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Segunda-feira, 23 de setembro de 2019
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DO
MENINO REI, RIO DE JANEIRO, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Companheiros,
A verdadeira consagração é interna e profunda, e essa consagração se reflete quando a alma
expressa suas virtudes através do serviço, da caridade, do bem e da incondicionalidade.
A consagração é o portal interior que se abre para a alma e para a essência para que, ao atravessálo, os núcleos mais profundos do ser se vejam diante de Deus, a fim de começarem a cumprir e a
viver Sua Vontade, custe o que custar.
Por isso, Meu adversário lança toda a sua fúria quando as almas dão passos e, decididas, sem que
nada nem ninguém as detenha, seguem o caminho da consagração, porque depois desse passo
chega o caminho da transcendência para poder alcançar, algum dia, o caminho da perfeição.
Esse caminho da transcendência é o do verdadeiro desprendimento e desapego de si mesmo, a
ponto de estar diante da batalha interior de vencer, em nome do amor e da verdade, os aspectos da
indiferença, da omissão e dos pecados capitais.
Cada vez que uma alma que caminha na consagração vê-se diante da oportunidade de dar um novo
passo espiritual e de renovar-se, novas lutas chegarão para a transcendência e a morte de mais
coisas que a alma, em seu aspecto egoico, crê de si mesma.
Tudo isso é para alcançar e viver o absoluto e poderoso Amor Crístico que lhes dará a liberdade
para sempre.
A consagração é a oportunidade de rasgar os velhos véus da consciência e é a graça permanente de
poder estar a serviço de Deus.
Agradeço-lhes por guardarem Minhas Palavras no coração!
Abençoa-os,
Seu Mestre e Senhor, Cristo Jesus

