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Aparição de Cristo Jesus durante a 11ª Maratona da Divina Misericórdia, 
no dia 6 de junho de 2014, na cidade de Ávila, Espanha, 
ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón

Olhem agora Meu Sagrado Coração Misericordioso, altamente reparado por suas orações
e súplicas, liberto dos espinhos que os homens Me colocam, derramando Luz e
Misericórdia sobre aqueles que O invocaram.

Olhem Meu Sagrado Coração Glorificado. Ele é a Fonte para a sua Reparação e a
Redenção.

Olhem Meu Sagrado Coração. Ele é a fonte que os banhará e os saciará; lavará suas
feridas e reacenderá seus espíritos através do Amor de Deus, Dom perfeito para este
tempo, o qual sempre deverão buscar apesar das circunstâncias da vida.

Hoje, trago-lhes a manifestação de Meu Coração Sagrado. Coração que espera pulsar em
seus corações, para que as portas do inferno se fechem para o mundo e que se abram as
portas dos Céus nas moradas de todos os filhos de Deus.

Nesta tarde de Misericórdia e Piedade, renasçam mediante a presença dos anjos.
Comunguem através dos anjos com o Ministério de Meu Corpo Eucarístico, com Meu
preciosíssimo e sagrado Sangue, códigos perfeitos que reordenarão suas vidas e darão a
Paz àqueles que mais a buscam. Por isso, sigam os caminhos que Eu lhes estou
mostrando.

Saibam, queridos companheiros Meus, que nem todas as almas percorrerão o mesmo
camino. Deus lhes deu desde o princípio a liberdade, mas isso deverá terminar porque as
almas deverão viver na Vontade de Meu Senhor.

Eu não lhes prometo a felicidade para este tempo; prometo-lhes, sim, a eternidade e o
amor para o próximo tempo. Vocês estão cruzando juntos o umbral da transição; é
pequeno o portal que está aberto, que os conduzirá à Terra Prometida que tanto buscam,
que é a terra do coração, do Amor eterno, da unidade perfeita com Deus para cada um de
vocês.

Mas não temam por aqueles que ficarão para trás. Eu virei buscá-los na hora certa. Cada
alma tem seu tempo para dar os passos ao Senhor.

Por isso, preciso de vocês fortes e disponíveis, atentos aos pedidos do Céu, para que no
momento correto suas vontades se unam à Vontade de Deus, desapareça de seus corações
a propriedade e o controle, para que em verdade, no fim dos tempos, possam converter-se
em Meus servidores plenos, possam converter-se em almas livres de suas próprias
vontades e decisões.

Alguns, neste último tempo, deverão sofrer; por isso, orem muito, orem muito porque
estão a tempo, assim como o fizeram durante estes dois dias. Dessa forma, poderão ver
no horizonte, Meus companheiros, os sinais que Eu revelarei ao mundo. Mas só os verão
os olhos abertos na Fé, por meio do sentimento puro e amoroso que cada alma puder
construir em seu coração.
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Eu necessito de servidores plenos, para que Minhas Obras na Terra possam dar os frutos.
Que já não sejam os frutos que se decompõem na cesta; sejam sementes para a nova
humanidade, que germinarão e darão frutos para o futuro, darão alimento por meio de
seus espíritos àqueles que nunca conheceram a Deus, especialmente àqueles que se
negaram a vivê-Lo.

Por isso, trago-lhes hoje Meu Coração Glorificado, prova de honra e de Amor para o
mundo, aquela Luz que brilha perpetuamente em vocês e que lhes quer indicar os passos
seguros na grandeza deste Plano de Amor de Deus.

Ninguém poderá cumprir a Obra do Pai se não estiver unido a seu irmão de caminho.
Esta Obra de fim de tempo deverá cumprir-se por mais de dois discípulos. Todos os
corações deverão se unir para poder dar a grande resposta ao Universo, o grande “sim”
que Deus espera há muito tempo.

Enquanto as almas ainda seguem ofendendo o Altíssimo, principalmente aquelas que
vivem a vida material e se esquecem da vida espiritual, Meus Raios Misericordiosos se
derramam sobre essas criaturas, para que algum dia possam ser participantes do Reino de
Deus. Vocês sabem o que isso significa? Esta é a prova de Minha confirmação. É a
resposta para a resposta que vocês têm Me dado através de suas orações e súplicas.

Tento construir, no fim deste tempo, templos dedicados à vida de oração, moradas
disponíveis para acolher os corações feridos, porque muita cura é necessária neste tempo,
principalmente para aqueles que não entendem os Planos de Deus.

Honra-Me abençoar as almas que se consagram de forma diferente, porque, aos Olhos de
Deus, seus espíritos vivem a mesma consagração. No Céu as almas se consagram como
bem-aventuradas, na Terra as almas se consagram como redimidas. Esse é o primeiro
passo para a santidade, para a santificação do coração e da vida, instrumentos dispostos a
servir ao Criador como essência de vida, como caminho espiritual, nesta ou na outra vida.

Por isso, tudo o que construírem nesta vida tem um grande valor aos Olhos do Criador.
Tudo o que recebem em seus caminhos, seja alegria ou tristeza, perturbação ou
desolação, Graça ou Misericórdia, tudo isso é contemplado pelos Olhos do Criador. Ele
tenta ensinar-lhes, companheiros, que através de Meu Coração, através de um sacrifício
semelhante ao Meu, vocês podem dar os passos para a definitiva consagração do coração.

Nada mais vale neste tempo do que a sua filiação com o Altíssimo; se chegarem a viver
esta Lei, a Lei da filiação, a Lei dos filhos de Deus, tudo estará dito e então estará
consumado, porque viverão em Meu Coração e Eu viverei em vocês.

Que Minhas palavras de Sabedoria e Amor sirvam de consolo para suas vidas, alento
para seguir adiante, esperança para poder dar os passos e Misericórdia para reconciliar-se
com o Senhor.

Apesar de que muitos de vocês, como também a humanidade, sejam grandes devedores
da Criação, Eu trago Minha Misericórdia para saldar essas dívidas.

Meus amados, Meus companheiros, vejam que Meu Coração Misericordioso não vê as
faltas, mas a beleza que Deus deixou semeada em seus internos . É a morada do Reino de
Deus. Busquem essa morada todo o tempo; não se cansem pelo que vivem em suas vidas.
Que seu consolo seja a morada do Criador.
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Já chegou o tempo, Meus companheiros e amigos, de viverem na unidade com Deus e de
criarem dentro de vocês essa coluna que os unirá ao Altíssimo. Pelos méritos que gera a
oração tudo será possível.

Apesar de Minhas grandes tarefas universais, nesta tarde Meu Coração dedica-lhes este
tempo sagrado para que suas almas possam se sentir acariciadas por Minhas Mãos,
abraçadas por Meus Braços paternais, perto do Meu Coração pulsante, para que possam
ouvir Minha Misericórdia, Minha Piedade e Meu Amor eterno que apagará suas feridas,
seu passado e, assim, poderão renascer como espíritos novos, servos do Senhor,
colaboradores do Plano Maior.

E apesar do que possam escutar neste último tempo, de onde quer que venha a mensagem
ou a palavra, Eu lhes peço que não se surpreendam nem fechem seus corações, porque,
sem percebê-lo, poderão fechar o coração à Minha Morada eterna. Que as provas que
virão, sirvam de fortaleza e especialmente de confirmação como apóstolos de Cristo. Isso
é o que mais importa neste momento:  cumprir a Minha Vontade Divina.

Necessito de seus braços e de suas mãos; necessito de seus pés para poder caminhar
sobre o mundo, e especialmente necessito de seus corações para derramar Minha infinita
Misericórdia.

Nesta tarde confirmarei Minha Presença através da benção destes filhos que se animaram
a seguir Meus passos crísticos de uma forma simples e humilde. Porque é assim que Eu
desejo; que não sejam grandes almas desenvolvidas, mas almas que servem a Deus na
simplicidade e no sacrifício. Dessa forma, serão iguais aos apóstolos daquele tempo e
reconhecerão, dentro de vocês, como viver o caminho de Cristo.

Em cada consagração farei uma oração para que a bênção se estabeleça entre o Céu e a
Terra. 

Participarei honradamente desta consagração porque assim verão como é que Eu quero as
coisas simples. 

Abram-se para sentir além desta consagração, para que possam sentir Meu Amor
manifestado neste plano.

Nesse momento começa a cerimônia de dois irmãos que se consagram à vida monástica
dentro da Ordem Graça Misericórdia. Para cada um dos irmãos que se prostram diante de
Nosso Senhor para serem abençoados, Cristo recita uma oração:

Que o Sol ilumine teus caminhos para que, no futuro próximo, ele seja a tua morada, o
regresso à Casa de Deus, ao Infinito.

Que esta chama que acenderão, represente a Luz do Espírito Santo, que iluminará os
passos do servidor e do discípulo, que dará alívio nos momentos difíceis e alento para as
provas, para que através desta Luz do Espírito Santo, os passos sejam dados no caminho
do Senhor, da Cristificação.

Sob o mesmo Sol que nos rege, neste e em outros Universos, a Estrela poderosa de Meu
Coração Misericordioso abençoa as almas que decidem viver no Senhor, porque o
propósito definitivo para este mundo é que sejam um Comigo no Reino do Senhor.
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Nesta tarde de alegria e de misericórdia, abençoarei os filhos de Maria. 

Que venham abraçar-Me internamente.

Expiraste Jesus, 
Mas Tua Morte fez brotar um manancial de Vida para as almas, 

E o oceano de Tua Misericórdia inundou o mundo inteiro. 
Ó Fonte de Vida, insondável Misericórdia Divina! 
Inunda o mundo inteiro derramando sobre nós 

até Tua última gota de Sangue. 

Amém.

Deixo para a Ordem Graça Misericórdia a força de Meu Coração para esse momento, a
convicção interior de que tudo ficará bem, porque está sob a Vontade de Meu Pai.

Rebanho amado, não se dispersem do Meu Caminho, mas unam-se como um só em torno
do Cenáculo de Meu Coração para que Eu possa aquecê-los e confortá-los, dar-lhes Meu
Amor e Minha Paz.

Por esta oportunidade que Me deram de chegar na Espanha e irradiar o Meu Amor e
Misericórdia para a Europa, agradeço em nome da Santíssima Trindade, da maior Fonte
de Amor e em nome do Imaculado Coração de Maria, por haver aberto as portas para esta
peregrinação.

Que esta lembrança de todos os eventos sucedidos nas diferentes nações da Europa
permaneça guardada em suas memórias como uma força superior que os alentará no fim
dos tempos.

Que a Graça de Deus permaneça em seus corações para sempre. Aleluia, Aleluia!

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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