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Sábado, 5 de julho de 2014
MENSAGEM EXTRAORDINÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA DURANTE A 12a MARATONA
DA DIVINA MISERICÓRDIA, NO CENTRO MARIANO DE AURORA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN

Enquanto Minhas Pegadas estão novamente marcadas sobre a terra de seu mundo, Meu Coração
anuncia a vocês e ao mundo inteiro o tempo da tribulação.
Que seus sentimentos não se detenham nas consequências que logo sofrerá a humanidade, se ela
não mudar, mas que seu sentimento de amor busque o tempo todo unir-se ao Meu; assim, estarão
livres dos erros que muitas almas cometerão para ofender-Me.
Eu os faço descobrir, dia e noite, o universo de Minha Insondável Misericórdia. Eu lhes trago do
alto a Sabedoria Maior, aquela que os preparará para os momentos finais. Meu Coração não vem
para anunciar-lhes o temor. Eu venho em busca dos que, desde o princípio, firmaram Comigo o
compromisso da redenção.
Há muito tempo desejo que todas as almas possam chegar a Mim, mas, por tudo o que acontece
neste tempo e como os corações são enganados e desviados do caminho, sei que isso não
acontecerá.
Que o seu verdadeiro trabalho seja a busca constante de Meu Espírito, porque na solidão e no vazio
Eu lhes dou a fortaleza divina, na alegria e no júbilo, Eu lhes derramo Minha Divina Misericórdia.
Sei que muitos cairão de Meus Braços antes do tempo; por isso rezem, rezem a Meu Sagrado
Coração, para que Eu possa acalmar em todas as almas o temor a Deus. Seu Pai é Piedade, mas Ele
é também Justiça e Compaixão.
É hora de reconhecer-se como um Filho de Deus, mas também é hora de definir o caminho a
seguir, não importa qual seja. Saibam que não haverá maior felicidade do que aquela que Eu lhes
ofereço há dois mil e tantos anos, depois da Cruz.
Permitam que Eu lhes mostre a verdadeira história de suas almas; assim, saberão porque vieram de
tão longe a este mundo. Saberão para que Eu estive amorosamente aqui entre vocês todo o tempo.
Mas sei que muitos não buscarão o Reino de Deus, por quererem buscá-lo fora de si mesmos. Ai
deles! Como dói Meu Coração Piedoso quando, neste tempo, aqueles que estiveram perto de Mim
me dão as costas.
Saibam, Meus queridos, que Eu não venho para julgá-los, venho para demonstrar o valor e o poder
infinito de seus cristos internos. Eles são a seiva da vida, são a pureza encarnada nos corpos de
todos aqueles que vivem hoje.
Por isso, que sua busca não se detenha, que ela seja constante. Assim, Me aliviarão e terá sido
válido vir ao seu encontro durante tanto tempo. Não temam ficar sós ou sem amigos; Minha
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Amizade é intransferível e pura, Minha Intenção quer fazer amadurecer seus passos. Agora já não
são mais crianças, agora devem ser apóstolos que emitem o clamor de Minha Voz aos quatro cantos
da Terra.
Que seu remédio seja a oração, para que a tocha de fogo não se apague e possa iluminá-los nesta
noite escura que se aproxima.
Minha Paz absoluta, Meu Amor inquebrantável esteja com todos os seres de boa vontade, os que
enfrentarão o fim dos tempos.
Sob o Amor de Deus, sejam pródigos; que seus corações sejam sementes dos frutos que nascerão
em pouco tempo.
Agradeço-lhes por estarem hoje Comigo!
Cristo Jesus da Misericórdia

