O SOFRIMENTO É UM MISTÉRIO PARA O HOMEM
(Revelação de Jesus para Gemma em 30-01-1985,
extraído do Livro “Me voici, Seigneur”, Éditions du Parvis, Suisse)

A natureza com a qual Criei o homem não pode conceber o sofrimento nem o
coração o compreende, pois tal não é a Verdade depositada nele, na origem.
O homem tem em si a paz, a alegria e o amor, que o conduzem a se elevar à
perfeição. Mas, depois do pecado original até o final dos dias (2ª vinda) a vida no mundo
não é fecunda senão pela cruz, pelo sofrimento, que é uma verdadeira penitência para
quem foi criado, não para sofrer, mas para ser feliz.
Igualmente ao homem mais pecador está reservada a penitência final, que ele
escolherá ou não, em oferecer para remir seu mal. Para a Terra, a fecundidade tem
consistido e consiste no sacrifício do homem para se elevar ao céu, santificado pelo Meu
Sacrifício. Quantos cordeiros imolados estão no Céu, de sementes fecundas para
numerosos irmãos sobre a Terra! Que abundante fecundidade por meio da penitência, do
sacrifício e do sofrimento está repleto o Paraíso, impedindo que o Inferno não esteja mais
cheio, como não está agora! Sim, os dias de fecundidade Divina para os homens
comportam o Sacrifício de Cristo Jesus e de seus discípulos. Todos são chamados à
penitência para resgatar sua alma e a dos irmãos, e uma tal penitência é fecundada para o
Céu ao olhar de Meu Pai.
Não creiam, entretanto, que o Pai seja tão severo que Ele seja feliz de tomar seu
partido. Infelizmente é o preço reclamado por satanás, que é feito mercador de vossas
almas, por causa de vossa desobediência. Quando vós lhe comprais com recusas, para
obterdes o que não faz parte do amor e da paz, vós lhe vendeis uma parte de vós
mesmos, e para vos resgatar de seus grilhões, não é senão pela penitência que vós
podeis pagar.
Ele odeia e quer o mal; estando em liberdade, ele pode tudo com aqueles que o
servem, mesmo que seja por pouco tempo ainda. Se nós quiséssemos lhe pagar com um
sorriso, ele não aceitaria. Ele não gosta, porque ele quer ser pago com o que ele prefere: o
sofrimento e o mal que ele causa.
Eu disse: se nós quiséssemos, pois Eu, convosco, pago sempre o preço do resgate.
Que dor Eu experimento quando vejo que o espírito maligno me arrebata uma alma!
Eis, pois, o porquê do sofrimento, que é a penitência indispensável para ser
resgatado do poder daquele ao qual vós vos vendeis por tão pouco. Assim como Eu me
satisfaço em receber um pequeno ato de amor para vos dar meu Coração, do mesmo
modo ele se satisfaz com um pequeno “sim” para vos possuir.

Enquanto para Mim é suficiente um pequeno movimento de vosso coração pedindo
perdão para vos perdoar, assim ele reclama um sacrifício para vos libertar de sua
possessão. Eu não atraio a Mim pela cruz, mas pela cruz Eu vos resgato do mal. É o preço
que o demônio exige para vos deixar ir, é o preço que Eu paguei por todos vós. Sede ao
menos fiéis ao pagar o preço pelo qual vós vos salvais! Sede reconhecidos, para vosso
próprio bem!
Eis, pois, revelado, meus filhos, o mistério do sofrimento. Não há mistério para a
Verdade que Eu Sou!
Quanto Eu sofro pelos vossos sofrimentos e muito mais, quando Eu vejo que vós os
comprais! Quanto mais comprais, desobedecendo a Meu Coração, mais vós tereis
penitência e Eu convosco.
Há uma heresia entre aqueles que se estimam doutos em Meu Conhecimento. Eles
ensinam que Meu Sacrifício tem tido lugar somente na Sexta-Feira Santa e nada mais. A
heresia e o anátema estão nos seus corações. Eu, Eu sou Deus eterno, e tudo aquilo que
Eu termino dura eternamente.
Amei, eternamente amo e continuo a amar. Dei e eternamente darei. Eu estou em vós
e eternamente continuarei a estar em vós, do mesmo modo como vós estareis em Mim. Eu
pago sempre Meu preço de amor em cada um de vós, sempre, enquanto o mundo tiver
suas criaturas. Meu Sacrifício cessará em vós se fordes “perfeitos”. É, pois, uma heresia
dizer que Meu Sacrifício foi uma vez por todas. Não, Meu Sacrifício foi atestado uma vez
por todas entre vós, mas não cessará jamais, até que venha Meu Reino de Amor (Novos
Céus e Nova Terra).
Quantas numerosas heresias serão engendradas por homens que não amam seu
Deus de todo coração, de todo seu espírito e toda sua alma. Heresias atrevidas e
presunçosas aos olhos de Meu Pai. E a heresia do homem instruído, que se vende ao
mundo, é uma doutrina de satanás.
Se vós quereis estar na Verdade, amai, e a Palavra do Pai – Eu, o Verbo – estarei em
vós.

