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Quarta-feira, 19 de novembro de 2014
MENSAGEM EXTRAORDINÁRIA DO CASTÍSSIMO CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO
CENTRO MARIANO DO ESPÍRITO SANTO, CAPILLA DEL MONTE, CÓRDOBA, ARGENTINA, AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Hoje, de forma divina e onipresente, Meu Casto Coração desce ao mundo para recolher de seus
corações as súplicas ofertadas ao Pai Celestial. Assim Eu Me apresento extraordinariamente nos
Centros Marianos, para que a humanidade compreenda a emergência de poder servir nestes tempos.
Hoje Minha Essência Castíssima recolhe do mundo todas as essências perdidas da África e do
mundo, elevando-as ao Reino Celestial reparador, para que os anjos do Senhor as reconstruam e as
reintegrem ao ciclo de sua evolução original.
Meu Coração Sagrado de lírios divinos hoje Se abre como uma flor diante de vocês, para que vocês
guardem a pureza original que Deus concebeu para cada um.
Meus companheiros e filhos de Cristo, tenham fé e certeza de que o seu santo serviço e esforço
chegará a tocar o coração de todo o Universo, para que assim as graças do Céu sejam derramadas.
O Puríssimo e Imaculado Coração de Maria, enviou-Me para lembrá-lhes, neste dia sagrado, que
apenas busquem o despertar da pureza original, a que permitirá transformá-los e redimi-los.
Como fiel carpinteiro de Deus, permitam que Eu tome suas vidas para que o novo instrumento,
livre de maldades e de ódios, possa surgir e seja um presente celestial para Deus.
Meu Casto Coração promete o auxílio imediato aos que sempre se lembrarem de abrir as portas do
coração, para que Deus possa atuar. Nesta hora planetária, quando as essências são afastadas de seu
verdadeiro propósito e missão, venho para que se lembrem também de orar por aqueles que não
oram a Deus, nem recordam o manancial da existência divina.
Depois da última missão de caridade realizada no Brasil, onde Meu Casto Coração concedeu um
tempo de paz e de misericórdia para todos os esquecidos e despossuídos, a África inteira se prepara
para gestar, através de todos os servidores do Plano, o seu grande ciclo de redenção, de perdão e de
paz. Para que isso seja possível, venho pedir a todos os Meus companheiros de caminho e a toda a
Fraternidade Humanitária, que dediquem diariamente três orações a Meu Casto Coração, para que
Eu possa interceder ante Deus e conceder a sagrada missão em Ruanda e Angola.
Eu vim até o Centro Mariano do Espírito Santo para pedir a todos os missionários que elevem sua
oferta interna a Deus Pai, a fim de socorrer e colaborar na África, no próximo ano de 2015, em
honra ao Casto Coração de São José.
Se a oferta de todos os servidores for sincera e firme, Eu prometo descer em Gloria na África e
liberar o que ainda não está liberado no espírito de Meus filhos.
Por este encontro especial agradeço a colaboração de todos os que, na caridade e no bem, tornaram
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possível a missão no Brasil.
Do Castíssimo Coração de Deus, Eu os abençoo.
Seu Fiel Instrutor, São José,
O Pai do Amor e da Unidade
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