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Quinta-feira, 27 de setembro de 2018
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA, PARA O CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI,
AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Cânticos de Figueira - "Aleluia"
Neste cântico a invocação interna está centrada na receptividade da consciência diante do
ensinamento e do conhecimento dados por seu Mestre, quer dizer, o Instrutor, e na abertura para
escutar a Verdade a fim de aprender a seguir a Lei e a cumpri-la.
O amor pela Lei permitirá que a alma desperte ainda mais para o serviço, porque a levará a buscar
o bem em todo lugar e a impulsionará para a ardente aspiração de alcançar, por meio da devoção, a
união com a vida Universal.
O cântico também revela que o discípulo não tem incertezas a respeito da Grande Hierarquia. Isso é
porque a fé do discípulo está concentrada em aprender a viver e a amar a Lei da Hierarquia.
Isso traz segurança interior nos passos que deverá dar para concretizar, algum dia, a experiência da
missão a realizar neste mundo.
Para levar adiante essa experiência, que mudará a vida do discípulo, o cântico indica o caminho,
dizendo que os hábitos deverão mudar para que a experiência de viver a missão na Terra seja
verdadeira e não tenha oscilações.
Toda a entrega que se realizará será em nome do Senhor e por Sua Glória. Isso levará o discípulo a
se desapegar das riquezas através da vivência da Lei.
Para que a experiência total se reflita na vida do discípulo, ele deve medir as suas forças durante a
sua purificação, e não desafiar o mal.
Assim, com resignação e entrega, ele surgirá como eleito, entre tantos, para refletir somente
gratidão diante dos Mensageiros que enchem o Céu de sinais determinantes para o espírito e
profundos para a transformação da alma.
Agradeço-lhes por guardarem as Minhas Palavras no coração!
Abençoa-os,
Seu Mestre, Cristo Jesus

