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Quinta-feira, 29 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

Não permitas que, por nenhuma causa ou motivo, a árvore dos frutos da Sabedoria de Deus seque e
suas raízes deixem de penetrar profundamente na terra, para que, assim, a árvore mantenha a sua
fortaleza.
De tempos em tempos, virão tempestades, desertos, secas ou fortes chuvas, mas Eu nunca
permitirei que algo te derrube.
Confia em Mim. Eu Sou a Árvore da Vida e quem vive em Mim não perecerá.
Tenho tudo para dar-te, assim como tenho o poder de tirar-te tudo.
Através dos tempos te colocarei em cenários nunca antes vividos, porque necessitarei que sofras
por Mim, ou que te alegres por Mim, em cada momento.
Deixa que a seiva da Minha Sabedoria percorra cada parte do teu ser, como água que purifica, mas
que ao mesmo tempo acalma.
Não te desesperes, tampouco te angusties, porque no maior vazio interior, assim como no maior
deserto, ali Eu estou. Segura forte a Minha Mão e só Me dize: "Vem, Senhor Jesus"; e ali Eu estarei.
Eu Sou o refúgio para os angustiados. Sou a esperança para os desesperançados. Sou o motivo e a
razão para cada etapa da vida.
Não deixes de dizer-Me: "Senhor, eu confio em Ti"; e te darei a Minha Confiança, uma e outra vez,
como já te dei, para que te sintas reconfortado e firme para os passos que virão.
Alimenta-te da Árvore da Vida e serve-te dos frutos e dos dons que o Meu Coração entrega.
Vem a Mim e tudo estará em paz.
Agradeço-vos por guardardes as Minhas Palavras no coração!
Abençoa-vos,
Vosso Mestre, Cristo Jesus

