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Aparição de Cristo Jesus durante a Sagrada Semana, dia 9 de abril de 
2017, no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, ao vidente 
Frei Elías del Sagrado Corazón. 

É uma alegria encontrar aqueles que persistem. Por isso, vim sacramentá-los em

Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

É uma alegria encontrar os que adoram Meu Coração e que buscam, através
desse caminho, fortalecer sua aliança Comigo, para que se difunda Minha Paz
no mundo.

Hoje, estou com os Arcanjos São Rafael e São Gabriel. Vieram dar início a
esta cerimônia. São os porta-vozes da Fonte Primordial; os que trazem a cura e
a redenção para a humanidade.

Necessito que compreendam com isso, companheiros, que suas consciências hoje
deram um passo pela humanidade. E Deus vem ao seu encontro em Sua Glória, com
todos os Seus anjos e santos, para proclamar o triunfo de Meu Sagrado Coração.

Assim como estive às portas de Jerusalém há mais de dois mil anos, hoje estou
às portas de seus corações para proclamar:

Aleluia! Glorioso é o Pai que está nos Céus!

Benditos são aqueles que vêm ao encontro do Senhor para despertar sua fé,
seu amor e sua confiança no Primogênito, naquele que nasceu da poderosa Fonte
do Amor.

Hoje, os coros cantam, nesta parte da Terra, pela descida de Minha Consciência
Sacerdotal, para que as trevas sucumbam na outra parte do mundo, assim como foi
há dois mil anos.

Creiam que isso está acontecendo hoje. Não poderei permitir que ninguém morra,
mas poderei, sim, conceder, neste tempo de caos, a Glória de Meu Reino.

Benditos sejam os que vêm ao encontro do Senhor e abrem seus corações para
serem liberados das amarras e despertarem seus compromissos com Aquele que
virá, em Glória, em Seu segundo retorno e que será visto entre as nuvens,
acendendo os espelhos do amor, para que o mal desapareça do planeta.

Louvados sejam os que hoje estão aqui, em nome do Senhor, em serviço
incondicional e em amor permanente, para que o mundo, que está ferido, seja
curado com suas orações e entregas.

Benditos sejam os que hoje se consagrarão como adoradores de Meu Corpo
Eucarístico, porque serão os primeiros, e também os últimos, que abrirão as portas
para que muitos mais ingressem no Sagrado Templo de Meu Coração.
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Hoje, os espíritos impuros que vagueiam pelo mundo estão sendo paralisados.
Bendito é o Reino do Senhor. Ninguém pode resistir a Ele porque é muito grande
Sua Misericórdia.

Acendam agora as chamas de seus corações. Acendam seus espíritos ante
a presença do Filho de Deus. Seu Sagrado Coração penetra as entranhas mais
profundas de seus seres para que, assim, se estabeleça a comunhão com o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. 

Coloquem suas mãos em postura receptiva para que Minhas Graças possam ser
derramadas e seus corações se liberem de qualquer agonia.

Benditos sejam os que choram diante da presença do Senhor porque eles serão
consolados e receberão de Seu Pai Celestial a benção universal, Sua Sacratíssima
Chama de Amor e todo o poder de Sua Graça.

Benditos sejam os humildes que vêm ver o Senhor porque não esperam nada para
si, apenas honrar e adorar a Segunda Pessoa de Deus, através de seu Amadíssimo
Filho.

Hoje, espiritualmente, companheiros, venho lavar seus pés para que estejam
purificados, limpos e puros nesta Sagrada Semana. Creiam que estou fazendo isso
neste momento, junto com todos os anjos do Céu, que também lavam seus pés para
revelar ao mundo a Santíssima Humildade de Deus.

Benditos sejam os que vêm ao encontro do Senhor. As portas do mal são cerradas
para que desça o Universo Celestial sobre todas as criaturas que o invocam e que
clamam por ele, na perfeita sinceridade de seus corações.

Frei Elías del Sagrado Corazón:

Neste momento, o Senhor está mostrando aos bem-aventurados, aos santos e
aos evoluídos um grande céu de luz que está sobre nossos seres.

Jesus está abrindo de novo um livro e o está lendo. As palavras escritas neste livro são de
ouro e Ele as contempla em profundo silêncio. As folhas que Ele vai passando se
iluminam, assim como se ilumina Seu Coração, como um grande sol. Ao redor de
Seu Coração, aparecem pontos de luz que formam círculos entre si. Ele me disse que
esses pontos são almas glorificadas que se encontram presentes na Terra e que vieram,
neste fim de tempo, de outros universos e de outras escolas, para cumprir
seu compromisso final e selar sua aliança com o Primogênito.

O livro desapareceu. Agora, Ele está estendendo Seus Braços em forma de cruz. Ele diz:
Eu Sou o Redentor. Todos os que vêm ao Meu Coração não se perderão porque
Meu Coração é um refúgio para a vida eterna.

Agora, os arcanjos São Gabriel e São Rafael têm um cálice entre as mãos. O Sagrado
Coração de Jesus está derramando Sangue sobre eles. Este Sangue é vertido sobre
os cálices. São cálices dourados e grandes, que provêm do Universo Celestial.
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Os Pais Criadores se ajoelham para recolher o Sangue que é vertido do Coração
de Jesus.

E o Senhor prossegue estendendo Seus braços em forma de cruz, como aqueles que se
consagram à vida, à toda vida consagrada, como todos os que se consagram a Ele.

Acima de Nosso Senhor está a pomba do Espírito Santo, como uma ave de fogo, que
emana doze raios através de suas asas sobre diferentes pontos da Terra.

Jesus está chorando, com Seus Olhos fechados. Sob os cálices dos Arcanjos, aparece
uma imagem do planeta e debaixo do planeta, quatro querubins que sustentam
nosso mundo.

Prostrados:

Santíssima Trindade, 
Pai, Filho e Espírito Santo, 
adoro-Vos profundamente 

e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, 
Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, 
presente em todos os sacrários da Terra, 

em reparação pelos ultrajes, 
sacrilégios e indiferenças 

com que Ele mesmo é ofendido. 
E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração 

e do Coração Imaculado de Maria, 
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.

Amém.

Levem Meu Sangue ao mundo para que ninguém mais o derrame e os seres desta 
Terra não sejam sacrificados pelo falso poder , nem pela soberba humana.

Venho aqui dar-lhes Minha alegria e também Minha confiança. E nessa confiança
se encontra Minha dor, que espiritualmente aspiro compartilhar com os Meus até
os últimos dias da Terra, mas que muito poucos aceitam por ser uma dor muito
grande. 

Este é o Sangue que venho verter sobre o mundo. Esta é a aliança que entrego
aos Meus seguidores. Este é o maior Sacramento de reconciliação com Deus.

Agora que estão purificados, poderão ingressar no Portal de Minha Paz e de toda
Minha Glória, onde lhes revelarei Quem sou em essência, porque agora estou
retornando ao mundo e escolhi esta casa para começar a fazê-lo, para abrir as portas
ao retorno de Seu glorioso Rei.
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Quando oram e cantam com o coração, sem qualquer expectativa, sem buscar nada
para si mesmos, Meu Coração, que é humano e divino, é aliviado por todos aqueles
que fervorosamente proclamam sua fé em Minha Consciência. Isso Me traz
a esperança de voltar a visitá-los e a seus irmãos, para que o mundo Me escute e
saiba que, em verdade, estou realmente aqui , nesta parte do planeta e com esta
parte da humanidade, para poder entrar no coração dos Meus.

Frei Elías del Sagrado Corazón:

Os Arcanjos Gabriel e Rafael se elevaram. Acabam de subir ao Céu levando os cálices
entre Suas mãos.

Meu Sangue derramado hoje sobre os cálices é o ofertório de suas almas, para que
Minha Divina e Insondável Misericórdia desça ainda mais; para que desça a piedade
onde não existe a paz e onde reina o sofrimento nestes tempos finais.

Neste primeiro dia, convido-os a fazer parte de Minha Obra planetária. Foram
escolhidos para levar Minha Mensagem ao mundo. Vocês são almas muito
diferentes, mas, em essência, são iguais nos graus de amor. Eu Me sirvo desses
graus de amor para que, depois desta Sagrada Semana, Meu Sagrado e Insondável
Coração, com todos os seus anjos, ingresse definitivamente na Ásia.

Benditos sejam os que creem na Palavra do Senhor porque, no próximo mundo,
terão sabedoria eterna.

Frei Elías del Sagrado Corazón:

O Arcanjo São Miguel acaba de chegar e está acima de Nosso Senhor. Sua mão direita
segura uma lança; em Sua mão esquerda, traz um escudo de prata e Ele é semelhante
ao ser humano.

Ele veio para anunciar a Sua vitória sobre as trevas da Terra, porque hoje foram
salvas, no mundo, 130.000 almas que estavam perdidas e que começarão
seu caminho de redenção para encontrar-Me algum dia, assim como vocês Me
encontraram e Eu os encontrei no mais íntimo de seus corações.

Louvemos a Deus por Sua Infinita Misericórdia.

Abençoemos este altar, para que cada espaço seja digno de receber Minha Graça.
Que assim seja.

Finalmente, quero agradecer seus corações e, especialmente, suas almas por Me
seguirem. Apesar do que possa acontecer, não perecerão. Eu triunfarei em suas
vidas e além delas.

Unamo-nos agora a Adonai, invocando Sua Misericórdia sobre um mundo ferido.
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Lembrem-se que aqui Eu sempre lhes deixo, através da comunhão com Meu Corpo
e com Meu Sangue, o símbolo de sua salvação, de sua redenção e, acima de tudo,
de sua paz.

Frei Elías del Sagrado Corazón:

Ele está impondo Suas mãos sobre os elementos e está orando em aramaico.

E agora chegou o momento, companheiros, daqueles que farão parte desta
congregação de amor, que tenta todos os dias aprender a viver em Minha Graça e
em Minha Transparência celestial.

Escolhi uma canção que todos cantam muito bem para Mim e que eu aprecio porque
Meu Pai a valoriza, pela inocência que as almas podem encontrar quando a cantam.
Este será o cântico dos adoradores para que, também através deles, se proclame
o Reino de Deus.

Escutarei com Meus Ouvidos internos a pronúncia destas palavras gravadas nesse
cântico, de modo que os adoradores recebam, neste dia, Minha Bênção e para que
muitos mais também a recebam no futuro.

"Tú eres el Rey".

Madre María Shimani de Montserrat:

Queremos compartilhar com todos que esta bênção especial que Cristo deu a estes
irmãos é porque, a partir de hoje, eles são parte de um novo ramo da Ordem Graça
Misericórdia, que é o dos Adoradores, uma tarefa que todas essas almas têm de adorar
o Corpo Eucarístico de Cristo, e nós, como Ordem, lhes damos as boas-vindas porque
sabemos que eles serão um grande apoio para todos nós, não apenas para
os consagrados da Ordem, aqueles que se consagram monasticamente, mas para todo
o planeta. Esses irmãos fizeram um trabalho durante meses, no qual foram se
confirmando, dia após dia, como adoradores do Corpo Eucarístico de Cristo. Eles
trabalharam intensamente e alcançaram algumas metas, incluindo a da adoração interna
a Cristo, e a de ter uma frequência permanente na tarefa de adoração ao Santíssimo; nos
últimos seis meses, eles se confirmaram diante de Nosso Senhor e deram o seu "sim" para
assumir formalmente uma tarefa dentro da Ordem como Adoradores do Corpo
Eucarístico de Cristo.

Então, todos aqueles que sintam em seu coração poder realizar e assumir formalmente,
diante de Deus e do mundo, esta tarefa de Adoração, também podem solicitar sua
aprendizagem e, quando se sintam prontos, seguros de que poderão sustentar esse
compromisso, estaremos muito felizes de dar-lhes as boas-vindas à nossa Ordem.


