
  

 

Selasa, 3 Agustus 2021 

 

Pesan Khusus 

 

Aku tahu bahwa kadang-kadang kamu merasa lelah dengan pemurnianmu sendiri, tetapi Aku di sini, 

datanglah ke pelukanKu. 

 

Aku tahu bahwa terkadang kamu tidak tahu bagaimana melangkah maju dan kamu tidak dapat 

menemukan makna dalam semua yang kamu lakukan. Aku di sini, datanglah ke pelukan-Ku. 

 

Aku tahu bahwa terkadang kamu tidak mengerti apa yang terjadi atau bagaimana alam semesta 

memberikan beberapa pelajaran dan ujian, tetapi, kamu harus tahu bahwa Aku ada di sini, datanglah 

ke dalam pelukanKu, karena semuanya masuk akal bagi Tuhan, meskipun kamu mungkin tidak 

mengetahuinya secara mendalam. Untuk alasan ini, Aku di sini, sehingga kamu dapat datang kepada-

Ku dan berada dalam pelukan-Ku. karena aku hanya akan memberimu kekuatan dan keberanian agar 

kamu belajar mengatasi saat-saat ini dan sekarang ini. 

 

Aku di sini, di pintu bulan Agustus, di mana Hirarki Spiritual akan memberikan kepada dunia impuls 

Cahaya baru yang akan meresap dari roh kamu ke seluruh keberadaan kamu. Dan dorongan-

dorongan yang akan datang ini adalah dorongan-dorongan yang akan membuat kamu mendalilkan 

diri kamu sendiri pada jalan kerasulan yang Aku datang untuk menawarkan kepada kamu pada saat 

ini, untuk saat terakhir ini. 

 

Inilah sebabnya mengapa Aku datang hari ini untuk merayakan, dengan konsekuensinya, delapan 

tahun maraton doa, usaha, ketekunan, nyanyian, pengabdian, pujian dan penghormatan kepada Hati 

KudusKu. 

 

Hari ini dapat Kukatakan, para sahabat, bahwa melampaui apa yang terjadi hari ini di dunia, Hati-Ku 

kembali merasakan harapan bagi mereka yang telah berada di sisi-Ku, hingga saat ini, memenuhi 

undangan-Ku, menanggapi Permintaan-Ku, mengumumkan di dunia. kekuatan KerahimanKu yang 

tak terduga. 

 

Dengan cara inilah banyak jiwa, yang tidak kamu kenal hari ini di dunia, melalui tahun-tahun doa 

belas kasihan ini, melalui partisipasi jiwa-jiwa ini dalam pertemuan doa, jiwa-jiwa itu telah ditandai 

dan diurapi oleh Roh-Ku. Ini sangat berarti bagi-Ku, untuk kesempatan yang akan dimiliki oleh jiwa-

jiwa ini, untuk dapat menata kembali kehidupan mereka di masa depan, dan terutama untuk 

membuat kembali jalan spiritual mereka, jalan yang akan membawa mereka kepada Tuhan. 



  

 

 

Inilah sebabnya, di bulan ini, di awal peristiwa-peristiwa suci Hati Kudus ini, Tuan dan Tuhanmu 

mengumumkan diri-Nya kepada dunia untuk memberikan waktu harapan dan penyembuhan yang 

dibutuhkan umat manusia, dan juga untuk memberitahumu bahwa semua itu yang menjalankan 

Perintah akan mengikuti Hukum universal, dan, dengan mengikuti Hukum universal, mereka akan 

merasakan di dalam hati mereka sukacita yang tak terlukiskan, terlepas dari masa kegelapan, karena 

ke atasmu akan turun Roh Kudus dan, dengan semua Karunianya, Itu akan membuat kamu 

menemukan Tanah Perjanjian, Kerajaan Allah yang hidup di dalam diri kamu masing-masing. 

 

Jadi, teman-teman, kamu akan memenuhi Janji-Janji-Ku di hadapan Bapa Surgawi, karena kamu 

telah diubah oleh Kerahiman-Ku selama bertahun-tahun ini dan, dengan kepatuhan dan 

pengabdianmu, kamu telah membuka pintu di banyak saat untuk situasi yang sangat menyakitkan 

dan tidak diketahui untuk dipecahkan. , seperti halnya dengan Kesadaran penduduk Kanada, yang, 

selama lebih dari seratus tahun, menderita inkuisisi dari Gereja-Ku yang salah. 

 

Tetapi Aku datang hari ini untuk membangkitkan hati ini dan semua hati di seluruh dunia agar 

mereka selalu mengingat Pesan-Ku, dan tidak semua orang yang mengikuti Aku, karena mereka yang 

mengikuti Aku selalu bisa salah, ini adalah manusia karena memang begitu. lemah. Tetapi di dalam 

Pesan-Ku dan di dalam Sabda-Ku kamu akan menemukan kekuatan pembaruan dan, dengan 

menemukan kekuatan pembaruan ini, kamu akan menemukan Penyembuhan, Penebusan, dan 

Rahmat yang masih kamu semua perlukan untuk mencapai Kerajaan Allah. 

 

Dengan dorongan ini, Aku datang untuk mempersiapkan hatimu untuk siklus baru, yang secara 

eksplisit akan dimulai setelah tanggal 8 Agustus, ketika BundaKu, yang adalah Ibumu, akan membuka 

lebih banyak lagi pintu untuk panggilan definitif dalam Rencana penyelamatan umat manusia ini. 

dan Kerajaan Alam dan, sebagai akibatnya, keselamatan seluruh planet. 

 

Oleh karena itu, apa yang telah kita bangun bersama hingga saat ini adalah tiga bagian penting Karya 

Penebusan: bagian Pertobatan,  bagian Rahmat, dan bagian Pengampunan. Ketiga bagian ini bersatu 

melalui lingkaran Cahaya yang besar, yang merupakan bagian Penebusan, yang dibutuhkan jiwa-jiwa 

saat ini untuk menata kembali kehidupan mereka di dunia ini yang terkontaminasi oleh perang, oleh 

teknologi, oleh cita-cita dan kecenderungan-kecenderungan serius yang menjauhkan jiwa-jiwa dari 

Kasih Allah. 

 

Rahmat yang Aku bawa ke dunia ini, sejak delapan tahun yang lalu, telah dimungkinkan melalui 

dasar prinsip yang dibangun untuk tugas spiritual ini yang merupakan dasar dari Komunitas Cahaya 

yang Aku undang semua orang yang mendengarkan untuk mengetahuinya, sehingga mereka 

mungkin memasuki Kepulauan Keselamatan dan mungkin mengetahui jalan yang akan membangun 

kembali kehidupan kamu dari masa-masa sulit ini. Tetapi, pertama-tama, kamu harus tetap 



  

 

mencintai Proyek Penebusan-Ku, agar suatu hari nanti dapat mengetahui Proyek Keselamatan 

melalui kehidupan evolusioner Komunitas Cahaya. 

 

Karena Komunitas Cahaya adalah pilar utama untuk Karya perluasan Belas Kasih ke negara-negara 

lain di dunia, untuk memungkinkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dalam hidup ini menunggu untuk 

ditebus. 

 

Inilah yang Aku tempatkan hari ini di Kaki Bapa Surgawi: upaya, penyerahan diri yang sejati, 

pengabdian hati, pelayanan kepada mereka yang tidak mementingkan diri sendiri dan polos, jiwa-

jiwa yang berjuang untuk hidup dengan kerendahan hati, kesucian dan semangat tanpa pamrih dari -

penyerahan yang lebih dalam untuk perwujudan Rencana Tuhan melalui hati KudusKu. 

 

Oleh karena itu, Aku mendorong kamu dan Aku mengundang kamu, sahabat, agar Marathon ini 

menjadi momen perayaan, menjadi momen untuk memberikan dorongan kepada semua jiwa yang 

berpartisipasi dalam pertemuan doa ini untuk memperbarui sumpah mereka dengan atribut harapan 

sehingga Bumi ini dapat disembuhkan dalam semua yang mungkin dan diperbolehkan. Dengan 

demikian, kamu akan mengerti, sahabat, bahwa Aku tidak akan melakukan Pekerjaan-Ku di tempat 

ini dan di seluruh dunia sendirian, Aku membutuhkan hatimu dan hidupmu, Aku membutuhkanmu 

untuk melaksanakan apa yang belum terwujud, Aku masih harus turun dari Alam Semesta Spiritual 

untuk menyembuhkan Bumi yang terluka ini dan menciptakan basis Kemanusiaan Baru. 

 

Dalam 8 tahun terakhir ini, di mana Aku telah muncul kepadamu dan menyampaikan Pesan-Ku ke 

seluruh dunia, Aku telah melihat bahwa beberapa dari-Ku telah memutuskan untuk memasuki 

sekolah tingkat cinta, dan, terlebih lagi, beberapa telah memutuskan untuk memasuki tingkat 

sekolah kasih sayang. 

 

Aku mengajakmu untuk maju di sekolah ini, Aku mengajakmu, agar jiwamu tidak melupakan sekolah 

ini, karena Cinta Tuhan tidak hanya akan membuatmu kuat dan tak terkalahkan, Cinta Tuhan akan 

membuatmu semakin sadar akan kenyataan dan kebutuhan, sampai-sampai kamu, dengan diri kamu 

sendiri, akan dapat memahami, dalam segala hal, apa yang harus kamu bantu dan bantu. 

 

Anak-anak Bapa-Ku, akhir zaman sudah terjadi, dan dengan Aku, dan dalam persatuan dengan Aku, 

kamu harus tetap membuka pintu ke alam semesta Kerahiman ini, di mana jiwa-jiwa dapat 

disucikan, dibasuh, dimandikan dan dapat menerima kesempatan, seperti yang telah kamu masing-

masing terima, di jalan perjumpaan dengan-Ku menuju Kerahiman ini. 

 

Karena ketika hatimu siap untuk menjalani apa yang Aku butuhkan, seperti banyak hati yang 

mempersiapkan ini, Aku akan membuka Hati-Ku lebih banyak lagi dan Aku akan menunjukkan 



  

 

kepadamu perasaan-Ku yang paling tidak diketahui dan terdalam, yang akan Aku undang kamu 

rasakan agar kamu untuk belajar bagaimana mengubah dan membebaskan dunia ini; perasaan 

HatiKu yang tidak dapat dilihat dengan mata fisik, melainkan oleh mata hati, hati yang peka, terbuka 

untuk hal yang tidak diketahui. 

 

Aku datang ke sini agar kamu dapat merasakan di bawah Roh-Ku, karena Aku tahu bahwa sulit bagi 

banyak sahabat untuk melintasi momen planet ini, untuk menjalani situasi dunia ini, untuk menjadi 

bagian dari kesadaran manusia ini yang hari demi hari mundur karena kurangnya cinta dan kasih 

sayang. Tetapi kamu, yang telah berkali-kali tenggelam dalam lautan KerahimanKu, sudah dapat 

mengetahui, tetapi juga dapat merasakan, apa artinya ini, dan kamu dapat menempatkan dirimu 

untuk melayani semua yang perlu dilakukan, tanpa takut untuk menyerah, sampai sakit, karena 

kamu akan merasakannya bahkan di tulang kamu; pada saat ini, kamu akan mengenal kasih amal, 

dan jiwa kamu akan berada dalam sukacita, mereka akan berada dalam kemuliaan, dalam pemujaan, 

karena mereka akan menggenapi sebagian kecil dari Rencana Tuhan. Jika semua orang melakukan 

hal yang sama di dunia ini, tidak akan ada lagi pandemi, tidak akan ada lagi penderitaan, karena 

semua ini akan digantikan oleh persaudaraan dan solidaritas kerjasama yang muncul dari jiwa-jiwa 

yang saat ini, berada di sini untuk melayani. 

 

Atas nama Sumber Penciptaan, di pintu bulan Agustus ini, Aku ingin memberkati kamu, sehingga 

berkat ini dapat mendorong kamu lebih jauh lagi menuju transformasi dan peningkatan kesadaran, 

untuk semua kesadaran yang tidak meninggikan diri. Terutama untuk kesadaran yang membuat 

perang, krisis kemanusiaan, kesenjangan, konflik sosial, bahkan penyakit yang dialami dunia saat ini. 

 

Meskipun mungkin tampak mustahil, sulit atau tidak dapat ditembus, Aku mengundang kamu untuk 

meniru apa yang Aku lakukan dalam Sengsara yang menyedihkan, sehingga manfaat dari upaya dan 

penyerahan kamu, di bulan Agustus ini, dapat menjadi pembenaran atas semua kesalahan yang 

dilakukan. bahwa kekacauan di dunia dapat ditenangkan dan jiwa-jiwa yang paling tersesat dapat 

dilahirkan kembali dalam cinta dan pengampunan. Inilah cita-cita besar-Ku di bulan Agustus ini, dan 

kamu akan mulai mewujudkannya terlebih dahulu di antara kamu sendiri, dengan semua orang yang 

mengelilingimu, dengan keluargamu, dengan orang-orang terAkung dan teman-temanmu. dengan 

demikian kamu akan mengetahui betapa pentingnya untuk menjalani sekolah tingkat cinta, dalam 

upaya sadar untuk mencapainya. 

 

Oleh karena itu, Aku datang untuk memberkati kamu secara khusus, tidak hanya kamu, tetapi juga 

dunia, agar semangat gotong royong dapat terbangun di hati seluruh umat manusia, terutama pada 

orang-orang yang tidak beriman, agar suatu saat nanti semangat persaudaraan yang suci dapat 

terwujud. membangkitkan. 

 

Ketika ini terjadi, Surga akan turun ke Bumi dan Bumi akan naik ke Surga, dalam kesatuan yang 

sempurna, dan saat itulah Aku akan kembali untuk membawa Damai bagi dunia. 



  

 

 

Pada saat ini, Aku mendengar persembahan jiwa kamu. Meski tidak sempurna, biarlah itu menjadi 

persembahan yang sejati, biarlah itu menjadi persembahan yang lahir dari suara hati agar semua 

bisa ditebus dan disembuhkan. 

 

Untuk acara pertama bulan Agustus ini, Marathon Kerahiman Ilahi, Aku serahkan kepada kamu apa 

yang dimiliki Hati-Ku yang paling berharga, apa dalam persaudaraan yang pernah Aku bagikan 

dengan kamu: Ekaristi, Darah dan Tubuh Kristus, yang akan selalu menuntun kamu untuk 

menemukan kebenaran di dalam diri kamu dan penebusan, karena Aku melakukannya untuk kamu, 

dan Aku akan terus melakukannya, berkali-kali lebih banyak. 

 

Ingatlah bahwa di dalam Sakramen terdapat garis kehidupan, jalan yang akan membawa kamu 

menuju kedamaian dan persatuan ilahi dengan Tritunggal Mahakudus. 

 

Di bulan Agustus ini, di mana kami telah bertahun-tahun bersama kamu masing-masing, melalui 

Kehadiran Kami, Hati Kudus Kami, Sabda Kami, kami datang untuk menunjukkan kepada kamu 

bahwa Kami di sini untuk membantu yang terluka ini, penderitaan dan penderitaan dunia. 

 

Oleh karena itu, Aku mengundangmu untuk menjadi bagian definitif dari Hati-Ku, Aku 

mengundangmu untuk menjadi bagian dari Sinar Hati-Ku untuk menerangi dunia ini melalui karya 

amal dan perdamaian. 

 

Atas permintaan Bapa Yang Kekal, Aku memberkati kamu dalam siklus baru ini, ketika pintu 

pelayanan kemanusiaan dan doa akan lebih terbuka, sampai dapat menjangkau seluruh dunia, 

sampai semua hati mungkin mendengar Suara-Ku, dapat mendengar Pesan-Ku. 

 

---------- 

 

PESAN KHUSUS KRISTUS YESUS YANG DIMULIAKAN, DIKIRIM DI MARIAN CENTER OF FIGUEIRA, 

MINAS GERAIS, BRASIL, KEPADA FRIAR VISIONER ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, UNTUK 

MARATHON ILAHI YANG KE-94 
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