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Domingo, 6 de outubro de 2013
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS, RECEBIDA NA CIDADE DE BUENOS AIRES, ARGENTINA,
TRANSMITIDA DURANTE A TERCEIRA MARATONA DA DIVINA MISERICÓRDIA AO VIDENTE FREI
ELÍAS

3a Maratona da Divina Misericórdia - segundo dia
Esta Terceira Maratona da Misericórdia despertou uma especial alegria em Meu Sagrado Coração,
porque desde o princípio queria demonstrar a todos os Meus discípulos que é possível vocês
fazerem coisas maiores do que Eu realizei em outros tempos.
Em verdade, hoje lhes agradeço, porque esta oferta de suas orações ajudou espiritualmente nos
seguintes pontos que quero compartilhar com todos:
Primeiro, a Maratona na Argentina congregou almas sedentas de Mim e isso ajudou para que todas
elas encontrassem o caminho da fé e da renovação.
Segundo, esta oração misericordiosa colaborou para que os Planos Celestiais na Argentina fossem
guiados pela Luz de Deus e não pela vontade dos homens.
Terceiro, Meu principal agradecimento deve-se à união fraterna e ecumênica com o Santo Padre
Francisco. Eu lhes asseguro que a Argentina, no dia 13 de outubro deste ano, será a primeira nação
consagrada no Céu ao Imaculado Coração de Maria.
Eu os convido a descobrir os resultados de cada maratona em seus corações.
Minha Esperança Pastoral é uni-los cada dia mais até que sejam finalmente unos entre vocês e
Unos Comigo.
Será necessário que a Lei se cumpra em toda a humanidade; mas, sempre será a fé em Minha
Infinita Misericórdia o que lhes permitirá ver a luz no horizonte da vida, em cada situação interior.
Queridas ovelhas de Meu novo rebanho, Eu quero ter por perto os que se afastaram de Meu Amor;
para isso, receberei dia e noite a oferenda simples de seus corações, para que Meu Plano Redentor
possa cumprir-se.
Esta Terceira Maratona conseguiu unir essências com o Reino Sagrado de Meu Pai; problemas
graves serão resolvidos, assuntos confusos em suas vidas se dissiparão, porque confiaram em
Minha Misericórdia.
Como bons apóstolos, peço-lhes que orem por aqueles que não escutam Minha Voz de amor, para
que no dia de amanhã estes filhos de Meu Pai encontrem um caminho de luz e
de esperança.
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Quisera voltar à Argentina, se vocês assim Me permitirem, pois, Meu Propósito é consagrar a
nação ao Meu Sagrado Coração. Se isto for assim, igual ao que se deu com o Uruguai e com o
Brasil, estas três nações servirão de amparo e proteção às almas de outras nações para quando
chegarem os tempos da confirmação.
Espero que depositem sua fé em Meu Propósito e, dessa forma, o Senhor os abençoará todos os
dias.
É hora de unir os corações e levá-los ao Oceano de Minha Divina Misericórdia.
Aguardo em silêncio a permanente resposta de vocês; que este encontro Comigo no dia de hoje seja
o motivo de viver na Alegria de Deus. Sejam alegres, sigam adiante vendo em seus caminhos
Minhas Sagradas Pegadas de Luz. Quero corações pecadores para convertê-los em almas
misericordiosas.
Agradeço-lhes por terem se animado, durante estes dois dias, a ingressar em Meu Oceano de
Piedade e Misericórdia.
Sob a Luz Infinita de Deus, sejam todos bem-aventurados.
Grato por permanecerem todos os dias em Meu Coração.
Cristo Jesus

