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Se lhes peço uma Campanha1 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, nunca perdendo a esperança de que o amor cresça e dê seus 

frutos  na  consciência  humana,  mas  não  buscando  os  resultados  segundo  o  que  vocês 

compreendem do que deveria acontecer como resposta de suas ações.

Em vez de pedirem perdão, vocês vão doar perdão e o doarão para toda a humanidade; doarão 

atos de perdão e de amor.

Por mais que vocês sintam que não obterão nenhum resultado, apenas compreendam que, se 

vocês forem verdadeiros e simples e não buscarem nada para si, a semente ficará na consciência 

humana.

Muitas vezes, vocês temem atuar, porque querem atuar para si mesmos. Vocês não podem pedir 

perdão  para  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. 

Devem ter esse propósito  claro.  E nunca se esqueçam das crianças  do Oriente Médio,  que 

aguardam suas ações e suas orações, para que gerem 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

 

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