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MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Eu virei dos Céus para curar seus corações e, finalmente, retirar de suas essências qualquer
partícula do mal.
Belém é o lugar de onde provenho e Belém foi e será a estrela radiante que iluminará suas vidas,
assim como Meu Nascimento no presépio acendeu, com muito amor, Meu Pequeno Coração.
Queridos, venham a Mim, apoiem as mãos sobre Meus Ombros, recostem a cabeça sobre Meu
Peito, porque Meu Amor Redentor libertará a todos, levando-os a encontrar o Pai em todas as
coisas da vida. Quero que Me falem, que Me contem e Me digam do que necessitam, porque, se
confiam em Mim, logo saberão como agir a cada dia de suas vidas.
Filhos, quero que aguardem Minha chegada, porque Eu preparo os corações para Me receberem, e
Minha Luz remove sequelas profundas, retira-as e as purifica. Saibam que Eu Sou quem sustenta
suas vidas sobre todas as coisas, porque os conheço muito bem, antes mesmo que vocês
conhecessem a Mim.
Aguardo vocês todos os dias. O Pastor ama suas ovelhas e as ovelhas devem amar o grande Pastor
do Amor. Sei que muitos estão cansados pelo que vivem dentro de si. Porém, lembrem-se de que
Eu Sou a Luz Vitoriosa que procede e vem do Pai Celestial para iluminar seus caminhos, suas
essências e seus corações. Só quero, a cada momento do dia, que Me tenham presente, que Me
chamem, que clamem por Mim, que Me queiram ter o mais perto possível, para que Meu Amor os
possa reparar e perdoar.
Não conheço pior mal que a falta de amor de uns para com os outros. Essa é a primeira lição de
Meu Retorno, Meu Primeiro Mandamento, o que hoje renovo para vocês como uma premissa para
a vida. Se ainda não sabem amar, Eu lhes ensinarei, mas devem abandonar-se em Mim por inteiro,
para que Eu afaste de seus corações todo conflito interior.
Meus queridos, creiam na próxima vinda de Meu Reino. Os que participarão do encontro Comigo
deverão ter o coração limpo e purificado para que Minha Eternidade possa entrar em suas moradas.
Estou iluminando com Minha Luz seus caminhos; em cada prova, observem a transformação de
seus pequenos corações.
Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.
Grato por viverem Meus Mandamentos.
Cristo Jesus

