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Quinta-feira, 3 de maio de 2018
MENSAGEM ESPECIAL DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA PARA A 58ª MARATONA DA DIVINA
MISERICÓRDIA, NO CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO VIDENTE FREI
ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Primeira Mensagem
Que Minhas Palavras rebrotem nos corações dos simples e dos que decidiram seguir-Me de forma
incondicional.
Alegra-Me saber que alguns compreenderam o que Eu digo a respeito de Minha Obra e que
permitiram cumprir o Meu Propósito neste lugar, neste Centro Mariano no Reino de Aurora.
Porque, apesar da indiferença ainda estar na mente de muitos homens, há corações que conseguem
seguir Meu Caminho; e é através desses corações que Eu cumpro Meu desígnios para poder
sustentar este planeta e esta humanidade.
Ainda uma grande missão nos espera na Europa nos meses de junho e julho, algo que
delicadamente o Pai está pensando poder realizar por meio dos esforços dos que se dispõem a
servir-Me; e isso inclui a todos, sem exceções.
Cada um deve cumprir com sua parte neste momento do Plano; todas as peças devem estar
colocadas em seus corretos lugares para que o Projeto possa funcionar e seguir adiante. Ninguém
pode excluir-se, neste momento, do que veio cumprir nesta vida, ninguém.
Cada um de vocês tem uma chave com a qual abrirá uma porta para que uma nova oportunidade
possa ser dada; e isso vai além de sua personalidade, até de seu próprio espírito.
É necessário que as almas compreendam que a Obra é um motor em dinamismo; é um fluir
constante de Leis e de Princípios que, de ciclo em ciclo, descendem à Terra para poder salvar a
humanidade.
Não necessito que cumpram Meus desígnios de forma perfeita, mas sim de forma verdadeira; isso
trará transparência a suas vidas e a seus caminhos; isso os fará verdadeiros uns com os outros e
também os fará verdadeiros perante Mim.
Eu só necessito que Me sirvam de verdade para que os projetos que o Pai Me entregou possam
cumprir-se por meio das almas que Me servem, de tempos em tempos.
Hoje venho por um Uruguai que decidiu fechar as portas a Deus de muitas formas.
E por que digo isso? Porque verão em seus exemplos, em suas ações e decisões.
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Em verdade, já o podem ver em tudo que se decidiu fazer neste tempo e que está fora do equilíbrio
do Plano e da Justiça.
O Pai, o Universo e as Hierarquias não desejam a condenação do país, mas a salvação.
O despertar de muito poucos permitirá a salvação de muitos, mas não como todos esperam.
É importante fazer-se responsável pelas decisões tomadas, pelas quais a maioria das almas não tem
consciência do que se decidiu. Isso provoca dívidas grandes para os que tomaram as decisões, em
nível espiritual e material.
Mas com a última parte da Misericórdia que venho derramar, venho salvar os últimos, os que em
verdade queiram arrepender-se e viver o caminho do Amor e da Justiça.
As nações estão comprometendo o despertar e a evolução das almas, e isso é algo que ficará mais
evidente no fim dos tempos.
Por isso, a arte da oração permite bloquear esses projetos que não são de Deus, mas dos homens.
Estamos entrando no ciclo dos últimos impulsos que receberá o Uruguai, para que pelo menos a
minoria faça algo por sua terra, assim como nas demais nações do mundo, que serão chamadas a se
declarar ante o Pai no fim dos tempos.
Quisera falar-lhes das maravilhas que tem o Reino do Pai, o Reino que está nos Céus, e quanto as
almas poderiam viver dentro dele se se oferecessem verdadeiramente a Deus; mas primeiro devo
falar-lhes do mundo e de sua humanidade, porque há uma parte que à ela corresponde resolver por
si mesma, e isso começará com a sinceridade do coração e da vida.
Inquieta-Me saber que há companheiros dentro de Minha Obra que ainda não compreendem o que
está acontecendo neste momento, porque não se animam a ver a verdade, a necessidade que emerge
nestes tempos para ser atendida, deixando para trás a vida pessoal de cada ser para atender a
humanidade e, sobretudo, ao planeta, que é sua casa.
Devem compreender, companheiros, que neste tempo deverá existir um lugar no mundo onde
possam pôr seus pés, e que seja um lugar seguro, sem conflitos nem perturbações, sem guerras e
sem tribulações; um lugar onde reine um pouco de paz e de esperança.
Se Meus servidores colocarem sua atenção no que é externo e não interno, como perceberão a
realidade destes tempos?
Diante de seus olhos se mostra o mundo sofrido; é hora de socorrê-lo, é hora de tomar consciência
de que um propósito se deve cumprir e que não terminou; que não é passageiro nem tampouco
estático.
O despertar da humanidade continua; a redenção da humanidade continua, e é necessário perceber
essa realidade sem entrar na indiferença nem na omissão.
Porque mais esforço viverão os que se afastaram do Meu Caminho do que aqueles que já estão
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Comigo, dentro do Meu Caminho.
Tudo o que Eu lhes dei nunca se desperdiçará. Tudo o que Eu lhes dei um dia deverá ser
testemunhado por vocês ante o Universo.
Por isso, os que estão confundidos ou creem estar confundidos, que reconsiderem.
Eu não venho falar-lhes de algo prático ou material, mas de algo profundamente interno, que
começa e termina em vocês e que afeta o espírito por suas decisões e ações, por seus sentimentos e
também por seus pensamentos.
Não podem ofuscar sua essência original, sua pureza. Ela deve estar imaculada e à vista da Luz de
Deus, para que se mantenham em contato e em comunhão com o Divino Espírito.
Busquem dentro de si a resposta e dar-se-ão conta de que o que lhes digo é verdade.
Que busquem a resposta dentro de si os que não compreenderam o Plano neste tempo, para que
tenham a oportunidade de ser reconduzidos ao caminho da Irmandade.
Hoje venho mostrar aos Meus, pela primeira vez, um sentimento de amargura pelos que Me
decepcionam, pelos que não se unem a Mim depois de tudo que foi recebido, depois de tudo que foi
vivido e compartilhado.
Ofereçam esta Maratona para que o Plano possa cumprir-se como está escrito e não se altere pelas
decisões de Meus companheiros ou dos que já não estão em Meu Caminho e ainda têm seu
compromisso firmado no Alto; um compromisso inapagável e impossível de alterar-se.
Cada um terá sua oportunidade de viver o momento de sua definição, e isso será entre a alma e
Deus. As ferramentas e os meios foram dados para que se preparem para esse momento.
Quem está com algum obstáculo para poder estar a Meu lado é porque não fez bem as coisas e não
esteve atento e vigilante aos acontecimentos que a cada dia mais se avizinham e que trazem a
mudança da consciência da humanidade.
Prometi dizer-lhes sempre a verdade, e Minha Verdade hoje lhes trago; a Verdade que vejo do
mundo e da humanidade; a Verdade dos que vejo, dos que estão a Meu lado e titubeiam.
É hora de colocar-se diante do Trono do Pai e perguntar-se: Que estou fazendo?
Não para se culpar nem amedrontar-se, mas para ver a realidade com neutralidade e melhorá-la
com ânimo renovador e alegria.
Não necessito de vocês penas nem incertezas, preocupações nem aflições; já recebo bastante do
mundo todos os dias e espero que mais, mais corações Me aliviem, sem trazer mais preocupações
nem aflições ao Meu Coração.
Revivam Minha Paixão como o símbolo de Meu Amor por vocês, através dos tempos e das
gerações. Dali tirem as forças internas para poder seguir adiante, assim como Eu fiz no pior
momento de Minha Vida, na maior solidão, no grande momento de Minha entrega pela
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humanidade.
Sejam valentes e não desanimem. Enfrentem sua transformação como parte de Minha Vitória
Celestial e não deem mais trabalho a seus irmãos com suas insignificantes complicações de vida.
Assumam a responsabilidade do que não estão fazendo e crescerão verdadeiramente, sem ilusões.
Vocês sabem a quem Eu estou falando. Que cada um assuma sua parte, com maturidade e sem
comentários.
Porque os que deveriam estar aqui sustentando o Plano Comigo estão distraídos, em si mesmos,
como está a humanidade.
O planeta, como consciência, está agonizando e necessita de almas em eterno serviço a Deus.
Muito mais almas em eterno serviço a Deus, muito mais que os sofrimentos que gera a humanidade
dia a dia. Isso equilibrará os tempos e os acontecimentos, e não será necessário viver tanto a dor
nem a angústia que vivem milhões de almas no mundo por sua cegueira espiritual.
Abram ainda mais o coração para que Minhas Palavras trabalhem profundamente, e não fiquem no
superficial.
Neste tempo estou trazendo todos os Raios de Minha Consciência para que os conheçam e os
identifiquem. Isso removerá o que está obstruído na consciência, sanará as feridas e elevará as
almas ao Propósito de Deus.
Agradeço-lhes por Me acompanharem de verdade e sem tibieza no coração.
Abençoo-os e os animo à lealdade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

