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MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Tenho tentado, dia após dia, com Meu Poder Misericordioso, permanecer vivo nos corações
imperfeitos.
Meu Espírito Redentor está presente, nos verdadeiros subúrbios das almas, com o propósito de
salvá-las, como fiz uma vez quando estive entre vocês no mundo. Por isso, Minha Esperança na
salvação do mundo, na salvação da humanidade mais adormecida e pecadora, ainda não acabou.
Meu oceano é insondável e ainda tenho muita sede daqueles, aos quais havendo Me mostrado,
deram-Me as costas por ainda não conhecerem Meu Amor Misericordioso.
Percebo que para muitos não bastou que o Filho do Homem desse Sua Água na Cruz e derramasse
Seu Sangue por todos. Minha Tarefa redentora não terá fim até que os infernos que muitos vivem
desapareçam, e que o sono, em que muitos submergem, se extinga à espera do glorioso momento
de Meu retorno ao mundo.
Por isso, preparo aqueles que queiram despertar para uma vida desconhecida, que queiram
despertar para a transcendência do cotidiano e do normal. Meu Universo alcançado, o que não é
deste mundo, aproxima-se, e assim se aproxima o Espírito de Meu Pai para revelar ao mundo a fase
que não conhecem, que ignoram por colocar seus olhos em outros caminhos que não os celestiais.
Minha luz volta a se mostrar em Espírito para aqueles que Me querem ver e para os que estão muito
distantes de Deus. Olhem à sua volta e observem com atenção, porque o Filho de Deus está
voltando em Glória. Essa Glória estará próxima daqueles que se abram a reconhecê-la.
Por isso, não estarei distante de qualquer ovelha, voltarei para dar Meu Corpo como alimento e dar
de beber de Meu Sangue com a Nova Aliança constituída entre o Universo e a Terra, a Aliança do
Filho de Deus que lhes dará a vida eterna.
Por isso, sejam coerentes e vigilantes para o final destes tempos. Estou dando Minhas pérolas aos
que ainda não sabem administrar Meus Bens Celestiais. Estou dando do fruto da árvore da
sabedoria para aqueles que mais necessitam de Mim.
Reúno-os novamente em Minha Ceia Redentora para desmascarar os lobos e assim redimi-los,
porque quero que todos estejam em Meu Reino de Luz.
Sob o Amor do Pai, sejam misericordiosos.
Agradeço-lhes por meditarem em Minhas palavras com o coração!
Cristo Jesus, o Redentor

