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Quinta-feira, 10 de outubro de 2019
MENSAGEM EXTRAORDINÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Relato da mensagem:
Durante a cerimônia de consagração dos Missionários no Centro Mariano de Figueira, havia uma
estátua de São José no altar e, em um determinado momento, ela começou a brilhar muito
intensamente. Observamos esse movimento para compreender o que estava acontecendo, e quando
os sacerdotes estavam se aproximando do altar para consagrar a Eucaristia, sobre eles
começaram a se abrir muitos portais, de uma forma rápida e intensa. Nesse momento, luminoso
como um sol, apareceu São José.
Atrás d'Ele, havia um caminho para a África, e Ele estava rodeado de crianças e também trazia
uma criança africana em Seus braços. Ele disse que veio para que compreendamos a importância
das missões humanitárias para a Hierarquia.
Trouxe consigo uma Graça para cada missionário que se consagrou, algo espiritual e interno, e
transmitiu uma mensagem extraordinária. Foi a primeira vez que São José apareceu, desde o fim
dos ciclos de Suas Aparições, no último dia 18 de agosto.
Ele nos disse:

Venho no silêncio, pela Vontade de Deus e por Seu Divino Amor. Venho porque, para Mim, tão
importante quanto acolher e servir às almas da África é acolher os que se consagram ao Plano de
Deus e à missão primeira de resgatar o amor nos corações de todos os seres, na consciência de
todos os Reinos da Natureza.
Venho para abençoá-los, não porque todas as bênçãos que já receberam não foram suficientes, mas
porque devem compreender quão importante é para Deus a missão que levam adiante e que
seguirão levando pelos quatro cantos do mundo.
O Criador acompanha os seus passos, assim como Eu também os acompanho; seja inspirando os
seus espíritos, seja observando os seus caminhos, Eu sempre os acompanharei.
Hoje se abrem os Céus como se abrem os seus corações, porque a cada oferta que a humanidade
realiza, novos méritos são gerados para a salvação e redenção da humanidade.
Hoje venho não apenas com uma bênção; venho abrindo o caminho de seus espíritos para que
cheguem à Minha amada África. Eu ali estou. Em onipresença e amor, indico-lhes a direção na qual
há a maior necessidade. Venham comigo ao encontro da transformação de suas vidas.
As missões humanitárias, filhos, assim como os diferentes encontros de oração que se realizam no
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mundo, são os pilares da redenção para estes tempos, são os instrumentos dos quais se vale o seu
Criador para manter viva a Sua esperança da redenção e da transformação da humanidade. Por isso
estou aqui.
Venho com uma Graça. Venho com uma porta para um novo passo. Venho como uma confirmação
para as suas almas e as suas vidas. Venho, como seu Pai e Amigo, dizer-lhes que em silêncio os
aguardo, que a África os aguarda e, mais do que isso, que a África que há no interior de cada ser os
espera, para que sirvam ao próximo como se fosse sua última oportunidade de servir.
Eu Me alegro com seus passos, assim como Deus se alegra e renova Seu Amor através de sua
consagração.
Hoje e sempre, vocês têm o Amor de Meu Casto Coração.
Seu Pai e Amigo,
São José Castíssimo

