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Sábado, 17 de novembro de 2018
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

Novena ao Sagrado Coração Espinhado de Jesus
Quinto dia
Retira, filho Meu, o espinho doloroso da ingratidão dos homens.
Depois de todo auxílio que receberam através da Paixão e da Morte do Senhor, a humanidade,
neste tempo, é muito ingrata Comigo.
Alivia-Me completamente desta pena e, por meio da tua fervorosa oração, retira do Meu Coração
este flagelador espinho.
Pede ao Pai Eterno que, pelo Nascimento e pela Morte do Seu Filho, tenha piedade e misericórdia
de todas as almas que, através dos tempos, esqueceram-se de agradecer e de reconhecer que a
Divina Providência é perfeita para todos, tanto na abundância como na carência de algo.
Agora, diante desta revelação, reconhece as tuas possíveis faltas e aqueles momentos em que não
tiveste gratidão para com a Providência e quantas vezes pensaste, sentiste desprezo ou inclusive
repulsa pelo que o Universo te apresentava como prova ou como instrumento.
A gratidão das almas deve estar presente em tudo. Uma alma que não expressa nem vive a gratidão
é como uma alma perdida, desorientada em um vasto deserto, que, moribunda, sente muita sede.
A gratidão por tudo que recebeu se perdeu completamente da consciência da humanidade. Por essa
razão, o espinho da ingratidão fere muito o Meu Sagrado Coração, porque sei que as almas não têm
consciência nem discernimento sobre o que estão expressando como ingratidão.
Quantos foram beneficiados pela Suprema Providência e hoje têm o prazer de negar a Minha Obra
e de viver uma vida supérflua como se nunca tivessem Me conhecido! E ainda continuam crendo
que estão em Mim!
Pobres dessas almas! Que será delas em pouco tempo? Alguém sabe?
Por isso, o Meu Coração se alegra com a gratidão do teu coração, porque isso vale mais que muitos
conhecimentos, que muitas habilidades ou destrezas.
A gratidão é a porta direta para o Amor do Meu Coração.
Agradeço-vos por guardardes as Minhas Palavras no coração!
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