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No mais profundo da noite, o dia se anuncia. Ainda quando tudo está escuro, o canto dos pássaros
anuncia a chegada do sol, da brisa matinal e os chama a despertar. A noite traz consigo solidão,
nostalgia, às vezes silêncio, às vezes ruídos…

Assim será, filhos, na noite escura do planeta. Ela trará consigo o sentimento de solidão, muitas
vezes o desassossego – fruto do coração que não aprendeu a silenciar. Trará consigo a nostalgia
de uma vida de ilusões, que já não encontrarão no mundo, e os convidará a caminhar no escuro
para um tempo que lhes é completamente desconhecido.

No ápice dessa noite, quando aqueles que estiverem despertos sentirem que ela não terá fim,
quando os que estiverem adormecidos ingressarem profundamente em sua ilusão, escutarão os
sons que vêm do Céu. Como pássaros nos últimos instantes da madrugada, cantarão os anjos
e soarão suas trombetas. O Sol retornará ao mundo.

Sua Luz trará alento aos que esperavam em vigília; porém, cegará os que dormiam em ilusão.
Muitos não compreenderão imediatamente o que acontecerá no mundo, porque, para esses, a noite
será comum e o extraordinário jamais acontecerá; eles não perceberão que o tempo parará e já não
se contará com os relógios do mundo; seus corações, vazios de Deus, pulsarão em um velho
tempo.

Os que esperarem a chegada do Sol despertos, com as contas passando entre os seus dedos, para
recordar-lhes a paz, enfim respirarão o alento de um novo dia e reconhecerão o fim do velho
tempo.

Muitos esperarão estrondos, catástrofes mundiais e um brusco fim para a humanidade, e estes se
acostumarão a viver no caos e não perceberão que os tempos se unem e o velho deixa o seu lugar
para o novo tempo.

A noite escura já está sobre o planeta. Ela é longa, lenta e seu tempo não se mede com o relógio
que passeia nos pulsos dos homens. Por isso, filhos, é hora de vigiar e orar incansavelmente.

O Sol chegará e não será o mesmo sol que ilumina os dias da Terra, será um novo
e resplandecente Sol, renovado por Sua Majestade Celestial.

A noite espiritual se sentirá escura e profunda, à medida que avançar. Sintam o seu silêncio
e mantenham a paz; escutem o seu ruído e mantenham a paz; vivam a nostalgia humana que
sentirão os seus corações e mantenham a paz. Deixem-se purificar pelas provas de uma noite
espiritual que está sobre todos, mas mantenham a paz e a certeza de que, em vigília, esperam
a chegada do Sol.

Aquele que simplesmente prepara os seus corações para o novo tempo,

São José Castíssimo  


