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Segunda-feira, 12 de agosto de 2013
MENSAGEM DIÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE CRISTO JESUS JUNTO À BEM-AVENTURADA VIRGEM
MARIA, TRANSMITIDA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Frei Elias del Sagrado Corazón: Ante a presença da Virgem Maria, surpreendentemente,
descendeu em Glória dos Céus Nosso Senhor Jesus Cristo para transmitir Sua mensagem diária,
ao mesmo tempo em que Nossa Senhora transmitiu a Sua para a Vigília de Oração.
A Bem-Aventurada Virgem Maria nos disse:
Queridos filhos, agora Meu Bem-Aventurado e Amado Filho Jesus prosseguirá comunicando-lhes
as Palavras Celestiais.
Cristo Jesus começa a transmitir Sua mensagem:
Amados Meus,
Neste dia de Graças Maternais, como já disse Minha Mãe, o Senhor lhes envia, em consequência de
todos os bens espirituais que vocês receberam durante o Encontro de Oração, um impulso de
concretização de Sua Vontade para suas vidas.
Por isso, companheiros Meus, será necessário que, pela oração diária do coração, vocês
reconheçam o clamor do Céu diante da necessidade absoluta de fiéis servidores marianos e crísticos
para este ciclo planetário.
Pelo que acontece no mundo, o Céu lhes tem dado tudo o que ele guarda, esperando de vocês uma
resposta imediata para que decidam viver uma constante vida de oração.
Para tal finalidade, o Universo Celestial preparou há seis anos este espaço sagrado do Centro
Mariano de Aurora para que as almas do mundo, especialmente todos os corações das Américas,
tivessem uma referência para percorrer o caminho espiritual.
Assim como tem sido na história da humanidade, o Céu escolhe as consciências imaturas e simples,
e também escolhe os lugares esquecidos e distantes, para que o Pai possa entregar, por meio dos
Mensageiros Celestiais, todos os Seus Dons de amor, de cura e de reparação.
Para aqueles orantes que seguem Minhas mensagens diárias, Eu lhes digo que estão sendo
partícipes de um momento único para suas almas, algo que ficará guardado no espírito superior de
cada ser, para depois seguirem os passos até o Céu.
Por isso lhes peço que, em oração, estejam atentos ao momento que vivem como almas e como
irmãos nos diversos grupos de oração; se vocês estão atentos, saberão dar os passos corretamente e
evitarão erros.
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Nestes tempos o Céu está abrindo suas portas sobre a Terra para redimir os que se distanciaram de
Deus. Por isso, o Céu escolhe lugares onde o ecumenismo possa se expressar e o poder humano não
interfira no Propósito Divino. Desse modo, todas as almas são livres para participar e sentir se este
chamado é para elas.
Agora a leitura interna é única para cada ser e o Céu lhes envia uma mensagem mundial, uma
mensagem para todos, porque chegou o momento da unidade definitiva e da integração fraterna
com as Leis Superiores do Reino dos Céus.
Só quero dizer aos Meus que um último caminho de regresso à Vida Maior está se evidenciando em
sua senda.
Deus, em Sua Glória, lhes tem dado a arte de decidir e de escolher.
Aguardamos a todos: orantes e peregrinos.
Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.
Grato por escutarem com atenção Minha mensagem.
Cristo Jesus

