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ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón

Hoje, estou com o Pai. E se o Pai está Comigo, o Pai está com vocês. E se o Pai está com
vocês, Ele está presente com Seu Poder na humanidade.

Bendito sejas, Senhor, porque criastes a água para purificar Tuas criaturas e assim, elevar
as consciências.

Hoje, lavo suas mãos para que possam receber Meu novo Plano, o que estarão fazendo
em nome de todos.

Bendito sejas, Senhor, presente no incenso. Toda Tua Luz se revela para a liberação das
almas e de todos os espaços do mal, convertidos por Tua Misericórdia.

Hoje, vamos falar, companheiros, do Plano pensado pelo Meu Coração. Depois desta
purificação e santificação, seus corações estão preparados para receber Meus desígnios.
Embora suas vidas sejam imperfeitas, o Plano de seu Redentor deverá cumprir-se.

E agora, este pedido não está somente em vocês, senão em todos os seus irmãos do
mundo que, nesta última Sagrada Semana, abriram-Me a porta para que Eu pudesse
entrar e reinar.

Essa é a razão, companheiros, pela qual hoje Adonai está aqui, através do Coração vivo
de Seu Filho e de Sua Consciência Sacerdotal, assim como também estão presentes os
patriarcas, os grandes guardiões do legado e os vigilantes dos tesouros sagrados do Céu.

Hoje, venho unir o tempo de Moisés, o tempo de seu Mestre e este tempo, o presente,
para levar adiante a última parte de Minha Obra, através de todos os impulsos que, neste
momento, provêm do Universo.

Tudo faz parte de um desígnio maior. Até os pequenos detalhes fazem parte de Meu
Plano, para que ele se realize nas almas.

Acendam suas velas harmoniosamente, para que este Plano, que será revelado, seja
iluminado no mundo, através de Minhas Palavras e de Nosso Santo Pai Adonai.

Escutem agora Meu desejo ardente, que deve ser seu desejo, sua aspiração, para que
sempre possam estar em Deus e dentro de Sua Obra, como estiveram os patriarcas e os
antigos povos do deserto; como o viveram os eremitas e todos os consagrados, que
fecharam as portas ao mundo para ingressar no templo de seus monastérios e ali adorar a
Deus.

Uma parte da humanidade sempre deve ser a arma potente da consagração. Isso permite
que os Universos desçam à Terra e que nenhuma alma deixe de ser permeada pela
Vontade de Deus, nem deixe de conhecê-la. Assim, terá a possibilidade de cumpri-la em
sua vida material e em seu caminho espiritual.
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Com este preâmbulo, venho falar-lhes de Meus desígnios para estes tempos, porque estes
desígnios são os últimos, que finalizarão Minha Obra redentora, até o momento em que
Eu retorne ao mundo, para chamar os rebanhos para acercarem-se de Seu Senhor e dentro
do estábulo de Seu Coração.

Grandes são os projetos que tenho para este mundo em crise. Por isso, hoje revelo Minha
Face sacerdotal, porque é a que sustentará esses projetos e todos os que se consagrem a
eles, segundo o grau de sua escola e seu despertar.

Neste último dia da Sagrada Semana, venho fechar um ciclo junto a vocês e a
humanidade; junto a todos os que Me escutam, porque sei que sabem, em seu interior,
que há um compromisso para cumprir e viver.

Recordem sua liberdade, pois o Senhor não amarra as Suas ovelhas. O Senhor as chama
pelo nome, para que bebam da Fonte de Suas Graças, do manancial inesgotável do Amor.
Bebendo dessa Fonte, os rebanhos são identificados por seu Senhor e enviados a cumprir
o propósito de seu Pastor no mundo. Com isso, quero dizer-lhes que cada um tem que
cumprir uma parte nesta sagrada missão de amor pela humanidade.

Meu Coração chegará a todos, primeiro por seus bons exemplos; segundo, por sua vida
de caridade; terceiro, por sua oração sincera. Essas três bases constroem os servidores do
Plano e todos os que, nestes tempos, se autoconvocaram para seguir-Me; que agora não
serão somente dois ou três, ou mil, senão milhões que escutam Minha Palavra e em quem
Meu Verbo ressoa em seu interior, em todas as línguas do mundo.

Os desafios parecerão impossíveis. Os triunfos parecerão inalcançáveis. As metas
parecerão difíceis. Porém, aquele que está em Mim e em todos os seus irmãos, em
perfeita unidade e irmandade, tudo conseguirá.

Não tenham medo de sair ao mundo para servir-Me. Demonstrei-lhes que isso é possível
através dos Missionários da Paz. É hora de acenderem a chama de sua missão pessoal e
grupal. Todos os Centros de Amor, como este no qual se encontram hoje, devem ser
sustentados, apoiados e ajudados, para poder receber toda a humanidade.

Sua missão mudou e devem percebê-la, porque se assim a percebem, companheiros,
poderão acompanhar seu Mestre nesta missão planetária, que já não terá fronteiras nem
limitações, para poder chegar aos que sofrem e aos que esperam a sagrada Esperança.

É por isso que devem dar passos firmes, para que caminhem pelo sendeiro do novo Plano
e ajudem a sustentar este planeta ante o caos que reina no mundo e que faz muitas almas
se perderem na desesperação, na dor e no sofrimento.

Quero que seus corações sejam glorificados como o Meu, porque, através dessa glória, as
almas se servirão da cura e do alívio, algo que tanto esperam e que tanto buscam.

É assim que os convido a se posicionarem nas filas do Plano, para que o Raio de Minha
Graça desça em muitas outras nações do mundo.
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Já sabem como ser espelhos de amor: Minha Mãe lhes ensinou. Já sabem como servir:
Meu Pai, São José, lhes mostrou. Já sabem como perdoar: Meu Coração lhes revelou
através de um ano inteiro de mensagens. Todas as dádivas foram entregues. As
ferramentas do Céu foram recebidas, para que os obreiros do Plano trabalhem nesta Obra
corredentora , na qual cada um de seus corações são chamados a viver, nestes tempos de
caos e de batalha.

Não oponham sua vontade às vontades do mundo. Afastem-se de sua vontade, para que a
Vontade de Deus desça e se manifeste em seus desejos e princípios, nesta hora crucial do
planeta.

Depois de trinta anos de instruções, depois de quase dez anos de bênçãos, é hora de
trabalhar pela humanidade e por todos os Reinos Menores, seja aonde for, seguindo os
passos de Luz de seu Redentor.

Abram as portas de suas consciências e já não queiram nada mais para si, senão o bem e
o amor para os outros, gerando assim a grande corrente da fraternidade. Dessa forma,
serão Meus apóstolos e não somente Meus servos. Serão as colunas de Minha Obra no
mundo, no Oriente ou no Ocidente, no Norte do planeta ou no Sul. Não importa aonde
for; somente importa que sejam chamados para vivê-la com um grande regozijo, alegria e
amor.

Sejam finalmente cidadãos deste Universo e vivam em unidade com uma Grande
Irmandade Celestial, que ajuda esta raça atual a não ativar as bombas, nem a
autodestruição, como foi nos anos quarenta. Meu Pai se refugiou em Sua Fonte, quando a
bomba de Hiroshima foi ativada. Uma grande dor foi sentida em todo o Universo local.
Os grandes sábios guardiões das estrelas prostraram-se para implorar por misericórdia e
perdão. Convido-os a imitar esse exemplo antes que tudo suceda.

Se minha Obra chega à Ásia antes do tempo, à Oceania e à Rússia, muitos não se
perderão e milhões de almas serão afastadas da guerra e da dor.

Enquanto a humanidade aceitar as armas, pouquíssima será a Misericórdia de Deus.
Enquanto muitos não orarem, muito escassa será a Graça de Deus. Quem sustentará,
companheiros, a Ponte de Luz que se estende nos abismos, formada pela união de todas
as almas, de todos os corações do mundo que dizem sim ao Universo?

Meu Coração é a grande bomba de Amor para o mundo. É o Sol radiante da
Misericórdia, que é flagelado pelas injustiças da humanidade. Porém, Minha Graça é
maior que todos os erros do mundo.

Venho conceder, nesta última instância do planeta, uma misericordiosa expiação. Desejo
profundamente, em Minhas orações, que todas as almas do mundo se sirvam disso, para
que Minha Consciência e Meu Coração possam triunfar na humanidade.

Hoje, Meu Manto de Luz está bordado com todas as bandeiras das nações do mundo.
Minha próxima missão é na Ásia e chamo os rebanhos para que Me sigam para
concretizar o grande triunfo da Misericórdia de Deus.

Eu Sou o Sacerdote da Paz e desejo o melhor para as almas. Bem-aventurados sejam os
que escutam de coração e cumprem as promessas de seu Redentor.

Que assim seja.
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Elevemos então ao Pai as aspirações, as intenções de Seu Amadíssimo Filho, para que
elas desçam em Graça e Redenção sobre a humanidade.1

É assim que, através destas seis orações - três Pai Nosso e três Glória - podem se tornar
dignos de viver o Plano de Deus e de concretizá-lo neste planeta e nesta humanidade.

Sempre que sintam a fragilidade de viver sua própria missão ou a missão grupal junto a
seus irmãos, recordem de orar três Pai Nosso e três Glória, como os ensinei.

Também poderão ensiná-lo a seus irmãos, que necessitarão despertar ao Plano de Deus
no final destes tempos.

E agora, orarei a Adonai por vocês e pelo mundo. Aqueles que se ofereçam, podem pôr-
se de joelhos.

Este será o fechamento de Minha tarefa nesta semana, para que na próxima Sagrada
Semana de 2018, já sejamos três mil. Comecem a trabalhar desde agora, sem deixar para
trás todos os impulsos que Eu trouxe ao mundo, para gerar sua salvação e redenção.

Altíssimo Pai do Universo, Fonte de Amor e de Misericórdia, Supremo Senhor das
Alturas, Consciência Única dos Universos Maiores, Sagrada Fonte de renovação,
Divino Espírito que gestas a Criação,

Sumos Arcanjos e Anjos, servidores incondicionais de Deus,

Espírito Santo que compenetras toda a criação e revelas Teus dons às criaturas,
Hierarquias e Hostes da Luz, escutem a Voz de seu amado Senhor!

Universos, estrelas e sóis, irradiem seus códigos a todo ser vivente.

Sagrado Fogo de Amor, que tudo renova; única verdade existente em tudo que é
consciência e matéria,

Pai, escuta a Voz de Teu Filho, que oferece o sacrifício de Seu Coração por todos os que
o seguem fielmente e em unidade.

Proclamo hoje Meu apelo; elevo hoje Minha súplica. Prostro-Me, Adonai, ante Ti, como
escravo e servo de Teu Projeto. Ofereço hoje Minhas Chagas, Minha Consciência e
Minha Divindade, para que Tu, Pai, Te expresses em Teus filhos, com a Sabedoria de
Teu Coração e o Amor de Teu Espírito.

Que cada ser vivente receba a Graça de comungar Contigo. Que cada sofredor alivie
sua dor. Que cada nação escute Teu chamado e o cumpra, porque Teu Reino Celestial se
aproxima, como há dois mil anos.

Abre as portas, Adonai, de Teu Sagrado Reino, para que muitos outros ingressem e os
infernos se fechem, e os que estão no purgatório encontrem o caminho de Tua Luz.

Lembra-te também, Pai, de todos os que ainda estão encarnados neste pequeno planeta.
Derrama Tua Piedade sobre os Reinos Menores, que sofrem as consequências do mundo
e a indiferença.

1 Os presentes oraram três Pai-Nosso – em espanhol, português e aramaico - e três Glórias.
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Que Tuas moléculas de Amor e Teus códigos de vida bendigam esta humanidade, que
perdeu o rumo para encontrar Teu Reino.

Por isso, Adonai, Sou Tua ponte para que Tu desças em Glória, Luz e Amor.

Não olhes os erros dos injustos, a tribulação dos governantes, o terror das nações e das
guerras.

Pai amado, que hoje desça Tu Paz e que todos, como uma única consciência, sintam-se
abraçados por Tua Luz e por Teu Divino Amor, para sempre. Amém.

Agradeço-lhes por acompanhar-Me. A vitória celestial se aproxima.

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

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

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