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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 Campanha1 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.

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 nisto: que cada um de seus atos são valiosos 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 Consciência de 

Deus está tão próxima de suas vidas, com todos os Seus Aspectos.

O Criador espera enviar crescentes impulsos para a 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 para a humanidade, para que vocês também 

entreguem tudo a Deus e sejam 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 que experimentem por si mesmos. É 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.

Eu os amo e os guio para uma transformação maior.

São José Castíssimo

1Campanha: “Semeando o Amor na Humanidade”, pedida na mensagem do dia 23 de setembro de 2015


