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Mensagem de Cristo Jesus

Quarta-feira, 11 de julho de 2018
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE
NUREMBERG A COLÔNIA, ALEMANHA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Primeira Série de Poemas
Quarto poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus
Antes de tudo, amado Jesus,
libera-me das correntes e das amarras dos desejos,
para que minha condição humana seja completamente purificada.
Que por meio de Teu Corpo e de Teu Sangue
eu alcance a sublimação das células e de toda a matéria.
Que eu me torne tão cristalino em Tuas Mãos
para que Tu, Senhor meu,
possas usar a minha consciência
como um sagrado espelho,
e todos os atributos de Teu Coração
sejam derramados nas almas desta humanidade.
Que o Amor de Teu Coração se dê a conhecer ao mundo
por meio do sacrifício da minha vida e de toda a minha consciência.
Para isso, Senhor, fielmente, faz-me partícipe
de Teus Sagrados Sacramentos
para que, em cada um deles,
eu encontre o motivo para tornar a minha vida
cada dia mais sagrada e elevada.
Retira de minha consciência, querido Jesus,
os aspectos inferiores que me dominam e regem a minha vida,
porque só espero e aguardo que Tua divina Luz
se faça presente nos espaços e cantos mais profundos do meu ser,
para que me reveles a verdadeira realidade da consciência
e, em constante oferta, eu possa transformar tudo.
Faz-me semelhante aos apóstolos
em consagração e entrega.
Deixa, Senhor, que eu Te demonstre,
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até nos pequenos detalhes,
como eu Te amo e quanto eu Te amo
através de meus irmãos.
Que tudo isso não seja meio nem forma
de vangloriar a minha consciência
e, menos ainda, de fazê-la aparecer ante os demais.
Esvazia-me de mim completamente, Divino Jesus;
que em tudo eu possa servir-Te.
Mas concede-me a Graça de um serviço anônimo e silencioso,
para que os demais corações possam encontrar-Te antes de mim,
e que eu seja apenas o modelo,
segundo os Teus Princípios e Desígnios.
Abençoado Jesus,
converte tudo aquilo que eu não consigo transformar
e guia-me até que eu possa caminhar ao Teu lado,
em total confiança e entrega.
Amém.
Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!
Abençoa-os,
Seu Mestre, Cristo Jesus

