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Terça-feira, 4 de fevereiro de 2014
MENSAGEM EXTRAORDINÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DO
MENINO REI, TERESÓPOLIS, RJ, BRASIL AO VIDENTE FREI ELÍAS

Aferre-se à Minha cruz e não se canse de sustentá-la. Meu Espírito puro lhe dará a força de que
necessita para poder seguir Meu caminho.
Prometo a Meus valentes soldados o eterno sacrifício e a doação pelos outros. Essas são as chaves
seguras para viverem sua santificação. Meu pleno Amor redentor hoje os consagra apesar das
quedas e erros. O Senhor os reúne em torno do Meu Sacratíssimo Coração para que possam sentir
em suas vidas o momento de Meu regresso.
Prometo a Meus seguidores provas profundas, desafios inalcançáveis e metas distantes. Porém,
Minha Divina Misericórdia, que é perpétua e gloriosa, será o motor de vida que os impulsionará a
caminhar a Meu lado, apesar de tudo.
Para este ciclo, venho em busca de todos os que Me disseram sim, apesar do que lhes aconteceu;
venho em busca dos que Me deram a sagrada permissão para desterrar de suas vidas o orgulho que
cega e a vaidade que condena, porque, por detrás das imperfeições dos seres, encontra-se o Templo
Infinito de Deus.
Eu venho para reconstruir o que nesta vida vocês destruíram por meio das ações humanas; venho
buscar as essências que se propuseram a fazer parte de Meu sagrado rebanho.
Nesse momento de transição mundial para a humanidade e para todos os corações, venho para
convertê-los definitivamente ao Meu caminho.
Por isso, saciem sua sede espiritual em Meu Evangelho e que por meio de Minhas palavras possam
reencontrar o caminho. Os tempos não serão fáceis para ninguém, porém, Eu, sempre que os veja
cair ou que já tenham tombado ao solo, os erguerei e os levarei pela mão à Casa de Meu Pai.
Reconsiderem para suas vidas a vivência de Minha vida em suas vidas. O momento está indicando
o cumprimento do chamado e da oferta que muitos fizeram ao Meu Coração. Não temam sofrer,
não temam a solidão. Eu estou no silêncio e em seus corações, quando apenas Me abrirem a porta
da verdade.
Minha Misericórdia dirige-se como um poderoso raio sobre a comunidade Nova Terra. E, por haver
honrado e glorificado o Imaculado Coração de Maria, o Pai Eterno enviou-Me para ajudá-los e
socorrê-los por meio de Meu confiável Amor.
Meus queridos amigos e Meus pequenos da Nova Terra, sigam adiante! Sigam gestando em seus
corações o símbolo poderoso do Menino Rei. Suas obras e caridades contínuas alegram o coração
de Deus e reparam todos os ultrajes que grande parte do mundo comete dia após dia.
A Fonte insondável de Minha Divina Misericórdia sempre será seu escudo contra todo o mal, pois
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hoje, em alegria e honra por sua oferta a Deus, Jesus Cristo, o Rei dos reis, consagra também esta
comunidade de almas preciosas ao Sagrado Coração de Cristo, dizendo:
Tudo por Ti, Senhor
Pai, por Minha paixão, as almas ressuscitaram
para Teu Divino Espírito.
Pai, por Minha vida, os corações enfermos foram curados.
Pai, por Minha ressurreição, a humanidade foi salva.
Pai, por Minha Boa Nova,
as essências não ficaram sós.
Pai, por Minha palavra, muitos reencontraram
o caminho que haviam perdido.
Pai, por Meu sagrado nascimento,
as crianças do mundo regressaram a Teu Coração.
Pai, por Meu sacrifício
e por haver bebido de Teu precioso cálice,
as chagas do mundo foram curadas,
o mal foi vencido pelo divino poder de Meu Amor
e o vazio de muitos
foi preenchido pela Fé de Meu Sagrado Coração.
Sou Teu Pastor, Senhor,
e cuido de Teus rebanhos.
Sou Tua máxima expressão do Amor
e protejo Teus soldados.
Pai Eterno,
hoje consagro todos os Teus filhos
perante a Presença e a Glória
dos altares celestiais,
para que Tua infinita compaixão
seja derramada como Fonte de paz sobre todos.
Amém
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Sob a sagrada Glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam bem-aventurados.
Agradeço-lhe, Nova Terra, por nascer nos corações simples!
Cristo Jesus da Misericórdia

