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4 de dezembro de 2017 

Chamados de Amor e de Conversão de Santa Teresa de 
Avila 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2017 

O instrumento: Santa Teresa de Ávila está aqui. E no alto, 
a sua direita, o Coração Casto e Amante de São José. 

Santa Teresa de Ávila diz: 
É necessário que compreendam, que se querem avançar 

pelo Caminho da Perfeição e da Santidade, não podem fazê-lo 
guardando tantas coisas negativas no coração, porque, quando 
o coração está carregado e cheio de tanta dor, ódio, medo, 
desconfiança, entre tantos aspectos que não vêm de Deus, o 
coração se detém. 

Um coração com medo, não chega à santidade.  
Um coração com ódio é um coração que adoece cada vez 

mais, e se afasta da luz, do Amor e do Perdão de Jesus. 
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Um coração triste, jamais, por causa de sua tristeza, poderá 
experimentar a libertação, nem a cura, nem muito menos a 
alegria. 

É necessário que limpem o coração.  
É necessário que o purifiquem.  
É necessário que sejam humildes. 
O humilde recebe o Amor.  
O humilde dá o amor.  
O coração que não é humilde, dificilmente avançará, 

porque este Caminho de Santidade é um caminho para os 
humildes. 

Vejam o modelo de São José: Coração humilde. Coração 
simples. Coração de silêncio. Coração de serviço. Coração de 
que amou. 

Ele, o Glorioso Patriarca, será quem os conduzirá por este 
Caminho de Santidade. 

E, se escutarem com atenção minha Mensagem, e 
praticam o que neste Chamado lhes ensino, avançarão 
rapidamente para as Moradas da Perfeição, que se encontram 
plenamente nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

São José é o iniciador deste Caminho. 
Sigam-no!  
Que a letargia, que a preguiça, e que a debilidade humana, 

que sempre é a escusa das almas medrosas, não os detenha. 
Abençoo-os em Nome da Santíssima Trindade, e por 

intercessão do Pai São José, primeiro em percorrer este 
Caminho de Perfeição nos Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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