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Sábado, 4 de março de 2017
MENSAGEM ESPECIAL DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA PARA A 44.ª MARATONA DA DIVINA
MISERICÓRDIA, NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN

Hoje Meu Sagrado Coração está entre vocês para iniciar um novo caminho de renovação, que os
levará até a Minha Sagrada Semana, quando nos reencontraremos todos os dias para recordar o
valor de Minha Paixão e, assim, reviver os códigos que deram a esta humanidade a possibilidade de
despertar Novos Cristos.
Ainda desejo que esse Projeto se cumpra nesta humanidade, que as portas da Minha Divina
Misericórdia continuem se abrindo para que milhões de almas bebam da Minha Fonte de Amor e
de Verdade.
Vim aqui para reencontrá-los na fé e na certeza de que vocês amam o Meu Coração Misericordioso,
presente em todos os Sacrários da Terra e em todos os Santíssimos do mundo.
Felizes os que bebem desses códigos para fortalecer suas almas nestes tempos.
Felizes os que persistem trabalhando todos os dias com Minha Divina Misericórdia, até que,
finalmente, seja alcançada a Minha grande aspiração de retornar ao mundo em Corpo, Alma e
Divindade, para fazer resplandecer tudo o que existe nele e além dele.
Hoje venho com a mansidão do Meu Coração para que O imitem, porque será na mansidão de seus
corações que poderão viver a purificação e não temerão as provas que chegarão, porque aspirarão
encontrá-las para demonstrar ao Pai Eterno que vocês poderão superar-Me no amor.
Quero encontrar em seus caminhos, companheiros, a possibilidade de estar em vocês e, por meio de
suas essências, trazer os códigos da Graça de que o mundo necessita.
Por isso, através da adoração, da contemplação da Minha Santa Face, vocês serão merecedores,
companheiros, de receber pouco a pouco todos os códigos do Universo; aquelas sublimes energias
que farão de cada um de vocês plenos servidores de Deus nestes tempos.
Por isso, hoje também Me encontro aqui para descobrir essas virtudes em seus corações.
Quisera que pudessem penetrar neste mistério, de que, por meio da adoração ao Filho de Deus e da
contemplação de Sua Santa Face, vocês podem cruzar esses portais que Eu instituí nesta
humanidade ao longo dos tempos, para que as almas pudessem se saciar através de Meu Amor
misericordioso e com Minha absoluta Paz.
São estas as bases que Eu lhes ofereço, simplesmente as que poderão fazer desta humanidade uma
raça sagrada no futuro.
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Hoje também venho aqui com Meu Coração agonizante, ao ver ainda a indiferença da humanidade.
Quero que supram esta necessidade de amor, esta sede de amor que Eu tenho de cada um de vocês.
Assim Eu poderei seguir vindo ao mundo para trazer-lhes a paz, a confiança, a esperança, a
liberação e a renovação das consciências.
A partir deste dia, companheiros, começa um novo caminho para vocês, que é iluminado por Meu
Sagrado Coração para que, na próxima Sagrada Semana, vocês estejam mais firmes em suas
decisões e escolhas.
Porque, de tempos em tempos, Meu Coração vem pedir-lhes algo que cada um de vocês já sabe o
que é; pois, em algum momento, puderam descobri-lo em sua oração ou por meio da adoração do
Santíssimo no Altar.
Não tenham medo de saber o que Me devem dar neste tempo.
Tenho grandes tesouros para todos; muitos, desconhecidos por todos, que se guardam em Meu
Sagrado Coração, no Reino dos Céus, onde reinam a verdade e a unidade.
Quisera que saíssem daqui, companheiros, com uma reflexão profunda no coração, de que estão
convidados a dar novos passos para concretizar nesta raça a tão esperada transcendência dos
tempos, que fará possível o resgate desta humanidade e de todos os seus Reinos menores.
Quisera que caminhassem ao Meu lado em confiança, assim como caminham ao lado de Minha
Mãe na oração.
Estamos em um tempo em que tudo está permitido, em que a Graça é possível e em que a Justiça
Divina também é possível.
Convido-os a viver nas estratégias do Plano, para que possam estar no caminho correto e no
momento correto, para dar o passo correto e, assim, não retroceder, mas avançar por meio do amor,
da devoção e da fé que podem emergir de seus corações.
É por isso que Eu lhes ofereço a Comunhão Comigo todos os dias, não apenas através da
Eucaristia, mas também através da contemplação de Minha Santa Face e da adoração ao Meu
Preciosíssimo Corpo Eucarístico.
Ali estão as respostas para suas vidas; está a claridade para suas confusões; está a paz para seu
desassossego.
Ali se encontra a sabedoria para seus espíritos, e o Amor Eterno pode impregná-los profundamente,
além de suas essências.
Assim poderão compreender, companheiros, quão grande é o mistério do Amor infinito que Eu
tenho por cada um de vocês, a fim de que se estabeleça a Nova Humanidade.
Venham ao Meu encontro descalços espiritualmente, deixando aos Meus Pés tudo o que os aflige,
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tudo o que os separa de Mim, que os faz frágeis no caminho do espírito e da matéria.
Confiem que é possível realizar tudo através do Meu Coração, pois Eu desejo o melhor para cada
um de vocês, até ver a Lei de Deus se cumprir em cada uma das criaturas.
Hoje venho trazer à humanidade, e para todos os que não Me escutam, o Dom do temor a Deus.
O temor de estar longe dEle, sobretudo de Seu Amor Infinito. O temor de afastar-se de Seu
Caminho, porque o caminho que o Pai lhes oferece é um caminho vitorioso, pleno de Sua
Misericórdia e de Sua Graça, para que também possam vivê-lo eternamente no Céu.
Este Dom ainda não é compreendido pela humanidade, porque ela é indiferente a este Dom.
Vocês que estão aqui, queridos companheiros, que sabem o que é o Dom do temor a Deus, ajudem
Meus servos que estão perdidos a reencontrar o sentido de suas vidas.
Por isso, ofereçam-Me nesta Maratona tudo de melhor que vocês podem Me dar, que Eu chamo de
pequenos sacrifícios, que são considerados por Deus como grandes metas nas almas valentes.
Esta Maratona deve ser dedicada, companheiros, a todos os que estão longe de Deus, a todas as
essências que perdem a oportunidade de fazer parte da nova raça.
Hoje atrevo-Me a dizer-lhes, companheiros, que imaginem o que significaria todas essas essências
perdidas na superficialidade do mundo tomarem consciência, antes de sua morte, de toda a Graça e
o Amor que perderam durante muito tempo. Onde irão parar essas consciências?
Só a intercessão de suas orações fará com que o amor vença, que a Lei da Minha Divina
Misericórdia se cumpra em cada uma delas; pois tenho Misericórdia por todos, só que a maioria
ainda não se anima a deixar Minha Misericórdia Divina penetrar no profundo de seus seres.
Enquanto essa Fonte de Salvação está aberta na humanidade, convido-os também a ser
misericordiosos com seus semelhantes e oferecer atos de reparação por todos os que não o fazem e,
principalmente, esquecem o que é amar de verdade.
Hoje venho como o Sacerdote Maior, como o Santo Coração do Filho de Deus, para convidá-los a
seguir adiante na fé, na persistência, na valentia e na alegria de saber que encontrarão o caminho ao
Meu Coração.
Que todos os seus problemas, provas e desafios estejam fora desta Maratona, para que a ação da
Minha Divina Misericórdia se cumpra em vocês e saiam daqui sendo outros, como nunca antes
acreditaram, não reconhecendo vocês mesmos.
Se confiarem no que lhes digo e oferecerem reparação a Deus, Minha Misericórdia não somente
estará com vocês nestes dias, para lhes conceder a expiação universal, mas também estará com
aquelas essências perdidas, que nesta vida ainda não encontraram o Amor de Deus.
Para que esta obra se expanda no mundo, devem dar novos passos.
Hoje Eu lhes mostro a escada ao Universo, para que possam subir até novos destinos, onde os
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aguarda a Vontade de Deus renovada, que quer Se fazer carne e espírito em suas consciências.
Hoje venho como esse Sacerdote Maior que tudo oferece para a salvação das almas, para que elas
sempre encontrem o sentido de suas vidas e estejam afastadas da ilusão e do erro. Porque Meu
único objetivo, companheiros, é que sejam felizes para sempre.
Hoje Me ofereceram um altar sacerdotal, pois as flores inspiram o despertar de Minha Graça. A
simplicidade ressoa no Universo como uma nova nota musical que é emitida pelas almas que Me
adoram e Me amam.
Aqui está o testemunho eterno de sua salvação: a Essência Divina fazendo-se Corpo e Sangue, veio
livrar o mundo de todos os seus pecados para que reinasse a paz, a Misericórdia e o bem. Sejam
participantes desta ceia renovadora.
Felizes aqueles que hoje estão aqui presentes e acreditam em Minhas Palavras, porque não só
beberão desta Fonte de Amor, através do Corpo e do Sangue do Seu Senhor, mas também serão
abençoados durante estes dias por Meus grandes impulsos de Amor para que, finalmente, nasça a
verdadeira essência em cada ser que hoje está aqui presente.
Recordem Minha Última Ceia e hoje, quando comungarem, revivam-na, sintam como Minhas
Mãos lhes entregam Meu Preciosíssimo Corpo para que vocês se alimentem de Meu Espírito; assim
como também Minhas Mãos lhes entregam o Cálice para que bebam da Fonte do Amor e saiam
renovados para sempre.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

