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Terça-feira, 25 de junho de 2019
APARIÇÃO DA VIRGEM MARIA NA CIDADE DE FÁTIMA, PORTUGAL, AO VIDENTE FREI ELÍAS
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Abro Meu Coração para que chegue a vocês o Universo de Deus e para que possam encontrar o
sentido da Vida infinita.
Como há 102 anos, retorno ao mundo neste dia para recordar-lhes a importância de sua inocência
original, que os levará a encontrar a pureza, uma pureza que os salvará e os redimirá, que os fará
dignos no Senhor e partícipes de Sua Graça.
A pureza original, que Deus lhes deu desde o princípio de sua existência, não pode ser esquecida
pelo mundo, tampouco pelos servidores de Cristo, porque os tempos que estão chegando são
definitivos e colocarão a sua consciência ante acontecimentos muito importantes da vida planetária.
Por isso hoje lhes trago, através de Meu Coração, o Universo de Deus para que sintam e percebam
toda a Criação, todas as estrelas, sóis e galáxias, toda a vida desconhecida e misteriosa que a
Criação guarda desde antes deste planeta.
Por isso, filhos Meus, sintam neste momento que estão diante de uma das Vontades de Deus, diante
do momento quando o Pai pensou na Criação e em tudo o que viria depois que Ele emanasse Seu
Divino Pensamento sobre as Esferas Sublimes, para que os Arcanjos, os Pais Criadores, juntos a
Suas hostes angélicas, pudessem criar os Universos e a Vida Infinita.
Vocês, como humanidade e como almas, são parte de um princípio, são parte de um mistério que,
no fim deste tempo, se desvelará para que a consciência humana tome conhecimento da Verdade e
possa sair, finalmente, da ilusão na qual se encontra.
Não deixem que as influências destes tempos os hipnotizem ou possam fazê-los cegar
espiritualmente. Coloquem seu coração no Coração da Hierarquia e sempre verão a luz em seus
caminhos; sempre participarão da revelação dos mistérios de Deus e tomarão consciência das
grandes ferramentas que o Universo guarda desde as origens, desde a existência dos grandes Lagos
de Luz, chamados Nebulosas, das quais a humanidade inteira provém.
Este é o tempo e o momento de recuperar e de proteger os valores de Deus para que esses valores
estejam presentes em suas vidas. É tempo, filhos Meus, de que vocês, em nome de Cristo e em
nome de Seu Amor, deem valor ao sagrado.
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Mas para que o sagrado esteja presente em suas vidas, vocês devem aspirar ao sagrado, devem
buscar o sagrado por meio da devoção e da fé, para que o sagrado não se desvaneça do mundo e da
consciência humana. Pelas influências destes tempos é que todos os Atributos de Deus os levarão a
descobrir sua verdadeira Vida Divina e a razão pela qual estão aqui, que não é só uma razão
material ou humana.
Abram as portas de seus corações para que suas almas possam obrar e realizar a tarefa que vieram
cumprir.
Este é o tempo de dar importância ao sagrado para que o sagrado possa prevalecer sobre a
superfície da Terra e para que existam almas que, congregadas por Meu Filho, possam refletir
como espelhos a Vida Divina ante um tempo de caos e de conflito. Isso fortalecerá a fé da
consciência da humanidade; isso fará que o Amor Universal possa estar mais presente na
consciência planetária e que não se apaguem dos homens a Compaixão e a Misericórdia de Deus.
Devem continuar sendo testemunhas, até o final, da Presença de Cristo em seus corações e em suas
vidas. Deus somente necessita que a inocência não se perca no mundo, porque se a inocência se
perder no mundo, a pureza não estará presente nas almas nem nos corações. E isso será difícil para
a maioria das almas porque não alcançarão a Vida Universal.
Por isso a entrega total de suas consciências é importante para Deus; cada um a seu tempo e a seu
ritmo, mas que seja uma entrega verdadeira, sem condições, porque assim serão semelhantes ao
Meu Filho, como Ele foi quando esteve presente na Terra e os fez partícipes de Sua Palavra, de Sua
Boa Nova, de Sua Mensagem de Paz e de Reconciliação.
Deus necessita que a inocência não se perca no mundo para que não se desvaneça a paz. Por isso o
mundo conhecerá mais ainda os Recintos Sagrados que estão presentes na Terra e que,
silenciosamente, acendem seus princípios de Luz e de Misericórdia para que as almas possam
recebê-los e acolhê-los.
Lys é um Recinto Sagrado para Deus, é um lugar onde a pureza pode ser recuperada para o mundo
inteiro. Por isso Sua Mensageira foi enviada aqui e não a outro lugar. Aqui está a Fonte do que o
mundo necessita verdadeiramente. Aqui está a Fonte que pode preencher seu vazio interior e até
seu desespero humano. Aqui está a paz, está o amor, está a cura das essências do mundo.
Por isso Lys sempre reverberará e recordará ao mundo inteiro este lugar tão simples e humilde
para os corações que buscam, em seu interior, a união com Deus e Seus Mensageiros Celestiais.
Esta Fonte saciará a sede espiritual do mundo e sempre poderá levar o mundo à reconciliação, para
que as almas não percam o sentido de estar aqui e do compromisso que têm com o Alto.
Por isso o sagrado é importante neste tempo, até nos pequenos detalhes. Ofereço-Me como Mãe e
como Consciência Divina para levá-los ao caminho do sagrado, para que em vocês esteja presente a
devoção a Deus e a confiança absoluta no cumprimento de Seu Propósito Divino.
No sagrado encontrarão a verdade e na verdade descobrirão a cura de que necessitam, não somente
como seres humanos, mas também como almas, como essências.
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Reverenciem este momento de estar dentro da Fonte de Lys em nome de todos os seus irmãos que
esperam, com esperança, poder sentir e viver este espaço sagrado para receber o que necessitam.
Mas como o Pai é Onipresente e Onisciente, hoje a Fonte de Lys chega a todos como um bálsamo
de luz e de paz; detém por um tempo os conflitos do mundo, a divisão entre as famílias, o ódio
entre os corações, a enfermidade dos corpos e a maldade humana.
O triunfo de Meu materno e Imaculado Coração, filhos Meus, também se dará quando suas vidas
alcançarem o Atributo do sagrado com o esforço interior, com o amor do coração, com a devoção
que podem proclamar seus espíritos em união à Divina Fonte, para que as Graças continuem
descendo ao mundo e nos corações que necessitam da redenção.
Hoje derramo, como um código de luz em cada um de vocês, a oportunidade de encontrar o
caminho do sagrado para que a inocência não se perca no mundo e a Verdade de Deus os faça
livres de espírito e assim possa cumprir-se Sua Vontade.
Por isso, como Mãe e Mensageira, como Guardiã e Mediadora, levo todos pelas nações do mundo
para que possam testemunhar junto Comigo a falta da inocência e da pureza original e para que, por
intermédio dos servidores de Cristo, possam ser semeados na Terra os códigos da pureza e do
sagrado para que, em cada nação, possa brotar uma fonte de luz que renove os corações e que
desperte a fé nos que a perderam por diferentes razões e motivos.
Por isso hoje, através de Meu Coração, aproximo-os do Universo de Deus, da Origem da origem,
para que através deste Universo possam ver e sentir as Virtudes de Deus e os Dons de Amor que
Ele entregou à Criação para que tudo existisse.
Em união ao Anjo da Paz, Eu os abençoo e agradeço a cada filho Meu sua oferta e sua doação para
que se cumpra o triunfo de Meu Imaculado Coração e a vitória do Sagrado Coração de Jesus na
humanidade e nas nações do mundo.
Lys sempre será um lugar onde poderão encontrar a paz quando necessitarem dela. E assim abram
seu coração ao perdão.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado e os abençoo com a Luz do Reino do Santuário
de Lys.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

