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Quinta-feira, 1 de agosto de 2019
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DO
CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, PARA BUENOS AIRES, ARGENTINA, AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Nada impedirá que o Meu Propósito se cumpra na Argentina porque, se é a Vontade de Deus, ele se
cumprirá.
Quando enfrentarem alguma dificuldade ou demora por Mim, agradeçam e não se cansem de fazêlo porque lhes asseguro que estarão muito perto de Mim.
É nos momentos difíceis que Eu mais conto com os Meus amigos e companheiros, porque não Me
agradam os servidores acomodados e descansados.
Desejo que os Meus companheiros não deixem de arder no amor e no serviço por Mim, porque essa
atitude representará muito mais do que caminhar anos ao Meu lado.
Meu Coração se enche de esperança e de motivos para regressar ao mundo quando os Meus
companheiros dão tudo pelo todo e não são tíbios nem querem resolver tudo rapidamente.
Alegro-Me ao ver como os Meus companheiros, dia a dia, esforçam-se verdadeiramente para
cumprir o impossível por Mim.
Quando algum dos Meus estiver pensando muito em si mesmo, ou não tenha a atitude correta para
servir e somente se queixe o tempo todo, que se pergunte se está servindo-Me verdadeiramente e se
não está muito acomodado em sua situação e em seu bem estar.
Eu os chamei, um a um, para que fossem Meus guerreiros do amor sem condições, capazes de ir
atrás de Mim até os infernos mais impenetráveis da Terra para ajudar-Me a redimir e salvar os que
necessitam urgentemente da Minha Misericórdia.
Nunca esqueçam que Eu os chamei para este sacrificado caminho, pleno de bênçãos, de dádivas,
pleno de Amor do Meu Coração, o que a maioria da humanidade não tem.
Agradeço-lhes por serem cada dia mais conscientes do que estão vivendo e do tempo que estão
vivendo!
Abençoa-os e agradece-lhes por assumirem, uma a uma, as Minhas Palavras de Instrução,
Seu Mestre e Senhor, Cristo Jesus

