suspiro na Cruz. Se o Deus Vivo
trabalhou em cada instante de Sua vida para poder culminar
com o Seu aprendizado de amor, não esperem que com vocês
seja diferente. Como querem santificar seus corpos e suas almas
se agora é que estão começando a compreender este caminho?
O Filho de Deus era consciente da vida universal e de seus
mistérios; era conhecedor de todas as ciências cósmicas, porque
era uno com Aquele que as criou; e, ainda assim, para libertar
o medo de Sua última Célula e viver o pleno amor com todos
os níveis de Sua Consciência, teve de chegar à Cruz e perdoar
tudo o que até ali tinha vivido.
Filhos, muito ainda lhes falta para chegar à perfeição. Não
tenham pressa, tenham paciência. Porém, sejam constantes e
persistentes e não se acomodem no fato de que a transformação
lhes durará a vida inteira.
Sim, a transformação absoluta ocupará toda a vida, mas a cada
dia devem alcançar um novo degrau, para que, no fim desta
vida, sejam dignos de chegar a outros mundos e a dimensões
celestiais que os aproximam de Deus.
A transformação durará toda a vida porque a evolução é eterna e não porque estarão sempre no mesmo lugar. A cada dia,
uma nova compreensão e um novo passo devem dar-se, com
base no esforço permanente. Não se preocupem se dão passos
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longos ou curtos, porque cada dia e cada ciclo os levarão a um
degrau diferente.
O que verdadeiramente importa é que não se detenham e que
sejam constantes.
Abram-se todos os dias para que o Amor de Deus os transforme e retirem um pouco de si mesmos da própria consciência
para ceder espaço ao Amor e à Presença divina.
A cada dia, retirem um objeto de sua morada interior para dar
lugar ao Morador Celestial, que um dia chegará. Em algum
momento, terão a casa vazia e limpa para recebê-Lo.
Seu pai e amigo de sempre,
São José Castíssimo

30

julho Filhos,

A fim de que a indiferença humana para com a vida superior
não faça com que a humanidade perca a possibilidade de conhecer e experimentar essa vida, os que estão despertos devem
redobrar os esforços, multiplicar as tarefas e superar seus limites
todos os dias para responder em nome daqueles que ignoram
o chamado celestial.
Além da própria purificação e da própria carga que devem
sustentar nestes tempos, os novos apóstolos e discípulos de
Cristo devem suportar a purificação* do planeta e carregar
em suas costas os fardos que outros que se comprometeram
com Cristo não quiseram levar.
No universo, a responsabilidade da manifestação do Plano de
Deus repartiu-se equitativamente entre aqueles que se comprometeram a prestar este serviço. Mas, ao chegarem ao planeta,
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com os véus em seus olhos, as almas se confundiram, esqueceram-se e permaneceram adormecidas ou presas em seus gostos
pessoais e em suas formas de compreender esse Plano.
Filhos, quando uma alma que tinha determinada missão a
cumprir muda essa missão de acordo com a sua vontade e o seu
parecer, ainda que acredite servir a Deus, para o Plano isso é
considerado uma indiferença para com a Verdade do Criador.
Existem muitas almas que se comprometeram com o Senhor
e que, ao longo da experiência na Terra, cumpriram em parte
com o que Deus lhes pedia; mas agora, no momento culminante do Plano Divino, perderam-se nas fortes influências do caos e
deixaram de lado a fidelidade, trocando-a pela superficialidade.
Digo-lhes essas coisas, primeiro para que estejam atentos e
sejam sempre guardiões do Plano Divino e, depois, para que
saibam que o Criador contará com vocês para cumprir aquela
parte de Seu Plano que ficou para trás pela indiferença humana.
Que o amor ao Plano em seus corações seja maior que o amor
próprio, para que possam imitar o exemplo de Cristo e não apenas carregar a sua cruz, mas deixar que Deus coloque sobre ela
o peso da indiferença e da ignorância de Seus filhos, para que
eles não se percam e tenham uma oportunidade de despertar.
O Criador conta com vocês, filhos, para uma resposta e uma
responsabilidade maior. É hora de servir, amar e entregar-se
ao Plano Divino.
Seu pai e companheiro no caminho evolutivo,
São José Castíssimo
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31

julho Que despertem os jovens da Terra, transcendendo os velhos

padrões humanos e reconhecendo sua identidade universal.
Que despertem ao amor e à unidade com Deus, encontrando
um sentido para sua existência.
Que despertem os jovens da Terra, renunciando aos prazeres e
às superficialidades do mundo para experimentar o verdadeiro júbilo, que é celestial. Que despertem para a missão que há
éons, no cosmos, comprometeram-se a cumprir.
Que despertem os precursores do novo mundo, aqueles que
não medirão esforços para fazer triunfar o bem e que, com seus
exemplos, converterão e despertarão novos espíritos.
Que despertem aqueles que, no ímpeto de sua juventude, romperão barreiras e apagarão fronteiras, reconhecendo a unidade
que existe entre todas as criaturas de Deus.
Que despertem os jovens da Terra à vida superior, ao amor
ao cosmos e ao Plano do Criador. Que reconheçam que este
tempo é definitivo e caminhem sem medo para o estabelecimento da paz.
Que despertem aqueles que imitarão o exemplo de Cristo
e unirão culturas, credos, raças, nações, idiomas e religiões
com um único propósito: estabelecer a paz e manifestar um
novo mundo.
Que despertem aqueles que unirão os tempos, que abrirão as
portas da Terra às novas leis e aos raios universais; que retirarão os véus da consciência humana e dissolverão sua cegueira,
fazendo-a reconhecer a verdadeira luz.
Que despertem os filhos do Novo Homem*, aqueles que, na
história universal, serão conhecidos como os que transcenderam os velhos padrões por intermédio do amor, venceram a
667
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escuridão com a luz de sua essência e manifestaram o Propósito
divino, levando para o universo, para a Terra redimida, uma
civilização de Novos Cristos.
Que despertem aqueles que não temerão dar os passos que
o Criador espera e viver o que hoje parece impossível para a
humanidade; aqueles que, vivendo o amor e a unidade, permitirão que o Cristo, que foi o seu exemplo, siga a Sua evolução
e transcenda a vida material, mental e espiritual, chegando a
ser a Vida que tudo habita, nos universos sublimes, na Cons
ciência do Pai.
Que despertem os jovens da Terra: os jovens de corpo, mente,
coração e espírito.
Que despertem todos aqueles que esperam representar o
novo.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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“Que a presença da Sagrada Família
prepare cada um de seus corações
para um novo tempo.”
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1o

agosto Renova tua consagração a Deus todos os dias e entra no eterno

movimento dos ciclos universais.

Renova-te diante do Criador para que Ele te conduza por
novos caminhos internos e jamais te acomodes nos passos que
já alcançaste dar.
Reconhece o infinito diante de ti e quanto te falta crescer muito além desta vida. Reconhece no vasto universo as infinitas
dimensões criadas e que cada uma delas cobrará de ti um de
terminado aprendizado, que te fará crescer e unir-te cada dia
mais a Deus.
Filho, o que a humanidade chama de contemplação e união
com Deus, nesta dimensão material, nada mais é do que uma
aproximação à grandeza do Criador, uma experiência com Sua
Divina Luz. A contemplação é o ato de reconhecer a existência
de Deus e aproximar-se d’Ele, mas muito ainda falta ao teu
coração e à tua consciência humana para que ela seja una com
Deus em sua origem.
Esse caminho é construído e trilhado aos poucos. À medida
que o ser se esvazia de si mesmo e de toda a necessidade de
explicar e compreender o que experimenta; à medida que se
esvazia dos conceitos conhecidos por sua mente, começa a ser
permeado por outras leis e vibrações que não pertencem a este
mundo e que são palpáveis para o coração humano, mas não
compreensíveis para a mente.
A aproximação e a aceitação de leis sublimes vão fazendo com
que as portas a outros graus de evolução se abram diante da
consciência, que, apenas depois de cruzar essas portas e experimentar essas leis, poderá senti-las e compreendê-las, mas não
explicá-las.
Os homens não podem explicar o que vivem nos níveis superiores porque a matéria que compõe a mente humana não é
673
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correspondente a essa vibração sutil; mas, sim, filho, o coração,
que é semelhante ao Criador de todas as coisas, pode compreender e viver todas as leis.
Assim como o Senhor é ilimitado em Sua existência, assim
também o é o coração dos homens. Mas esse coração precisa
expandir-se, cruzar umbrais e romper barreiras, transcender
limites e tendências humanas, deixar de ser tão fechado e abrir-se ao cosmos que, para ele, é inexplicável e compreensível ao
mesmo tempo.
Para chegares a este estado de união com a vida superior, que é
mais do que uma experiência contemplativa, filho, é necessário te renovares todos os dias e, ao perceberes que estás estagnando ou retrocedendo, busca sempre uma forma de acordar
e avançar.
Por isso venho ao mundo para impulsionar o coração humano
ao infinito e levá-lo a uma vivência do que ele verdadeiramente é.
Deixa-te ser guiado e impulsionado por estas palavras. Se não
as compreenderes, sente-as apenas e deixa que elas por si sós,
vivas como são, trabalhem dentro de ti.
Teu pai e companheiro,
São José Castíssimo

2

agosto Ocupa tua mente, teu coração e tua alma com a vivência das

Leis superiores*, que manifestam todas as coisas nas diferentes
dimensões criadas.
Se te concentras na origem, na raiz de tudo o que foi criado,
não é necessário temer ou ter receios em tua vida na Terra.
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Aquele que vive segundo as Leis universais, em harmonia e
comunhão com ela, atrai para si apenas fatos que correspondem à manifestação dessas Leis. Mas, a partir do momento em
que a consciência as transgride, ela sai do fluxo e da proteção
dessas Leis, e fica sujeita a todas as consequências comuns das
ações humanas.
Quando te falo das Leis universais, falo da Lei do Amor, da
Fraternidade, da Obediência, da Compaixão; falo das vibrações
que organizam os diferentes Raios do Criador* e permitem a
manifestação do Plano Divino.
Quando estás aderido a estas Leis – que, para muitos, são simples e raras virtudes na humanidade –, dás ao Criador um
sinal vivo de que és parte de Seu Plano e de que estás disposto a te deixar transformar e guiar, para que Ele te molde, tal
como molda toda a Sua Criação, para manifestar nela a Sua
Perfeição e Verdade.
Quando buscas viver sob as Leis universais, filho, elas são as
que primeiro se manifestam em tua vida: estarás além das leis
naturais da existência humana, e o Criador poderá operar em
ti o que, para os homens comuns, serão verdadeiros milagres.
Não precisarás temer ou preocupar tua consciência com o
futuro, porque aquele que vive as Leis universais está amparado e protegido por elas. Por isso, antes de temer, recear ou te
preocupares, vive as Leis universais e atrai para ti o que a elas
corresponde. Entenderás, assim, o que o Criador deseja para
todas as Suas criaturas e saberás que Seus Dons e Suas Dádivas
estão disponíveis para todos; basta que os corações se abram
e os busquem.
Teu pai e amigo, Este que te ensina a buscar as Leis superiores*,
São José Castíssimo
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por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 675

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

3

agosto Ó alma humana que está no último tempo de sua imperfeição,

renuncia ao que te prende ao velho mundo e lança-te no infinito de uma nova vida! Luta com firmeza a tua última batalha
deste ciclo de escuridão, batalha que te fará ascender a realidades sublimes e que, apesar de ser longa e dolorosa, os seus
méritos nunca terão fim.
Ó alma que é tão desconhecida para si mesma, mergulha
no teu mundo interior e retira os véus que cobrem os teus
olhos humanos, para que descubras o infinito de tua própria
consciência!
Alma de Deus já tão cansada pelos ciclos de ilusão vividos
nesta Terra, já terminam a cegueira e a indiferença, para que
repouses contemplando o despontar do sol de um novo dia,
de uma nova era.
Alma de Deus, que és tão pequena e infinita ao mesmo tempo!
Tua grandeza foi escondida pela ignorância da mente humana,
e tua pequenez se encontra na humildade, que hás de desvendar. Em ti, humildade e grandeza devem encontrar-se, porque
é apenas reconhecendo-te um pequeno nada que descobrirás
a semelhança com o Deus que contém em Si todas as coisas.
Abre-te de coração ao Verbo Criador e fala por meio da oração
e não mais com conceitos e limitadas ideias humanas.
Contempla diante de ti o exemplo grandioso da Sagrada
Família e vence o preconceito milenar de ser puro e simples
como esses três Sagrados Corações*. O maior dos mistérios se
desvenda na simplicidade.
Já não andes buscando tanto as grandes ciências, se a maior
de todas as ciências é descobrir-se semelhante a Deus: n’Ele se
encontra a Onisciência.
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Enquanto o mundo ancora a matéria nos velhos padrões da
Terra, eleva-te, alma pequena. Faze-te leve como o vento e re
torna ao Pai. Carrega contigo, no silêncio de teu exemplo, toda
a humanidade e, chegando aos Céus, abre as portas ao novo
tempo, para o tempo que sempre foi, que é, mas que teu mundo
nunca conheceu.
Vai em busca do novo, do eterno, do infinito.
Aquele que te mostra o caminho à nova era,
São José Castíssimo

4

agosto Ser nada é descobrir a verdade sobre si mesmo. Perder a

própria identidade ou individualidade é chegar à origem de
tudo, onde não existe outra coisa senão a unidade com o Todo.
Chegar a ser nada é um grande desafio, porque a identidade individual de cada consciência foi construída além deste
mundo e desta vida, em outras experiências da alma e do
espírito que transcendem o que vocês conhecem hoje sobre
si mesmos.
Grande, filhos, é o mistério da Vontade Divina, pois o Criador,
que era Único, dividiu-Se em Três e, assim, em muitas outras
partículas de vida, cuja verdadeira missão é descobrir-se
novamente em unidade com Ele.
O Criador multiplicou-Se nos universos, nas galáxias, nas
constelações, nas estrelas, nos planetas, nos seres, nos Reinos
da Natureza; criou a escala evolutiva, que nada mais é do que
o caminho de retorno à Origem*. O Criador abriu as dimensões, desde a matéria até os suprauniversos, e fechou – de cima
para baixo – as portas que levavam a Ele. E a única chave que
abre essas portas é o amor.
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Ser nada, filhos, é descobrir a verdade sobre si mesmo. Ser
nada, como indivíduo, como personalidade, como partícula
separada de Deus, é saber que o Criador é quem vive dentro
de cada ser; Ele é quem anima a vida. Aquele que se descobre
em Deus e descobre Deus nele vive a plenitude.
Percam o medo de se perderem, pois perdidos de si mesmos
é que irão encontrar-se. Ser nada é descobrir a verdade sobre
si mesmo.
Ilusão das ilusões é crer-se algo, festejar méritos e chorar derrotas. Deus é quem vive em cada criatura; d’Ele é a vitória de
suas vidas, a Ele pertence a sua evolução, para Ele é o caminho
de retorno; n’Ele Se encerram todas as ciências, todos os raios,
todos os mundos, toda a vida.
O Criador emana a vida, que a Ele deve retornar. É o eterno
ciclo de construir-se e crer-se algo para, então, desconstruir-se; saber-se nada e, no nada, descobrir o Todo, Deus, Único
e Imutável em Sua Infinitude, estático em Seu movimento
permanente.
A busca do nada não é triste. Perder-se não é morrer, é
encontrar-se. Morrer não é terminar, é começar de novo.
Saber não é ser. Por isso lhes digo essas coisas.
Filhos, mais do que saber a ciência do nada, vocês devem
vivê-la. Por isso digo-lhes coisas que muitas vezes já sabem,
porque ontem foi a era do saber, e hoje é hora de ser.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo
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5

agosto Aprofunda-te no oceano da Divina Misericórdia para que,

ao orares, esse manancial que desce ao mundo possa fluir através de teu ser e transformar primeiro toda a tua consciência e,
depois, o mundo inteiro.
Aprofunda-te em consciência na existência da Divina Misericórdia e reconhece que tu és um milagre desse Poder
Divino; teu despertar é fruto de sua ação.
Medita sobre o que simboliza para ti e para toda a Criação
essa Misericórdia Sagrada vertida do Coração de Cristo na
Cruz, emanada pelo poder do perdão de Seu Coração Sacra
tíssimo. Medita sobre esta fonte insondável que não dá aos
homens o que eles merecem; que atua além da Justiça e que
transcende essa Lei, que também vem de Deus.
Medita sobre o Perdão de Cristo, que abriu a porta a um ma
nancial até então desconhecido para o coração humano. Foi
perdoando cada uma de Suas Chagas e todos os ultrajes contra
Ele cometidos que o Senhor elevou-Se além da Justiça Divina e
entregou aos homens o Seu Amor e a Sua Piedade, que juntos
se converteram na Sagrada e Divina Misericórdia.
Tantos séculos se passaram e a humanidade ainda ignora esse
manancial poderoso; e os corações ainda não aprenderam a ser
misericordiosos nem a pedir Misericórdia.
Clama, filho, pela Misericórdia para os ignorantes e pede a
graça de seres misericordioso como foi Aquele que, para ti, é o
Caminho, a Verdade e a Vida.
Deixa que a Misericórdia pela qual clamas te converta em uma
imitação de Cristo e, assim, faz valer cada gota derramada de
Seu Sangue; faz valer cada uma de Suas Chagas, Sua Cruz e o
Amor que O fez ressurgir depois da morte.
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Demonstra ao Universo que o Plano do Criador se cumpre
em ti e, pelos méritos alcançados por Cristo na Cruz, vive a
Sua Divina Misericórdia.
Aquele que te ensina a ser misericordioso e a clamar por
Misericórdia,
São José Castíssimo

6

agosto Venho ao mundo, em espírito e divindade, enviado por Deus

para retirar a humanidade da ignorância e da cegueira que a
separam do Criador.
Fui eleito pelo Senhor porque Minha boca jamais quis pronunciar palavra alguma para ensinar aos homens. Aprendi a
ensinar no silêncio, pelo exemplo e pela vivência dos desígnios
superiores.
Filho, se queres ser um instrumento do Criador, e que Ele te
conduza aonde mais se necessita, ocupa-te em ser a Verdade de
Deus e não apenas em conhecê-la.
A mente humana já viveu os seus ciclos de desenvolvimento e
agora deve dar lugar a algo que a humanidade não experimentou: a vivência do que já sabe.
Prefere ser um exemplo no silêncio e se, como aconteceu
Comigo, o Senhor enviar-te a predicar e a ensinar com palavras, nunca deixes de preencher tuas palavras com a verdade
de tua experiência.
Se queres fazer valer Minha presença no mundo, vive o que
te digo.
Teu pai e amigo de sempre,
São José Castíssimo
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7

agosto Filhos,

Nem toda a humanidade compreende a ciência universal dos
ciclos evolutivos. Nem todos acreditam que esses ciclos verdadeiramente existem e, menos ainda, que eles impulsionam a
consciência a um determinado aprendizado.
Toda a Criação responde às Leis universais, que são princípios que organizam a vida com base em energias e raios divinos. Essas Leis são captadas e irradiadas pelos Espelhos do
Cosmos* e são recepcionadas pelo espelho do próprio interior,
para que então sejam vividas e praticadas em todos os níveis
da consciência.
Um ciclo evolutivo é o momento em que o Criador envia, para
a Sua Criação, determinados raios divinos, que organizam
novas leis e impulsos e que, irradiados pelos Espelhos, devem
chegar a cada criatura para que os expresse.
Esses impulsos do Divino, em cada novo ciclo evolutivo, buscam levar as Suas criaturas a uma aproximação mais profunda
à Sua Consciência, mediante o amor e a transformação. Não
viver os ciclos e não se abrir aos seus impulsos é como fechar
as portas da consciência à evolução, à aproximação com Deus
e ao retorno à Origem*.
O dia 8 de agosto de cada ano representa a síntese de todos
os impulsos dados por Deus até então, quando o Criador
reúne os princípios que aspira a que a humanidade alcance e
os envia ao mundo como raios de luz, para que cheguem às
Suas criaturas.
Embora esses impulsos se renovem a cada novo ciclo menor
que viverão no decorrer do ano, a resposta que emitem ao Pai
no dia 8 de agosto é primordial para a evolução e para a assimilação dos ciclos seguintes.
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Para enviarem essa resposta a Deus, filhos, não precisam fazer
nada de extraordinário: apenas se abrir de coração e se dispor
em consciência para que o Criador possa agir em seus seres.
Devem estar disponíveis espiritualmente para que esta união
com Deus seja a prioridade de suas vidas, e o amor ao Seu Plano
os guie ao desvendar da verdade sobre a criação humana.
Foi em um 8 de agosto que o Senhor enviou Sua Santa Serva
ao mundo, porque Ela representa todos os Raios divinos, todos
os Espelhos, todas as Graças. Maria representa para a humanidade o caminho para a manifestação do Plano Divino.
Para que se geste em seu interior o Cristo Vivo, como Maria
O gestou em Seu ventre, vocês devem segui-La e aprender com
Ela sobre Sua Pureza e Seu Amor, sobre Sua capacidade de
amar e de obedecer a Deus acima de todas as coisas.
Que este novo 8 de agosto os encontre despertos e dispostos a
renascer. Vivam os novos ciclos com plenitude e não deixem
que os impulsos passem sem transformá-los por completo.
Seu pai e instrutor,
São José Castíssimo

8

agosto Bem-vindos a um novo ciclo de evolução, ciclo que cobrará

de todos a maturidade espiritual que lhes permitirá viver em
harmonia os tempos que chegarão.

Este novo ciclo será marcado pelas provas internas, nas quais
as consciências estarão diante de grandes responsabilidades,
com pouca experiência interior para assumi-las. Porém, a adesão que cada um apresentar à Vontade de Deus e o esforço
por realizá-la farão com que desçam do Universo a Graça e a
Misericórdia de que necessitam para cumprir com sua missão.
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Filhos, diante dos desafios que virão, sempre digam sim, ainda
que eles lhes pareçam impossíveis de ser vividos e superados.
Quando dizem sim, o Criador recebe a permissão para operar
verdadeiros milagres em suas consciências e curar nelas tudo
aquilo que os impede de dar o salto de que necessitam.
Os desafios os farão crescer e os prepararão para os ciclos que
virão depois e que já serão provações maiores e decisivas, não
apenas para vocês, mas para toda a humanidade e para todo
o universo.
Não temam lançar-se ao desconhecido nem dar os passos que
os levarão por caminhos que vocês não sabem onde terminarão. Não temam perder tudo, principalmente, perder a si
mesmos, porque, apesar de dolorosa, esta é a meta da humanidade. Recordem que o vazio de si os conduz à Verdade, ao
Arquétipo, à Origem.
Desejo-lhes hoje um início de ciclo preenchido por Deus e
pela vida universal. Este novo tempo será marcado pelo despertar da humanidade a esta vida.
Todas as ciências estarão unidas espiritualmente na ciência
universal, e todas as religiões verdadeiras terão em comum a
vivência do amor. O conhecimento e a religião estarão unidas
para desvendar novos mundos e princípios universais e descobrirão que a maior ciência, que é a vivência do amor, os conduz
a novos horizontes, a novos universos. Assim, vocês não temerão conhecer a Verdade e, com o conhecimento preenchido
de espiritualidade e a religião plena de sabedoria, cruzarão os
portais a uma nova vida.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo
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9

agosto Esforça-te para que, neste novo ciclo, tua vida seja mais

espiritual e menos material. Que tuas prioridades estejam
centradas nas coisas do espírito e as demandas da matéria não
te consumam.
Concentra-te em reconhecer-te como essência proveniente de
uma Fonte Divina com uma determinada missão a cumprir e
não deixes que tua mente te distraia do Propósito com questões
egoicas e de personalidade.
Filho, deixa-te elevar em um salto para a Luz, para que finalmente compreendas o verdadeiro sentido da vida na Terra e
não te percas nas aparências dessa vida.
Os ciclos vindouros buscarão de ti, assim como de toda a
humanidade, uma compreensão superior acerca dos acontecimentos da Terra, para que não te confundas e acredites que o
final chegou antes da hora.
Muitos serão os falsos mestres, os falsos ensinamentos, os
falsos caminhos, os falsos sinais no Céu e na Terra. Apenas
aquele que está com o coração e a consciência permanentemente aferrados ao Propósito divino poderá sentir e saber, em
seu interior, quando está diante da verdade ou do engano. E não
o confundirá nem mesmo aquele que, para enganá-lo, queira
parecer-se com Cristo. Constrói, desde já, neste último ciclo
do despertar e de amadurecimento, a união com Deus, que te
trará sabedoria e discernimento para os dias que virão.
Lembra-te de não permitir que a matéria te consuma nem te
faça esquecer que a Verdade se encontra no amor, no espírito.
Teu pai e companheiro, Este que em poucas palavras te traz
grandes impulsos,
São José Castíssimo
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10

agosto Nem mesmo o jugo mais pesado poderá fazê-los desistir deste

caminho. Todo sacrifício, quando vivido com amor, torna-se
leve e simples.
O peso da Cruz de Cristo não estava na madeira que Ele
carregava. Seu sacrifício não se encontrava na dor de Suas
Chagas. Ele carregava os pecados do mundo cometidos até
aquele momento e também perdoava ali todos os que seriam
cometidos ao longo dos tempos.
Incompreensível para a mente humana era o peso daquela
Cruz, assim como incompreensível para muitos hoje é o peso
que alguns companheiros de Cristo carregam para preparar o
Seu retorno. Porque tanto a Cruz de Cristo, quanto a cruz destes
tempos, têm em si um fardo invisível aos olhos humanos, porém
quase palpável para aqueles que o carregam. Esse fardo, que
existe na consciência, é carregado para transformar aquilo que na
mesma consciência humana deve ser curado.
Da mesma forma como os méritos alcançados na Cruz de
Cristo apenas foram vistos depois da Ressurreição de Jesus,
os méritos dos fardos carregados nestes tempos, para muitos,
apenas serão vistos depois do retorno de Cristo e do estabelecimento da nova vida na Terra.
Aqueles que compreendem a vida do espírito não se confundirão com as aparências da matéria e viverão o amor e a unidade necessários para cruzar os obstáculos que virão, mas muitos
outros cairão pela incompreensão e pela incapacidade de viver
a realidade superior e transcender os acontecimentos materiais,
assim como aconteceu com tantos na época de Cristo.
De uma forma espiritualmente semelhante, os acontecimentos
se repetem para o estabelecimento do Plano de Deus, porque
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a ciência que os leva à manifestação desse Plano é sempre a
mesma. Por isso, vocês devem observar a vida de Cristo e chegar à essência do Ensinamento que Ele lhes deixou e não apenas
os fatos. Os fatos poderão mudar, mas a essência da experiência
que devem viver é a mesma.
Os acontecimentos, por si sós, os estão levando a essa experiência: as mesmas provas, as mesmas tentações, os mesmos
fardos. Bastará agora que de vocês parta a mesma perseverança, a mesma unidade com Deus, a mesma entrega e o mesmo
amor de Cristo.
O caminho para a Cristificação* já se anuncia, e seus pés já
são chamados a se colocarem nesta senda. Caberá a cada um a
forma como viverá a Paixão destes tempos, carregando com
amor a própria cruz ou sendo um fardo carregado por outros.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

11

agosto Filhos,

Que este novo ciclo seja de nascimento de novos frutos na
consciência de todos, para depois verem crescer e amadurecer
esses frutos, e que deles surjam novas sementes.
Os frutos que nasceram nas consciências são a representação
do resultado da atuação da Graça em suas vidas. Até hoje vocês
receberam muitos impulsos, instruções, graças e bênçãos, a
fim de estarem preparados para cruzar com perseverança e paz
interior os tempos que já chegaram.
Este novo ciclo será marcado pelo nascimento e amadurecimento desses frutos, dos quais cada um deverá fazer-se
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responsável. Isso significa, filhos, que vocês deverão cuidar do
jardim da consciência com suas mãos e preparar, para o novo
tempo, as sementes que plantarão no solo da Terra.
Este ciclo cobrará mais o esforço e a dedicação de cada um de
vocês para o seu amadurecimento. Será o momento em que a
consciência deverá confirmar-se neste caminho e fazer os seus
próprios esforços para manter-se nele.
Até agora viemos sustentando e impulsionando muitos dos
que se comprometeram com Cristo, mas que ainda não haviam
amadurecido, dentro de si, seu potencial de dar passos na evolução e sustentar-se sobre seus pés na própria fortaleza interior.
Agora, chegou o momento de os discípulos reconhecerem a
verdade sobre si mesmos em todos os sentidos; que enfrentem
o que deve ser transformado e que se sustentem no próprio
potencial de amadurecimento interior. Será a transição entre
a adolescência espiritual e a vida adulta, quando a consciência
se faz responsável por si mesma.
Os que despertarão na última hora já serão levados pela Graça
a dar seus passos e ingressar nos mesmos ciclos daqueles que
há tanto tempo trilham o caminho evolutivo. Falo-lhes de
uma maturidade interior, na consciência, e não nos corpos*
materiais, porque a matéria sempre precisará ser educada para
expressar o seu mundo interno.
Filhos, cuidem deste ciclo como se fosse o último, aproveitando
cada dia e cada instante para encontrar a Verdade e expressá-la. Que o esforço consciente de todos para estar cada dia mais
no Propósito divino seja permanente.
Depois deste ciclo, nos ciclos que virão, será hora de colocar
em prática o que aprenderam, pois as correntes que descerão ao
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planeta já não esperarão que vocês estejam prontos para que
elas possam atuar na consciência planetária*. Essas correntes
arrastarão consigo os que estiverem tíbios de coração, indefinidos e fora do Propósito superior.
Que este ciclo seja marcado pelo esforço de cada ser. Que todos
assumam o seu posto e, assim como um jovem que sai de casa
e assume sua vida, que cada um assuma sua transformação, a
própria entrega, a construção daquilo que verdadeiramente
espera poder um dia oferecer a Cristo.
Seu pai e amigo,
São José Castíssimo

12

agosto Filhos,

Está terminando o ciclo de mensagens diárias que há um ano
prometi entregar-lhes. Durante esse período, ensinei-lhes muitas coisas e abri os seus olhos a outras que, na verdade, já conheciam, mas não conseguiam viver.
Pelo fato de ter sido homem, com um coração semelhante aos
seus, pude chegar ao profundo de suas consciências e recordar-lhes o seu compromisso com Deus.
A partir de agora, no ciclo que virá depois do dia 20 de agosto,
quando terminarão as mensagens diárias, caberá a cada um
voltar a estudar as Minhas palavras e reacender cada código e
cada impulso que ali lhes deixei, impulsos que serão eternos
e que estarão vivos para todos que se abrirem de coração e
em consciência.
Espero em Cristo que possam viver cada impulso que lhes
entreguei ou ao menos que tentem fazê-lo todos os dias.
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Vocês sabem que o tempo do relógio já não corre como costumava correr antes. Pouco a pouco, estão ingressando em um
novo tempo e cada segundo lhes é precioso, porque traz em si
uma oportunidade que nunca se repetirá.
A depender da resposta interior de cada um, poderei alcançar do Criador a Graça de seguir falando com a humanidade e,
junto a Maria e a Cristo, seguir sustentando o coração humano
enquanto for possível, para que até na última hora contem com
o Nosso apoio. Para que isso seja possível, o esforço de cada um
de vocês é imprescindível.
Neste novo ciclo, a aspiração de serem outros deve estar viva
dentro de vocês, impulsionando-os a fazer coisas diferentes pela
concretização do Plano de Deus e demonstrando ao Criador
que verdadeiramente querem responder ao Seu chamado, aos
Seus desígnios.
O Amor dos Mensageiros Divinos* pela humanidade é infinito, e cada segundo de instrução que entregamos a todos é-Nos
precioso. Mas não apenas Nós devemos anelar por este encontro. Cada um de vocês deve sentir dentro de si a necessidade de
aprofundar-se na própria transformação e receber dos Céus os
novos impulsos que os levarão a um grau evolutivo ainda maior.
Filhos amados, meditem na essência deste novo ciclo planetário
e recebam todas as graças que lhes estão sendo entregues. Essa
é a hora de transformar-se, não depois. Tudo é possível com a
persistência e a perseverança de todos.
É hora da confiança na Vontade de Deus ser maior do que o
amor próprio, do amor ao Plano do Criador vencer qualquer
aspiração de cumprir com um plano pessoal ou de viver a própria vontade.
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Filhos, não há mais tempo a perder consigo mesmos, pois descem dos Céus as correntes de que necessitam para se transformarem e dar passos concretos, finalmente, consolidando na
consciência os princípios de uma nova vida. Não percam estes
impulsos por estarem distraídos. Abram os braços e os corações
e, pela gratidão, deixem-se permear.
Seu pai e amigo de todas as eras,
São José Castíssimo

13

agosto Ó alma que aspira a consagrar-se cada dia mais aos

Planos Celestiais, deixa-te levar pelos impulsos e não pela
impulsividade!
Reconhece a diferença entre as correntes poderosas que provêm do cosmos e que te convidam a dar um passo concreto e
preciso, e as correntes desenfreadas da mente e das emoções,
que te levarão a buscar um caminho que não é para os teus pés.
Medita com o coração e não elucubres.
Não pronuncio estas palavras para confundir-te em tuas decisões, porque na verdade já estás madura o suficiente para perceber a diferença entre impulso e impulsividade. Apenas te digo
isso para que estejas atenta e não percas jamais tua disposição
em seguir adiante, mas que teu ímpeto por caminhar te leve à
meta correta que Deus pensou para ti.
Não é mais momento de lançar-te em caminhos incertos por
não meditar e não sentir a direção por onde ir. Pergunta-te
antes de dar os teus passos e não respondas com a mente o que
corresponde ao coração decidir.
Persevera na meta que Deus tem para ti e não resistas em
seguir Sua Vontade. Se te alegras com a Vontade de Deus,
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tua vida poderá ser pleno regozijo interior. E, ainda que vivas
alguma dificuldade, nada retirará de ti a alegria de viver o
que te foi destinado.
Aquele que te alerta para que dês passos precisos nestes
tempos de definição,
São José Castíssimo

14

agosto Filho,

Multiplica os impulsos que recebes com a alegria do coração
e a disposição permanente à transcendência do velho, para
viveres o novo.
Rememora cada instrução recebida nos últimos dias, nos
últimos tempos. Volta a sentir em teu interior a alegria que
emanou tua alma quando esteve diante da possibilidade de
viver em plenitude os Planos do Altíssimo.
Que não te consuma a rotina diária, e que não te consumam
as tuas dificuldades. A consciência humana está muito mais
disposta a abraçar as limitações do que o seu verdadeiro potencial, porque foi educada para jamais descobrir a realidade sobre
si mesma e encerrar sempre a grandeza da semelhança com
Deus na pequenez de um transitório corpo humano.
Transforma, então, esses velhos padrões de consciência e
aferra-te ao que de mais perfeito e maravilhoso há dentro de ti.
Reconhece, sim, as dificuldades, mas sabe que além delas está
a tua possibilidade de transcendê-las, não por ti mesmo, mas
porque escondido dentro de ti se encontra Aquele que pode
todas as coisas, as impossíveis e impensáveis. Ele é a tua possibilidade de transcendência. Estar n’Ele é descobri-Lo dentro
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de ti e reconhecer que tu és parte viva do Criador, assim como
toda a vida manifestada.
Concentra-te, filho, em não perder a alegria e a esperança, para
que esses dois dons divinos te impulsionem sempre ao novo e
para que encontres neles a fonte eterna da vida em sacrifício,
em entrega, renúncia e em transcendência, atributos tão temidos por aqueles que ainda não descobriram que a plenitude se
encontra em servir a Deus com alegria e perder-se de si mesmo
para encontrar, em seu lugar, o Criador dos universos.
Pensa no que te digo, filho, e mais do que isso, toma-o como
uma possibilidade para ti. Tuas dificuldades não desaparecerão e tampouco as imperfeições deixarão de ferir a tua alma.
O que acontecerá é que esse peso te será mais leve, porque o
mais importante para ti não estará nos defeitos, mas, sim, na
grandeza de Deus, em Sua possibilidade de transformar todo
lodo, toda impureza, e tornar sagrado e perfeito aquilo que
antes era um mero barro em Suas Mãos.
Confia-te ao Senhor e tem a Sua perfeição como tua maior
esperança. Esforça-te por estar em Suas Mãos todos os dias
e encontra tua eterna alegria nos dons que afastam o mal e
te aproximam de Deus: sacrifício, renúncia, entrega e transcendência.
Aquele que te chama a servir com alegria e a não perder de
vista a perfeição de Deus no próprio coração,
São José Castíssimo

15

agosto Filho,

Se te sentes perdido de ti mesmo, não te busques. Não queiras
encontrar o que Deus afastou de ti. Busca em Deus a verdade,
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o novo, o renascimento de tua matéria humana em todos os
seus níveis.
Os impulsos de um novo tempo estão chegando em tua vida,
impulsos que já sabes que te levam a uma definição absoluta e
não parcial.
Neste tempo, neste ciclo, é momento de dar passos mais concretos que consolidem a transformação na consciência.
Mas não somente por meio de Minhas palavras deve chegar a
ti essa informação. A certeza de que tens de ser outro, agora e
não depois, deve partir de teu interior. A necessidade de transformar a tua consciência deve vir de ti mesmo.
Cada ser humano, no profundo de seu ser, já sabe quais são
os passos a dar, porque a verdade se oculta no mundo interior
de cada um. O que acontece é que as capas que a cobrem vão
caindo à medida que a consciência recebe impulsos reais de
transformação, e o Universo sabe que, ao encontrar a verdade,
a consciência a viverá.
A verdade revela-se aos olhos internos de cada ser por partes; à
medida que o ser amadurece e cresce o suficiente para vivê-la,
ela vai se revelando.
É o crescimento de cada um que dita o grau do despertar e
da transformação. Essas proporções fazem parte de Leis universais que regem a vida além deste mundo, que regem a evolução e as essências, que transcendem a compreensão ou a
adesão humanas.
Filho, não esperes que o teu ser tenha a força interior suficiente para dar os passos que necessitas dar, porque é quando te
colocas a caminhar que a Graça faz descer sobre ti a fortaleza
de que necessitas, segundo o caminho que percorrerás.
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Apenas o fato de que esse caminho esteja visível no horizonte
de teus olhos já deve simbolizar para ti, filho, que chegou a hora de
trilhá-lo e que tens todo o potencial para seguir adiante.
Tudo é Lei de Correspondência*: anda e os caminhos logo te
serão abertos. Busca e encontrarás. Aceita a verdade e a conhecerás. Lança-te no desconhecido dos Planos de Deus e, quando
tudo estiver cumprido, compreenderás.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

16

agosto Filhos,

O crescimento humano muitas vezes é difícil e doloroso. Cru
zar as tantas etapas da maturidade física, emocional e mental
requer o esforço e o empenho de quem as vive.
O crescimento espiritual é semelhante ao crescimento humano: os seres vivem diferentes ciclos evolutivos que cobram de
suas consciências uma maturidade cada vez mais profunda
e consolidada.
Na vida humana física, o ser que cresce vai assumindo cada
vez mais o seu papel na sociedade e se faz responsável por sua
sustentação e pela construção de seu futuro. Na vida espiritual,
o ser que cresce e amadurece vai assumindo a sua responsabilidade diante do Plano de Deus e se reconhece responsável
não apenas por sua evolução, mas também pela evolução de
toda a humanidade, do planeta e, em decorrência, do universo.
Este último ciclo evolutivo do despertar de novos sóis marca
o umbral entre o velho e o novo homem*. Será a hora, filhos,
de cruzar espiritualmente esse umbral e enfrentar as mudanças
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que isso ocasionará em suas vidas; enfrentar as resistências e
os obstáculos impostos por vocês mesmos para esse amadurecimento, assim como o faz um jovem que está na transição para
a vida adulta e, muitas vezes, resiste a dar esse passo.
Muitos querem viver a vida espiritual, aspiram a conhecer a
verdade sobre si mesmo, sobre este mundo e muitos outros,
mas o que devem compreender agora, filhos, é que esse passo
da vida espiritual que lhes permite conhecer a verdade sobre
toda a existência, gera um compromisso que requer certo
esforço e transformação.
Isso é o que acontece com muitos jovens que querem morar
sozinhos, ter a própria casa, o próprio emprego, mas não compreendem que a vida independente cobrará deles um crescimento mental e emocional imediato.
Não corresponderia que consciências com determinado grau
de instrução não tivessem o mesmo grau de compromisso consciente com o Plano de Deus. Essa, filhos, é a Lei dos universos,
da vida, da Criação.
Para que novos mundos se revelem diante de seus olhos, deverão amadurecer espiritualmente. E como agora a mudança
dos tempos é urgente, e a verdade emerge até para os que não
a querem ver, a própria condição do planeta cobrará de todos
um crescimento espiritual imediato e concreto.
Esse crescimento nada mais é do que uma transformação verdadeira na consciência, uma resposta ao Criador, com exemplos
diários de que vocês compreendem os tempos em que vivem e
sua responsabilidade no Plano de Deus.
Filhos, digo-lhes essas coisas porque já estamos na última
hora, e vocês não lerão mais tantas folhas de instruções como
antes, porque tudo já foi dito e é hora de colocar em prática.
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Pelo crescimento espiritual da humanidade,
São José Castíssimo

17

agosto

Irmã Lucía de Jesús: Quando São José Se aproximava para
transmitir Sua mensagem, Ele começou a nos mostrar algumas imagens da vida de Jesus anteriores ao cumprimento
de Sua missão pública. São José mostrava Jesus trabalhando
em uma carpintaria, conversando com pessoas, caminhando
sozinho… E enquanto mostrava essas imagens, dizia: “Filhos,
Jesus viveu três anos publicamente, mas 30 no anonimato.
Viveu três anos Se proclamando o Filho de Deus Vivo, mas
30 em humildade, como simples carpinteiro, nascido em uma
família pobre. Com isso, aprendam que não há quem melhor
viva uma tarefa pública do que aquele que aprendeu a viver
no anonimato.”
E, então, pediu-me que anotasse a mensagem de hoje.
Não há guerreiro mais valente do que aquele que vence a si
mesmo.
Não há predicador mais pronto para a sua missão do que
aquele que se prepara no silêncio.
Não há coração mais disposto a receber Cristo do que
aquele que abandonou a si mesmo por meio da essência
da humildade.
Filho, não há alma mais consagrada a Deus do que aquela que
reconhece que a sua consagração começa no espírito, e que a sua
rendição absoluta é o que mais importa, porque, se não houver rendição, não haverá consagração alguma.
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Vive, com a alegria que puderes sentir, o abandono de ti mesmo.
Alegra-te em esperar no Senhor a hora em que Ele te chamará
ao Seu lado e deixa que a humildade seja o que prepare o teu
espírito para a missão que deves cumprir nestes tempos.
Não há coração mais atento às Minhas palavras do que aquele que aspira a vivê-las e que tenta fazê-lo, todos os dias, no
silêncio de seu coração.
Recorda o que hoje te disse com simples palavras, pois aqui
se encontra a diferença entre viver uma experiência crística e
nunca a encontrar.
Teu pai e amigo,
São José Castíssimo

18

agosto

O caminho à Nova Humanidade* não deveria ser longo,
apesar de ser muito trabalhoso para a atual consciência
humana.
Olhando os seres humanos de hoje, muitos se perguntam:
“De onde surgirá a Nova Raça*? Onde está o novo mundo? Será que ele emergirá de um momento para o outro,
inesperadamente?”
Filhos,
A Nova Humanidade é chamada de “nova” porque falamos
a uma consciência humana que desconhece completamente a
verdade sobre si mesma.
Desde o momento em que a humanidade foi criada por Deus,
e este Projeto divino e arcangélico entrou em ato, tudo já estava
cumprido, e a perfeição já estava manifestada na matéria.
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A perfeição está escondida, coberta por capas e mais capas de
profunda ilusão, que fazem com que a consciência sofra por não
poder encontrar a si mesma em essência, em verdade.
O sofrimento mais ilusório de todos é o que vocês vivem quando estão perdidos de si mesmos, porque esta é a hora da graça,
a graça de descobrir a verdade.
Por que vocês sofrem por suas imperfeições, em vez de buscar
a essência, a verdade?
Por que temem perder algo que jamais lhes correspondeu, para
conhecer finalmente o que são, como filhos de Deus?
Muitos se perguntam como viverão neste mundo, em suas
vidas tão comuns e humanas, os princípios de um Plano que,
em verdade, é cósmico e universal. Esses princípios, filhos, são
internos. A expressão e a manifestação deles é o que transforma
a vida sobre a Terra.
Não esperem que o planeta mude para que, então, encontrem as condições favoráveis para a própria transformação,
porque são vocês que devem mudar o mundo. E não lhes falo
de um projeto ideológico, político ou social; falo das pequenas
coisas; falo dos atos de fraternidade e de verdadeiro amor; falo
de um olhar e um gesto sinceros para com os que estão esquecidos; falo de um ato de paz para com aqueles que estão alterados pelo caos do mundo; falo de ações que cortem a cadeia
crescente do mal no planeta, porque os projetos sociais são
tão humanos quanto tudo o que vocês construíram até agora
como humanidade.
Para chegarem a algo verdadeiramente grande, espiritualmente grande, transformem o pequeno, o simples, o profundo. E
é ali, com o próprio exemplo, que vocês moverão as estruturas
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dos incrédulos e farão refletir os que estão buscando a verdade
e não a encontram.
É com o exemplo que assinalarão o caminho; é com o amor que
acenderão uma tocha neste mundo de escuridão, para que os
que caminham cegos possam encontrar uma saída.
Poderia dizer-lhes muito mais coisas do que já lhes disse e renová-los por meio de Minhas palavras, mas quando o pai se afasta, o jovem cresce e encara a vida e suas dificuldades de uma
forma mais madura. Não há outra saída para sobreviver senão
praticando o que se aprendeu.
O fato de os Mensageiros Divinos* se afastarem de suas vidas
não é para abandoná-los, mas para fazê-los crescer, porque já
está na hora, filhos. E não só a sociedade, mas todo o universo
cobrará de vocês esse crescimento, para que possam suportar
o que virá e para que sejam um verdadeiro triunfo de Deus.
Que nesta reparação da fraternidade, da unidade e do amor,
vocês possam, um dia, deixar de reparar a própria consciência
para chegar à consciência humana, aos Reinos da Natureza e
ao planeta, pois além de vocês mesmos há muito a ser reparado.
Como bom carpinteiro e servo do Senhor, Eu os acompanharei sempre.
Seu pai e amigo, companheiro de todas as eras,
São José Castíssimo

19

agosto

Encontros com o Castíssimo Coração de São José
Aproximem-se do Meu altar.
Sintam neste lugar a simplicidade da Sagrada Família, assim
como em tempos atrás.
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Nada do que vivem hoje é novo para suas consciências. Muitos
de vocês estiveram reunidos ao redor dos Sagrados Corações*,
em uma vida simples, porém cheia de grandes mistérios. Vocês
nos conheciam em Nazaré e caminhavam conosco em peregrinação a Jerusalém para louvar a Deus e oferecer-Lhe a própria
vida e toda a eternidade. Não sabiam que aquela eternidade
não seria no Paraíso, mas que tantas vezes retornariam ao mundo para cumprir a promessa que fizeram ao Criador, até que
hoje pudéssemos nos reencontrar para finalizar esta missão
que começou há tanto tempo.
A humanidade foi se transformando ao longo dos anos, dos
séculos. Uma parte dela se aproximou da Verdade; outra,
abraçou completamente as ilusões deste mundo.
Vocês, muitas vezes, abraçaram a ilusão, mas no profundo de
suas consciências sabiam que a Verdade os esperava, porque
um compromisso com Deus não se desfaz nem com a pior
experiência na Terra. Aqueles que um dia ofereceram a sua vida
ao Criador sempre terão as suas vidas nas Mãos de Deus. Este
vínculo com o Pai, apesar de ter ficado esquecido tantas vezes,
nunca se desfaz. Vocês necessitavam experimentar as coisas do
mundo para conhecer as coisas do Céu, porque isso era parte
da experiência humana.
Agora, filhos, chegou o momento, assim como foi em Jerusalém,
de renovar os seus compromissos com o Pai, de conhecer as Leis
universais, de recordar a origem, de voltar a ter como prioridade
a Vontade Divina e não a própria.
Os povos de Jerusalém tinham muitos defeitos e muitas dificuldades, porém tinham uma virtude única, que era a fé, a fé
absoluta, a certeza de que, um dia, este planeta tão imperfeito
seria o solo sagrado de uma terra consagrada aos Planos divinos.
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Muitos até hoje esperam que esta aspiração se concretize, que
esta nova Jerusalém, tão esperada, possa emergir.
Em verdade lhes digo que os princípios divinos, há muito tempo, já vivem sobre a Terra, dentro dela, em seus níveis superiores. Da mesma forma, esses princípios divinos já vivem em
vocês, dentro de vocês, em seus níveis superiores. Existe algo,
entre o profundo de cada ser e a vida superior, que deve servir
como ponte para unir as dimensões, unir os níveis da consciência em uma consciência única. É esta parte de seus seres e esta
parte da vida na Terra que devem aprender a viver a unidade.
Pouco a pouco, vocês vão reconhecendo o princípio da unidade em suas vidas. Pouco a pouco, ele se manifesta, expressa-se
e volta a uni-los, em essência, ao Criador de todas as coisas.
Como já lhes disse, devem construir, nos pequenos detalhes,
esta união com a Vida divina, porque não será uma mágica que
os fará descobrir sua semelhança com Deus, que dissolverá, com
um sopro, os seus defeitos e as suas imperfeições e os tornará
semelhantes ao Pai. Vocês vieram a este mundo para que, pelo
esforço permanente, constante, pudessem voltar à origem. A
grande escola da Terra se encontra neste mistério de que, pelas
pequenas coisas, possam descobrir as grandes.
Muitos de vocês, filhos, já estão descobrindo essa verdade e
sabem que podem ter grandes tarefas reconhecidas por todos,
mas serem imperfeitos em suas consciências humanas. Sabem
que, se não curarem esses pequenos detalhes de si mesmos,
podem aparentar muitas coisas, mas não chegarão à meta divina. Por isso, muitos estão se esforçando para transcender o que
aparentam ser e sê-lo de verdade.
Estes são os frutos de Minhas palavras em seu interior. Este ano
passou rápido e muitos sentem que não deram nenhum passo,
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mas o fato de reconhecerem as suas imperfeições já significa,
filhos, que um pouco de humildade vive em vocês. O fato de
reconhecerem a necessidade de que Meu Casto Coração os siga
acompanhando já é um verdadeiro sinal ao Pai de que estão um
pouco mais próximos de desvendar os Seus Mistérios.
Hoje, faço-os transparentes diante de Deus e diante de vocês
mesmos. Deixem que essa síntese interior aconteça, para que
possam sentir tudo aquilo que ainda devem transformar, mas
que também possam sentir todo o potencial que existe para que
sigam adiante. Deixem que Eu lhes mostre ao coração o verdadeiro estado da consciência humana e também a verdadeira
meta para a humanidade.
Dessa forma, pouco a pouco, conhecerão a verdade em todos
os seus aspectos. Conhecer a verdade não é contemplar as próprias misérias nem ignorá-las, porque sabem que são parte de
um ser superior. Reconhecer a verdade é observar tudo, desde
o mais inconsciente até o superior, e desta forma poder dar
passos mais concretos, mais maduros.
Minhas palavras são diferentes daquelas de Maria e de Jesus,
porque Meu Coração foi tão humano quanto o de vocês.
Minha grande missão foi transcender essa humanidade e descobrir a semelhança com Deus. Cristo era o Filho do Deus
Vivo que caminhava entre os homens. Maria era o ventre puríssimo da Criação que gesta todas as essências e que veio à Terra
para que, através da Sua Pureza, o Filho de Deus chegasse ao
mundo. E Meu Casto Coração, apesar de haver sido preparado
pelo Criador, teve que vencer sua humanidade nos pequenos
detalhes. Por isso é que hoje venho para ensiná-los a fazê-lo.
Falo tanto da humildade e da simplicidade porque esta foi a
Minha escola para chegar a Deus, escola que vocês devem cursar para poder dar os próprios passos.
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Hoje lhes confesso que, diante do Pai, pedi permissão para
permanecer entre os homens, porque durante este ano, no qual
vim ao mundo pela primeira vez todos os dias, voltei a reconhecer a humanidade, recordei tudo o que vivi como homem
na Terra e como necessitava da Presença de Deus para poder
chegar até Ele. Sei que estes tempos são muito mais difíceis
do que o tempo em que vivi. Por isso, filhos, foi que fiz esse
pedido a Deus.
Eu lhes pedirei que, com Minhas palavras, escrevam um novo
livro, que será a história da vida de São José. Esta história contarei todos os dias no ano que virá, mas apenas a conhecerão
quando Eu a tenha terminado. É desta forma que, publicamente, conhecerão Minhas mensagens todas as sextas-feiras e lhes
contarei, todos os dias, uma história que deverão esperar, mas
que irá se construindo dentro de cada um de vocês, no silêncio
de seus corações. Quando essa história estiver escrita, será a
história do coração humano que voltou a se escrever, para que
vivam esta síntese no final dos tempos e, de uma forma simples,
alcancem essa transformação absoluta.
Com Maria Santíssima, aprendi a interceder pelo mundo,
observando Suas orações permanentes, o Seu Rosário que nunca para de passar entre os Seus dedos. Aprendi a amar o coração
humano e a aspirar, ardentemente, a que um dia alcançassem
a semelhança com Deus.
Assim como Eu, filhos, aprendam também vocês com sua Mãe
Santíssima; aprendam com este amor, esta incondicionalidade,
este serviço permanente para com o coração humano, para com
o planeta e todos os Reinos da Natureza.
Espero que no ciclo vindouro, durante o ano que se segue,
que será o último despertar para a humanidade, possam todos
realizar sua missão.
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Que o silêncio de Maria e Sua divina humildade também lhes
ensinem muitas coisas.
Tragam agora o pão e o vinho para que Eu possa consagrá-los
pela potestade sacerdotal que o Senhor Me concedeu. Que, junto a Maria, possamos fazer deste pão o Corpo Vivo de Cristo
e, deste vinho, o Seu Precioso Sangue que, correndo em suas
veias, converta a condição humana e os aproxime do Coração
de Cristo.
Agora, cantem e deem Graças a Deus, por Ele ter concedido ao
Seu servo esta nova oportunidade de acompanhar os homens.
Uno Meu coração ao Coração de Cristo, que sempre será Meu
Mestre e Rei, assim como de todos vocês. Que, nesta união
perfeita e absoluta, seja Ele, assim como em tempos atrás,
quem consagre estes elementos e os converta em Seu Corpo e
Seu Sangue.
Quero que compreendam que, quanto mais Graças recebem
dos Céus, maior é a sua responsabilidade para com os Planos
de Deus. Por isso, não apenas sorriam diante de Mim quando
Eu lhes digo que permanecerei no mundo e que, uma vez por
semana, poderão escutar Minhas Palavras, porque isso significa, filhos, que eu lhes direi outras coisas que deverão viver.
Com Maria Santíssima, abençoo-os. Em Nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sigam em paz e em profunda alegria. Agradeço-lhes.

20

agosto Filhos,

Tudo está cumprido quando o coração é humilde diante de
Deus e do próximo.
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Tudo está cumprido quando a consciência compreende a
importância de cada Reino da Natureza e de cada essência viva
na manifestação do Plano de Deus.
Tudo está cumprido quando a fé transcende as aparências.
Tudo está cumprido quando o amor vence a individualidade
e o egoísmo, e os seres compreendem e vivem o princípio da
unidade.
Tudo está cumprido quando a mente silencia e dá espaço à
voz do coração. Tudo está cumprido quando a ignorância
cede lugar à verdade, e as dúvidas são dissipadas diante da
expressão da luz.
Tudo está cumprido quando a busca pela felicidade dá espaço
ao encontro com a verdadeira alegria de cumprir a Vontade
Divina.
Tudo está cumprido quando a matéria se rende e, entregando
os seus aparentes limites, descobre em si mesma o Infinito.
Tudo está cumprido quando a transformação alcança a
consciência, e o espírito se encontra pronto para recordar
sua origem.
Tudo está cumprido quando os seres aprendem a perdoar, e
esse perdão abre as portas à redenção planetária.
Tudo está cumprido quando a paz triunfa no interior dos seres,
e os pacificadores a instituem no solo sagrado da Terra.
Tudo está cumprido quando a oração se torna o único idioma,
a única forma de expressão do verbo humano, extirpando de
sua boca e de sua consciência toda crítica, todo julgamento e
toda separatividade.
Tudo está cumprido quando os homens escutam a Voz de
Deus e respondem ao Seu Chamado.
705

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 705

29/03/19 07:57

Mensagens de Humildade

Tudo está cumprido quando os corações se reconhecem
jardineiros da nova vida neste mundo e preparam, com virtudes
e Leis divinas, o solo fecundo da Terra.
Filhos, tudo estará cumprido quando lerem Minhas palavras
e as viverem. Vocês poderão, um dia, olhar para si mesmos e
compreender que ali se encontra o livro vivo que, a pedido de
Deus, escrevi na consciência humana.
Seu pai e companheiro,
São José Castíssimo
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Glossário
Adonai
Entre os hebreus, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento.
Fonte cósmica de onde surge a matéria sublime, expressão do
Espírito do Criador no universo material.
Amor Crístico
Amor expresso pela Consciência Crística, aquela que está total e
conscientemente ligada ao Pai e que expressa a fraternidade por
reconhecer todos os seres como filhos do Criador.
Armagedom
Uma das etapas da Transição Planetária. Batalha final entre as
forças da Luz e das trevas, descrita pelo apóstolo João no livro do
Apocalipse.
Associação Maria
Fundada em dezembro de 2012, a pedido da Virgem Maria, a
Associação Maria, Mãe da Divina Concepção tem por finalidade difundir os ensinamentos transmitidos por Cristo Jesus,
Maria Santíssima e São José e promover as atividades indicadas
por Eles. Estimula uma legítima cooperação ecumênica e uma
relação fraterna entre as religiões, através da oração e do serviço
altruísta.
Atlântida
Continente que submergiu em épocas remotas; ocupava parte
do Oceano Atlântico e certas terras ainda hoje existentes. No
período atlante, o ser humano formou o corpo emocional. Após
o apogeu dessa civilização, muitos indivíduos começaram a usar
as forças psíquicas com fins egoístas. Ao praticar o que é chamado magia negra, atraíram uma série de cataclismos e reações
da Natureza.
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Autoconvocado
Ser que optou por servir ao Plano Evolutivo durante este período
e atuar como fator de equilíbrio no processo de transição
planetária.
Casa de São José
Fundada na cidade de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais,
Brasil, a pedido de São José, para atender, de forma amorosa e
abnegada, a população carente da região.
Casa do Imaculado Coração de Maria
Umas das instalações do Centro Mariano de Figueira, Minas
Gerais, Brasil. Atualmente, sede da Associação Maria.
Casa Luz da Colina
Instituição que promove atividades ligadas à caridade e ao bem-estar social, com sede na cidade de Carmo da Cachoeira, Minas
Gerais, Brasil. Uma das filiadas da Fraternidade – Federação
Humanitária Internacional.
Centro Mariano de Figueira
Localizado na Comunidade-Luz Figueira, em Carmo da
Cachoeira, Minas Gerais, Brasil.
Vide Centros Marianos.
Centros de Amor
Centros energéticos resguardados no interior da Terra e que irradiam harmonia para a superfície do planeta.
Centros Marianos
Lugares abençoados pela Virgem Maria como pontos de luz no
planeta, onde Seus filhos servidores, colaboradores e peregrinos
se reúnem para contemplar, orar e renovar a devoção ao Seu
Imaculado Coração, a fim de que a Paz reine na humanidade e
no planeta.
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Chama Crística
Representa a presença da consciência crística em nós.
Códigos crísticos
Todos os graus de amor, perdão e misericórdia alcançados por
Jesus durante Sua Paixão, Morte e Ressurreição. Os códigos
crísticos encarnaram em Jesus a partir das esferas sublimes de
consciência para ensinar ao mundo a verdadeira e única Lei do
Amor-Sabedoria.
Comunidade-Luz Fraternidade de Aurora
Estabelecida no departamento de Paysandu, Uruguai, abriga em
sua área o Centro Mariano de Aurora.
Comunidade-Luz Nova Terra
Estabelecida na zona rural de Teresópolis, Rio de Janeiro, abriga
em sua área o Núcleo de Serviço Crer-Sendo e o Centro Mariano
do Menino-Rei.
Comunidade-Luz
Grupo de indivíduos que vive em conjunto, aspira à paz e ao convívio fraterno. Busca um novo estado de consciência por meio da
oração, do serviço altruísta e da relação harmoniosa com todos os
Reinos da Natureza.
Consciência planetária
Consciência regedora dos âmbitos planetários; nela ficam registradas todas as experiências dos seres que habitam o planeta.
Corpos
Veículos de manifestação da consciência em determinados níveis
vibratórios, por exemplo: físico-etérico, astral-emocional, mental
e anímico. O ser possui tantos corpos quantos forem os níveis em
que se exprime.
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Crer-Sendo
Núcleo de Serviço composto, em sua maioria, de crianças e
jovens, que buscam desenvolver a consciência pela convivência
harmônica com todos os Reinos da Natureza.
Vide Comunidade-Luz Nova Terra.
Cristificação
Nível de evolução em que uma consciência alcança graus de amor
similares àquele vivido por Jesus.
Cristo Cósmico
Expressão de Cristo em âmbito que transcende a atual compreensão humana. Manifestação do Senhor que rege a vida para
além deste universo.
Cristos do Novo Tempo
Representantes da humanidade que, vivendo seu processo de
redenção neste ciclo final do planeta, alcançarão graus de amor
similares ao que Jesus Cristo viveu e prepararão Seu retorno à
Terra.
Cristo Solar
Estágio alcançado por Jesus Cristo após Sua Ascensão aos Céus.
Essência que guarda estreita ligação com o Pai Celestial, e, por
isso, é capaz de vivificar toda e qualquer alma e criatura, independente do estado em que se encontre. O Cristo Solar também
está misteriosamente depositado no Sacramento da Eucaristia e
no Santíssimo do Altar.
Devas
Vide Reinos dévico e elemental.
Devocionário ao Castíssimo Coração de São José
Exercício espiritual transmitido por São José e pela Virgem
Maria durante Aparições públicas.
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Energias capitais
Refere-se aos sete pecados capitais conhecidos.
Espelhos do Cosmos
Ferramentas de elevada evolução e desenvolvimento espiritual.
Grandes transmissores de informação no Universo, utilizados
pela Fonte Criadora para intercomunicar os diferentes setores da
vida universal. Refletem e irradiam códigos do Reino Celestial.
Espírito Crístico
Representa a expressão da essência das leis universais da qualidade de Segundo Raio, energia do Amor--Sabedoria, estado
essencial deste sistema solar e grau evolutivo a ser alcançado
e expresso pela humanidade da superfície da Terra. São José
refere-se à aplicação e à vivência corretas dessas leis, por meio do
exemplo vivido por Cristo.
Festival da Juventude pela Paz
Encontro ecumênico de jovens solicitado pela Virgem Maria, no
qual a oração, a arte, a música e o serviço estão unidos por um
propósito de paz. Vinculado à Campanha da Juventude pela Paz
e transmitido pela Misericórdia Maria TV.
Fraternidade –
Federação Humanitária Internacional
Entidade que busca praticar e disseminar a fraternidade, contribuindo para a ampliação da consciência dos seres humanos,
para a vivência da paz, do serviço altruísta, de novos padrões de
conduta e do amor incondicional a todos os seres e expressões de
vida dos Reinos Humano, Animal, Vegetal e Mineral. Congrega
Comunidades-Luz, Núcleos-Luz, Associações de Serviço e Associações Religiosas.
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Governanta dos Espelhos do Cosmos
Consciência feminina que rege a vasta rede cósmica de comunicação, interligação, controle e irradiação de correntes de Energia
Divina.
Hierarquia
Conjunto de consciências que transcenderam a evolução material e se integraram no serviço em seu sentido cósmico. Assume
tarefas do Plano Evolutivo e responde à lei regente dos universos
em que atua.
Jardineiros do Universo
Membros da Hierarquia cósmica que têm como principal tarefa
acompanhar e conduzir o desenvolvimento das Raças humanas e
dos demais reinos em todos os universos.
Lei da Atração ou Lei da Correspondência
Uma das leis da manifestação da energia, que determina que as
partículas e conjunturas afins agrupem-se e relacionem-se de
acordo com similaridades energéticas.
Lei da Manifestação
Segundo essa Lei, o necessário para que o Plano evolutivo se
cumpra é trazido no momento certo aos que o executam.
Lei do Sacrifício
Do ponto de vista humano, corresponde à renúncia e privação.
Espiritualmente, o sacrifício leva a consciência externa a superar
limites e à consagração da vida, por meio da oferta que se realiza
em glória ao Universo.
Leis da Justiça
Refere-se à Vontade de Deus que será aplicada após o tempo
de misericórdia que o planeta atravessa. Será aquela atuação,
por parte do Pai, que colocará o mal e o caos no lugar que lhes
corresponde.
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Leis da Obediência e da Unidade
Sob a regência dessas leis, a consciência desperta se reconhece
unida ao cosmos, efetivando sua unidade com toda a vida manifestada, pois sabe que é parte dela. Reconhece que a Vida Única
pode falar e atuar por intermédio de uma criatura, uma situação,
um acontecimento ou de uma percepção interna.
Leis do Espírito
Indicam o caminho para superar a evolução humana e ingressar
em evoluções superiores. Propiciam desenvolvimentos futuros da
humanidade, tais como a união com mundos imateriais.
Leis Superiores
Leis que regem os Universos Maiores e Planos Sublimes da
Criação.
Lemúria
Continente que existiu em tempos pretéritos, na área que hoje
corresponde ao Oceano Índico, ao sul da África, à Oceania e
a outros lugares. Nessa fase do planeta, uma das mais antigas,
surgiram os primeiros seres humanos em corpos físicos densos.
Neles foi incorporado o eu, que os levou à ilusão da matéria, da
dualidade, à impressão de existirem destacados de tudo o que
não fosse eles mesmos.
Mãe Universal
Designação simbólica do Terceiro Aspecto divino, também
denominado Mãe do Mundo, Virgem Mãe, Mãe Divina, entre
outros epítetos. Princípio onisciente e onipresente, matriz cósmica, o substrato de toda a manifestação, a matéria virgem. Em
nível planetário, rege a vida na matéria e é parte de altos escalões
da Hierarquia.
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Maratona da Divina Misericórdia
Exercício espiritual instituído por Cristo Jesus em 2013, que
consiste em orar 1.500 contas do Terço da Divina Misericórdia,
com cânticos e louvores, culminando com Sua Aparição.
Mensageiros Divinos ou Mensageiros de Deus:
Refere-se a Cristo Jesus, a Virgem Maria e a São José.
Missionários
Grupo de voluntários instituído a pedido da Virgem Maria para
a prática e o desenvolvimento do espírito missionário, através das
Missões Humanitárias.
Missionários matrizes
Pessoas consagradas à ajuda humanitária. Dedicam suas vidas
a missões humanitárias organizadas pela Fraternidade –
Federação Humanitária Internacional. São os pilares da Rede
Missionária Planetária.
Mundos confederados
Humanidades e civilizações que, no Universo, alcançaram alto
grau evolutivo, vivendo de acordo com as Leis Maiores.
Nova Humanidade
Seres que se desenvolverão sob novas leis na superfície da Terra
após a purificação do planeta.
Nova Raça
Refere-se à etapa futura de evolução da humanidade na superfície da Terra.
Novo Homem
Vide Nova Humanidade, Nova Raça.
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Ordem Graça Misericórdia
Organização religiosa cristã, ecumênica e autônoma, sem vínculo formal com qualquer religião instituída. Propõe um viver
monástico por meio da vida consagrada, tendo como base o
ensinamento de Cristo, o serviço abnegado e altruísta. Fundada
em 2009, a Ordem procura ofertar-se incondicionalmente como
instrumento da Obra Divina, em comunhão com todos os seres
humanos e demais Reinos da Natureza. Trata-se, acima de tudo,
de uma proposta de vida fraterna, comunitária, consagrada à paz,
à oração, ao bem e ao serviço abnegado.
Pais-Criadores
Emanações diretas da Fonte Única, tradicionalmente conhecidos como Arcanjos.
Parque Francisco de Assis
Canil que presta socorro a animais de rua na cidade de Lavras,
Minas Gerais, Brasil. Atualmente, atende 450 cães. Filiado à
Fraternidade – Federação Humanitária Internacional.
Peregrinação
Eventos realizados a pedido dos Mensageiros Divinos para que
Eles possam chegar às diferentes culturas e nações, realizando
uma tarefa espiritual específica.
Plano de Resgate
Termo utilizado para descrever a operação que tem como propósito erguer a vida terrestre a patamares onde forças caóticas não
prevalecem. É um programa de regeneração do estado energético
da Terra, sendo expressão da Lei do Retorno.
Planos Mentais e Astrais
Níveis materiais de consciência, mental e emocional, nos quais
circulam pensamentos, desejos e sentimentos.
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Purgatório
Região onde recém-desencarnados passam por sofrimentos que
podem resultar em purificação e elevação da consciência; corresponde a submundos do plano astral planetário.
Purificação da Terra
Vide Transição planetária.
Raça
Refere-se ao estado de consciência da humanidade em determinada etapa evolutiva do planeta, não dizendo respeito a etnia ou
cultura.
Raio da Libertação
Auxilia a humanidade na liberação de estados involutivos,
desativa causas de conflito e desarmonia, incompatíveis com os
princípios do Amor e da Unidade que regem o Universo. Vide
Raios do Criador.
Raio da Transcendência
Aquele que leva à transcendência dos limites da vida material,
preparando a consciência para interagir com o mundo intuitivo.
Vide Raios do Criador.
Raio da Transmutação
Permite a elevação do potencial energético de um átomo, de um
ser, de um grupo, de um planeta ou de um universo inteiro. Um
processo transmutador é sempre antecedido por uma fase de
purifcação. Vide Raios do Criador.
Raio da Vontade
Refere-se ao Raio de Vontade da Fonte Única da vida. É a força
motriz que sustém seres e universos e os conduz à meta de sua
existência.
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Raios do Criador
Energias fundamentais do cosmos, princípios criadores, expressões da Vontade de Deus. Têm qualidades definidas, as quais
transferem ao âmbito onde atuam; formam e compõem tudo o
que existe.
Rede-Luz
Formada por cerca de 250 grupos distribuídos em 16 países, dedicados ao serviço abnegado, à oração e ao estudo, sob o amparo da
Fraternidade – Federação Humanitária Internacional.
Rede Missionária Planetária
Conjunto de pessoas formadas para atuar em situações de emergência e crises humanitárias.
Reino de Aurora
Centro de Amor resguardado em dimensões sutis do interior da
Terra, que canaliza os principais impulsos de cura, redenção e
liberação para todo o planeta. Algumas de suas manifestações na
superfície são o Centro Mariano de Aurora e a Comunidade-Luz
Fraternidade de Aurora, em Paysandu, Uruguai.
Reino de Fátima, Reino de Lys
Centro de Amor resguardado em dimensões sutis do interior da
Terra, que canaliza a pureza original para o planeta. Dentre suas
manifestações na superfície, encontram-se o Santuário Mariano
de Fátima e a Comunidade-Luz Flor de Lys, em Portugal.
Reinos dévico e elemental
Compõe-se de seres de elevado grau de pureza, que propiciam a
manifestação da vida, contribuindo na criação e construção das
formas materiais de todos os Reinos da Natureza.
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Retorno à Origem
Quando o espírito começa a despertar à sua origem cósmica e a
preparar-se para retornar a ela. Toda partícula de vida necessita
reconduzir-se à origem ao completar seus ciclos de experiência
nos níveis materiais mais densos.
Sagrados Corações
Vide Mensageiros Divinos.
Submundos
Dimensões paralelas do plano astral.
Vide Planos Mentais e Astrais.
Tempo Real ou Tempo do Universo
Dimensão na qual vivem e se desenvolvem todas as civilizações
do universo, exceto a da superfície da Terra, a qual se encontra
em um tempo alternativo. No fim dos tempos, o planeta ingressará no Tempo Real do universo para integrar-se com as demais
civilizações e começar um ciclo novo.
Transição planetária
Os níveis de existência da Terra ingressaram em uma fase de
purificação. Nessa fase, a superfície planetária será reorganizada
e preparada para viver seu novo ciclo, que transcorrerá em sintonia com leis universais e com civilizações evoluídas do cosmos.
Universo
Universo tangível; a veste da Vida Suprema, constituída de miríades de universos menores, de níveis de consciência, de mundos e
de seres; a globalidade do universo sensível e de estados de pura
energia-consciência.
144 mil
Número necessário de seres humanos despertos e autoconvocados que vivam verdadeiramente o amor e o perdão nos tempos
atuais, para que o projeto espiritual da Terra triunfe. Na Bíblia,
são descritos como aqueles que levam na testa o selo do nome de
Deus.
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Mensagens de Misericórdia
Sagrado e Glorificado Coração de Jesus

O livro Mensagens de Misericórdia reúne
instruções diárias transmitidas por Cristo Jesus,
no período de um ano, aos monges videntes
da Ordem Graça Misericórdia.
A partir do estudo desta Obra, o leitor será
convidado a vivenciar um contato íntimo
com Jesus e Seu Amor Misericordioso.

Mais informações:
w w w.mensageirosdivinos.org/mensagens-de-misericordia

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 725

29/03/19 07:57

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 726

29/03/19 07:57

Mensagens de Paz
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

A Virgem Maria, Mãe de Jesus, no período de um ano,
transmitiu mensagens diárias aos monges videntes da
Ordem Graça Misericórdia, impulsos espirituais reunidos
no livro Mensagens de Paz.
Com Mensagens de Misericórdia, esse livro integra a
Coleção Mensageiros Divinos, publicada pela Irdin Editora.

Mais informações:
w w w.mensageirosdivinos.org/mensagens-de-paz

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 727

29/03/19 07:57

por_mensagens_de_humildade_1ed_brochura.indb 728

29/03/19 07:57

Centros Marianos na América Latina
A Virgem Maria pediu que fossem fundados quatro Centros
Marianos na América do Sul.
Os Centros Marianos são locais de oração e vigília permanentes,
onde monges, colaboradores e peregrinos se reúnem para contemplar, orar e renovar a devoção ao Seu Imaculado Coração, a fim
de que a Paz reine na humanidade e no planeta.
Centros Marianos fundados até o momento:
• Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
• Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
• Centro Mariano do Espírito Santo, Córdoba, Argentina
• Centro Mariano do Menino-Rei, Teresópolis, Brasil

Mais informações:
w w w.mensageirosdivinos.org/pt-br/centros-de-oracao
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Associação Irdin Editora
Instituição a serviço da expansão da consciência.
Tem como propósito difundir obras de natureza filosóficoespiritual nestes tempos de grande necessidade de busca
interior. Dirige-se especialmente aos que anseiam vencer os
desafios decisivos que o momento presente traz e querem
usufruir de suas incomparáveis oportunidades.
Convida a desvendar os mistérios da história do nosso planeta
e a ingressar em caminhos de paz.
Sem finalidade lucrativa, a Irdin é mantida
por colaboradores voluntários.

Para mais informações, acesse:
w w w.irdin.org.br
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Livro impresso na gráfica Pancrom
São Paulo - SP
Brasil
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