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Acalma teu coração na Fonte de Paz do Universo. Não há peso que esteja sobre a cruz
do mundo que ele e sua humanidade não possam carregar.

Contempla com paz o calvário destes tempos, pois para isso nasceste, para isso vieste ao mundo
neste momento da humanidade.

Deixa que o exemplo pacificador de Cristo te inspire e transforme tuas misérias e angústias
em uma certeza do triunfo absoluto de Deus, através de teu sacrifício.

Foste chamado à humildade, à renúncia, ao sacrifício e, às vezes, filho, também à negação,
para que assim sejas provado na fé e no verdadeiro Amor, que Deus te chama a viver.

O Amor Crístico se forja na entrega e a entrega se forja no vazio e na transparência. Por isso,
verás caírem as capas da ilusão diante de teus olhos e ficarás vazio diante de Deus
e dos homens. Todos se reconhecerão tal como são, e não haverá mentira oculta, assim como
também não haverá verdade ou virtudes que possam se ocultar.

Isso será assim porque a presença de Cristo revela a realidade, e a transparência na consciência
dos homens é um dos sinais de Seu retorno ao mundo.

Então, filho Meu, fixa-te nesta Verdade e não te angusties por não encontrares referência
na Terra, já que tudo no mundo se construiu nas bases da vaidade e da ilusão humana.

Novas bases devem ser construídas sob os teus pés, e para isso deves reconhecer que estás
pisando um chão falso. Deixa que ele desapareça e fica suspenso no Mistério de Deus, até que
Ele te purifique e te revele a Verdade sobre a qual deverás caminhar.

Este será um tempo difícil, porém de muito alívio e esperança para os que sempre buscaram
a Verdade e já não encontravam sentido nas ilusões que se vivem neste mundo.

Alegra-te, percebendo que os sinais do final dos tempos anunciam o retorno de Cristo
e, sem deixar de padecer, renunciar e entregar o teu espírito a Deus, encontra o sentido oculto
de todas as tuas provações. Deixa que teu espírito cresça e que a fé, que ainda não conheces,
emerja de teu pequeno coração.

O Sacrifício de Cristo forjou um Amor desconhecido para toda a Criação e para o próprio Deus,
que se renovou pela Cruz de Seu Filho. Dá-te uma oportunidade de ser e viver algo novo
e deixa que Teu Pai e Deus se renove através de teu pequeno coração.

Este é um grande mistério universal: que o Criador de todas as coisas se renove através
das menores de Suas criaturas.
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Mas hoje te digo que há algo oculto em ti que desconheces, e Isso é Deus mesmo,que se renova
em ti, pelo veículo de teu sacrifício e de tua entrega. Confia nessa presença oculta e deixa que
seja Ele – que pode todas as coisas – quem viva este tempo final através
de ti.

Sê um verdadeiro instrumento do Pai. Desperta essa presença Divina através do Amor
e desaparece de ti, para que emerja o Único, que é digno de viver em teu coração.

Aquele que te impulsiona à união com o Pai,

São José Castíssimo

 


