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MENSAGEM ESPECIAL DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA PARA A 57ª MARATONA DA DIVINA
MISERICÓRDIA, NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AO VIDENTE
FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Primeira Mensagem
Com Meu Raio Celeste de Graça irradio ao mundo e espero dele uma resposta.
Ainda na paciência de Meu Espírito, espero por uma resposta.
E quisera de Meus companheiros que, depois de tudo que foi recebido durante os últimos dias, não
existam discórdias, dúvidas ou contradições entre os Meus e entre os semelhantes.
Porque o que Eu lhes dei durante os últimos dias não se poderá perder; será de sua responsabilidade
preservá-lo e que isso tenha frutos no futuro.
Não é tempo de pensar em si, mas no que o mundo e sua humanidade necessitam, porque vocês
sempre foram premiados pelos tesouros do Céu, mais do que muitas almas no mundo.
Necessito de laços e alianças profundas entre as consciências que possam suportar o que virá e que
não temam Meu Fogo, que tudo purifica e que tudo transcende.
Mas não poderei penetrar naqueles espaços da consciência onde não Me permitam. Não poderei ter
mais tempo para esperá-los, como fiz em outros tempos muitas vezes.
É hora de assumir o que foi recebido, e não de desperdiçá-lo.
A Instrução que Eu venho deixar para o mundo é uma Instrução para a futura humanidade, e isso
começa a partir de agora, dentro de vocês, com a certeza de estarem fazendo o bem e de não o
destruir por nada.
Deve nascer de vocês a convicção de cumprir Minhas Leis e de levá-las adiante neste tempo final.
Assim, Meu Raio Celeste de Graça poderá continuar descendo ao mundo, porque terei almas
depositárias de Minha Luz nesta humanidade.
Ainda que tudo aconteça e tudo se desencadeie, Eu continuarei trabalhando pelo mundo e por sua
humanidade.
Pedirei aos Raios do Universo que continuem descendo nas almas para que possam desbloquear
todos os tempos e todas as formas, as estruturas e as resistências.
Ainda há muito o que fazer e não há tempo. Isso é algo que muitos ainda não compreenderam, e
que a maioria não aceitou, apesar de haver sido dito muitas vezes.
Não venho ao mundo para falar-lhes por meio de teorias ou de filosofias, mas de palavras concretas
que anunciam o que acontecerá. Por isso estão em uma preparação que não podem deixar de viver
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todos os dias, a cada momento, a cada instante.
Minhas Palavras não podem ser guardadas no inconsciente deste mundo e menos ainda de sua
humanidade.
Minhas Palavras devem ser reflexo de uma Obra que pode realizar-se de época em época e através
dos instrumentos que Eu estou chamando pelo nome.
Talvez pareça difícil fazer tudo o que Eu lhes peço, mas se em verdade aprenderem a estar em
Mim, tudo será possível, ainda que não pareça.
Por isso sua relação com seus irmãos deve ser impecável, livre de conflitos, livre de juízos de valor.
Deve ser uma relação sã no espírito, para que isso se reflita na consciência e, assim, suas
consciências possam abarcar muito mais coisas que ainda não abarcam.
Devem chegar ao nível que Eu lhes peço, e isso se alcança com constância e determinação, com
uma fé arrebatadora; assim não deixarão para trás todas as necessidades que o Universo lhes
apresenta de tempo em tempo.
O legado que Eu vim entregar-lhes nesta última Sagrada Semana é um legado que não tornará a
repetir. Por mais que tenha parecido o mesmo, entreguei coisas diferentes, impulsos novos,
correntes do Universo desconhecidas.
Para que possam compreender a Ciência na qual Eu trabalho, que não é desta Terra, devem amar
Minhas Palavras uma a uma, por mais que não as compreendam ou não as possam torná-las parte
de si neste tempo.
O amor é o que permite irradiar o Propósito e cumpri-lo ao pé da letra.
No amor as coisas não se tornam distantes nem tampouco inalcançáveis.
No amor tudo se entende e tudo se aceita.
Não há nada que o amor não possa suportar; ao contrário, o amor, por ser vivo e elevado, tudo
abarca.
Se há discórdias e conflitos entre Meus companheiros, é porque Meu Amor não trabalhou em
vocês, nem no mínimo.
Devem aprender a suportar o fogo da transformação que lhes trago, porque é por um bem maior,
que ainda estão por conhecer.
A unidade entre vocês permitirá que Meus opositores não se aproximem, nem sequer para saber o
que é que estão fazendo ou o que é que estão cumprindo em Meu Nome.
Não estou dizendo que estarão livres de batalhas ou de desafios, porque estão aprendendo a superar
a dualidade destes tempos, como humanidade e como planeta.
Por isso não podem perder os Ensinamentos que Eu lhes dou, não podem deixar de buscá-los nem
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por um instante, porque ali existe o caminho para estar no verdadeiro bem e na verdadeira paz.
Necessito-os assumindo o Plano para o fim dos tempos, o Plano de Deus, que é esta parte do
Propósito que ainda deve cumprir-se neste planeta e com esta humanidade.
Estar oito dias Comigo não é uma casualidade nem tampouco um mistério, é uma realidade que
devem aprender a aceitar.
O Pai, que é Oniabarcante, Onipresente e Onipotente, ainda respeita a liberdade de Seus filhos,
porque Ele sabe que eles devem aprender nesta escola que o planeta lhes oferece dia a dia.
Mas não poderão ir ao Meu Reino com matérias pendentes na escola da espiritualidade e do
serviço, da irmandade e do bem, da misericórdia.
Devem viver essa experiência de redenção até nos maiores limites ou até nas maiores provas.
Vocês e muitos mais no mundo, em nome de toda a humanidade, devem testemunhar, com sua
própria experiência de redenção e de perdão, que é possível concretizar este Projeto, ainda depois
da Ressurreição de Cristo.
Devem afirmar que a genética desta humanidade pode ser mudada, transformada, transmutada e
sublimada, que é possível que o Amor Crístico vença e, assim, o Plano triunfe sobre as forças do
caos.
Mas enquanto a dualidade existir neste mundo - que é algo que se definirá no próximo tempo ainda existirão as grandes batalhas internas e externas, e deverão buscar auxílio em Meu Coração e
em Minhas Palavras, recordando e revivendo o legado que lhes entreguei com um incomensurável
Amor, que muitos ainda não entenderam.
Devo ser claro, preciso, justo e verdadeiro. Volto a lhes dizer que não há tempo.
Enquanto tudo ocorre rápido no mundo e dentro das consciências, é necessário aprender a crescer
com velocidade, a uma velocidade desconhecida, que a matéria ainda não consegue acompanhar,
mas o espírito sim, e mais ainda, a disposição da alma.
Leis novas estão começando a atuar no planeta neste tempo final a fim de definir todas as coisas
que é necessário resolver.
Mas se isso não começa primeiro dentro de vocês, não poderá acontecer no mundo.
Por isso os apóstolos dos últimos tempos são apóstolos distintos dos do passado, porque estamos
diante de uma realidade que já não se pode esconder nem sequer pelos meios de comunicação e
pelas notícias.
O que está escrito está cumprindo-se passo a passo.
É necessário definir-se com cautela e entregar-se com uma maior disposição, sabendo que suas
imperfeições irão com vocês até o fim de seus dias, até que finalmente a prisão interior seja aberta
para que o espírito alcance sua liberdade e se una à Fonte com toda a experiência vivida neste
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planeta.
Estamos trabalhando por uma redenção que é gradual, que se dá passo a passo e não com grandes
avanços.
É necessário compreender que a genética da humanidade se tornou imperfeita por seus erros e por
seus desvios.
Depois de 2018 anos, Eu venho, a pedido do Pai, para corrigir a humanidade, para que aprenda a
ser livre de si mesma e de seus próprios enganos, como de suas próprias fantasias.
E essa mudança será dolorosa, nada será leve. Arrancar as raízes da potestade, do poder e da inércia
será doloroso; mas Eu trago um bálsamo interior em Meu Coração que ninguém tem, para derramalo naqueles que o aceitarem de verdade. É o bálsamo de Minha Misericórdia, que libera todas as
faltas e todos os sofrimentos quando tão somente confiam em Mim.
Não é tempo de perder-se nas coisas superficiais; é tempo de olhar para dentro e encontrar-se
consigo mesmo, não com soberba nem com egoísmo, mas com espírito de humildade, de
simplicidade e de amor, perguntando todos os dias a vocês mesmos: "Senhor, que mais devo fazer
para servir-Te?"
E, assim, suas misérias ou perturbações serão pequenas, porque estarão ocupados no serviço
universal, no amor constante de se doar todos os dias um pouco mais para fazer triunfar Meu Reino
sobre este planeta.
Todas as almas viverão suas provas, ninguém estará livre delas.
Mas tenham esperança no que Eu lhes prometo, porque depois deste tempo difícil virá um tempo
melhor, em que já não será necessário experimentar a dor nem o sofrimento, nem tampouco existirá
o sentimento da culpa de não poder alcançar tudo.
Ao contrário, já terão aprendido a vencer a dualidade, a qual já não prevalecerá no mundo nem nas
consciências. Aprenderão, através de Mim, a ser livres.
Que esta Maratona represente uma reflexão profunda de tudo o que foi recebido, uma confirmação
constante de seus espíritos para com Minhas Obras de paz no mundo.
Quisera que esta Maratona fosse o momento para cada ser de encontrar seu propósito, que desce do
Céu e do Universo para despertar as almas em sua missão.
Eu não quero que tomem Minhas Palavras como um castigo, mas como uma oportunidade de
transcendência, de avançar na Luz e de derrotar o mal.
Que se possam cumprir em vocês Minhas maiores aspirações de ver, em pouco tempo, Novos
Cristos cumprindo sua missão na humanidade.
Ofereçam esta Maratona pelos que estão adormecidos, pelos que estão distraídos, pelos que ainda
não tiveram a Graça de estar diante de Minha Presença, como muitos tiveram nestes últimos dias.
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Ofereçam cada momento a seu Mestre e Senhor como um presente de amor ao Rei do Universo,
seja na ação do dia a dia, na oração, na Comunhão, assim como na unidade com o próximo, a fim
de que sempre prevaleça Meu Espírito de Paz em vocês.
Que o Senhor os abençoe neste novo ciclo de despertar e de assumir com responsabilidade Meus
Desígnios para que eles se materializem sobre a superfície deste planeta.
Sob a Luz deste Centro Maior,
Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

