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Quarta-feira, 17 de julho de 2019
APARIÇÃO RESERVADA DE SÃO JOSÉ NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS,
BRASIL, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS, PARA O ENCONTRO COM O CASTÍSSIMO
CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 19 DE JULHO DE 2019

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que as bênçãos e graças do Reino de Deus permeiem suas vidas.
Em nome de Cristo, Eu os abençoo para que, como seu Pai e Instrutor, possa conduzi-los a um
novo ciclo. Muitos se perguntam que ciclos são esses nos quais a Hierarquia os coloca
repetidamente.
O que são os ciclos espirituais?
Nestes tempos, filhos, os impulsos que descem dos Céus são infinitos, e cada vez que esses
impulsos chegam à Terra representa para suas vidas um novo ciclo, uma nova oportunidade para
que possam recomeçar.
Isso significa que, muito além de suas faltas e pecados, muito além do passado e das experiências
que já viveram na Terra e além dela, nestes tempos, neste mundo, o Criador lhes oferece novas
oportunidades para que estejam limpos, com o coração puro e disposto a se renovar diante de Deus
e participar dessa evolução como Seus dignos filhos.
Este ciclo no qual ingressam como humanidade representa uma oportunidade de despertar única.
Muitos acreditam que já conhecem tudo o quanto lhes falamos, que já sabem da vida superior, dos
Centros de Amor, de Luz.
Mas Eu venho para lhes dizer que o que a maioria dos homens tem é uma informação, uma
informação na mente que carece de experiência, de vivência, de sabedoria.
Se realmente os seres humanos conhecessem os Centros de Amor, fossem permeados pelos Centros
de Luz, o planeta não estaria no ponto em que se encontra, a humanidade já não viveria na ilusão e
participaria Comigo das dimensões celestiais.
Por isso ingressam em um novo ciclo, um ciclo que já não é de informações, mas sim de
experiências.
Um ciclo que forjará em vocês verdadeiros companheiros de Cristo, para que já não vivam a vida
espiritual de forma passageira, quando estão cansados de se distraírem com as coisas do mundo.
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Cada dia mais, filhos, essa vida superior deve tornar-se sua realidade, e sei quanto é difícil
caminhar na Terra com a consciência no Infinito, no Universo de Deus, mas isso é o necessário
nestes tempos.
Não que deixem de fazer as coisas no mundo e participar da experiência humana como ela hoje se
apresenta nos níveis materiais, mas devem ser conscientes de que a verdadeira realidade ainda não
lhes foi revelada.
A cada dia que passa o Tempo de Deus se aproxima do tempo deste mundo. O que era invisível se
fará visível, o que era incompreensível se tornará um saber. O que parecia parte da imaginação de
uns poucos se revelará como a realidade de todos.
Sua história e sua origem já não estarão nos livros sagrados como meias verdades.
Até hoje a maioria dos seres humanos caminha como crianças na evolução, mas esse período da
infância espiritual já terminou.
Agora, filhos, o planeta já não espera, as almas se definem por si sós, porque os próprios impulsos
que descem do Universo as levam à definição.
Aquelas que plantaram luz florescerão em luz, e as que plantaram obscuridade crescerão em
obscuridade.
Por isso o mundo se desequilibrará de uma forma para muitos inaceitável e, ao mesmo tempo,
verdades nunca ditas se revelarão.
Os seres despertarão para sua verdadeira missão, e muitos dos que estavam distraídos com o mundo
sentirão em seu interior a angústia da necessidade da vida superior, da vida interna, da vida
espiritual.
Com esses devem estar atentos, porque têm sede e necessitam conhecer a Fonte que se encontra no
Coração do Pai.
Nunca deixem alguém com sede da vida espiritual. Deem de beber às almas que despertam, deem
ao mundo a conhecer este caminho, porque muitos perderam a esperança e devem reencontrá-la.
Muitos pensam que não lhes falo nada novo, que Meus impulsos se repetem, mas Eu toco em seus
corações como a água incansável que bate na pedra para moldá-la.
Bato nas portas de seus corações para abri-los, porque nem mesmo vocês conhecem o próprio
mundo interior, a verdadeira composição da consciência humana, a ciência que se oculta, a
verdade, a essência.
Por isso Eu ainda estou aqui e seguirei aqui até quando Deus Me permitir.
Não Me canso de lhes falar, de vir ao seu encontro e de fazer isso todos os dias, se assim for
necessário, cruzando as capas das dimensões inferiores até chegar à Terra, abrindo o caminho no
Céu para que as almas cheguem a Deus, porque conheci a maravilha da unidade com o Criador e
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quero levá-los a viver essa experiência de estarem plenos em Deus, em Sua Verdade, em Seu
Coração.
Mas para isso, filhos, devem primeiro viver o sacrifício, o esforço, o esquecimento de si e de suas
próprias vontades. Devem servir no que é necessário, quando for necessário e onde for necessário,
porque sua evolução já não pode se amoldar à vontade própria, mas à necessidade deste planeta.
Já não estão aqui apenas para viver uma experiência, porque neste ciclo a evolução da Terra se
define, e já não haverá mais experiências para se fazer, apenas um Plano para cumprir, que é o
Plano do Criador.
Séculos e séculos se passaram até aqui; já muito experimentaram neste mundo. Agora chegou o
momento que tanto esperavam como consciências e como almas, como seres provenientes do
Universo de Deus.
Chegou o momento de ver o pensamento divino manifestado, e aquilo que era incompreensível
para toda a Criação se fará visível.
O Universo não compreendia o Amor de Deus pela Terra; como criaturas tão imperfeitas portavam
no oculto de seu interior a Perfeição Divina e não a descobriam, não a sentiam, não a viviam.
Chegou o tempo de descobrir isso e de viver as consequências de Sua manifestação em suas vidas.
A consequência da presença divina em vocês é a renovação do Amor de Deus. Este é o ciclo que
começa, e será nas pequenas coisas, nos pequenos esforços por amar, por servir, por transcender-se
pelo próximo e pela necessidade do planeta, por ser um exemplo para a humanidade do amor ao
Plano de Deus.
Isso, filhos, é o que despertará em vocês a vida superior; isso é o que fará com que a Luz dos
Centros Sagrados se irradie ao mundo, porque a humanidade já não tem referências de vida
evolutiva e, ainda que pensem que ninguém os vê, a experiência que aqui vivem, que vivem nas
Comunidades-Luz e em todos os lares consagrados a Deus irradiará ao mundo, brilhará como uma
luz na escuridão, ofuscará os olhos dos que estão nas trevas e, ainda que estejam em silêncio, seu
exemplo gritará alto para a ignorância do mundo.
A vida superior não se manifesta apenas quando oram, quando meditam e quando ingressam no
universo interior. Manifesta-se também quando se transcendem, vencem a si mesmos e expressam
o amor.
Manifesta-se quando vencem a vontade própria e afirmam o amor à Vontade Divina. Manifesta-se
quando arrancam as raízes da vida retrógrada e escolhem os novos padrões da vida humana,
aqueles que se manifestarão na Nova Humanidade e que já existem dentro de vocês.
Isso é o que abrirá os seus olhos para a vida superior, isso é o que os fará ver a Luz do Infinito
manifestando-se na Terra, a realidade da Hierarquia, o que esteve oculto.
Este será o tapete que se estenderá na Terra para a chegada de Cristo: seu sacrifício, seu esforço,
seu amor, sua entrega.
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Não se esqueçam do que lhes digo. Deixem-se elevar à consagração da vida para que aprendam a
fazer sagrada a vida sobre a Terra.
Essa é a experiência que Eu lhes trago, esse é o legado que Eu lhes entrego, porque isso foi o que
aprendi neste mundo e isso foi o que Me fez retornar a Deus e hoje vir ao seu encontro para lhes
ensinar essas coisas.
Sintam Meu amor paternal, sintam como Eu vivo este sacrifício junto com vocês, porque não
deixarei de vir ao mundo enquanto a humanidade necessitar, enquanto Deus Me permitir estar aqui.
Elevem um pensamento de gratidão ao Universo para manterem sempre abertas as portas das
Graças de Deus, do auxílio superior. Enquanto forem esforçados e agradecidos, o Pai sempre virá
ao seu encontro.
Quisera dizer-lhes muitas coisas hoje, mas isso é o que necessitam neste momento. Façam de suas
vidas oportunidades para estar em Deus, e Deus é Amor.
Quando expressam amor, estão n'Ele e encontram a verdade sobre si mesmos.
Têm a Minha benção para isso.
Recebam Minha Paz e Minha Graça.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

