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A todos os Meus filhos que se dispuseram a viver no espírito missionário

Filhos, 

O espírito missionário é aquele que os leva à prontidão, ao serviço, à ação caritativa e abnegada
e, também, os leva à transformação, à superação de si e ao amor absoluto e verdadeiro.

Para serem missionários, vocês devem primeiro querer transformar a si mesmos e aceitar viver
os novos padrões da vida sobre a Terra, que se baseiam no amor ao próximo e aos Reinos da
Natureza, assim como a si mesmos e a Deus por sobre todas as coisas.

Quando decidirem ser  missionários  todos os  dias  de  suas  vidas  e  o  colocarem em prática,
descobrirão o quanto pensavam em si mesmos e quão distraídos estavam da necessidade do
próximo.

Um verdadeiro missionário faz da própria vida a sua missão principal e nela se aprofunda, se
forma e amadurece para cumprir com outras missões entre os mais necessitados e esquecidos.

Se vocês não fizerem das suas próprias vidas uma missão para cumprir o Propósito Divino,
muito escasso e pobre será o seu serviço quando o prestarem para os demais, porque quanto
mais viverem no espírito missionário e quanto mais impregnados estiverem da caridade e do
amor, mais possibilidades terão de ser verdadeiros instrumentos de Deus nestes tempos e nos
tempos que virão.

É por este motivo que, antes de convocá-los para uma missão oficial, fundei a Rede Missionária
Planetária, porque assim irão consolidando, nas suas próprias consciências, as bases do espírito
missionário e, mesmo em suas casas e no dia a dia de suas vidas, permitirão que o Criador faça,
de vocês, Seus instrumentos no mundo.

Se vocês estão atentos às necessidades do próximo todo o tempo, desenvolverão a intuição e se
aproximarão mais do Pensamento Divino.

Quando vivem o amor que transcende a personalidade e parte da alma e do espírito,  estão
ingressando no Amor de Deus e poderão experimentar como o Criador ama as Suas criaturas.
Dessa forma, filhos, estarão aptos a representá-Lo quando Sua Voz já não se pronunciar no
mundo como hoje e quando couber aos seres humanos conduzir os próprios destinos segundo a
sua atuação nas provas que viverão.

Lembrem-se: a base da Rede Missionária Planetária é ser missionário todos os dias e, assim,
preparar-se para suprir as necessidades do planeta onde quer que elas se apresentem.

Eu os abençoo neste novo ciclo e lhes deixo Meu impulso de caridade e de amor, para que deem
passos fecundos na missão da própria vida.

Seu Amigo e Companheiro nas missões,

São José Castíssimo


