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MENSAGEM SEMANAL DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA
AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Que a esperança prevaleça em seus corações para o fim destes tempos; ela lhes permitirá atravessar
as tribulações.
Muitos virão em Meu Nome anunciando prodígios e coisas boas; saibam nesse momento
reconhecer, através do coração, Minha Verdadeira Face. Eu Sou o único entre todos. Sou a
experiência de vida e de amor para este projeto terrestre; quem buscar Meu Sagrado Coração não se
confundirá.
Minha presença é permanente e perceptível entre os universos e as criaturas. Recordem que Eu Sou
o Filho de Deus feito homem e consciência. Saibam que Meus Raios de Amor são profundos e
transfiguradores.
Quero construir em Meus Novos Apóstolos um espírito de verdade e de humildade, chamas de luz
celestial que lhes permitirão dar os passos firmes, se ainda estiverem detidos em seu caminhar. Sou
o único sol do universo que iluminará na escuridão. Felizes os Meus bons seguidores, porque no
dia do juízo da Terra Eu não os verei com rosto de Justiça, mas Meu Pai, por intermédio de Meu
Sagrado Coração, os observará com Misericórdia.
Sejam perseverantes, desconfiem de suas ideias, por mais elevadas que pareçam. Sigam o caminho
da obediência, porque assim terão determinação nos dias que virão para o mundo.
Eu lhes anuncio o último tempo de Minha Divina Misericórdia. Que seus olhos só olhem para
Mim, para que estejam livres de tentação e de enganos. Sempre e em todo o momento, abram o
coração para escutar Minhas Palavras de renovação e de mudanças; não temam pelo que ainda não
Me entregaram. Digo-lhes que esperarei que se decidam a caminhar com loucura de amor em
direção a Meus Braços de Pai.
Esperarei, nas duras noites que virão, tê-los perto de Mim, porque Minha Proteção reside na força
luminosa do amor celestial. Sejam centelhas de Luz, mergulhem no oceano de Minha Paz, assim
não se sentirão sós nos momentos de definições e de mudanças. Eu preciso de vocês.
Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.
Agradeço-lhes por permanecerem em Minha Paz!
Cristo Jesus Misericordioso

