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MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Meu Coração é o centro de sua Eucaristia e, pela Eucaristia, seus seres serão redimidos do pecado,
assim como do erro.
Quem comunga Comigo limpa todos os dias as manchas do coração e afirma, em cada novo
encontro, que Meu Sagrado Espírito é parte dele. Pela Comunhão Eucarística, os males da alma são
liberados e os passos são seguros, para quem se dispuser a caminhar pela senda da transformação.
É por Meu Coração Eucarístico que os seres ingressam no ato sublime da verdadeira reverência e é,
nesse momento, que a consciência encontra o consolo e a fortaleza que tanto busca.
Nesse sentido, Meu Corpo Eucarístico é o elemento solar capaz de liberar e de transmutar as
sequelas profundas que o mal pode ter deixado na consciência, pelos assédios recebidos.
Desde o primeiro momento em que Minha Vida instituiu a Comunhão Eucarística como ministério,
Eu estava deixando para o mundo o poder de Minha Essência Solar e Divina, porque era e é
somente por meio da Eucaristia que a humanidade poderá liberar-se dos erros que impôs a si
mesma.
Por isso, em cada novo ato de Comunhão de uma alma Comigo, se estabelece uma relação
espiritual e divina capaz de unir o Céu e a Terra universalmente, por alguns momentos. Quem
comunga de Mim, não só abre sua consciência para novas coisas celestiais, mas também, em um
ato de pacificação, são removidas do mundo as graves e pesadíssimas ofensas que ferem Deus,
Nosso Pai.
É necessário que a humanidade, antes de Meu Regresso, entenda, compreenda e conheça aquilo que
acontece quando um ser da Terra comunga de Meu Espírito Santo Eucarístico: as leis mudam e
revertem o mal existente no coração de todas as almas do mundo. A própria consciência que
comunga Comigo é perdoada e, cada vez que participa desta sagrada cerimônia, sua vida fica como
uma folha em branco, como as folhas de um livro sagrado.
As almas mais pecadoras recebem a oportunidade de Me encontrarem em algum momento da vida
e, especialmente a Comunhão Eucarística de todos os seres Comigo repara e restabelece os planos
de vida e de evolução para as consciências, assim como para seus espíritos.
Por isso, é hora de abrir o cofre que existe no coração de cada ser, para que a luz infinita verta e
expanda os códigos crísticos em cada consciência. A Eucaristia, neste tempo, prevê um rápido
processo de redenção, expulsando as indiferenças e as arrogâncias que as almas dia a dia geram.
Meu Corpo Eucarístico, adorado e venerado pelas almas, estabelecerá os mil anos de paz para a
Terra futura; é hora de construir essa paz em um tempo em que não existe a paz, para que todos
assim a alcancem.
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Sob a Paz do Senhor, sejam bem-aventurados.
Agradeço-lhes por comungarem de coração com Meu Espírito!
Cristo Jesus, Espírito Eucarístico
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