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Quarta-feira, 2 de outubro de 2019
MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE MANAUS,
AMAZONAS, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Ainda há dores internas que sinto, mesmo tendo vivido a Paixão. Essas dores internas provêm das
visões que Meu Pai Me revelou no Horto Getsêmani e que ninguém conseguiu aliviar ainda.
Essas dores são consequências das ações que muitos dos Meus cometem e, sem se dar conta, creem
absolutamente que tudo está bem.
Falo diretamente dos que têm um compromisso de consagração mais profundo que os demais.
Essas almas são as que às vezes põem em risco os Meus projetos.
Mas, como conheço a condição humana, sei o que significa, em certos momentos, a
impossibilidade de viver a transformação.
Ninguém pode transformar-se nem se redimir se quer manter-se sob a mesma condição e situação
em que se encontra a humanidade.
A transformação dos aspectos do ser deve ser límpida, e esses aspectos não podem governar acima
da alma e, menos ainda, do próprio espírito do discípulo.
Por isso, a abertura do coração é o caminho mais curto para evitar sofrimentos e grandes
resistências.
Este é o tempo de dar tudo por Mim, para que a humanidade e tudo que vive na superfície da Terra,
ainda que não mereça, receba uma oportunidade, assim como vocês foram chamados por Mim.
Com uma atitude mais pacífica e humilde, conseguirão transformar suas vidas e serão exemplo
perfeito da Minha Presença.
Erguerão a Minha igreja espiritual das ruínas em que foi convertida pelos que sujaram suas mãos
no pecado, e poderão abraçar a Minha Cruz compartilhando Minhas alegrias e Meus sofrimentos
como se fossem partes de vocês.
Que mais esperam? Acaso Eu não Sou o Caminho, a Verdade e a Vida?
Agradeço-lhes pela sua solidariedade interior!
Abençoa-os,
Seu Mestre e Senhor, Cristo Jesus

