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Que a pureza que irradia a Sagrada Família se estenda além de Nossos Sagrados Corações
e chegue a cada lar deste mundo, transformando e curando a condição humana, trazendo a paz
e resgatando a unidade entre os corações.

Que as famílias sejam o símbolo da restauração da vida humana, a possibilidade de que
a humanidade volte a reconhecer a fraternidade e a reconciliação.

Que o Amor seja a base das famílias, que o respeito seja a sua proteção e a unidade seja a sua
fortaleza. Que os filhos aprendam o melhor de seus pais. Que os pais também aprendam de seus
filhos o novo e se deixem renovar pelos impulsos que chegam à Terra através das crianças
que nascem neste tempo.

Se houver feridas em suas famílias, busquem o perdão e a reconciliação, para curar e cicatrizar
o que está ferido nos corações. Orem por suas famílias, por seus filhos e por seus pais, por seus
irmãos, avós, amigos. 

Orem pelas famílias espirituais, pelas congregações religiosas, pelas igrejas, pelos templos
e pelas reuniões de bem e de união com Deus, em que muitas vezes o Propósito do Pai se perde,
pela condição retrógrada da humanidade.

É tempo de curar, perdoar e unir. É tempo de respeitar, compreender e aprender com
o próximo.

Enquanto, para muitos, é custoso pedir perdão, para o inimigo de Deus muito fácil é semear
a discórdia, a dor e o medo. Apenas o Amor pode curar uma consciência enferma, um coração
fechado. Apenas o exemplo pode transformar as vidas dos que estão ao seu redor. Apenas
a vivência da Verdade pode fazer com que as famílias recobrem o seu arquétipo. Porque é ali
em que primeiro se devem viver o Amor e a Unidade, para depois expandi-los às suas nações,
aos continentes, ao planeta, ao Universo, devolvendo ao Coração de Deus o que Ele lhes deu
para desenvolver e multiplicar, desde o princípio.

Orem pelas famílias e tragam a Paz para o mundo.

Hoje  os abençoo e lhes deixo o Amor e a Paz da Sagrada Família de Nazaré.

São José Castíssimo


