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Segunda-feira, 19 de setembro de 2022
APARIÇÃO DE SÃO JOSÉ NO CENTRO MARIANO DO ESPÍRITO SANTO, CÓRDOBA, ARGENTINA,
À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ali, onde há um coração que clama sinceramente pela paz, está também o Coração de Deus.
Ali, onde há um ser que ora com a verdade de seu coração, manifestam-se os Espelhos de Deus,
para comunicar aos seres Verdades Superiores, para revelar mistérios desconhecidos e aqueles que
apenas são mistérios porque seus olhos ainda estão olhando para fora, e não para dentro.
É chegado o tempo de que olhem para estas montanhas e não vejam apenas montanhas; é chegado
o tempo de que olhem para o céu e não vejam apenas estrelas; é chegado o tempo de que olhem
para vocês mesmos e não vejam apenas seres humanos, não vejam apenas o que encontram no
espelho. Vão além dele, para o espelho de seus corações e, através dele, poderão ver o que se oculta
nas montanhas, o que se oculta nos céus, o que se oculta no seu próprio interior.
Quando Meu Filho esteve sobre a Terra, Ele lhes falou através de parábolas, e ainda assim não O
compreenderam. Ele mesmo lhes disse que as Verdades do Céu ainda não poderiam ser reveladas
ao coração dos homens; mas agora é chegado o tempo, a humanidade já amadureceu através de
seus erros, através dos descaminhos.
Agora, filhos, necessitam decidir-se a não mais errar, não mais cometer os mesmos erros há dois
mil anos. A humanidade é outra, este planeta é diferente. Através de vocês, um Plano deve
manifestar-se, uma Verdade deve revelar-se, e não será somente através de palavras, mas através
das suas vidas. Este é o verdadeiro milagre que viemos trazer ao mundo: a transformação da
condição humana.
Quando Meu Filho esteve na Terra, em Corpo, Alma e Divindade, para que os seres acreditassem
em Sua Presença, necessitou fazer prodígios e milagres aos olhos dos homens. Hoje, filhos, a
Verdade se revela através de vocês, os novos prodígios são a transformação de suas vidas, a
manifestação dos Centros de Amor, a revelação dos mistérios que estiveram ocultos desde o
princípio da existência humana.
Há dois mil anos, o véu do Templo se rasgou; hoje, o véu de suas consciências necessita ser
rasgado. Mas, para que isso aconteça, necessitam estar dispostos a transformar as próprias vidas e
já não serem os mesmos.
Sei que muitos de vocês olham para trás e já não encontram o que eram, já deram muitos passos
neste caminho de transformação. Mas onde habita o Pensamento de Deus, a Vontade Perfeita do
Criador, esse espaço interno dentro de cada um de vocês, ainda está oculto, escondido detrás da
condição humana, de todas aquelas situações que vocês ainda necessitam entregar e transformar
para que isso possa emergir.
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E assim as Linhagens se manifestarão.
Assim os Guerreiros se colocarão em seus lugares para proteger este Propósito.
Assim os Espelhos atrairão do Coração de Deus o que deve manifestar-se como Propósito para a
Terra.
Assim os Reinistas curarão o coração ferido da Terra e restaurarão a consciência dos Reinos da
Natureza através da comunhão perfeita com toda a Criação.
Assim os Contemplativos, em sua súplica e em seu silêncio, restaurarão o Coração de Deus e
gerarão méritos para que as almas mais perdidas alcancem Misericórdia.
Assim os Curadores tocarão as feridas profundas e as curarão, para que os homens já não olhem
para a dor, mas possam olhar para a renovação, possam estar restaurados e redimidos para
manifestar nesta Terra o verdadeiro Pensamento Divino.
Assim os Governantes governarão com o Poder de Deus, e não com o próprio poder, e conduzirão
esta humanidade ao cumprimento da Vontade Maior.
Desta forma, cada um em seu lugar construirá a Nova Humanidade. Ainda há tempo de viver este
Propósito, ainda há tempo de se abrir para esse mistério.
Assim como lhes revelei a verdade oculta no Coração de Aurora, hoje, filhos, permitam que suas
almas contemplem, neste lugar sagrado, um mistério profundo. No interior destas montanhas se
guarda um mistério que nasceu no Coração de Deus, com o Propósito Humano.
Quando o Criador pensou esta raça e a manifestou com Seus Anjos e Arcanjos em todas as
dimensões, desde os Universos Espirituais até a menor das partículas físicas, manifestou também
um espaço que seria o guardião desta raça, onde este Pensamento habitaria, para sempre conduzir a
humanidade ao retorno a esta Origem, a Origem do Pensamento Divino.
Apesar de ser um projeto perfeito, quando o Criador manifestou aqueles seres que uniriam as
dimensões, que uniriam o Coração de Deus com toda a vida manifestada, ofertou este Pensamento
para consciências imperfeitas, para que, através desta oportunidade, pudessem renovar a Criação,
não apenas as suas vidas, mas toda a vida.
Desde o princípio, o Criador sabia que a humanidade se perderia no caminho, e assim como Aurora
manifesta a Cura, aqui, filhos, podem reencontrar o Pensamento de Deus, o Pensamento Perfeito da
Origem para que vivam a redenção em todos os níveis de sua consciência, desde os Universos
Espirituais até a menor das partículas de seus seres.
Não busquem compreender o que lhes digo, apenas escutem Minhas Palavras e permitam que elas
os conduzam a um estado de consciência que é misterioso e incompreensível para a mente humana,
mas ao qual necessitam chegar para reencontrar o Pensamento Divino, para reencontrar a Vontade
de Deus, e isso vocês devem fazer em nome de toda a humanidade.
Por isso apenas escutem, não questionem. Apenas sintam como suas células vibram diante de
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Minhas Palavras, que manifestam um mistério que é desconhecido para a mente, mas revelado para
a consciência celular que habita em seu interior. Por isso, deixem-se transformar.
Venho trazer-lhes uma ciência espiritual, não apenas mística. Essa não é uma Aparição como
outras, porque este tempo não é como outros. Não busquem referências no que passou, porque o
que deve acontecer agora é novo, e para isso vocês necessitam que os mistérios sejam revelados,
para que saibam onde estar, como agir.
O Senhor lhes envia o Espírito Consolador não apenas para que saibam falar em línguas, receber
profecias e viver os Seus Dons, mas também lhes envia esse Espírito para que possam compreender
os Seus Mistérios e, mais do que isso, possam vivê-los.
Vim do Céu com um propósito, mas, como tudo na vida humana, esse propósito necessita da
permissão dos homens para se manifestar.
Através das Minhas Palavras, venho transformar tudo aquilo que está corrompido no coração
humano. Façam o exercício, filhos, de esvaziar a consciência de tudo o que conheceram até hoje e
de todas as ânsias por saber e por viver em caminhos místicos que mais confundem os seus seres do
que os levam a uma verdade.
Venho ensinar-lhes que, para viver a Verdade, necessitam estar vazios de si mesmos, de todas as
suas vontades e aspirações. Essa foi a forma como alcancei o Pensamento Divino para Minha Vida,
em nome de todos os seres. Essa foi a forma como pude estar diante do Criador para que Ele Me
revelasse Seus Mistérios, para que Ele Me mostrasse os mundos desconhecidos e a perfeição
celestial. Por isso os convido a este caminho de vazio, de entrega, de sacrifício pelos demais, para
que encontrem essa Verdade.
No interior destas montanhas se escuta um suspiro daqueles que aguardam poder servir os homens,
daqueles que aguardam que exista um momento de silêncio, de vazio, de entrega. Estão dispostos a
vivê-lo?
Sintam o Coração de Deus que pulsa não apenas no centro da Criação, mas também neste lugar e,
ao mesmo tempo, dentro de vocês. Sintam como este pulsar começa a transformá-los pouco a
pouco; deixem que a escuridão da condição humana dê lugar à Luz que habita em suas células;
deixem que suas feridas mais profundas sejam cicatrizadas; deixem que no silêncio de seu coração
a Voz de Deus se faça ouvir.
Aprendam a contemplar, aprendam a transmutar e a transformar através da união profunda com o
Coração de Deus. É assim, filhos, como se retorna à Origem, à Origem Celestial e Divina.
No âmago de seus seres, emitam um clamor pelos que mais necessitam, pelos que sofrem, pelos
que agonizam. Dentro de vocês, ali onde podem encontrar o Coração de Deus, façam uma oração
pela humanidade, pelos Reinos da Natureza. Eu os escuto, Deus os escuta.
Hoje faço esta oração junto com vocês, no silêncio de seus corações, para que voltem a sentir a paz
e para que aprendam, no símbolo de Minhas Palavras, que vocês foram criados para servir, para
transformar, para interceder, para unir dimensões, para renovar a Criação, e tudo o que fazem em
suas vidas deveria ter este propósito. Todos os que encontram em seus caminhos podem ser tocados
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pela paz que hoje Eu lhes entrego, mas para isso necessitam mantê-la em seu interior.
Hoje o Criador lhes entrega um Legado, coloca em seus corações um código perfeito, que no
momento de maior agonia poderá emergir e lhes mostrar o caminho, a palavra a ser pronunciada ou
o silêncio a ser vivido, o momento de seguir ou de parar.
Quando estiverem em dúvida, silenciem, voltem a encontrar esse estado de paz, recordem-se deste
código perfeito que habita em vocês e busquem ali a resposta, ali onde o Criador os escuta, na
morada de seu próprio coração.
No silêncio, entre uma palavra e outra, Eu os observo, escuto e sinto.
Façam Comigo uma oração por este lugar, por esta nação, pela manifestação do Sagrado que aqui
habita, para que a Justiça Divina purifique sem ferir, transforme através do despertar, e não do
sofrimento.
Senhor e Deus de Misericórdia,
que desde o princípio da Criação amaste os homens,
contempla hoje a sinceridade de Teus Filhos,
e, pelo Infinito Amor que Tu depositaste em seus corações,
que a Esperança Divina volte a se acender.
Concede, Senhor, uma oportunidade aos seres
que, em sua imperfeição, buscam a Tua Verdade.
Concede, Senhor, no silêncio do coração,
um clamor verdadeiro pela transformação dos seres
para que, através desse clamor,
Tua Verdade emerja,
Tua Misericórdia desça,
Teu Amor se renove,
Tua Graça se estabeleça,
Teu Pensamento seja uma realidade.
Amém.

Através das coisas simples, o Coração do Pai se renova. Como é possível, filhos, que, neste lugar
aparentemente perdido nestas montanhas, o Coração de Deus possa renovar-se?
Porque Ele quer mostrar-lhes que é através da simplicidade, porém verdadeira, que Ele Se une ao
coração dos homens, que Ele lhes revela Sua Graça, verte Sua Misericórdia e transforma Sua
Justiça.
Devem seguir orando, devem manter as Portas do Céu abertas neste lugar para que o Pensamento
de Deus que aqui se guarda, este Código Divino e Original, que foi depositado aqui, no interior
destas montanhas, para que fosse resguardado, possa encontrar um espaço para chegar no coração
de todos os seres, para despertar as almas e transformar sua condição humana, para que não
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lamentem no final dos tempos por não terem despertado, mas que, despertos, vejam emergir uma
Nova Vida, conheçam a Vontade de Deus, Sua Grandeza e Sua Perfeição e sejam testemunhas do
poder da transformação divina.
Esta é a maior aspiração de seu Pai Celestial: transformar a condição humana, transformar o que há
detrás desta condição humana, erros e imperfeições que não provêm deste mundo, mas que, através
de sua transformação, podem transformar toda a vida, tudo o que foi criado.
Esta é a maravilha do Pensamento Divino que são chamados a conhecer. Escolherão a condição
humana ou acenderão seus corações em um clamor perfeito de união com Deus para conhecer os
Seus Mistérios?
Ainda há tempo, filhos, de despertar. E isso acontece quando dão o primeiro passo.
Não queiram estar em um lugar que não lhes corresponde espiritualmente, não queiram ser
perfeitos se não se dispõem a dar o primeiro passo. A transformação acontece em um processo:
quando dão um passo, o próximo se manifesta; e assim é como reencontrarão a Vontade Divina
para suas vidas. Ela não se revelará se não estão prontos; não encontrarão a transformação se não se
dispõem a isso, não mergulharão no desconhecido se não o amam, não conhecerão a Ciência
Divina que habita em suas células se não aprendem a amá-la, a amar o Pensamento de Deus.
É assim, filhos, como a transformação se revela, como as Linhagens se manifestam, como os
Centros de Amor se revelam, como poderão ser partícipes da chamada Terceira Ordem da
Irmandade. Não perguntem o que é, disponham-se a viver. Não queiram saber, aspirem a ser, e tudo
lhes será revelado. Isso é o que lhes queria dizer hoje.
Deus buscou muitos caminhos para trazê-los até aqui. Sejam capazes de valorizar as Suas Graças,
honrar os Seus Dons, ser consequentes com tudo o que Ele lhes entrega. Eu lhes dou a Minha
bênção para isso.
Agora comunguem da oferta perfeita de Cristo, que uma e outra vez os renova, para que possam
viver tudo quanto lhes disse.
Eu os abençoo e com o Espírito Consolador os preencho.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Irmã Lucía de Jesús:
Antes de finalizar a transmissão, a pedido da Hierarquia, vamos fazer um breve relato para todos
vocês, porque vocês sabem que os Mensageiros Divinos querem fazer-nos cada vez mais
conscientes, não só das Suas Palavras, mas de tudo o que acontece quando Eles chegam ao mundo.
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Eu vou tentar lembrar-me de tudo, porque realmente foram muitas coisas que aconteceram, e a
Hierarquia Divina deixou para a Madre María Shimani, que deve estar acompanhando esta
transmissão, a tarefa de aprofundar conosco, estudar estas últimas Aparições aqui na Argentina,
para que todos nós, todos os que estão acompanhando estas Aparições, possamos compreender
mais amplamente o que a Hierarquia estava fazendo.
Quando estávamos orando, sentia-se através da oração um movimento espiritual muito forte que
se manifestava não só no Céu, mas também no interior das montanhas; movimentos espirituais
que, eu digo, são como manifestações de Luz, manifestações de Anjos, de Arcanjos e de
Consciências Espirituais que começaram a trabalhar nas dimensões e nas realidades superiores,
não só com cada um de nós, mas com os Reinos da Natureza, com este espaço onde estamos nesta
região da Argentina e com aqueles que acompanhavam este momento de oração. E nós, que muitas
coisas não compreendemos, não pensamos nisso, concentramo-nos na oração aguardando a
chegada da Hierarquia.
Quando São José chegou, Ele nos mostrava um espaço sagrado dentro das montanhas, como um
espaço espiritual, que depois a Madre vai poder explicar-lhes um pouco melhor. Ali se vivia uma
realidade muito elevada, onde se viam como Templos de Luz que guardavam um estado de
consciência divino.
Era um estado de consciência que o Pai manifestou na origem e que guardou nesse espaço perdido
do planeta para que nós, como humanidade, apesar dos erros que fôssemos cometendo ao longo da
nossa evolução, pudéssemos reencontrar esse Pensamento de Deus.
Isso era o que São José começou a trazer para nós. Quando Ele começou a falar, essas duas
realidades se uniram, era como um espelho de água que manifesta o céu e o que há na terra.
Por detrás de São José, víamos essa realidade espiritual no céu, mas isso se manifestava na Terra,
dentro das montanhas; era como um espelho dessas duas realidades espirituais. E, em um
momento, confesso que pensei que não ia aguentar, realmente era uma vibração muito forte.
E, através do silêncio de São José, Ele nos observava para ver até onde podia ir conosco, porque
essa energia nos movia muito internamente, movia-nos no nível das nossas células, não só no
nosso mundo interno, no nosso mundo espiritual. Porque Ele nos explicou que essa Vontade de
Deus não era só espiritual, era também para a nossa consciência física, para o que somos como
expressão humana, material.
É por isso que nos movia também no nível das nossas células, e, à medida que Ele ia falando, essa
Energia Divina expulsava de dentro de nós aquelas situações internas que nos separam desse
Pensamento Perfeito de Deus.
E eu percebia que nossas células giravam a uma incrível velocidade, e essa energia ia
manifestando uma Luz que vinha ao mesmo tempo de dentro para fora e da Hierarquia em direção
a nós.
Esse mesmo movimento interno se manifestava na natureza e na consciência da nação, sobretudo
no que corresponde a este lugar; e São José mostrava que, através das Graças que a Hierarquia
trouxe desde o início da Peregrinação na Argentina, isso começava a transmutar uma energia de
Justiça. Essas Graças, essas dádivas celestiais que os Mensageiros traziam e a resposta de cada
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um de nós, através das nossas orações, começavam a transformar essa energia de Justiça em uma
energia de Misericórdia.
E a Argentina ia recebendo uma Graça que não merecia, através dessa Misericórdia, que
transmutava essa Justiça. Era como um acontecimento que já existia espiritualmente, que se ia
manifestar no plano físico e que foi sendo transformado por essa energia de Misericórdia.
Para que nós possamos compreender melhor, depois a Madre vai estudar conosco para que,
através da instrução, possamos ser ainda mais conscientes; porque a Hierarquia nos explicava,
São José nos explicava, que não podemos perder essa Graça.
Por isso Ele nos convidava a manter aceso este lugar, a continuar orando aqui, a continuar
fortalecendo o canal da oração que a Hierarquia Divina manifestou, sabendo que aqui habita um
Lugar Sagrado de Deus, um Espelho de um estado de consciência celestial.
Que nós possamos conscientemente, através das nossas orações, manter essa Graça disponível
para a humanidade para que, como disse São José, a humanidade possa aprender através do
despertar, e não do sofrimento. E que, nos momentos mais difíceis, mais definitivos, nós saibamos
onde estar, o que fazer, o que falar, o que não falar, quando devemos ir, quando devemos ficar.
Tudo isso vai nascer do nosso coração, deste vínculo interno que cada um de nós está construindo
com Deus e que não podemos perder.
Então somos convidados a seguir orando aqui, para seguir protegendo essa Graça que recebemos,
que a Argentina recebeu, que o planeta recebeu.
Somos gratos, Senhor, por quanto nos dás!

