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Impulsos de São José
Frases extraídas das mensagens diárias do Casto Coração
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O primeiro passo para se
iniciar um novo ciclo, uma
nova vida pautada pela
Vontade de Deus Altíssimo
é a transparência no coração,
na mente e nos sentidos.

Deem mais ouvidos à Voz
de Deus no próprio interior
e estejam mais atentos para
escutá-Lo e dispostos a
segui-Lo.

Encontrem o Criador em Suas
criaturas e amem-nas, como se
tivessem Deus mesmo frente
aos seus olhos.

O Senhor espera que
limpem o chão que pisam,
que retirem as folhas secas
e vejam na terra a marca
dos Seus Pés. Sigam as
Suas Pegadas.

Para que os Planos de Deus
se concretizem ofereçam
tudo com empenho, esforço e
perfeição; não para que sejam
vocês os concretizadores da
Obra de Deus, apenas para
obedecer-Lhe.
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Sirvam a Deus, entreguemLhe o melhor e, assim fazendo
na essência da simplicidade,
encontrarão portas abertas
para a humildade, para a
reverência e para o amor.

A Voz de Deus plenifica o
espírito e alegra a alma

Um dos pilares para a
consagração do espírito é o
amor à solidão; solidão que
encontra o Coração do Pai
Eterno e, dentro dEle, toda
a Criação.

Entre na Consciência Divina
em oração e encontre ali
tudo o que necessita para
dar os passos rumo à
transformação da vida.

O operário de Deus não
sabe como será o final da
Obra, não sabe o que está
construindo, apenas coloca o
tijolo onde lhe é pedido. E o
faz com muito amor, porque
a Obra não é sua, é de Deus.
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Se não buscarem esconderse de Deus e Lhe oferecerem
as próprias misérias, como
também as virtudes, saberão
o que deve ser transformado
e fortalecido, sob o espírito da
humildade e da oração.

No silêncio do coração,
escutem Deus e, na valentia
do espírito, respondam ao
Seu Chamado.

A consagração da vida requer
que os seres abandonem todas
as expectativas em relação ao
próximo e a si mesmos.

Para encontrar Deus é
necessário ter paz em seus
corações; não permitam que
as tribulações os perturbem.
Quando sentirem que estão
começando a afastar-se de
Deus, silenciem e entrem
em oração.
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Que a simplicidade do
coração abra os caminhos
para serem verdadeiros
sem temor.

A humildade nasce do amor
ao próximo e do amor a
Deus, e a partir deste amor
surge a reverência, pois o
coração que ama reconhece o
Sagrado e a Essência Divina
presente em cada coisa.

Enquanto
estiverem
presos à necessidade de
mostrar resultados em suas
transformações,
sempre
estancarão no mesmo ponto
e, volta e meia, encontrarão
as mesmas misérias.

Para se manterem no
caminho sem titubear e
alcançarem a meta colocada
por Deus, jamais percam
a paz em seus corações e
lutem contra si mesmos,
para que a paz se estabeleça
em seu interior.
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Sintam-se
agora
parte
do Projeto de Deus e
abram-se
para,
pouco
a pouco, ir perdendo o
que hoje aparentam ser
e assim descobrir o que
verdadeiramente são.

A humildade só se encontra
quando a consciência é capaz
de reconhecer a presença de
Deus em cada ser.

A consagração deve ser entre
a própria alma, o próprio
espírito e Deus. Nenhuma
interferência
sobre
a
Terra deverá afastá-los da
possibilidade de lançar-se
no abismo da entrega ao
Criador.
No
espírito
da
paz,
encontrarão
todas
as
respostas de que necessitam
e servirão de instrumentos
nas Mãos de Deus, para levar
a paz aos que a perderam ou
nunca a encontraram.
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No espírito da simplicidade,
entreguem a própria vontade
a Deus e não tenham medo
de seguir os Seus Desígnios.

Como
exercício
de
humildade,
busquem
encontrar o Criador em
todas as coisas, procurem o
melhor atributo que expressa
um irmão, algum Reino
da Natureza ou qualquer
expressão da Criação.

A transformação definitiva
parte
da
consagração
verdadeira
a
Deus
e
consagrar-se a Deus é
entregar-Lhe tudo o que são.

Que o atributo da paz,
primordial
para
estes
tempos, seja o maior tesouro
no coração dos que seguem
Cristo.

Sábado
7

14

21

28

A Vontade de Deus sempre
ecoará no interior do coração
que silencia para escutá-Lo.

Não tentem buscar no
próximo as misérias e assim
vocês se regozijarem de ser
melhores que os demais.

Descubram como é simples
seguir os Passos de Deus e
quão verdadeira é a Liberdade
Celestial que se encontra ao
abandonar o velho e abrir-se
para ser uma semente da nova
humanidade.

A alma que se coloca no
caminho correto é aquela que
não aspira absolutamente
a nenhum mérito neste
mundo.

A cada dia, deixem-se construir
por Deus e não queiram saber
em que resultará a Sua Obra.
Apenas amem ser servos do
Criador, confiem em Sua
Perfeição e, com simplicidade,
encontrarão a união absoluta
com Ele.
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