Associação Maria
Mensagem de Cristo Jesus

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Terça-feira, 12 de fevereiro de 2013
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS, TRANSMITIDA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Meus queridos,
Minha Luz chega ao mundo e principalmente às almas para libertá-las do caminho do pecado e da
perda da fé no coração. Por isso, todos os dias, espero que os soldados de Minha Misericórdia
possam viver Minha Mensagem e transmiti-la como um sublime bálsamo de vida para todos os
corações.
Queridos companheiros, ainda deverão sustentar por um tempo a mais a bandeira do sacrifício e da
paz, da fé e do amor. Vivam o Evangelho nos dias que virão, porque em Minhas Parábolas vocês
encontrarão o caminho para a transcendência da vida material, o ímpeto do espírito interno. Eu os
levo a todos em Meu Coração Misericordioso, Eu os absolvo do passado e lhes abro, no Meu
Retorno, a porta para o Reino de Meu Senhor.
Queridos, unam suas vidas à Minha Vida; unam seus sentimentos ao Meu Divino Sentimento
Redentor; unam suas almas à Minha Alma, unam seus corações ao Meu Sagrado Coração. Não
haverá vazio ou desolação que lhes desperte desespero ou desassossego, porque em Minha Fonte
Misericordiosa vocês poderão curar todas as feridas.
Espero que vocês entendam o Meu novo preceito de amor, que é a compaixão e a paz que Eu dou a
todos. Animem-se a seguir pelo caminho da cruz, carreguem tudo o que Eu lhes confiei;confiem
em que tudo os transformará e os livrará do passado, para que a cura de Meu Espírito cure seus
corações.
Sou o Caminho que se lhes revela todos os dias por meio de cada semelhante. Sou o Bondoso
Coração que os aliviará quando tão somente Me disserem sim. Quero profundamente a suas almas,
porque as conheço antes de vocês nascerem. Como venho da Fonte do Amor, a essa Fonte Eterna
os quero levar. Aceitem Meus Braços para viverem na paciência de Minha Lei.
Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.
Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.
Cristo Jesus

