
Associação Maria
Aparições de Cristo Jesus

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

Aparição de Cristo Jesus durante a 52ª Maratona da Divina Misericórdia, 
no dia 6 de novembro de 2017, na cidade de Valparaíso, Chile, ao vidente 
Frei Elías del Sagrado Corazón

Quero que seja cunhada, o mais breve possível, a Medalha do Sagrado e Glorificado
Coração de Jesus. Quero que cada alma sobre esta Terra a tenha consigo e conheça as
promessas que uma vez Eu fiz sobre esse sagrado símbolo da Redenção.

Desejo tê-la presente aos pés de Meu Altar, para a próxima Maratona. Quero dar esse
presente, esse símbolo tão importante de Meu retorno a cada um de Meus peregrinos.

Esse será o símbolo, será o sinal, por meio da Medalha, que os anjos terão para
reconhecê-los e chamá-los ao Meu encontro, quando Eu retornar ao mundo.

Por isso, hoje trago, sobre a palma de Minha Mão direita, a Sagrada Medalha do Cristo
Glorificado, para que assim adquiram uma maior devoção ao Meu Sagrado Coração e,
como nesta Maratona, que foi explêndida para Mim, Eu possa entregar em outros lugares
do mundo, assim como hoje no Chile, os tesouros do Céu, por meio dos objetos sagrados,
que ajudarão as almas para que possam ser livres espiritualmente e para que possam
liberar-se de suas enfermidades, de seus sofrimentos, de todo cativeiro.

Quisera que recordassem, para os próximos dias, a mensagem sobre esta Sagrada
Medalha, que uma vez Eu entreguei em Minha amada Aurora.

É hora de trazer à Terra o que provém do Céu e que, em essência, por meio da Sagrada
Medalha se possa  cumprir as promessas que emitiu Meu Sagrado Coração.

Quisera que, por meio da Medalha, todos conhecessem Minha Face de retorno, embora
Meu retorno será mais resplandecente que o que foi pintado no sagrado quadro de vosso
Rei. É importante que as almas conheçam Minha Face e todas as promessas que Eu fiz
para cada uma delas.

Hoje venho encerrar esta Peregrinação pela Paz no Chile, trazendo esta Graça de que
todos possam ter consigo, o mais breve possível, o símbolo do Sagrado e Glorificado
Coração de Jesus, porque dessa forma, companheiros, Meu Pai Me permitirá verter muito
mais Graças, muito mais misericórdias nos corações que necessitam de liberdade
espiritual e de cura.

Esta Graça que hoje trago entre Minhas Mãos, por meio da Sagrada Medalha, ainda será
um mistério desconhecido para o mundo, porque apenas disse cinco por cento do poder
que esse símbolo, quando for cunhado e abençoado por Mim mesmo, adquirirá. As almas
poderão ter consigo essa Medalha e levá-la aos lugares mais necessitados, como os
hospitais, os asilos, os institutos de jovens e até as prisões.

Eu quero, por meio desta Medalha, que todas as almas que a conhecerem alcancem sua
liberdade espiritual e possam ingressar pelo Grande Portal que abrirei, através dela, até a
Redenção.

Honra-Me vir hoje a um país tão ferido durante o passado, para entregar este legado
celestial, este símbolo sagrado, que guarda em si o máximo Amor de Meu Coração pelas
almas do mundo.
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Por isso, venho com esta Medalha para recordar-lhes esse pedido. É hora de que as almas
sintam, também fisicamente, Minha Presença, para que, no tempo que virá, possam
reconhecer-Me e não confundir-se com outros mestres, mas encontrar o seu único Rei,
Aquele que subiu aos Céus e que descerá dos Céus para encontrá-los na hora mais difícil
da humanidade.

Esta Medalha será o sinal dos autoconvocados, dos que aceitarão o compromiso Comigo
no fim dos tempos, dos que não darão passos para trás, mas que caminharão firmes ao
Meu encontro, para formar as filas de Meus exércitos neste planeta e dentro deste
Universo.

Por isso, são tempos de grandes definições. E os objetos sagrados, como a Medalha de
Meu Glorificado Coração, lhes darão a força de que necessitam para atravessar as provas,
para dissolver os conflitos invocando o poder de Meu Glorificado Coração, que neste
tempo se revela ao mundo; Coração que ingressa nesta Nova Era para trazer a Paz e a
Misericórdia de Deus.

E assim, adquirindo esta Sagrada Medalha de Meu Glorificado Coração, Eu também
poderei reconhecer seus seres; poderei saber que estão Comigo, até neste plano material,
passo a passo.

Hoje venho com esta Graça, companheiros, especialmente para o Chile, para que este
país se regozige e saiba que, através desta Medalha, encontrará sua liberdade e o perdão
de todos os seus erros. Porque, saibam que, nestes dias, companheiros, contei as vezes
que abriram seus lábios e pronunciaram ao Pai Celestial por Minha dolorosa Paixão.
Espero que, saindo daqui, recordem como fazê-lo e nunca mais se esqueçam, porque o
necessitarão.

Quando os impulsos espirituais de Nossos Sagrados Corações passam pelas nações do
mundo e pelos povos, as almas devem aprender a sustentar esse Fogo divino, que provém
do Universo de Deus, para que não se dissipe quando sairmos daqui.

Minha Mãe semeou em vocês, aqui no Chile, novos cristais de luz e Eu recolhi nestes
dias suas mais sinceras oferendas. Espero que guardem esta importante Comunhão que
tiveram Comigo nestes dois dias. Que guardem as palavras de Amor que lhes pronunciei,
por mais duras que tenham parecido, porque o que Meu Coração ardente deseja,
companheiros, é que vivam a Verdade.

Do Céu trago esta Medalha, hoje não visível para muitos olhos, porém perceptível para
muitos corações.

Hoje imantarei com Minha Luz e com Meu Amor todas as Medalhas que serão cunhadas
nos próximos tempos, para que cada sol deste planeta, que despertará em sua essência de
amor, de devoção e de fé ao Meu Sagrado Coração, possa receber as Graças de que
necessita para caminhar na fé durante estes tempos de tribulação. 

Nela imantei o poder dos três Arcanjos: Miguel, Gabriel, Metatron.

Esses foram os Raios que penetraram Meu Coração, que foi trespassado na Cruz, quando
expirei. E disse antes de morrer: Pai, Pai Meu, Adonai, perdoa-os porque não sabem o
que fazem e porque não saberão o que farão, até que Eu retorne ao mundo.
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Esta é a Graça que hoje deposito sobre a Medalha que será cunhada: o Poder de Miguel
Arcanjo, para que as forças do caos sejam exorcizadas e dissipadas, sejam transmutadas
e liberadas, e os corações deste mundo se desvinculem de toda maldade para que reine o
Poder dos Céus.

Esta Medalha cunhada também receberá o Poder do Arcanjo Gabriel, para que as almas e
os internos da humanidade possam reconhecer a mensagem de Deus, a Palavra de Vida e
a Chama divina da salvação.

A Medalha que será cunhada também receberá o Fogo do Arcanjo Metatron, para que
todas as energias supérfluas sejam sublimadas, transcendidas e elevadas; para que os
atavismos, as amarras e as cadeias sejam dissolvidas da consciência humana e que todo
aquele que tenha fé nesta Medalha receba essa Graça.

Esses foram os Poderes recebidos quando Meu Coração foi traspassado pela lança na
Cruz e foi o legado que o mundo recebeu nos planos internos e que agora, nesta Era e
neste ciclo, Eu venho despertar em seus corações e almas.

Não terão uma medalha como qualquer outra. Não terão um amuleto, mas uma parte
espiritual de Meu Ser, que é imaterial e divino. Terão entre suas mãos a essência do
Amor maior que Eu vivi momentos antes de expirar na Cruz, momentos antes de que
Meu Coração se detivesse e deixasse de pulsar de Amor pelo mundo, até poder
ressuscitar em Glória, no terceiro dia.

Nessa Medalha de Meu Sagrado e Glorificado Coração, terão guardada, em essência, a
história de amor que foi gravada pelas santas mulheres de Jerusalém, pelos apóstolos,
pelos patriarcas e pela Santa Mãe de Deus, que acompanhou Seu Filho até o fim em Seu
mais absoluto silêncio e em Sua mais infinita entrega.

Esta será a medalha dos bem-aventurados, dos Novos Cristos, dos que não temerão dizer
“sim” a Minhas Profecias e anúncios que Eu trago do Céu, porque ela os ajudará a
proteger suas essências e aproximá-los do Meu Coração quando o necessitem, em
qualquer momento de suas vidas.

Nessa Sagrada Medalha que será cunhada e que provém de Meu Sagrado Coração, estará
escrita a história espiritual dos feitos e experiências vividas por seu Mestre neste mundo
desde Seu nascimento até Sua ascensão. A Medalha terá a essência de Minha história
vivida neste planeta, assim como todos os sacrifícios dos que foram mártires, dos que
foram santos e servos de Deus até os dias de hoje.

Ela guardará o amor que cada coração Me confiou, desde o Horto Getsemani até o
presente, de todos os missionários que Me serviram no mundo por meio do Evangelho e
da Caridade, como o amor que gravei no coração de Santa Teresa de Jesus, como de São
João Paulo II e até do próprio Papa Francisco.

Vejam quantas misericórdias serão cunhadas para que as almas as levem sobre seus
corações e nunca mais se separem delas, porque tive que lutar para chegar aqui, a esta
nação, por sua consideração, sua graça e sua resposta.

O Senhor concedeu ao mundo esta Graça. Que ninguém perca a oportunidade de receber
este legado. Que ninguém perca a oportunidade de aprender a amar, assim como Eu lhes
ensinei, porque o que mais desejo é que sejam compassivos até o fim dos tempos; que
sejam misericordiosos e justos com seus irmãos.
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Sei que Minha Obra ainda não é compreendida completamente, nem sequer por aqueles a
quem falo. O Mistério do Universo ainda estará guardado no Coração de Deus, porém
chegará um dia em que as portas se abrirão e nada mais estará oculto. Todos conhecerão
o que Deus sempre quis que conhecessem e a ignorância global se dissipará das mentes
humanas. Muitos se prostrarão no solo quando sentirem tremer o solo e o Universo na
chegada do Filho de Deus e se arrependerão por não terem escutado a tempo.

Convido-os a trabalhar por aqueles corações que não os aceitarão, que os negarão, que
lhes virarão seus rostos. Porém, se fizerem tudo em Meu Nome, terão força interior para
amar, assim como Eu amei cada alma que Me torturou, que Me flagelou, até aquele que
Me crucificou.

Como um ser humano é capaz de amar o mal que o outro lhe poderia fazer?

Qual é a essência desse mistério de dar a vida pelos que não a merecem?

Mas sei que não estão prontos para isso. Mas alguns o viverão, porque Eu lhes pedirei,
cara a cara. E quando tudo isso tenha passado, quando tenham sofrido por Mim,
verdadeiramente e sem reclamações, Eu virei buscá-los antes que expirem, para levá-los
ao Paraíso e viver eternamente em adoração a Deus, como vivem os anjos, pelos séculos
dos séculos.

Em Meu Reino, não encontrarão sofrimento para os que já não estarão aqui neste mundo,
quando tudo termine e encontrarão o resultado do gozo de ter estado Comigo todos os
dias incondicionalmente.

Por isso, tudo o que façam é pequeno para Mim e em Meu Espírito tem um valor
incalculável, que só Deus conhece.

Que nesta Medalha sejam guardados os Sagrados Dons de Deus, os mesmos Dons do
Espírito Santo que Maria, vossa Mãe, recebeu junto aos apóstolos no Cenáculo. São esses
Dons que hoje traz Meu Coração através desta Medalha, para que os apóstolos do novo
tempo possam despertar à Minha convocatória e sempre Me digam “sim”.

Por tudo o que vivi no Monte Calvário e até o momento de Minha Morte, derramando
Sangue e Água de Meu Lado, hoje trago do Céu a síntese do amor de todos os que Me
amaram através dos tempos, de todos os que sofreram por Mim através dos tempos, de
todos os que testemunharam Minha Presença no mundo, em todas as décadas, sem deixar
de dizer-Me “sim” a cada momento.

É isso o que hoje lhes doa Meu Coração Misericordioso, porque desejo que esse mesmo
amor que seus irmãos viveram provenha de vocês, e também possa ser gravado nesta
Sagrada Medalha, para os que a necessitarão no futuro, mesmo que vocês ainda estejam
aqui na Terra, servindo-Me e anunciando Minha Palavra na humanidade.

Hoje venho abençoar a água que lavará suas cabeças, sob a efusão do Espírito Santo e do
Santíssimo Filho.

Hoje venho abençoar o óleo que marcará seus rostos com a presença da cura de Meu
Coração, para suas enfermidades corporais e espirituais.
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Hoje venho, nesta última instância da missão, reintegrar no Chile a confiança de Deus,
para começar de novo, sob uma renovada fé, sob um grandioso amor que Eu encontrei
aqui escondido em seus corações, neste dois dias.

Que essa chama siga rebrotando; que esse fogo interior siga crescendo, a fim de que seu
Mestre e Senhor possa retornar aqui, encontrando multidões de seres redimidos pelo
amor do coração.

Que esta Graça se extenda a esta nação, desde o norte do Chile até o sul de Punta Arenas,
e mais além dela, até a Antártida.

Coloco Minhas Mãos de benção sobre este povo, para que se estabeleça Minha Paz.

E agora pedirei aos anjos custódios que abençoem estes elementos, que serão fonte de
Graças para os que pediram de coração.

Que este incenso seja abençoado, como o incenso que Me recebeu no templo, quando era
Criança, nos braços de Maria, Minha Mãe e de São José para ser entregue a Deus, para o
cumprimento da divina missão que Meu Pai Me encomendou naquele tempo

Que este incenso purifique o mais interno e que eleve os espíritos que caíram na face da
Terra. Amém.

E agora, companheiros, enquanto Me elevo ao Céu, recordando-lhes a importância desta
Medalha para o mundo inteiro, convido-os a se unirem ainda mais ao Meu Coração, para
irradiar ao planeta Sua consciência de Luz, como à sua humanidade, que está enferma em
espírito, mente e corpo. E para que estes Sacramentos que hoje viverão, especialmente no
Chile, não só renovem seu povo, mas todos os que hoje chegarão chamando à porta,
buscando o caminho de reencontro com o Amor, com o Amor de Deus, assim como
vocês o encontraram nestes dias.

Nunca se esqueçam disso. Nunca apaguem de sua memória estes momentos, porque para
os tempos que chegarão, os ajudarão a cruzar os abismos e as provas, os desertos e os
grandes vazios que o mundo enfrentará, para poder confirmar-se ante Deus e ser
merecedor de uma nova oportunidade, assim como vocês hoje têm ante Minha Presença
Santíssima, para irradiar a este mundo, à sua humanidade, como a todos os Reinos da
Natureza.

Terminaremos este encontro íntimo entre seus corações e o Meu, pedindo a Deus por
Suas Bençãos e Graças, através do cântico “Chuva de amor”.

Que isso permeie o planeta e  seus corações, como  todas as vidas que necessitam da
redenção. 

Eu os abençoo desde Meu Sagrado e Glorificado Coração, em Nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.

Agradeço-lhes.
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