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Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Venho ao mundo para chamar os que prepararão conscientemente o Meu segundo retorno à
humanidade.
Por essa razão, venho em busca dos mais imperfeitos.
Venho em busca dos mais pecadores, dos mais ingratos e infiéis, para que algum dia, através do
vasto oferecimento do Meu Amor, aprendam a ser pessoas boas, justas, caritativas e
misericordiosas.
Nunca Me verão nos palácios, entre os ricos, com os que se dizem poderosos ou os que dizem saber
tudo. A eles, espero que a própria Lei mostre a Verdade, e deixem de ver as ilusões do próprio eu.
Eu venho buscar os que decidirem seguir-Me até o final, apesar de carregarem todos os dias os seus
defeitos, imperfeições e pecados.
Não venho buscar almas realizadas ou habilidosas, não.
Assim como vim uma vez, há mais de dois mil anos, Eu venho do Universo formar novos
apóstolos, aqueles que, com todas as suas misérias, queixas e incompreensões se deixarão levar
pela guia do Meu Amor, um Amor imutável, incondicional e fiel, que tudo compreende, que tudo
aceita, que tudo suporta.
Desejo que esses novos e últimos apóstolos, que serão formados para servir-Me e viver-Me, sejam
como Eu, ou melhores do que Eu Sou; que sejam capazes de não vender o Mestre como foi vendido
por trinta e três moedas; que se animem a aprender a fidelidade, assim como o Meu Pai lhes ensina
a ser fiéis.
Para alcançar esse grau de união Comigo, só devem ser obedientes e não enganar mais a si
mesmos, porque a obediência os protegerá de vocês. Assim Eu poderei colocá-los, apesar do que
aconteça, em situações extremas de risco ou de emergência para que testemunhem o Meu Amor
Consolador.
Os que hoje não estão aqui, entre vocês, é porque não foram obedientes e, em consequência, não
conseguiram ser fiéis a Mim.
A obediência não é fazer só as coisas perfeitas para Mim, mas é ser verdadeiro e transparente
consigo mesmo, com a vida e com o próximo; é dizer: "não entendo", mas é também aceitar e
renunciar.
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Hoje lhes digo isso porque virão tempos difíceis, assim como chegaram para os apóstolos.
É hora de se perguntarem, sinceramente, tudo o que hoje lhes digo; assim, Eu encontrarei mais
refúgio em seus corações.
Agradeço-lhes por guardarem as Minhas Palavras no coração!
Abençoa-os,
Seu Mestre, Cristo Jesus

