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MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Quando as almas se unem ao Meu Propósito de redenção, conversão e amor, as chagas abertas pela
humanidade em Meu Espírito se fecham pelo ímpeto da devoção e do amor que elas têm por Meu
Coração Misericordioso.
Nestes tempos, viver na humildade e na simplicidade da vida, sem buscar nenhum resultado para si,
desperta rapidamente a união de seus corações com Minhas Leis Crísticas de consagração e
redenção. Assim, Meu Coração deposita sobre os discípulos o conhecimento do puro e do divino
para que sempre aspirem viver essa meta e esse propósito.
Como os tempos estão mudando com rapidez, Minha Paz impregna a todos os que se dispõem em
sinceridade a recebê-la. Por esse motivo, Meu Coração nutre as essências na fraternidade e no
amor, porque todas elas deverão nascer ao Espírito de Deus como novas moradas.
Quando chego ao mundo a cada dia e lhes transmito Minhas Palavras Sacerdotais, todos os que
abrem os ouvidos para Me escutar recebem de Mim o manancial invisível de Minha Misericórdia.
Esse manancial chega direto aos seus corações e vidas com o propósito de transformá-los em
servos de Deus.
Eu hoje falo ao profundo de seus corações, buscando sua verdadeira coligação e união Comigo,
para que seja preenchido aquele espaço vazio na consciência que ainda necessita de muito amor e
de cura. Meus Raios chegam ao mundo para irradiar a todas as almas. Assim Minha Consciência
forma os novos discípulos, e eles no amor encontram o verdadeiro caminho que Eu lhes indico
percorrer.
Sem pesares nem dores espirituais, envio pelo mundo os soldados que deverão anunciar novamente
Minhas Palavras Salvadoras, soldados que também deverão consagrar-se ao Meu Sagrado Coração
para que de suas memórias se apague o passado e ingresse a Luz do Espírito de Deus.
Então, será primordial que todos sejam mais caridosos porque, por meio da Fonte de Minha
Misericórdia, os males que o mundo vive poderão ser remediados. Muitos se aproximarão de vocês,
porque reconhecerão Minha Presença Salvadora e Luminosa. A isso se disponham, para que Meu
Coração possa redimir os que há tempos esperam Me conhecer.
Sob a Graça Divina do Pai, sejam bem-aventurados.
Grato por escutarem Minhas Palavras com atenção e por guardá- las no coração.
Cristo Jesus

