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Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE LA
CUMBRE, CÓRDOBA, ARGENTINA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Oração da alma entregue
Apesar de como me encontre,
eu Te seguirei, Senhor.
Apesar do que viva,
eu Te seguirei, Senhor,
porque somente encontrarei repouso e novas forças
quando estiver ante Tua piedosa Presença.
Apesar do que atravesse,
apesar do duríssimo e frio deserto espiritual,
eu Te seguirei, Senhor,
porque devemos absolutamente tudo a Ti
e não há nada que nos impeça de confirmar-nos
para seguir Teu caminho de Redenção e de Amor.
Apesar do que sinta,
do que veja ou do que creia,
eu Te seguirei, Senhor,
porque necessito aprender a render-me
assim como Tu Te entregaste
por cada um de nós.
Senhor,
não permitas que as ilusões e as miragens
deste mundo me confundam.
Que em cada momento eu possa encontrar
a chama luminosa e inextinguível
de Teu maravilhoso Amor para que,
servindo-me de Teus mais profundos e misteriosos Dons,
eu possa representar-Te
como Teu apóstolo e embaixador da paz.
Não deixes, Senhor,
que minhas próprias misérias
me arrastem para os abismos.
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Faze-me valente e animado
para poder encontrar-Te sempre
no meu imperfeito caminho.
Sustenta-me, Senhor,
nos momentos em que não compreendo
nem posso transcender tudo o que me rodeia.
Ajuda-me, Jesus,
a ser incomensuravelmente misericordioso.
Retira da minha consciência
qualquer indício de mediocridade
e de falta de fraternidade,
porque no final desta longa caminhada
em busca da Tua Divina Presença,
poderei compreender, Senhor,
que a vida é um presente de Deus
e que ela está cheia de oportunidades
para que, sinceramente, possamos amar
assim como Tu nos amas sempre.
Apesar do cansaço, das incompreensões
e dos mais íntimos segredos
que Tu conheces, Senhor,
eu Te seguirei.
Porque o grande e único mérito da minha vida
será servir-Te e sofrer Contigo
o que Tu vês do mundo para que
a ignorância, a indiferença e a impotência
sejam aliviadas no Teu Coração,
pela entrega que hoje faço da minha vida a Ti.
Não me abandones, Jesus.
Necessito de Ti e Te espero
com o ardor do meu coração humano.
Amém.

Agradeço-lhes por guardarem esta oração em seus corações!
Abençoa-os,
Seu Mestre e Senhor, Cristo Jesus

