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Se os tempos finais tocam nas portas do mundo, abre-te para o Novo e deixa que se desvaneça
o teu velho e ultrapassado ser. Abre-te para despertar uma fé inquebrantável. Abre-te para amar
sem limites, inclusive quando és negado, humilhado e ofendido por aqueles que tentas amar.

Não deixes que as misérias deste mundo te sejam mais fortes e intensas que tua capacidade
de ser misericordioso. Quantos motivos teve o teu Mestre e Rei para odiar os homens? Para não
suportá-los? Para decretar diante de Seu Pai o fim da humanidade? E, no entanto, filho, Deus
te revelou um mistério: o mistério de viver em Paz os tempos de guerra e de caos; o mistério de
triunfar com a humildade e a renúncia, em um mundo de egoísmos, soberba e vaidade;
o mistério de servir sem retornos, amar sem expectativas e morrer para dar a Vida.

Teu Senhor e Rei, teu Pai e Criador não veio ao mundo, através de Seu Filho, apenas para
Amar-te, porque o Seu Amor é infinito, inexplicavelmente. Ele veio, como um sinal universal
e divino, revelar um mistério insondável para toda a Criação. Veio para retirar os véus
da consciência humana e revelar o profundo Amor que se oculta detrás das misérias
dos homens.

A Cruz foi a água que lavou o lodo da humanidade e revelou as pérolas ocultas pela ignorância,
pela falta de autoconhecimento, por não saberem quem são, de onde vêm e o que vieram fazer
neste mundo.

A Vida de Cristo e Sua Cruz revelaram o propósito da existência humana e deram a conhecer,
a toda a Criação, a potência deste Projeto Divino e por que o Pai ainda persiste com Sua
Esperança posta sobre os homens.

Toma, então, a tua cruz e deixa que ela seja, para ti, a revelação de um grande mistério interior.
Encontra o propósito de tua existência na imitação de Cristo e prepara-te para passos maiores,
pois ainda te espera a cruz deste mundo, deste final de ciclo, a cruz que abre as portas para
o novo tempo.

Medita no que te digo e encontra, todos os dias, a forma de transcender desafios, flagelações
da consciência, verdugos das energias capitais deste mundo, e vive o Amor, vive a Paz
e prepara o teu espírito para o novo tempo, quando teu exemplo anunciará à humanidade
o novo propósito da vida humana.

Até aqui, a vida na Terra se sustentou pelo Amor alcançado por Cristo na Cruz, mas agora Deus
te chama a um passo maior, porque é necessária uma mudança definitiva. Ele te chama a ser
um multiplicador, um renovador da vida, uma ponta de lança para o novo tempo. E basta Amar
sem condições.

Teu Pai e Amigo,

São José Castíssimo


