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Sagrado Corazón

Segunda parte

E assim como Eu venho do coração deste Universo, quisera que suas almas se elevassem para
encontrar-Me. Isso permitirá, neste tempo, criar essa Comunhão perfeita entre suas almas
e Meu Coração.

Quisera que abrissem seus ouvidos mais internos para escutar Minha Mensagem e torná-la
parte de suas vidas, porque já não bastará só saber o conhecimento, será necessário aplicá-lo
em suas vidas para que Meu Plano possa realizar-se, passo a passo.

Hoje venho dar continuidade ao que disse ontem. Venho estender esta mensagem especial
a todos os Meus companheiros, porque ainda é necessário que cresçam em amor e em verdade,
sem deixar para trás o que devem transformar, tudo o que devem transcender, tudo o que devem
aspirar a alcançar nestes tempos difíceis, em que o Plano se vive com muitos riscos que
as almas desconhecem, porque, em muitos casos, não estão atentas aos sinais que envia
o Universo.

Agora, Eu os convido a redobrar os esforços, convido-os a considerarem-se uns aos outros,
como Eu ensinei aos Apóstolos no passado.

Devem cumprir as regras básicas da evolução, porque assim saberão a Lei e não somente
a conhecerão.

O não cumprimento dessas regras básica é uma das causas pelas quais as almas deste mundo,
e sobretudo aquelas almas que são Minhas companheiras, não sabem interiorizar os impulsos
que Meu Coração envia de tempo em tempo, tentando elevá-las cada vez mais à Verdade
e ao Sagrado Conhecimento.

Quando não sabem interiorizar o que lhes dizemos, perdem-se em algum lugar do caminho
e podem ficar confusos, sem saber aonde ir ou o que fazer.

Mas existe uma chave mestra para tudo isso, que é a confiança.

A confiança em tudo o que se apresenta.

A confiança em tudo o que se propõe.

A confiança em tudo o que se revela.

Porque, em essência, tudo vai além de suas possibilidades, de seus conhecimentos,
de sua intelectualidade.

Não venho construir Meu Reino em mentes concretas, porque do contrário, não haveria tido
sentido que Eu tivesse vindo a este mundo encarnar para testemunhar, neste plano, a Presença
do Amor de Deus.
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É o Amor que lhes revelará Meu Reino.

É o Amor que os unirá sempre.

É o Amor que nunca os separará.

Porque onde está o Amor, Eu estou presente, lançando sementes de luz em terras férteis, que
depois Me darão frutos, para que, ao final, sejam Dons que Eu oferecerei em Glória ao Criador.

Por isso busco dos corações mais simples o que é bom e verdadeiro.

Glorifico-Me nos corações humildes.

Distancio-Me dos corações resistentes.

Afasto-Me dos que não querem escutar-Me, porque sei que estes últimos temem o verdadeiro
Amor, porque nunca o conheceram completamente, porque nunca se animaram a dar um passo
e a deixar-se rasgar por dentro, até que o Amor os fira profundamente.

Por isso, deposito Minhas Chagas internas nos corações conhecedores do Meu Amor.

Não posso dar Meu Legado a mentes abstratas; o mundo e sua humanidade perderiam
completamente o rumo, por sua ambição e soberba.

Necessito quebrar o que ainda está rígido e duro.

Por isso, uso Meu grande martelo de Luz e golpeio o que está mais resistente para que se possa
quebrar algum dia e, assim, tudo se renda aos Meus Pés; não por Mim mesmo, mas por Meu
Pai, que é justo e compassivo, que é merecedor da bondade dos seus corações e almas, por tudo
o que Ele já lhes deu, apesar de suas misérias, apesar dos seus erros, apesar de suas quedas.

Venho elevar a consciência da humanidade a outro ponto, porque, ainda que não pareça,
Eu estou aqui, em constância e em fé para seguir adiante.

Por isso, os que Me seguem nestes tempos, os que se dizem Meus companheiros de caminho
e de vivência espiritual, animo-os a viver as mudanças, sem resistências nem restrições.

Convido-os a não pôr limites em suas consciências e a saber reconhecer, com humildade,
o Sagrado Conhecimento que vem de Deus, por meio dos Nossos Sagrados Corações, para esta
humanidade de superfície.

Assim, Eu poderei trazer ainda mais Meu Céu, o Céu de Meu Pai, Seu Universo Celestial
e Meus anjos estarão acompanhando cada passo, cada momento, como cada prova, assim como
eles Me acompanharam desde o Horto Getsêmani até a Cruz.

Os sofrimentos que Eu ofereço aos Meus companheiros deste mundo, alguns os temem, porque
não os conhecem, porque, antes de tudo, não se animam a amar a Vontade que Eu trago para
concretizar em suas vidas Meus Projetos e Meus Desígnios.

Escolhi estar entre estas sagradas montanhas dos Andes para recordar ao mundo que ainda não
elevou sua consciência nem sua mente.

É hora de sair do atávico. É hora de renunciar ao supérfluo e ao mesquinho.

Devo deixar Minhas Chaves de Ouro nos corações simples, nos que podem guardar dentro de si
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Meu Legado, que não provém deste mundo, mas do Universo.

Para que este Plano continue adiante, para que esta Obra prossiga, devem, companheiros,
reposicionar seus lugares, sabendo que tudo o que receberam nesses últimos anos não será
desperdiçado pela humanidade, como foi uma parte de Minha Paixão, ainda que não creiam.  

Com Olhos de Misericórdia, venho observar o mundo.

Com um Coração compassivo, venho socorrer os que sofrem e os que não podem dar-se
por inteiro ao Meu Coração.

Saibam, Minhas queridas almas, que ainda há muito por fazer. Por isso, convido-os a renovar
a unidade e a fraternidade entre suas consciências.

Convido-os a respeitar a Lei da Hierarquia, para que o Universo de Deus sempre possa estar
perto de vocês e em cada detalhe.

Agora, sejam Minhas estrelas redimidas, saídas dos abismos do erro e do pecado, da perversão
e da maldade.

Honrem a seu Rei e Senhor como Ele merece, no Céu como na Terra.

Não se separem mais.

Unam-se através do Meu Coração para que Eu possa seguir vindo ao seu encontro; para evitar
que Eu não possa mais vir neste tempo, em que a humanidade necessita de altas vibrações
de amor e de paz.

Despojem de seus corações e vidas o que já está velho e resistente, o que não faz a unidade
e o amor entre as criaturas e povos, entre as raças e as origens.

Entreguei Minha Vida neste mundo e por esta humanidade para que soubessem como fazê-lo
e, assim, não cair em tentação.

Venho neste dia, com esta segunda mensagem, para abrir ainda mais seus olhos
e, especialmente, para abrir mais seus corações ao que necessitam escutar, com maturidade
e calma.

Não quisera ver os responsáveis por esta Obra confusos; não quero encontrá-los mais assim,
pois sabem que cada etapa que vivemos juntos é imprescindível para seu Deus,
para a realização de Sua Vontade, para a manifestação de Sua Obra nos diferentes planos deste
Universo, até chegar à humanidade.

Se os laços de amor entre vocês se romperem, companheiros Meus, quem levará Meu Plano
adiante?

Se já sabem que é verdade que não encontro um lugar ou uma morada onde possa anunciar
Minha nova Palavra, Minha nova Mensagem, enviada por Deus desde o mais alto deste
Universo.

Não quisera perdê-los de vista, porque existem almas no mundo que também necessitam
de Mim e devo atendê-las, assim como atendo as suas almas nestes tempos.

Por meio desta Maratona elevem a Deus sua mais sincera oferenda, para que um Raio do Meu



Associação Maria
Mensagens de Cristo Jesus

Voz e Eco da Mãe Divina
www.divinamadre.org

Coração Misericordioso toque aquele espaço em suas consciências que ainda está escuro
e resiste a mudar.

Recordem que Eu posso tudo e que Meu Pai não Me pôs limites.

Venho com Meu Governo Celestial para pôr em ordem todas as coisas, desde o invisível
até o visível, desde o imaterial até o material, desde o espírito até a carne. Tudo sob a Ordem
Universal.

Que se alegrem as almas do Chile por este momento, para que possa se repetir durante estes
tempos críticos, em que mais companheiros Meus devem despertar ao chamado da redenção.

Felizes serão os que escutam e creem sem terem visto.

Bem-aventurados serão no Céu, os que guardarem os Tesouros do Meu Coração
e os vivificarem, de tempo em tempo.

Abençoo-os em nome do Amor e da Unidade.

Sob a luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.


