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Sexta-feira, 22 de junho de 2018
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE
BAD VÖSLAU, ÁUSTRIA, PARA MUNIQUE, ALEMANHA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

Oitavo dia da Novena
Levando à Minha infinita Misericórdia as almas que agonizam ou padecem de sofrimentos em seus
espíritos, Eu posso ajudá-las e repará-las na Fonte de Meu Amor.
As almas que adoecem seu corpo ou que vivem sofrimentos internos são as que mais necessitam de
Minha insondável Misericórdia, porque dentro do Oceano da Misericórdia de Deus encontrarão o
consolo espiritual que necessitam.
É dessa forma que, por intermédio dos que invocam a Misericórdia de Meu Coração, Eu posso
chegar às consciências que menos imaginam e, assim, os prodígios de Meu Espírito podem se
realizar em todas essas almas.
Ter devoção pela Divina Misericórdia é aceitar a tábua primordial de salvação a fim de que o Reino
de Deus se manifeste na humanidade, e esse sagrado Reino manifeste os desígnios da Vontade
Divina.
Amar a Minha Misericórdia é selar o compromisso verdadeiro com Meu Coração, apesar das
circunstâncias.
Nono dia da Novena
E depois de haver implorado de coração pela Divina Misericórdia, o Senhor do Universo, com todo
o poder de Sua Graça e de Sua Piedade, deverá derramar a Misericórdia insondável em toda a
Igreja da Terra, especialmente naquelas almas que por diferentes razões, experiências e
circunstâncias tenham ofendido o Nome do Senhor com suas ações.
A todos eles continuará colocando dentro do Universo da Misericórdia de Meu Coração, para que
eles Me representem como verdadeiros e belos embaixadores e apóstolos da paz nestes tempos.
O poder de Minha Misericórdia, na plenitude da Justiça, revelará o que permanece oculto dentro de
Minha Igreja, para que finalmente, pela força da oração de todos, seja purificada e digna diante da
Presença do Pai Celestial.
Durante estes nove dias, o Senhor da Misericórdia não apenas trabalhou com a Polônia, mas
também alcançou almas que padeceram muitas formas de sofrimento moral e interior.
Foi assim que o poder de Minha Misericórdia concedeu salvação a todos os que dela necessitavam
com máxima urgência.
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Agradeço-lhes por rezarem à Misericórdia de Meu Coração!
Abençoa-os,
Seu Mestre, Cristo Jesus
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