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Aparição de Cristo Jesus durante a 39ª Maratona da Divina Misericórdia, 
no dia 6 de outubro de 2016, na cidade de São Paulo, Brasil, 
ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón

Eu lhes dou a paz e a liberação.

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

Adorem o Sagrado Coração, Fonte de reparação e de Misericórdia para aqueles que se
rendem a Mim.

Rendição! Rendição é o que lhes peço, para que possam alcançar a paz, e também
aqueles que não a merecem, por estarem esquecidos de Deus e de seu despertar.

Hoje venho com um silêncio mais profundo e fecho Meus Olhos diante de vocês, para
que Minha serenidade possa dissipar o mal. Fechando Meus Olhos, contemplo o silêncio
do Universo, a Voz profunda de Deus, que os chama para a redenção deste planeta.

E é este Coração misericordioso que ainda sofre pelo mundo.

Vejam Meu Rosto com os olhos fechados, em vigília e oração.

O mundo não conhece o que sucederá. Por isso, Eu venho prepará-los para retirá-los da
superficialidade que cega muitos.

Este é um de Meus grandes sofrimentos: é a indignação que sente o Pai depois de ter-lhes
dado tudo. E vocês, o que Lhe darão para que se cumpra Sua Vontade?

Eu não necessito de grandes coisas, companheiros, senão de suas vidas para poder servir
a Deus através de cada um de vocês.

Contemplem Meu Rosto com seus olhos fechados, em vigília e oração, esperando pelo
que sucederá neste mundo.

Enquanto a porta de Minha Misericórdia está aberta, não demorem para poder entrar.

Levem para essa porta todos os que o necessitam, porque ela já está se fechando, para
que se abra a porta da Justiça; a Justiça que ordenará o mundo de sua desordem
planetária.

E isso não será um castigo de Deus, mas o resultado do que a humanidade semeou depois
de tantas Graças recebidas. Porém Eu tenho a chave da grande expiação para aqueles que
a queiram receber em Meu Nome, é esta a chave que os salvará. Vocês abrirão a porta
correta, e seus caminhos deixarão de ser labirintos para poderem ser caminhos retos para
a Luz.

Eu lhes trago o cumprimento da promessa que lhes ofereci: já estou retornando.

Felizes os que creem nisso antes que tudo se cumpra!

A grande noite está se aproximando. O dia está terminando, e devem estar Comigo em
oração. Recordem o que disse aos apóstolos no Horto Getsêmani: “Não durmam!
Despertem! Despertem! A hora está chegando.”
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Orem de coração e não somente com palavras, para que estejam livres de toda tentação e
de toda adversidade. Esta é a mensagem do fim dos tempos para uma humanidade
absolutamente adormecida e indiferente.

E se Nós não estamos aqui como porta-vozes do Céu e de todo o Universo, quem os
salvará?

Confiem em Seu Pai Celestial e aliviarão Seu Coração de todas as dores que Ele sente no
mundo.

Repito esta mensagem porque não a escutaram. É hora de unirem-se cada dia mais para
suportar as correntes que virão ao mundo. Se estão sozinhos, não poderão fazer nada.

Por isso os convido à fraternidade, à colaboração, à cooperação com o Plano de Deus.
Assim estarão livres das ataduras do mundo e dos laços com o mal. Suas almas se
liberarão quando se doarem aos outros por uma justa causa de bem e de irmandade.

Liberem-se da corrupção humana que o homem de superfície criou através dos tempos.
Creiam em seus espíritos, que vieram a este planeta para redimir-se, para aprender a amar
cada vez mais em honra ao Pai Celestial.

Se não amam, companheiros, não poderão viver os próximos passos para ascender ao
Universo com suas almas e corações; não poderão saltar degraus de Luz.

Devem viver cada etapa com cada novo passo que é dado. Assim, estarão fazendo o
correto e estarão dentro de um perfeito equilíbrio.

As portas de Meu Reino estão abertas para os que estão se redimindo. Por isso lhes
ofereço Meu Coração como a Chama-guia para estes tempos de escuridão, em que tudo
se perde gradualmente.

Ontem lhes entreguei a Paixão que Eu vivo pelo mundo. Hoje lhes entrego a consciência
de dar um passo maior para a Luz, para que suas vidas não estejam estáticas, senão no
perfeito movimento do Universo, onde é necessário obrar e servir a Deus.

Venho retirá-los da ilusão. Venho abrir seus olhos, porque ainda há muito por fazer nesta
humanidade. Venho retirá-los da comodidade, da televisão, da distração, para que vivam
no Universo de Meu Coração. 

Meu Coração é a Verdade para o fim dos tempos, porque assim ninguém os enganará.

Eu sou o Cristo do novo tempo. O Homem que pregou em Nazaré e em toda a Terra
Santa. Sou o Grande Pescador das almas, que quer levá-las ao Amor, à Verdade e à união
com Deus.

Recebam Minhas palavras com alegria. Meus códigos de Luz os santificarão, assim como
os santificam o Pai e o Espírito Santo.

Sabem, companheiros, que estes encontros com Meu Coração misericordioso e com
Minha Sagrada Face têm um tempo. E eles culminarão quando o Pai Me indique.
Enquanto isso, não tomem cada encontro Comigo como algo normal porque, quando eles
terminarem, cada um saberá onde ficaram Meus tesouros para o tempo do Armagedom
final, em que tudo estará permitido.
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Não percam a Graça de encontrar-Me através de cada novo encontro; conscientizem em
suas vidas Meu Sagrado Coração e assim não se desviarão do caminho. Através destes
encontros, estou construindo novos templos. Estou manifestando Minha Igreja Celestial
na morada dos puros e dos simples de coração, porque esses templos, que são imateriais,
acolherão os que sofrem e os que sofrerão a transição planetária. Serão Meus códigos
crísticos em vocês que Eu proporcionarei para as almas perdidas, para as que vivem no
inferno de toda esta humanidade e que não encontram a Deus por sua grande ignorância,
por não saberem amar porque ninguém lhes ensina.

Assim, Eu os convido a serem Meus apóstolos não só em seus lares, com os grupos de
oração, mas os convido a saírem à rua em busca das almas necessitadas de Minha divina
e insondável Misericórdia.

Já não é tempo, companheiros, que somente Me vejam pela televisão. É tempo de
entregar a vida pelo Plano, custe o que custar, para que a máxima Vontade do Pai se
cumpra.

Sei que não compreenderão o que estou lhes dizendo, porque são realidades para os
próximos tempos. A escola da preparação ainda não terminou. Aproveitem este momento
e sirvam-se de Minha Luz, em gratidão e amor, expressando, desde vocês, serviço,
doação e caridade.

Quero tirar todos vocês do plano mental. Vivam no grande plano do coração, porque ali
se encontra a Santíssima Trindade, que os aguarda para entregar-lhes Seus Dons e
vivificar seus espíritos em Glória ao Criador.

Minhas palavras não podem ficar escritas somente em textos. Cada impulso que Eu lhes
entrego é para que o realizem, é para que o multipliquem, o doem e o entreguem a seus
irmãos, a toda a necessidade planetária, que está muito descompensada.

Assim, convido-os a não serem eruditos em suas mentes, em suas estruturas. Quebrem e
rompam, com o Raio de Minha Misericórdia, tudo o que se opõe a Meu Plano de Luz
dentro de vocês. Assim vencerão o adversário e a distração que ele gera em vocês o
tempo todo.

Abram seus braços, expandam seus corações e doem o Amor de Deus.

Sirvam incondicionalmente e estarão no lugar correto, quando tudo suceda.

Saibam que, em Meu Coração, há um espaço guardado para vocês, que sempre
contemplo com muito Amor, quando se unem a Mim sinceramente e respondem à Minha
convocação, porque sabem que é necessário cumpri-la pela salvação das almas e do
planeta.

Todos seus irmãos que estão lá fora também necessitam da Misericórdia, assim como
vocês receberam Minha Divina Misericórdia.

Cada encontro Comigo é renovador e é uma oportunidade única de dar um passo nessa
escada de Luz que os leva ao Reino do Pai.

Santificados sejam os que Me escutam.

Santificados sejam os que Me contemplam.
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Santificados sejam os que Me adoram.

Santificados sejam os que servem em Meu Nome.

Santificados sejam os que se despojam por Mim.

Santificados sejam os que se redimem e os que buscam a paz.

Santificados sejam os que despertam e os que veem a Deus em todas as Suas Obras.

Santificados sejam os que vivem a unidade e os que se esforçam por viver os
Mandamentos.

Santificados sejam os que comungam de Meu Corpo e de Meu Sangue e se rendem ante
Minha Presença, para que Eu os possa transformar.

Santificados sejam os que creem em cada palavra que Eu pronuncio, porque santificados
serão pelo Pai, no Universo de Seu Amor e de Sua Glória, com o fim de expressar a nova
humanidade.

Consagrados: antes de orar Comigo, vejam o Propósito de Deus em Sua Fonte Primordial
descendo desde o Universo Espiritual para este Universo Material, para que esse grande
impulso de realização da Obra de Deus se cumpra nas almas e em toda a humanidade
com o fim de que triunfe Meu Sagrado Coração.

Oremos.
Que se cumpra o advento da nova raça.

Que a humanidade possa expressar seu arquétipo.
Que a Palavra seja viva e construa Teu Templo.

Que se expanda em nós Teu Mistério
e que se revele ao mundo a verdadeira existência,

para que possamos nos reunir em Teu Nome
e glorificar a perfeita Unidade.

Amém.

Hoje lhes darei a renovação através dos Sacramentos, para que suas almas cumpram o
propósito que vieram realizar neste tempo planetário.

Peçamos a Nosso Pai, a Adonai, Sua Graça e Sua Misericórdia para estes tempos finais.

Deixo-lhes o maior testemunho, que é o Meu Amor.

Deixo-lhes Minha Paz e lhes dou Minha Paz, para que a vivam e a multipliquem em cada
lugar aonde vão.

Agradeço-lhes por escutarem-Me com fé e amor, porque, depois de tudo, Deus quer o
melhor para vocês. Creiam que isso é assim na Presença de Seu Amado Filho.

Vão em paz.

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

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

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