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Sábado, 21 de setembro de 2013
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Na hora de Minha Misericórdia, Meu Coração desce em Espírito Onisciente para reparar os
enfermos de espírito e de corpo.
Desta forma, o Terço da Minha Divina Misericórdia reconstrói a essência enferma e, em
consequência, cura o corpo enfermo. Por isso, as orações misericordiosas às três horas da tarde
podem abranger espaços mais profundos nas consciências e também em situações mundiais de
caos, de fome e de guerra.
Aquele que em verdade ora de coração à Minha Insondável Misericórdia fortalece sua fé, sua
piedade, sua compaixão e seu perdão interior. Tudo o que no dia a dia parece desordenado, Minha
Presença Universal que desce às três horas da tarde restaura, e reordena o que não está sob a Lei
poderosa de Meu Senhor.
Viver em Minha Misericórdia significa permanecer em Meu oceano de Graças e de Redenção para
todas as almas. Por intermédio do raio da Divina Misericórdia, os pecadores mais empedernidos, os
que estão longe de Deus, podem salvar-se pelo simples ato de sua oração.
Então, hoje lhes peço que amem este mistério da Divina Misericórdia de Cristo, porque quem
persistir, sem saber e sem questionar Meus Mistérios, desde a noite até a manhã, despertará em
Meu Reino de Amor.
Quando Eu estive entre vocês, tentei demonstrar-lhes, através de Minha Transfiguração, da Última
Ceia e de Minha Paixão, os passos humildes para alcançar este manancial de puríssima compaixão
que Deus depositou em Meu Ser Sideral.
A Fonte da Misericórdia abarca além deste pequeno universo, porque desde que Eu ascendi ao
universo celestial, o Pai Me concedeu a Graça de retirar o mal e a dor de todos os Meus.
Quem vive no Mestre ama a Lei da Hierarquia. Quem obedece às ordens internas estará
construindo em vida o espírito da sagrada humildade.
Desde o princípio, quis que Me conhecessem e Me buscassem; agora que estou frente a suas vidas,
frente ao seu passado e realizações de hoje, Meu Espírito Misericordioso quer dissolver de suas
histórias todo o mal que tenha acontecido.
Por isso, chamem-Me em confiança e repitam: "Jesus Cristo, eu confio em Ti". Este será o sinal e a
resposta de que finalmente poderei realizar Meus Desígnios em suas almas. A Fonte ainda está
aberta para todos, antes da Justiça Divina.
Sob a Glória de Deus, sejam bem-aventurados.
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Agradeço-lhes por viverem Minhas palavras de coração e de espírito!
Seu Mestre de Amor,
Cristo Jesus
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