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Frei Elías del Sagrado Corazón

Chegou o fim de um tempo e o começo de um novo.

Chegou o fim de uma etapa e o começo de um ciclo.

Chegou o tempo de abraçar o planeta, de torná-lo parte de vocês, a cada respiração como a cada
movimento.  Enquanto  dormem  enquanto  despertam;  em  tudo  que  fazem,  devem  abraçar
o planeta e, dentro dele, toda sua humanidade.

Este é o dia do fim de uma preparação, em que, a partir de agora, enviarei Meus apóstolos,
de dois em dois como nos antigos tempos. Mas agora, para dar testemunho de Minha segunda
Vinda, para servir os que mais necessitam, em uma amplitude desconhecida; para levar adiante
Meu Plano de redenção na humanidade, nesta última fase do Apocalipse.

Por isso, abram suas mãos e entreguem-nas ao serviço, porque assim Eu poderei colocar sobre
elas os Desígnios que Meu Pai Me entregou para esta última fase do planeta.

Chamo suas consciências preparadas para viver um serviço maior e torná-lo parte de suas vidas,
todos os dias.

Chegou a hora, companheiros, de abandonar a quietude e a inércia. É hora de cumprir o que
Eu necessito, através de tudo o que aprenderam, para levá-lo como serviço à humanidade.

E quando falo de humanidade, falo dos cinco continentes e não somente do Brasil.

Quem caminhará entre as tempestades do mundo para dar testemunho de Minha Presença?

Quem levará Meu Coração Misericordioso aos que mais necessitam?

Quem arriscará sua vida por Mim, para que este Projeto não fracasse?

Quem dará tudo pelo todo, a fim de que se cumpra o Meu Projeto redentor?

Dei-lhes os tesouros mais valiosos nos últimos tempos.

Dei-lhes as chaves mais preciosos nestes últimos ciclos.

Dei-lhes Minha Divindade, Minha Alma e Meu Coração a cada encontro, para que todos esses
Dons estejam a serviço dos que mais clamam.

É necessário, companheiros, dar um passo adiante, porque ainda há muito por fazer e Minha
Tarefa e Minha Missão, para cada um de vocês, não a deterei aqui, ainda que haja resistência.
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Peço-lhes que não se oponham aos Meus Desígnios; o que Eu tenho previsto no mundo é muito
grande e chamei cada um de vocês para que Me acompanhassem, passo a passo. E têm dado
mostra dessa realidade; por isso estou aqui.

Não tentem compreender com a mente o que estou lhes pedindo neste momento. Coloquem
Minhas Palavras em seus corações para que elas possam semear novas sementes e assim brote
o espírito nesta vida material, da realização de Meu Plano na superfície.

Venho no fim deste dia com novas estratégias, que Meu adversário desconhece completamente.

Estamos em um tempo em que tudo estará por definir-se, dentro e fora de vocês.

Abracem com amor Minhas Palavras e bebam delas como se fosse uma fonte,  porque será
unicamente ela que os nutrirá nestes tempos de escuridão, quando tudo está em jogo.

Venho construir novas bases nas que já existem. Dessa forma, venho renovar os tempos e cada
uma  de  suas  consciências  diante  da  verdadeira  necessidade  que  existe  neste  planeta,
de um imenso caudal de amor e de uma infinita expressão de Misericórdia.

Se isso chegar a se perder no mundo, o que sucederá?

Serão ativados mais testes nucleares?

E, o que acontecerá com sua humanidade?

Que poderão fazer os Pais Criadores diante da ignorância do mundo?

É por isso que Meu Plano no fim dos tempos mudou. Hoje não poderei  dizer-lhes de que
se trata, mas os convido a confiar nele completamente, porque assim Eu poderei saber, a partir
deste  momento,  onde  poderei  depositar  Meus  Desígnios  para  que  se  possam  cumprir  em
um maior número de almas.

Venho trazer-lhes,  dessa  forma,  o  Divino Desejo de  Deus para  estes  tempos  de  escuridão,
em que suas vidas devem se tornar espíritos do apostolado na Terra.

Entreguei-lhes a espada da oração para que aprendessem a batalhar.

Entreguei-lhes o Estandarte de Minha Paz para que pudessem coroar cada espaço deste planeta
sob a presença de Minha infinita Divindade.

Entreguei-lhes  a  armadura  da  fé  para  que  aprendessem a  superar  os  tempos  e  as  provas,
os medos, as dúvidas e as incertezas.

Ensinei-lhes  a  ter  um coração  humilde  e  nobre  para  que  aprendessem a  ser  pacificadores,
não só entre vocês, mas no mundo inteiro, com todas as raças, com todos os povos e em todas
as nações, levando o espírito de Meu Amor e de Minha Misericórdia.
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Se  querem  saber  qual  é  sua  missão  para  este  momento,  busquem  durante  esta  Maratona
e mediante a oração misericordiosa, que isso se revele em vocês, a fim de que Eu possa contar
com mais instrumentos para realizar Minhas Obras no planeta.

São uma consciência grupal muito abençoada, amparada, amada e contemplada por Meu Pai.

Por isso, não há mais nada que devam fazer, a não ser seguir-Me em total confiança, resignação
e entrega ao Meu Coração Glorificado.

Nesta 50ª Maratona, venho entregar-lhes as chaves de Meu Reino para que abram as portas
à salvação por meio de seu serviço em todas as nações do mundo, em todos os povos e em todas
as raças, principalmente aqueles que não conhecem.

Assim, poderei enviar Minha Corrente de Fogo Cósmico através de seus serviços para com
a humanidade. Porque se a humanidade não é curada, os Reinos tampouco poderão curar-se.

Tudo faz parte de uma cadeia evolutiva e a cura deste planeta primeiro deve começar em vocês
para, depois, dar-se em todo o mundo.

Elevem, então, suas intenções de entrega para que Meu Pai possa recebê-las em Seu Reino.

Elevem seus pensamentos e sentimentos, para que as energias mais sutis do Universo possam
obrar através dos seus corações.

No final deste dia estamos fechando uma história nos Livros do Reino do Meu Senhor. E uma
nova história está sendo escrita, neste momento, através dos seus mundos internos.

Porque Minha grande aspiração é contar com mais almas missionárias, que possam viver Meu
Amor e poder expressá-lo em suas vidas, em cada novo serviço pela cura desta humanidade.

Companheiros, é hora viver o apostolado nos quatro cantos da Terra e entre todas as culturas,
sendo amparados pelo espírito do Meu infinito Amor.

Abram-se  ao  vazio  para  poderem ser  nada  e,  nessa  entrega  absoluta,  Eu poderei  depositar
Minhas Intenções sobre todas Minhas Obras em seus pequenos corações.

E assim se cumprirá Minha Vontade, que é a Vontade que Me entregou o Pai, para comunicá-la
a cada um de vocês.

Não tenham medo de  ir  a  lugares  remotos  ou de  estar  entre  povos e  raças  desconhecidas.
Todos nasceram do mesmo Projeto.  Todos surgiram da mesma Fonte,  por  meio da  doação
de diferentes estanques.

Todos são parte do Amor de Deus, só que a maioria da humanidade se esqueceu de sua filiação
com o Pai, por isso está tão perdida, tão cega e tão equivocada.
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Mas alcancei, através de suas vidas e corações, alguns méritos, por isso, é hora de renovar
os princípios de sua espiritualidade, porque a Vontade do Pai se vive em ciclos, não é estática
como o poderiam ser suas vidas.

A Vontade do Pai é dinâmica, constante e infinita.

Estou ensinando-lhes, companheiros, a seguir o dinamismo da Vontade de Deus, porque assim
não estarão presos da inércia, da ignorância e de tudo que lhes retira a atenção do Meu Coração.

Hoje  fui  coroado  por  um  Altar  de  ouro,  e  isso  não  Me  faz  maior  que  vocês.  Faço-Me
tão pequeno, que a maioria não poder Me ver.

Porque Aquele que tem o Poder, acima de tudo, é nosso Pai que está nos Céus, e a Ele devemos
a  Graça  e  o  júbilo  por  haver  permitido  que  Seu Amadíssimo Filho  estivesse  aqui  durante
cinquenta encontros. Algum dia compreenderão a magnitude deste tesouro.

E, apesar de que seja,  aparentemente,  a mesma oração e o mesmo exercício,  muitas coisas
mudaram dentro de vocês e ao seu redor.

Pergunto-lhes, companheiros, isso é verdade?

Sentem-se os mesmos que antes dos cinquenta encontros?

Às vezes Me respondem como as almas do Limbo, que somente se entregam a algo que nunca
conhecem porque vivem a confiança do Meu Amor.

Estão abertos para servir ao mundo completamente?

Querem ser diferentes do que até agora são?

Estão seguros?

Em verdade não sabem o que respondem.

Então Me permitiram bater  na porta  de suas  casas e  chamá-los  a viver  o que nunca antes
viveram, o que vocês chamam de “loucura santa”.

Sempre  devem recordar  que  contarão  com o gozo do Meu Espírito,  apesar  do que  suceda
no mundo e de tudo o que se precipite sobre ele.

Aceitam ser servidores humanitários em mais de 170 países?

Estão dispostos a ir Comigo para onde Eu lhes mandar?

Estão dispostos a ingressar nos conflitos do mundo para poder dissolvê-los?

Então, a Obra se cumprirá com sua resposta.
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Recordem o que hoje Me responderam e ao que hoje se comprometeram.

Não  venho  pedir-lhes  o  que  é  impossível,  porque  conheço  a  realidade  de  cada  ser  e  seu
compromisso neste Plano de Amor.

E  agora  poderei  dizer  que,  depois  de  cinquenta  encontros,  terei  a  permissão  de  retornar,
como tanto esperava, como tanto ansiava; de poder partir o pão e dar o vinho aos Meus amigos,
celebrando assim a redenção.

Quisera ter,  nesta  Maratona  e  sobre este  altar,  o  Santíssimo,  porque Ele  servirá  de  escudo
espiritual  e  interior  para  que  agora  Meus  missionários  ingressem nos  lugares  mais  difíceis
do mundo, para que mais almas possam despertar e curar sua dor por meio do amor.

Quisera,  queridos  companheiros,  que  esta  Maratona  fosse  oferecida,  a  cada  oração,  pelos
Desígnios de Deus para este planeta e para toda sua humanidade, a fim de que se estabeleçam,
prontamente, os mil anos de paz.

Não temam se os homens da Terra fazem coisas precipitadas. Recordem que Minha Proteção
a vocês se coloca acima de todas essas coisas. Recordem que Sou o Filho Solar, e onde está
o Filho Sol, está a Fonte, a Fonte de todas as Graças.

Santificaremos  este  espaço  abençoando-o  com  os  elementos  sagrados,  para  que  esteja
preparado, neste especial encontro, aos impulsos que virão do Universo, a cada um dos seus
corações.

Quisera que, neste altar e dentro de uma cesta, colocassem seu oferecimento e sua aspiração
a servir-Me em algum lugar do mundo, por meio de uma missão humanitária, e Eu lhes direi
aonde deverão ir. Em pouco tempo o saberão.

Enquanto  seus  corações  cantam,  o  planeta  se  cura  e  as  almas  mais  inocentes  e  feridas
são  submergidas  na  Fonte  de  Minha  Divina  Misericórdia,  e  o  que  é  caos  se  torna  Luz
e a Luz estabelece Minha paz.

Que assim seja!

Abençoo-os, assim como Meu Pai abençoou Maria Santíssima e os Apóstolos, com Seu Espírito
Santo.

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

Agradeço-lhes por estarem Comigo incondicionalmente.

Continuem cantando em júbilo, porque o júbilo traz a paz e a Misericórdia de Deus em cada
canto deste planeta.

Amém.


