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Quarta-feira, 24 de julho de 2019
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Os tesouros não desvelados da Argentina, que não são físicos mas espirituais, encontram-se
guardados e se estendem de El Calafate, passando por San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura
e Mendoza, até os cumes preciosos de Jujuy.
A Argentina é o berço espiritual da Irmandade interna da Hierarquia, e uma grande confraternidade
trabalha silenciosamente nesses espaços a fim de sustentar a humanidade.
A Argentina é a região do Planeta com mais seres-contato presentes na superfície da Terra e que,
em muitos casos, foram membros da Irmandade interna da Hierarquia. A maioria desses serescontato se colocará a serviço da Hierarquia espiritual neste ciclo agudo da humanidade.
Esses sóis e estrelas na Terra serão conhecidos pelos seus frutos e não pelas suas habilidades e
destrezas, porque só o Amor Crístico os despertará e nenhum outro movimento o conseguirá.
São consciências que chegarão de experiências de vida inimagináveis e que, em seu interior, têm
uma devoção ardente pela Hierarquia.
Eles não ostentarão absolutamente nada para si mesmos e não receberão reconhecimento nem terão
protagonismo algum. Seu serviço silencioso, anônimo e incondicional os identificará.
Assim, a Argentina contará com almas fortalecidas e amparadas na oração, que oferecerão suas
vidas e seus corações a serviço do Plano Maior.
Esses espaços sagrados, presentes nos diferentes pontos da Cordilheira dos Andes, serão sua
referência e sua espiritualidade nos momentos mais agudos da Terra e os ajudarão a manter a sua fé
no Amor de Cristo.
Esses seres-contato serão semelhantes ou iguais aos Padres do deserto, que doavam suas vidas para
sustentar a humanidade.
Porém, eles não estarão isolados da sociedade, mas o seu exemplo de amor, de bem e de serviço
impulsionará os acontecimentos e manterá os corações abertos para que todos possam sobreviver
neste tempo final.
Agradeço-lhes por guardarem as Minhas Palavras no coração!
Abençoa-os,
Seu Mestre e Senhor, Cristo Jesus

