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Aparição de Cristo Jesus durante a Sagrada Semana, dia 14 de abril de 2017, 
no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, ao vidente 
Frei Elías del Sagrado Corazón.

Quando virem seu Mestre mostrar as Chagas de Suas Mãos, de Seus Pés e de Seu Lado,
despertando nelas a Luz de Deus, será um sinal de que um novo mistério será  revelado
ao mundo.

Quando virem Seus anjos rodeando o Santo Senhor, na contemplação de Seu divino
Sacrifício por toda a humanidade, será um sinal de que algo importante estará  por
acontecer.

Quando virem atrás de seu Senhor, no mais alto do Universo, a presença do Pai Celestial
e do Espírito Santo, será um sinal de que algo importante estará por acontecer.

E este importante é o que trouxe o mistério de Minha Cruz, há mais de dois mil anos,
quando o precioso Sangue foi vertido sobre o mundo e a Água divina se derramou da
Chaga principal de seu Senhor.

Frei Elías Del Sagrado Corazón:

Os consagrados que estão aqui podem aproximar-se por favor? O Senhor  os está chamando
para reviver o mistério de Sua Cruz, porque é importante que seus corações compreendam
que a vitória de Cristo não foi algo somente humano, mas também profundamente universal.

E vocês, que hoje prepararam este sepulcro para Mim, saibam que dele farei ressuscitar a
humanidade, que perdeu-se  do caminho de Deus pelas trevas.

Deste sepulcro nascerão os Novos Cristos e assim ressuscitarão as consciências, para que
possam viver o chamado de Deus, cumprindo assim Sua Divina Vontade nestes tempos
de crise.

Quero agora que cada uma das novas santas mulheres, que Me auxiliam na Divina
Misericórdia, acenda uma vela para seu Senhor, e assim poderei dar continuidade à
revelação universal que hoje lhes trago.

Frei Elías Del Sagrado Corazón:

Sol, Janisa, Aylén e Nádia subirão aqui e estarão ao lado do sepulcro, a pedido de
Nosso Senhor.

Eu chamo as ovelhas pelo nome para que possam se alimentar espiritualmente das
vibrações mais sutis de seu Senhor.

Naquele tempo, comprometi-Me com as santas mulheres, para revelar-lhes interiormente
os mistérios de Minha Paixão e as vitórias universais da Cruz. 

Deixem então que Minha Luz penetre no mais profundo das células, para que despertem
as células crísticas que os renovarão e os farão dignos filhos de Deus.
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Frei Elías Del Sagrado Corazón:

Nosso Senhor, neste momento, está mostrando Suas cinco Chagas principais: as de
Suas Mãos, as de Seus Pés e a de Seu lado. E as cinco Chagas brilham mais que um sol,
enquanto os anjos O rodeiam. 

Está descendo um anjo mais velho que entrega a Nosso Senhor um pergaminho que, agora,
Ele está lendo. 

Ele diz:

Esta é a revelação sobre Minha Divindade, de onde provenho e para onde fui depois de
Minha Ascensão. Tudo isso é possível pela exposição de Minhas cinco Chagas
principais.

Agora, os anjos estão orando:
Ó Senhor Jesus,

ressuscitai nossa vida espiritual,
redimi nosso coração,

elevai nosso ser perante Deus.

Amém. 

Esta revelação foi escrita pelos anjos do Universo, guiados por São Gabriel Arcanjo.

Três dias depois de Minha Ascensão, quando Me elevei à Casa de Meu Pai, a pedido do
Único, por intercessão do Arcanjo Gabriel, Suas hostes celestiais se reuniram no
Universo, para deixar plasmado neste Universo material e em todos os seus éteres, a
revelação sobre Minha Divindade e origem, da qual hoje contarei somente uma fração,
porque a segunda parte será conhecida quando Eu retornar ao mundo e Me virem vir
entre as nuvens, com o poder da Glória de Deus e de todos os Seus exércitos angélicos.

Eu provenho de uma Fonte desconhecida chamada pelos seres materiais “Fonte
Primordial”. Nasci e surgi como o segundo aspecto da Santíssima Trindade. E Meu
Espírito, por Obra e Graça de Deus, desceu de um sol mais radiante que este que os
ilumina todo os dias, do amanhecer ao entardecer.

Este sol é o centro de muitos universos, de muitas constelações, planetas e estrelas. Ali
repousou pela primeira vez a Divindade do Filho de Deus.

Pelas mãos dos arcanjos, em uma sagrada Fonte solar, mais radiante que o ouro rubi,
Minha Consciência foi preparada como uma sublime esfera de luz, que penetraria as
dimensões e os universos, até chegar a encarnar na Terra e nascer no sagrado presépio de
Belém.

Mas antes de chegar ao mundo, os tenebrosos já sabiam Quem era Eu. Seus planos
tremeram e seus reinos foram derrotados, porque era a Misericórdia mesma que, em Sua
Sagrada Divindade, estava nascendo e surgindo do Coração do Universo.

Consciências sutis presenciaram, assim como todas as criaturas celestes, o surgimento da
Divindade de Cristo, que pela primeira vez se materializava dentro deste Universo
material, para despertar o Amor superior em todas as consciências.
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Concentrem-se. Não permitam que o inimigo ocupe as mentes. Quem contempla Minhas
cinco Chagas enquanto escuta Minhas palavras não se desconcentrará, porque estará no
propósito e na vibração correta para receber o que tem que receber e, assim, não perder
tudo o que hoje trago para uma humanidade em trevas.

Sou sincero com seus corações para que possam crescer na verdade e não perder as
oportunidades que hoje lhes trago com o objetivo e a missão de aliviar sua própria cruz,
através de Minha Divindade Crística, desconhecida pelo mundo, por toda Minha Igreja.

É assim como Eu lhes ensino, que Jesus deixou de ser um homem depois de ter vivido a
Cruz e de ressuscitar, entregando a expiação ao mundo. Seu Corpo, Mente e Alma se
tornaram divinos para dar continuidade ao Plano da salvação universal.

Foi a Essência que surgiu desse sagrado Sol que atravessou os universos e os planos de
consciência, até chegar a este planeta, para trazer novamente a Fonte de Deus, que toda a
raça no passado havia perdido.

Para que esta Divindade estivesse aqui, Deus teve que sacrificar Sua segunda pessoa. E
em uma universal humilhação, tornar-se pequeno, humilde e simples entre os mais
simples.

Agora, compreendem, companheiros, com Quem estão conversando e a Quem estão
escutando, ainda que todos os dias pareça o mesmo?

Minha Divindade vem mudar de ponto suas consciências, para liberá-los do engano
diário e para que assim ingressem na verdadeira fonte de seus corações, onde aspiro estar
o tempo todo.

Hoje é esta Essência, esta Divindade Solar, que se mostra ao mundo pela segunda vez,
depois de haver encarnado em Belém, para trazer a Luz ao mundo e a Redenção  à
humanidade.

Hoje nem todos podem ver esta Divindade, mas podem, sim, coligar-se com Ela através
de suas essências, onde se guardam os verdadeiros segredos da história de sua evolução e
de seu despertar. Quero servir-me dessas essências crísticas, que nestes tempos são
atormentadas por sua personalidade, são flageladas por seus pensamentos, são
crucificadas por suas ações.

Deixem nascer, agora e sempre, sua verdadeira essência solar. Isso foi o que Eu vim
acender, dois mil anos atrás, em todos os Meus apóstolos e nas santa mulheres, com a
ajuda de Minha amada Mãe, que se comprometeu, aos pés da Cruz, a ser guardiã da fé de
todas as essências, até o fim dos dias.

Deixem nascer seu verdadeiro Ser interior. Ele espera ser morada do Coração de Cristo.

Não percam tempo. Não se confundam. Já não julguem. Sejam um em Mim e Eu, até
o fim dos tempos, poderei ser Um com vocês, em sublime irmandade.

Deus chora, neste tempo, em seu profundo silêncio, ao ver tantas essências solares
perdidas, que buscam o amor no exterior; que satisfazem suas necessidades na
superficialidade das coisas; que não encontram sentido nem saída, nem cura para suas
consciências.
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Que esperam, soldados Meus? Esta é Minha Divindade Crística, que esteve entre vocês
por trinta e três anos e retornou à Casa de Seu Pai para terminar de concretizar as Obras
da Santíssima Trindade, depois do triunfo de Meu Coração na Cruz.

Hoje lhes trago esta Comunhão com Minha Divindade, porque chegará um tempo em que
somente poderão estar em comunhão perpétua com Minha Divindade eterna. Esse será
o refúgio, não só para suas almas, mas também para suas consciências e seus corpos.
Esse refúgio divino, que hoje lhes ofereço, é fonte de reparação e de prodígios nas
consciências que se rendem e se despojam de si para que habite nelas o Supremo Rei.

Contemplem Minhas cinco Chagas. Sirvam-se do Manancial de Meu Coração, para que
tudo ressuscite, como era no princípio desta Criação.

Aceitem em silêncio os sofrimentos que hoje lhes dou e façam-no por Mim, pela
salvação da humanidade e dos Reinos da Natureza.

Hoje Minha Cruz se reparte em muitas consciências do planeta que se animam a aliviar
Meu Coração agonizante, para que, assim, todo o planeta seja restaurado, para que o
planeta seja restaurado nesta hora aguda da Terra. A Cruz representa a liberação interior
de todos os atavismos dos seres humanos, de todos os que aceitam viver esta entrega,
pelo surgimento de uma Nova Humanidade.

Hoje também deixem pousando sobre Meu Peito sua cruz espirital, para que seja aliviada
pelo Amor de seu Senhor.

Quantas cruzes o mundo vive! Quantos sofrimentos vivem as almas inocentes! Quantas
guerras são geradas! Quantos conflitos são realizados! Quanto amor falta nos corações
endurecidos, que não aceitam Minha Divina Misericórdia!

Por que lhes pedi para colocar as cruzes sobre este simbólico sepulcro? Porque estas
cruzes, que também carrega seu Senhor, devem ser repartidas  amorosamente entre
Seus discípulos e seguidores.

Hoje este é Meu convite para vocês: que saiam de si, para que Eu possa estar em vocês,
compartilhando as cruzes da humanidade.

Quantas raças e povos vivem sua cruz! Quantas culturas e tribos são dizimadas! Quantas
crianças são exploradas! Quantos pequenos ainda são abortados! Quantos pais estão
solitários, sem ter uma criança em seus braços, enquanto muitas são retiradas dos ventres
de suas mães! Quantos enfermos agonizam nesta Sexta-feira Santa.

Assim, Eu digo para Meu filho Miguel que estou com ele, carregando sua cruz até que
Meu Amor vença.

Quantos moribundos estão nas ruas deste mundo! Quantos anciãos são machucados!
Quanto sofre o Reino Mineral, em seu mais perpétuo silêncio! Quantas pedras preciosas
são retiradas das montanhas que são exploradas! Quantos vegetais são cortados e
ninguém percebe! Quantos animais são maltratados tanto na Terra como nos oceanos!
Quantos deles são comidos e não existe compaixão pelo sofrimento desses semelhantes!
Quantos devas são retirados das grandes florestas do mundo! Quanta maldade foi feita
à Criação, depois de tanto Amor expressado pelo Pai! E nem sequer depois de Seu Filho
ter encarnado e ter morrido na Cruz, terminaram os males no mundo.
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Agora compreendem porque tantas essências solares se perdem?

Chegou o tempo da grande fraternidade, da unidade entre os corações, entre as culturas e
povos. Os simples reerguerão a nova humanidade, depois de tantas catástrofes vividas.

Dou-lhes a essência de Minha Misericórdia para aliviar essas pesadas cruzes do mundo.

Deixo-lhes esta reflexão para que orem por ela e para que, ainda mais, as portas para a
Minha Divina Misericórdia se abram à humanidade.

Que assim seja.

Enquanto Me elevo ao Universo, por Minha dolorosa Paixão, ofereçam a Deus suas
vozes, invocando Adonai, Seu Espírito Santo e Sua Misericórdia.

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

Cantem com toda a força do coração e da alma para que a Terra seja repovoada por
novos códigos crísticos.

Que assim seja.
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