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Quarta-feira, 3 de janeiro de 2018
MENSAGEM ESPECIAL DE CRISTO JESUS TRANSMITIDA PARA A 54ª MARATONA DA DIVINA
MISERICÓRDIA, NO CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO VIDENTE FREI
ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Primeira Mensagem
Meu Silêncio também fala por Deus, e revelo nesta noite Minhas Cinco principais Chagas, para
derramar Meu Sangue sobre os justos, sobre os que perseveram e fazem digno Meu Nome,
enquanto alguns dos Meus calçam suas sandálias para seguir seus próprios caminhos e afastar-se de
Mim.
Hoje ofereço Minha Agonia pelos que ainda estão aqui, e ao Meu lado.
E se confiaram até agora em Mim, só lhes posso dizer, companheiros, que algum dia Me
encontrarão e nesse dia recordarão que tudo o que disse não foi em vão.
Não sofram pelos que derrotam a si mesmos.
Amem pelos que não amam, tenham caridade pelos que não servem e sejam misericordiosos pelos
que ultrajam Meu Sagrado Coração.
Tudo o que dei aos Meus algum dia retornará ao Pai, e nada se desperdiçará.
Por isso, quem não sabe cuidar de Meus Tesouros deve pedir-Me ajuda, sincera e aberta, para que
Eu possa interceder; enquanto isso não acontecer, não haverá como converter o impuro em puro,
não haverá como transformar o que é resistente em flexível.
Tudo faz parte de uma Lei, e se o mundo sai da Lei para viver sua própria vontade, sofrerá a Lei,
porque a Lei está para gerar justiça, igualdade e soberania.
Ninguém pode transgredir as Leis de Meu Pai como se nada tivesse acontecido.
Tenho a permissão de perdoar e de absolver, mas não tenho a permissão de permitir injustiças e
rebeldias.
Porque quem não foi digno de levar Meus Tesouros onde vai parar? Quem o conduzirá? E como
sobreviverá?
A energia divina que Eu derramo nunca é desperdiçada nem tampouco usada em vão.
Os homens creem que sabem tudo e riem talvez de Minhas Palavras ou de Meus Pedidos, mas
recordem, companheiros Meus, que tudo o que Eu lhes digo, de tempos em tempos, já foi pensado
por Deus.
Grande parte da humanidade não aceita viver Minha Vontade porque sabe que sua própria vontade
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deverá morrer algum dia, e esse será o grande momento de dar o grande passo no amor e na
evolução.
Hoje não vim dedicar esta mensagem aos que foram injustos ou rebeldes.
Hoje vim aqui para estar com vocês e com os que, sem compreender absolutamente nada, vivem
Meu Chamado e confiam cegamente.
Se Judas uma vez Me traiu, acaso os homens não poderiam trair- Me pela segunda vez?
A história torna a se repetir, e é doloroso poder vê-la.
Ninguém pode ocultar-se a essa verdade. Eu só lhes peço que aprendam a morrer para si, para que
seus inimigos internos não os condenem, assim como alguns já foram condenados antes de entrar
na vida eterna, ficando sem ela.
Porém, nada ficará sem resolver-se, companheiros.
Porque, assim como Sou um Deus de Misericórdia, Sou um Deus de Justiça. E a Justiça de Deus
está plena do Amor do Pai; mas ela não pode ser julgada nem tampouco tentada por nenhuma
criatura deste planeta.
Hoje levo sobre Minha Cabeça a Coroa de Espinhos para representar neste dia a flagelação que
vivo pelos ingratos e pelos soberbos de coração.
Se Meu Amor ainda não pôde chegar a eles, ensinem a todos, filhos Meus, para que possam chegar
ao Meu Amor antes que seja demasiado tarde para que as almas se arrependam.
Hoje venho como o Deus da Justiça e da Soberania, sem deixar de derramar Minha Divina
Misericórdia.
Para que Eu possa renová-los, devem morrer para si mesmos, e isso se consegue com a obediência
e a confiança que muitos hoje não querem viver; por isso sofrem, por isso se perturbam e não
encontram saída.
Mas aqueles a quem Eu dei tudo, porque os escolhi, algum dia deverão dar conta ao Pai Celestial.
Torno a repetir, companheiros, a energia celestial não se desperdiça, nem tampouco se ultraja.
Quero que reparem Meu Coração pelos que mentem, pelos que se distanciam de Mim e Me
rejeitam, pelos que são ignorantes e estão cegos, pelos que não creem no amor do coração nem na
regeneração da vida, pelos que Me dão as costas, pelos que Me fazem sofrer e Me envergonham,
calçando suas sandálias para abandonar-Me.
Porém, hoje lhes digo que tudo isso Eu já sabia, desde o Horto Getsêmani até a Cruz.
Judas Me entregou para que Eu pudesse amar o mundo em sua condição mais mortal e humana.
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Hoje revivo Minha Igreja Celestial nos que são bem-aventurados, nos que honram Meu Nome e
Meu Evangelho, vivendo-o todos os dias, apesar das imperfeições e das dúvidas.
Hoje quisera que brotasse de seus corações um amor incondicional, capaz de superar todas as
provas, todos as indiferenças e todos os obstáculos.
Não desejo que sejam melhores que os demais, senão mais humildes que os que são humildes e não
o sabem.
Deus derrama Sua Graça para os que são mais miseráveis, por isso Eu escolho os mais imperfeitos
para poder servir-Me e realizar Minha Obra, a ponto de que Minha Presença e Meu Coração forjem
a liberação das resistências e de tudo o que é arcaico.
Quando lhes chegar esse momento, companheiros, não desistam e repitam quantas vezes for
necessário: "Jesus, eu confio em Ti".
Assim, uma porta inexplicável de liberação se abrirá, e seus corações serão aliviados, e já não
existirá temor, porque haverão confiado no Nome do Senhor.
Eu venho aqui para celebrar este reencontro com Aurora e deixar para atrás os que profanaram Meu
Nome e o sujaram com seus exemplos e suas palavras.
Eu venho aqui, a Aurora, para honrar Meu Pai, Emmanuel, para que Ele volte a descer, com Seu
Raio de Liberação e de Cura, em todas as almas que participarem da bênção da Cruz Azul.
Virei especialmente abençoá-la no dia 5, à noite, quando já tiverem orado durante todo o dia ao
Meu Coração Misericordioso.
E chamei sete Anjos Regentes para que depositem na Santa Cruz os sete poderes da Redenção para
as almas:
Primeiro, o arrependimento.
Segundo, a introspecção.
Terceiro, o perdão.
Quarto, a cura interior.
Quinto, a reconciliação.
Sexto, a transformação interior.
Sétimo, a transfiguração interior.
Esses sete poderes descerão sobre a Cruz Azul quando ela for contemplada como a Vitória de
Emmanuel sobre a Terra e para voltar a consagrar os Centros Marianos ao Plano do Criador.
Emmanuel virá para ver a união e a congregação de Seus filhos durante este dia e, assim, concederá
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uma expiação para o Uruguai e para o Cone Sul.
E aqueles que se prostrarem diante da Cruz serão perdoados, porque o Pai, que está nos Céus,
espera pelo grande amor de Seus filhos, pela grande confiança de Suas criaturas, pela reparação de
todos os pecadores.
Alegrem seus corações, porque um novo ciclo começará sob o estandarte universal da Cruz de
Emmanuel.
Bem-aventurados serão os que crerem em Seu Poder, porque vencerão os assédios, e o adversário
perderá a milhões de almas que conquistou, porque a Santa Cruz, uma vez iluminada, chamará as
essências em Aurora e nos demais Centros Marianos onde se elevar a Cruz de nosso Pai Eterno.
Infelizes serão os que hoje não estão aqui para este grande acontecimento, porque, se tão somente
tivessem confiado, suas amarras teriam se liberado e suas dívidas teriam sido perdoadas.
A Confiança de Deus se conquista com o amor do coração, e não com a mente.
A mente é um meio para levar adiante o Plano de Deus, mas não para dirigi-lo nem para concretizálo.
Se o amor não está em seus corações, não podem viver o Plano de Deus; não tentem, porque
fracassarão, como alguns fracassaram.
Os que calçaram suas sandálias e se afastaram de Mim estão escritos na última folha de Meu Livro
Sagrado; não ficará pedra sobre pedra, isso já não é uma teoria.
Que se arrependam as almas antes do tempo da grande tribulação.
Ai daqueles que Me deram as costas, porque recordarão vivamente tudo o que já não têm, porque
perderam o estado de Graça e saíram da guia de Minha Mão.
Mas, confiem, porque tudo será encaminhado, e os que já não poderão estar aqui estarão em outras
moradas para aprender a amar, desde o princípio.
Os que Me negaram conhecerão o Dom do Temor a Deus, e quando esse Dom descer, em pouco
tempo tudo estará consumado.
Celebrem pelos que estão vivos de coração e orem pelos que estão mortos em espírito.
O legado que Eu dou aos que chamei não se pode desperdiçar nem alterar.
Enquanto isso, aferrem-se à Cruz Azul de Emmanuel, porque assim não só Me ajudarão a carregar
o mundo e a humanidade, mas seus corações e vidas se elevarão em união ao Pai pelas asas que ela
expressa.
Que esta Maratona seja dedicada como uma entrega maior pelos que Me ofenderam, pelos que Me
ferem, pelos que sujam Meu Nome.
E, com todas as suas orações e súplicas, poderei dizer ao Pai, assim como disse na Cruz, antes de
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expirar:
"Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.
Perdoa-os, Pai, porque não Te vivem nem Te sentem;
porque não Te chamam nem Te suplicam, com humilhação e renúncia.
Perdoa-os, Pai, e coloca-os em Teu Reino para que, algum dia, sejam Teus dignos filhos.
Amém".
Enquanto Minhas Chagas doem pelos cravos dos ingratos, Meu Coração se alivia com o pranto dos
justos.
E, assim, tudo se recria, tudo se transforma, e as almas participam da comunhão com Meu Espírito.
Que nesta Maratona se reviva o compromisso de Meus soldados com Meu Sagrado Coração; que
suas cabeças, pés e mãos sejam lavados e purificados pela Água de Vida, para que rebrote em seus
corações a doação incondicional de si e o serviço aos semelhantes e aos Reinos deste planeta.
Pai da Humildade e do Amor,
Senhor da Misericórdia e da Justiça,
Eu Te ofereço este Sacramento em nome dos que ainda Me seguem e persistem,
para que, por meio de Tua Graça e de Tua Sabedoria,
Meus exércitos, Meu soldados e Meus companheiros
cumpram o porvir de uma nova e fraterna humanidade.
Que assim seja. Amém.
Como todas as vezes em que Me encontro com vocês para que Me revivam, sintam-Me e escutem a
vibração e o poder de Minha Mensagem, neste espírito da reparação e da consolação desejo escutar
uma canção para que Minhas Chagas dos Pés, das Mãos e de Meu Lado se fechem, e Eu também,
como aprendiz da Obra do Criador, possa reviver o que uma vez o Pai Me mostrou no Horto
Getsêmani, quando as gerações futuras, quando todos os Meus seguidores fariam digno Meu
Projeto neste planeta.
"Cristo és Tu". (Canção solicitada pelo nosso Senhor).
Esse é o Meu pedido para seus Cristos internos e para os que hoje não estão aqui, entre nós.
Eu os abençoo e os preparo para uma Maratona de interiorização e de reconfirmação de votos; para
que façam conhecer ao mundo que existe uma Cruz Azul, que desce como Projeto à Terra para
salvar as almas mais perdidas.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que persistem, porque serão fortalecidos.
Bem-aventurados os que confiam, porque terão sabedoria.
Bem-aventurados os que amam, porque conhecerão o Reino de Deus.
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Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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