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Terça-feira, 30 de julho de 2019
MENSAGEM DO PAI ETERNO PARA A HUMANIDADE, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Filho,
Não tenho limites para estar perto de ti e nem encontro impedimentos para encontrar-te. Sou capaz
de estar perto e em qualquer lugar. Nada me separa de ti, e tu nunca te separas de Mim. Só quando
tu te afastas de Meu Amor é que te sentes em um grande vazio ou em uma constante solidão.
Venho da Fonte Imaterial para comunicar-Me contigo e com cada ser interno que crê em Mim e
que confia em Mim.
Sempre estou a teu lado. Conheço teus mistérios. Vejo tuas realidades que para a maioria são
desconhecidas, mas para Meus Olhos tu és igual e semelhante aos teus irmãos.
Sim, todos os seres humanos, Meus filhos, são irmãos. Todos sois parte do mesmo Pai e da mesma
Mãe. Nunca pensei em criar-vos diferentes uns dos outros. Dentro de vós, todos sois iguais, e isso
não mudará.
Criei o Universo e tudo o que existe nele para que Meus filhos Me fizessem feliz, e eles fossem
felizes Comigo, porque vos amo, amo-vos tanto, mais que tudo o que existe.
Não há maior amor do que o que Me podem dar Meus filhos. Por isso, cada vez que Me
reconheceis como vosso Pai Celestial, Meu Amor por vós cresce mais e mais. Não tem finitude
nem dimensão alguma.
É com esse mesmo Amor e por esse mesmo Amor que Eu vos criei à imagem e semelhança de Meu
Espírito, para que Meu Espírito pudesse estar em cada um de vós, e vós pudésseis estar em Mim.
Mas, ao longo dos tempos, Meus filhos, vós vos distanciastes de Meu Amor, do Amor verdadeiro
que vos dá a vida, do Amor que vos nutre e vos dá o sentido e a razão espiritual, mental e física de
estar aqui, neste amado e dolorido planeta que Eu vos entreguei para que aprendêsseis a crescer e a
ser a consciência deste planeta.
Dei-vos absolutamente tudo o que tenho, tudo o que Sou e tudo o que fui. Nunca vos disse "não".
Sempre vos dei o "sim" para que pudésseis crescer em amor e em sabedoria.
Mas desde o princípio Me desobedecestes e, ao longo dos tempos, perdestes o caminho para Mim
até que vos afastastes, e vos afastastes tanto de Mim que já não Me pudestes ouvir nem sentir
dentro de vós. Mas desde sempre Eu vos perdoei e vos enviei Minha amorosa ajuda porque sabia
que não tivestes consciência do que estivestes fazendo.
Por isso, como um bom Pai que nunca abandona Seus filhos, decidi dar-vos mais ajuda. Então,
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enviei Meus Mensageiros à Terra para que voltásseis a Me escutar, sentir e reconhecer dentro de
vós. Não havia nem um segundo que deixasse de pensar em vós, filhos, porque sim sois parte de
Mim, é como se uma parte de Mim morresse pela falta da luz do sol.
Para isso, decidi encarnar neste mundo como a Criança mais pobre dentre os pobres, no tempo mais
agudo do planeta e no lugar mais humilde de todos, para que vós, Meus filhos, pudésseis
reencontrar Minha Luz, e cada um, ao longo dos tempos, voltasse a ser Minha Luz no mundo.
Apesar da dualidade que deverá ser vencida e do mal que deverá ser expulso e dissolvido pela força
do Amor, também vos dei a melhor e mais humilde Mãe entre todas as mães, para que, através
d'Ela, recordásseis vossa filiação Comigo.
Hoje o mundo não escuta Deus porque a atenção dos homens nas modernidades e nas
comunicações se tornou seu deus.
As almas já não falam Comigo. Não Me buscam. Tenho tantos filhos, mas só a minoria lembra-se
de Mim. Chamo a humanidade adormecida porque hoje é o tempo do despertar.
Sou Aquele que vos ama. Sou Aquele que não tem religião e que é nomeado por mais de setenta e
dois nomes sagrados.
Já não sofrais mais. Já não castigueis o planeta. Já não extingais Meus filhos, os Reinos menores
que com tanto amor lhes dei.
Reconciliai-vos uns com os outros. Vivei o amor, e a paz se alcançará. Já não tenhais ódio. Já não
semeeis maldade. Sede uma única família. Sede a Nova Jerusalém. Abandonai os vícios. Escutai a
voz de seus corações. Escutai o chamado de suas almas. Tende fé.
Tudo o que viveis, vós o criastes e o gerastes, filhos Meus.
Mas tenho tanto Amor para dar-vos, tanta alegria para entregar-vos, que Meu Coração está tão
cheio e é tão vasto como os oceanos.
Aprendei a servir. Aprendei a respeitar-vos e a reconhecer-vos. Vivei os valores e os atributos que
vos ensinei, e sentireis a paz universal.
Regressai a Mim, filhos amados; recapacitai-vos, empreendei vossos sonhos com base na Minha
Presença infinita em vossas vidas.
Sede generosos, compassivos; sede mais amor, mais bondade e mais serviço, e o mundo não
sofrerá mais. Escutai Minhas Palavras. Sede o exemplo de vida que tanto espero. Não vos
abandonarei, e ninguém vos tirará a união que podeis ter Comigo.
Peço-vos que vos perdoem, que já não vivais no egoísmo. Ajudai a humanidade a despertar através
da vossa transformação e da santidade de vossas vidas.
Orai, e tudo o que necessitardes recebereis.
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Eu Sou o que Sou.
Agradeço-vos por Me deixardes ser parte de vós para sempre.
Não temais o fim dos tempos, porque este é o tempo final de todo o desvio do mundo.
Meu Filho amado retornará, e partirá o pão, Seu Divino Corpo, diante de vós. E vós, Meus filhos,
podereis comungar de Mim, e Eu, vosso Pai, Me sentirei feliz como um Pai que espera que seus
filhos cresçam no amor e na generosidade.
Sempre vos escuto, e vos tenho a todos em Meu Coração.
Sou vossa única Verdade e Motivo. Sou vosso Divino Criador.
Vosso Pai Supremo, Adonai.
Amém.

