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MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Aquele que vive de Minha Sagrada Palavra conhecerá os Milagres Celestiais que opero nos
corações que a cada dia Me dizem sim.
Volto ao mundo para desterrar de cada essência a semente da soberba e da vaidade que semeou
com suas ações o inimigo.
Com Meu Poder derroto os planos contrários aos de Meu Pai. Por meio de Meu Amor
Misericordioso Eu salvo os que caíram e, por Minha Graça, redimo o que ainda está imaturo
nas consciências.
Segurar nas mãos Minha Bandeira redentora e salvadora é só para os valentes, que amam o
desconhecido e que vivem a fé como uma chama que os ilumina quando tudo está escuro.
Eu venho acender novamente o Fogo Divino de Meu Amor, que se apagou em muitos corações, e
para isso formo os discípulos como soldados e como vidas em constante oração pelo mundo.
Assim, mediante a constância dos corações devotos, Eu poderei restabelecer o Reino de Meu Pai,
aquele Reino de Amor e Redenção que fiz descender por meio da sagrada Cruz.
Em Minhas Mãos marcaram-se os pecados daqueles que estavam perdidos e foram liberados; em
Meus Pés marcaram-se as faltas daqueles que por ignorância fizeram o mundo inteiro afundar; e em
Meu Lado abriu-se a Fonte da Misericórdia que, até o presente, continua brotando do centro de
Meu Ser para todo o mundo.
Espero que nunca se cansem de buscar esse inesgotável Manancial que os nutre, os redime e os
libera de vocês mesmos.
Eu abro Meus Braços para que os que caíram voltem confiantes a Mim.
Eu os amo e isso vocês devem saber muito bem.
Eu os espero porque há um lugar guardado para cada discípulo Meu.
Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.
Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.
Cristo Jesus

