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Quinta-feira, 26 de abril de 2018
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA LOCALIDADE DE LOS
COCOS, CÓRDOBA, ARGENTINA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Todo alívio que possam gerar ao próximo, assim como ao irmão de caminho, é a Mim que dão.
Todo amor que possam expressar e compartilhar até nos menores detalhes, é a Mim que dão.
Toda compreensão e consideração que possam viver com o semelhante, é a Mim que dão.
Toda a compaixão que possam expressar aos que não são compreendidos nem aceitos por seus
problemas diários, é a Mim que dão.
Porque tudo provém do amor.
É o Amor de Deus que concede aos homens o entendimento; é o Amor do Infinito que permite a
unidade entre irmãos de caminho tão distintos.
Tudo que façam por seus irmãos farão duas vezes a Mim e, assim, Eu estarei agradecido, sabendo
que, ao menos, alguém aprendeu a lição interior que uma vez Eu prediquei.
Se, neste tempo de grandes definições e provas, assim como de grandes acontecimentos e desafios,
não existisse amor entre os seres, não haveria nenhuma possibilidade de gestar a Nova
Humanidade.
Quando dois ou mais viverem o amor em Meu nome e sem preconceitos, cumprir-se-á a minha
Profecia e os Novos Cristos dos últimos dias surgirão.
Nada poderá curar-se senão com amor, porque o amor acolhe o peregrino; o amor compreende e
aceita o irmão.
O verdadeiro amor não é julgamento, mas sim misericórdia.
O amor compartilha tudo que tem e tudo que possui e não guarda nada para si.
O amor concede graças espontâneas e curas milagrosas na vida do espírito.
Quando não encontrares saída, pergunta-te: estou amando com fervor ou com amor próprio? Abrete, então, ao mistério infinito do Amor de Cristo guardado em cada Sacramento, bem como no
templo da alma que se abre de coração para receber o Amor do Mestre.
Que o amor vos demonstre, todos os dias, que podereis fazer coisas maiores que as que Eu fiz há
tanto tempo.
O amor verdadeiro só deseja o bem.
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Agradeço-vos por guardardes Minhas Palavras no coração!
Abençoa-vos,
Vosso Mestre, Cristo Jesus
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