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Aparição de Cristo Jesus durante a 10ª Maratona da Divina Misericórdia, 
no dia 6 de maio de 2014, na cidade de Lisboa, Portugal,
ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón

Não tenham medo de Me seguir, Eu lhes ofereço um caminho de sacrifício, mas também
um caminho de paz e de consolação.

Hoje os chamo para que possam sair de seus abismos. Meus anjos do Céu, os guardiões
do Senhor, aquelas consciências supremas que louvam o Deus Altíssimo, neste dia de
Misericórdia, vêm em seu auxílio.

Não temam pelo que encontrarão no caminho de suas vidas. Meu Coração
Misericordioso se aproxima de seus corações para abrir-lhes uma porta para o Céu.

Desejo profundamente que vivam em Meu Coração e que Meu Coração seja um com os
seus corações. Assim Eu poderei ampliar Minha Obra no fim deste tempo e Meus
servidores serão Meus apóstolos, os novos pescadores de homens e de almas, que
percorrerão o mundo para preparar Minha chegada, de uma forma silenciosa e orante,
irradiando o poder do amor do coração, aquele que Eu lhes ensinei no passado.

Mas vocês receberam de Mim muitas coisas durante a Sagrada Semana, na Semana
Santa. 

Lembram-se de tudo o que Eu lhes disse durante esses sete dias? 

Convido-os a trazer à memória todas essas coisas. Eu lhes trouxe do Céu um novo
evangelho, uma palavra de vida e de poderosa força, para que o espírito possa se
sustentar através de Mim.

Ontem Eu lhes falei do sofrimento que lhes ofereço, mas hoje, ofereço-lhes também o
caminho da paz, uma paz que se vive através do sofrimento.

Como Minha Mãe anunciou em Fátima há tanto tempo, agora Eu venho anunciar a
Portugal e à Europa um chamado especial, e para lembrar-lhes que os Novos Cristos
devem despertar.

Por isso, sigam o caminho de Luz que eu lhes estou indicando. Encontrarão esse caminho
mediante a oração misericordiosa, a comunhão e a confissão Comigo diariamente.
Necessito que Meus sacramentos sejam seus sacramentos. Sacramentos renovados pela
força de Meu Coração; sacramentos que querem chegar a todas as almas que não vivem
em Deus, principalmente àqueles que são ateus e que não tiveram a oportunidade de
viver em Minha Misericórdia.

Vocês são as pontes que estão sendo construídas para as almas. Perceberam, ao longo
desses anos, tudo o que aconteceu? Qual foi a obra Mariana e a obra Crística? Onde está
o poder da mensagem que Nós lhes entregamos? Agora é o momento de vivê-la e de
praticá-la. Apenas vivam na aspiração de querer vivê-la, queridos irmãos. Isso bastará
para poder viver Minha palavra de vida.

Neste tempo, Minha Misericórdia vem buscar aqueles que estão sós e tristes. Ai daqueles
poderosos que dizem viver em Deus, porque suas vidas serão somente uma teologia, uma
teoria de vida, sem fundamentos de espírito e de verdade!
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Venho novamente, pela segunda vez, para preparar Meus rebanhos para o momento do
grande retorno do Redentor, quando novamente Me sentarei à mesa dos mais pobres, das
prostitutas, daqueles que blasfemaram contra Deus e daqueles que negaram o Altíssimo,
o Criador.

Eu venho erguer os espíritos que caíram. A força do Meu Amor duplicou-se ao longo dos
tempos, depois da Cruz, depois de Minha Paixão e de Minha Ressurreição. Cristo foi o
Cristo Libertador, o Cristo Universal e Cósmico que vem, através do Raio da
Misericórdia, do Sangue e da Água, para iluminar todos os espíritos do mundo, levantá-
los dos abismos e ressuscitá-los à vida de Deus. 

Pela segunda vez o mundo está caído. As tochas de luz já não se acendem o suficiente,
por isso, aproximo-Me do Céu até vocês, para acender novamente seus corações em
Minha Luz e estender a vitória da Luz sobre a Terra. 

Não temam os demônios nem as forças contrárias. Seus embates significam que Minha
Obra está se cumprindo no fim deste tempo. Mas quem estará disposto a ser Meu
discípulo neste fim de tempo e de ir até o final? Quem me seguirá até o final de tudo?
Quem entregará a vida por amor aos outros, tanto a vida material como a vida espiritual?
Quem entregará tudo para seguir-Me?

Mas agora necessito que vocês trabalhem com suas famílias, com todas as pessoas com
as quais tenham tido um problema maior. Vão e perdoem-se, reconciliem-se neste tempo
de Misericórdia. Meus últimos Raios estão se derramando sobre o mundo, para dar
oportunidade e Graça a todos. Mas são poucos os olhos que vêem Minha Misericórdia.
Sejam difusores de Minha Divina Misericórdia, para que isso seja possível no mundo,
nas nações e, principalmente, em seus lares. Unam-se como um só coração e uma só
mente em Deus.

Já não procurem a separatividade nas coisas materiais, nem nas coisas espirituais. Eu vim
no passado para ensinar-lhes a viver na fraternidade e no amor entre irmãos. Muitos estão
cegos à força desse Amor.

Quantas vezes passei por seus lares e não Me viram? Através de suas famílias e de seus
amigos, Meus olhos e Meu sorriso se refletiram no rosto dos homens. Vocês Me viram?
Me sentiram? Puderam escutar Minha palavra de conforto e de vida?

Eu venho animá-los a seguir adiante. Não venho ver suas imperfeições nem pecados, mas
venho buscar o talento que Deus lhes entregou. Por isso, Minha Misericórdia, por meio
da Maratona, por meio deste ato simples de orar com o coração, percorre o mundo para
expandir Minha Luz misericordiosa. E para vocês, queridos companheiros, velhos
pescadores de almas, chegou a hora de voltar a ativarem-se através do coração.

Muitas almas que não seguem o caminho Crístico vivem o caminho do desespero e da
solidão. Por isso, Eu lhes entrego, lhes envio sofrimentos, para que essas almas possam
ser aliviadas e consoladas por Mim. Mas não pensem no que sofrerão, pensem em quanto
poderão servir-Me e amar-Me.

Eu só busco os corações simples e puros. Se seus corações se fecharam a Meu Coração
pelas fortes lições da vida e do sofrimento, não temam, queridos amigos, almas preciosas.
Elevem seus corações a Meu Coração com decisão e determinação; então Eu poderei
atuar através de suas vidas.

 2/4



Associação Maria
Aparições de Cristo Jesus

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

Assim como esperei no Céu encontrar-Me com os doze apóstolos, antes de chegar como
o Messias à Terra, nesse dia também esperava encontrar-Me com todos os filhos da
Europa. Há 2014 anos esperava dizer-lhes essas coisas, pois seus corações tiveram que
passar por muitas provas, para poder compreender o valor de Minha Palavra e a
majestade de Meu Amor por cada um de vocês, de suas famílias e dos seres próximos.

Entendem agora, queridos companheiros, o que Eu lhes estou entregando? Pensaram
nisso?

Sintam com o coração, o coração sempre responderá o correto. A mente sempre trará
confusão, mas ela, algum dia, por sua união Comigo, poderá santificar-se e sublimar-se.
Então, alcançarão a transcendência que Eu espero de suas vidas, para que encontrem o
Reino de Deus em todas as coisas: no bom e no mau, no que é belo e no que é triste.
Pensem que Deus lhes deu tudo o que necessitam, a vocês, a suas famílias e amigos.

Cada um de vocês vive uma escola especial neste tempo. Eu espero caminhar a seu lado
para poder instruí-los. Eu estou a seu lado todo o tempo, no silêncio do coração e na paz,
na serenidade da alma e na alegria, em todos os corações que se abrem para receber-Me.

Vocês são o motor para a futura consagração da Europa, e muitas almas também poderão
vivê-la através de vocês. Sejam fonte de Misericórdia todo o tempo, ingressem sem medo
no oceano de Meu Amor infinito, para que suas almas possam ser lavadas das feridas e
das dores.

Renasçam através do espírito de Minha Cristificação e tenham a força suficiente para
cumprir com Meu chamado. Apesar de tudo o que têm vivido, Meus amigos, Eu lhes
agradeço por haverem Me entregado um pouco de suas vidas; e agradeço a aqueles que
entregaram sua vida a Meu Coração, sua confiança, sua fé e suas famílias, porque serão
irradiados pelo Amor de Deus, pela força do Espírito Santo.

Quem Me entregou tudo, receberá tudo. Isso é uma Lei.

E, antes de despedir-Me e regressar ao Céu, saibam que uma morada especial os espera
na Divindade de Deus, na Fonte Primordial do Amor e da Unidade, no centro do Coração
de Abba. Aí existem milhares de moradas para as almas, onde todas poderão recolher-se
no Senhor, depois desta vida terrena. Aspirem alcançar a eternidade e que a força da
oração, o ímpeto da fé e do amor sejam as bases para poderem concretizar essa aspiração.

Nesta tarde, santifico os corações, especialmente aqueles que lavarão seus pés,
recordando Minha passagem sobre o mundo, no sacramento da última Ceia, da
Comunhão. Antes, Eu lavei os pés de Meus apóstolos, para revelar-lhes o mistério de
Minha humildade, o Amor que Eu tenho por todos vocês. Quem vive em Mim, vive em
Deus. Deus nunca os abandonará, porque Deus os ama acima de todas as coisas.

Agradeço-lhes. A paz esteja em vocês. Sob a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Glória a Deus nas alturas e paz na Terra aos seres de boa vontade. Amém.
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Frei Elías del Sagrado Corazón:

Cristo nos surpreende em momentos inesperados. Hoje, no momento anterior à Aparição,
quando estávamos cantando, Nosso Senhor enviou os anjos para que Portugal, Espanha e
França fossem ajudados. Então uma grande liberação ocorreu. Liberação de coisas muito
antigas, coisas que, segundo disse Nosso Senhor, não poderíamos imaginar com nossa
consciência nem com nossa mente. Mas Ele disse que a força de nossa fé e amor permitiu que
isso acontecesse.

Hoje, Cristo trouxe o Reino do Pai até este lugar tão pequeno. Quando Ele apareceu como o
Cristo Glorificado, Seu Rosto vivo e nítido iluminou nosso coração, iluminou nossa presença.
E, enquanto Ele falava, olhava cada um de nós e via nossas vidas, nosso passado, via nosso
coração, nossa alma e nosso espírito.

O amor que transmitia era muito forte e superava todas as nossas dificuldades e
imperfeições, como assim as chamou. Ele trouxe a energia da serenidade para este momento,
porque considera que muitos de nós necessitamos dessa energia. Essa presença da
serenidade, podemos encontrá-la em Cristo.

Ele disse que nós não reconhecemos o que significa essa serenidade e a paz, porque sempre,
explicava, somos influenciados pelas situações externas da vida, o que nos leva a perder a
paz que tanto buscamos. Ele nos trouxe essa paz através do Reino do Pai.

E, por Sua presença, revelou muitas coisas e também trouxe serenidade a nossos corações.
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