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Aparição de São José, dia 19 de setembro de 2017, na cidade de Recife, 
Pernambuco, Brasil, à vidente Irmã Lucía de Jesús.

Os ciclos do planeta estão mudando cada dia mais rapidamente.

A purificação da Terra, filhos, já não espera a maturidade dos homens, e aqueles que
devem servir ao planeta neste tempo devem se liberar de seu passado, daquilo que os
atava e os prendia a um destino incerto. 

Já não estarão aqui os que não precisem viver a escola do final dos tempos, porque seu
aprendizado é outro.

Hoje lhes pedirei que confiem no Plano que Deus tem para a humanidade.

Que confiem nos passos que os Mensageiros de Deus os fazem trilhar. Confiem no
caminho que lhes assinalamos, porque, neste tempo, contará a entrega e a obediência
absoluta ao Plano de Deus. 

Neste tempo, contará a rendição total ao Coração do Pai, porque um passo em falso
poderia fazer perder toda a sua evolução no Céu como na Terra. 

Peço-lhes que não temam viver os tempos que chegarão, que sejam fortes em Deus, que
sejam firmes, porque não há o que temer para estabelecer uma nova vida. Não há o que
temer para estabelecer um novo mundo se estão em Deus e confiam n'Ele e, acima de
tudo, obedecem os Seus Desígnios e seguem os Seus Passos.

O Criador está com os Olhos postos sobre o mundo, sobre cada um de Seus filhos.

O Seu Coração os acompanha em cada passo, para que não se enfraqueçam e não
se percam pelas ilusões deste mundo e a astúcia de Seu inimigo.

Contará o esforço da humanidade. Contará, filhos, a sua vontade de se transformar e de
se entregar a Deus quando colocam toda a vontade humana e todo o querer dentro da
Vontade Divina, para que sejam portadores de um Propósito Superior neste mundo. 

Cada dia marca um novo ciclo, uma nova oportunidade de amadurecer e de crescer em
espírito.

Cada dia lhes traz uma nova Graça, que às vezes se apresenta como uma prova difícil,
como um desafio, como um convite a se superarem. 

Se aceitam os obstáculos deste mundo como uma grande oportunidade de se superar, de
permanecer na obediência ao Divino, de seguir a Deus com todo o coração, Eu lhes
asseguro que poderão passar Céu e Terra e seus espíritos permanecerão n'Aquele que
é Eterno.

É tempo de perder o temor de estar na Terra; substituí-lo pela alegria espiritual de servir
a Deus nas pequenas coisas, de ser um portador de Sua Presença todos os dias, em suas
famílias, em seus lares, em seus trabalhos, em suas vidas.

Já lhes disse tantas vezes que não precisam ir longe para servir, porque o serviço está em
tudo, e todos podem ser aqueles que necessitam ser servidos para viver o amor e a
redenção. 
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Cada dia mais, filhos, este mundo está necessitado de instrumentos de Deus.

Cada dia mais, os corações dos homens se perdem e não se encontram, não encontram
um sentido para a vida, uma razão para a existência humana e se perguntam para que
foram criados.

Levem essa resposta à humanidade com suas ações; levem essa resposta com o coração
puro, que sabe que a razão desta vida não provém deste mundo, provém de um Coração
Único, verdadeiramente Santo, que para superar a Si mesmo, superar o próprio Amor, se
manifestou no coração daqueles que não sabiam amar. 

Vejam, filhos, que é Deus quem se supera dentro de vocês todos os dias.

É Deus que os convida a fazer um pouco mais, não por Ele, mas pela evolução, pelo
todo, por uma vida que hoje lhes é incompreensível, porque lhes é desconhecida. 

Suas mentes ainda são muito pequenas e seus corações não conhecem a própria grandeza,
por isso tudo lhes parece ser tão complicado, tão difícil ou tão distante.

Mas hoje Eu lhes digo que aquele que buscar, ainda que não compreenda, ainda que não
entenda, encontrará e saberá sem entender, sem conseguir explicar, os Mistérios da Vida
Universal. 

Saberá que todas as teorias se encontram vivas nas coisas simples e verdadeiras que
o coração humano pode expressar.

Saberá que todos os Portais do Cosmos, aqueles que estão descritos nas mais altas
filosofias deste mundo, em verdade, só se abrem quando o coração é simples e é puro
diante de Deus.

Por isso, filhos, busquem sim o conhecimento e a sabedoria, mas não se detenham ali,
porque neste tempo, mais vale cultivar a pureza, a simplicidade e a verdade em Deus. 

Muito mais valerá um coração que se supera por amor a outro, com paciência e com
compreensão  para com o próximo, do que aquele que sabe todas as filosofias e que
conhece todas as línguas.

Hoje quero conduzi-los à simplicidade do coração; uma simplicidade que os eleva, apesar
de lhes demonstrar que ela não está distante; uma simplicidade que os eleva de dentro
para fora e não de fora para dentro.

Venho retirá-los dos abismos, dos desesperos e das emoções, para que encontrem no
coração o porto do equilíbrio e que, dessa forma, compreendam a essência da vida, que
se guarda nas coisas simples, nos atos simples e verdadeiros de paciência, de serviço, de
amor. 

Com Minhas palavras, deixem-se liberar daquilo que os angustia, deixem curar as suas
feridas mais profundas que, dia a dia, abrem pela incompreensão e por não conseguir sair
do ponto em que se encontram.

Deixem que Meu Coração se mostre aos seus olhos, às suas almas e aos seus espíritos e
lhes diga que Ele também esteve em um corpo humano, que Ele também sentiu o pesar e
as dificuldades da Terra, que Ele também teve que superar-se com muito esforço, mas
que Ele hoje está aqui, diante das Portas do Céu, porque disse sim à humildade e
à simplicidade que provém de Deus.
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Deixem que esse Coração se espelhe no seu e desperte em seu interior a semelhança, não
Comigo, mas com Aquilo que Eu represento ao vir para a Terra; Aquilo que está por trás
de Minha Consciência, Aquilo que Me envia ao mundo. 

Que seus corações se espelhem no Coração de Deus e assim como Eu, hoje, Sou um
reflexo desse Santo Coração para a humanidade, que vocês, filhos, também o sejam. 

Venho ao mundo com palavras muito simples, com gestos simples e plenos de Deus e
isso é o que Deus aspira que vocês vivam neste tempo, porque não é de outra forma que
superarão o final dos tempos, tão temido pela humanidade.

Não adianta esconder-se nem do mundo, nem de si mesmos, nem de Deus, porque
aqueles que ainda permanecem na Terra deverão viver o que lhes corresponde. Vivam-no
de uma forma simples, plena de confiança, de fé e de esperança de que, quando estão em
Deus, o Seu Plano se cumpre. 

Ainda têm muito para aprender nesta Terra. Esta escola não termina agora para muitos de
vocês.

Por isso, filhos, levantem os olhos para o Alto e deixem que o seu olhar encontre Aquele
que os observa sem cansaço, Aquele que tem os Seus Olhos postos sobre a humanidade
dia e noite.

Deixem que seu olhar encontre o Olhar do Pai, que os criou para que fossem perfeitos no
Amor e na humildade. 

E dessa forma, ainda que não o percebam, que não sintam e não encontrem essa perfeição
dentro de vocês, ela estará ali, e tudo estará cumprido. 

Isso é o que Eu tenho para lhes dizer. É dessa forma que venho resgatá-los, elevá-los e
curá-los, para que coloquem os seus pés na senda da redenção e jamais os retirem dali,
até que tudo esteja consumado. 

Com Minhas Palavras, com Minha Presença, Eu os abençoo. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. 
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