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Domingo, 22 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE FÁTIMA, 
PORTUGAL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série dos Poemas

Primeiro poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Ó Jesus,
às vezes é difícil permanecer

aqui, neste mundo,
entre tantas provas e tentações.

Às vezes, Senhor,
sinto que não conseguirei alcançar-Te,

porque as minhas próprias misérias
me fazem afundar repentinamente.

De tudo isso salva-me, Senhor,
não quero ofender o Teu Coração

com tudo isso que às vezes
parece ter vida própria dentro de mim.

Submerge-me, Senhor,
no Oceano da Tua Misericórdia

porque sei que, assim, Tu me purificarás
de todos os meus martírios e condenações

quantas vezes seja necessário.

Faze desaparecer, querido Jesus,
este verdugo que habita em mim,
que me julga, que me amedronta

e me coloca em um lugar sem saída.

Ajuda-me, Jesus,
a ser o que Tu tanto esperas.

Que eu sempre possa sentir
sede de Ti e da Tua Presença,

para que, algum dia, todo o meu ser
aprenda a esposar-se Contigo.

Querido Jesus,
esvazia-me da minha condição humana,
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limpa a minha consciência inferior de tantos defeitos
e, finalmente, Senhor, coloca a Tua Paz

onde, todavia, não consigo tê-la.

Porque depois de toda esta luta interior,
sei que Tu triunfarás e me farás digno

de poder estar perto de Ti, para sempre,
servindo-Te por toda a eternidade.

Amém

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Segunda-feira, 23 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE NAZARÉ, 
PORTUGAL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

 Segunda Série de Poemas

Segundo poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Quisera como Tu, Amado Senhor,
poder compreender, com absoluta clareza,

a Vontade Divina, 
assim como todos os mistérios

que o Teu Coração Misericordioso guarda 
sobre a existência infinita deste Universo

e desta Criação.

Quisera, querido Jesus,
poder transpassar os limites da consciência humana

para que, dentro de mim, possa reconhecer
o universo interior e as riquezas espirituais
que Deus colocou dentro de cada criatura.

Quisera, Senhor,
ter consciência de toda essa realidade

além do que é concreto,
a fim de que até as células

possam despertar para a inteligência
e o conhecimento que o Universo guarda.

Quisera, Senhor meu,
poder receber essa Graça,

a fim de que mais conscientemente
eu possa oferecer-me como Teu instrumento redimido

dentro do Projeto sublime da Tua Misericórdia.

Peço-Te, Divino Jesus,
que me esvazies de mim mesmo

para que tenha lugar, dentro de mim,
a humildade do Céu,

que me tornará simples e doado,
para que, perceptível a todos

os Teus comandos e desígnios,
eu possa servir-Te.

Expande a minha consciência
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conforme Tu pensaste.

Não desejo ostentar o conhecimento universal,
mas sim fazê-lo parte desta consciência

que Te implora para que apenas possa estar
à altura dos acontecimentos.

Agradeço por me escutares, Jesus,
e por cumprires em mim
a Tua Sagrada Vontade.

Amém

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Terça-feira, 24 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE FÁTIMA, 
PORTUGAL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Terceiro poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

 

Afirmo, Senhor,
sei que Tu podes tudo em mim,

ainda que, às vezes, 
a indiferença ou a arrogância

possa fazer-me cair.

Sei que Tu, Senhor, tudo podes,
porque algum dia romperás,

com Tuas próprias Mãos,
esta dura pedra da condição humana

e, nesse dia, Tua Glória, Senhor,
me livrará de todo mal.

Enquanto isso, Senhor,
Tu que conheces nossas

mais profundas misérias e erros, 
peço-Te, Amado meu,

faze-me partícipe da Tua Graça eterna,
a fim de que eu possa renascer

pela intercessão do Teu Sagrado Coração.

Não deixes de mostrar-me a verdade, Jesus.
Por mais que doa, não será semelhante

aos cravos que levaste
em Tuas puríssimas Mãos.

Faze-me pequeno
entre os menores,

faze-me invisível, Senhor,
para que minha arrogância

e minha soberba desapareçam.

Esconde-me, Senhor, 
dentro das Tuas luminosas Chagas,

e redime, por dentro e por fora,
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todo este imperfeito ser.

Porque sei, Jesus meu, 
que algum dia triunfarás

e me colocarás com toda autoridade
onde mais necessitares de mim.

Chegou a hora, Senhor,
de que não seja mais eu que viva,

deseje, aspire ou espere,
mas, querido Jesus,
chegou o momento

de que Tu sejas em mim.

Deixa-me, Senhor,
morrer por dentro,

assim como Tua humilde Mãe
morreu Contigo a cada momento

aos pés da Cruz.

Revela-me, Senhor,
o valor incalculável do Teu Amor

para que, despojado de tudo,
sempre te diga sim.

Amém

 

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Quarta-feira, 25 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE FÁTIMA, 
PORTUGAL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Quarto poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Senhor meu,
que os Raios do Teu Coração
dissolvam qualquer possível
cegueira espiritual em mim,

para que eu tenha a sorte
de reconhecer os Teus humildes passos.

Faze-me valente,
assim como Tu, querido Jesus, 
foste em cada passo da Cruz.

Que eu não tema carregar
as minhas próprias misérias;

que tema não poder encontrar-Te.

Porém, sei que como Tu és
bondoso e misericordioso, Senhor,

conceder-me-ás a Graça de encontrar-Te, 
de sentir-Te e de reconhecer-Te

em meu mundo interior.

Que Tu sejas esta Chama Divina
dentro de nós,

que tudo transmuta e purifica.

Afasta-me, Senhor,
das ilusões da vida,

de tudo que seja superficial.

Que nunca perca a sede
de beber do Teu Sangue

e de comer do Teu Divino Corpo.

Faze-me semelhante a todos
os Teus humildes servos e mártires

que deram até o último
minuto das suas vidas
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para testemunhar-Te e reconhecer-Te.

Que eu não tema os desertos
nos quais Tu me colocares.

Que não tema a aridez
nem a falta de sensibilidade

ou de ânimo.

Só Te peço, queridíssimo Jesus,
que me renoves,
que me redimas,

que faças em mim
segundo a Tua Palavra e Vontade,

porque, assim, conhecerei a liberdade
e a alegria infinita

de servir-Te até o fim.

Amém.

 

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seus Mestre, Cristo Jesus
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Quinta-feira, 26 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE FÁTIMA, 
PORTUGAL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Quinto poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Senhor,
livra-me definitivamente

das minhas misérias putrefatas.

Lava-me completamente,
por dentro e por fora,
com a Água bendita

que brota do Teu Sagrado Coração.

Limpa-me e libera-me
de todos os atavismos

para que, sendo renovado
pelo Teu Espírito,

consiga, de uma vez e para sempre,
dar os passos no Teu Caminho redentor.

Descomprime as pressões da vida.

Jesus meu,
coloca as Tuas santas Mãos sobre mim

e, impondo o poder
de todo o Universo,

exorciza-me, Senhor,
para que finalmente

me libere das amarras
e de todas as prisões da vida.

Deixa-me ao Teu lado, Senhor.

Deixa-me perto de Ti
e renova-me todo o tempo,

sem que perca a Graça
de transformar-me dia a dia.

Sob a Tua Luz Paternal,
fecha todas as portas incertas
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que tenham-se aberto.

Fecha dentro de mim
qualquer estado incerto

que me separe do Teu Divino Amor.

Concede-me, Senhor,
a oportunidade de viver-Te e de sentir-Te.

Concede-me a Graça
de poder estar em comunhão Contigo

depois de ter sido purificado.

Concede-me a Misericórdia de que necessito
para poder aprender a perdoar a mim mesmo

e aos meus irmãos.

Constrói em mim, Senhor,
a Nova Irmandade.

Amém

Agradeço-lhes por guardarem as palavras dessa alma em seus corações.

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus



Associação Maria
Mensagem de Cristo Jesus

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Sexta-feira, 27 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE 
LISBOA, PORTUGAL, PARA SÃO PAULO, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Sexto poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Senhor,
esconde-me dentro das Tuas Chagas

para que seja purificado dos meus erros.

Esconde-me, Senhor,
dentro das Tuas Chagas

para que receba os Códigos Divinos
da Transfiguração.

Senhor,
esconde-me dentro das Tuas Chagas

para que a Luz espiritual
me invada completamente.

Senhor,
esconde-me dentro das Tuas Chagas
para que seja protegido de todo mal,

a fim de que reine a Tua poderosa Paz.

Senhor,
esconde-me dentro das Tuas Chagas

para que receba toda a Tua Graça
e seja merecedor da Tua insondável Misericórdia.

Senhor,
esconde-me dentro das Tuas Chagas
para que a minha alma seja partícipe

da comunhão interna
com o Teu Divino Espírito

e todas as dificuldades se dissipem.

Senhor,
esconde-me dentro das Tuas Chagas

para que conheça a essência profunda
do Teu Amor e da Tua Compaixão.
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Senhor,
esconde-me dentro das Tuas Chagas

e faze-me um novo instrumento,
vazio de tudo e entregue completamente

ao Teu Sagrado Coração.

Senhor,
esconde-me dentro das Tuas Chagas

para que desperte em mim
a Tua sagrada Humildade.

Amém.

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Domingo, 29 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Sétimo poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Diante de Ti, prostrado, Senhor,
aspiro a alcançar a mesma simplicidade

que a Tua, para que,
sob esse espírito soberano e amoroso,

eu leve adiante os Teus Desígnios
e Vontades.

Faze-me capaz, Senhor,
de amar tudo,

assim como Tu, Doce Pastor,
amas cada uma das Tuas ovelhas.

Entrega-me em confiança
a prova que Tu

já pensaste para mim,
a fim de que eu possa crescer no amor 

e desvanecer da minha consciência
toda soberba e arrogância.

Faze-me semelhante aos Teus servos,
disponíveis no amor,
entregues ao serviço,

abertos à Tua Misericórdia e ao Teu Perdão.

Que Tu possas
curar este ser, profundamente,

e que possas chegar até os espaços
onde nem sequer consigo perceber a realidade.

Sei que Tu, querido Jesus,
podes tudo.

Aceita a minha pequeníssima oferta,
em comparação com a oferta

de todo o Universo.

Converte dentro de mim
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tudo o que não está bem
e abre-me a porta segura

para que a minha alma possa submergir
no Oceano da Tua Divina Consciência.

Que eu nunca deixe de sorrir
à vida que Deus me entregou.

Concede-me, Senhor meu,
a força da Tua Renovação,

para que a humanidade seja renovada 
em espírito e essência,

e, assim, vivamos a redenção
tão esperada.

Amém.

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Segunda-feira, 30 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIUDAD DE SÃO 
PAULO, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Oitavo poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Ó Senhor meu!
Faze-me paciente e perseverante,

assim como Tu foste
em cada momento da Tua Paixão.

Que em tudo eu possa ver refletida
a Divina Vontade de Deus

e, ainda que às vezes me pareça injusto, Senhor,
permite-me todo o tempo 
ver o propósito da Verdade
que emana em cada fato.

Pequeno e invisível quero ser, Senhor Jesus,
assim como Tu Te fizeste pequeno

e simples na humanidade.

Que os meus passos reflitam
a confiança absoluta
de poder seguir-Te.

Eleva a minha consciência
de estado e de vibração

para que a partir de agora,
Amado Jesus,

eu possa encontrar o sentido
de tudo que poderia chegar a suceder.

Que os meus ouvidos internos
não se fechem, que eles se abram,

assim como se abre o meu coração 
para reconhecer a Tua Presença

em meus irmãos.

Ajuda-me, Senhor,
a compreender a vida

além do que ela é.
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Ajuda-me a vivenciar
cada prova ou obstáculo

com a importância que tem,
para alcançar a transcendência do meu ser.

Livra-me de mim mesmo,
em todos os sentidos e formas.

Que sejas Tu, Jesus meu,  
que atues, procedas

e manifestes a Suprema Vontade, 
a fim de que, algum dia,

eu aprenda a morrer para mim mesmo
para que Tu, Sagrado Rei,

vivas em mim
para sempre.

Amém

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Terça-feira, 31 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Nono poema de uma alma ao Sagrado e Santificado Coração de Jesus

Senhor meu,
que eu sempre possa aprender

dos momentos culminantes e difíceis.

Que eu possa aprender
a ver o resultado luminoso

de cada aprendizagem,
a fim de que eu possa crescer interiormente

 em humildade, amor e misericórdia.

Mostra-me, Senhor,
a grandeza de cada aprendizagem

e de cada prova.

Que em tudo
eu veja o magnífico

que é o Teu Amor e a Tua Misericórdia
para que possamos aprender

a nos humilhar e a nos entregar a Ti
em cada momento. 

Participa, Senhor,
de cada escola da vida.

Ingressa profundamente
neste ser imperfeito 

para que, em mim mesmo,
descubra os tesouros do serviço

e do bem que colocaste
no meu mundo interior.

Unifica-me, Senhor,
todo o tempo.

Faze-me pequeno,
mas ao mesmo tempo serviçal,
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em todos os momentos da vida.

Entrega-me ao mundo
como Teu instrumento

para que todos tenham a Graça
de conhecer o Teu Amor transformador

e vivificante.

Faze, Senhor,
o que tenhas que fazer.

Amém

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre,

Cristo Jesus
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Quarta-feira, 1 de agosto de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE 
SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Décimo poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

 

Libera minha alma, querido Jesus,
de todas as invenções do mundo;

que ela possa despertar
à pureza e ao amor compassivo

através da Tua divina
e poderosa intercessão.

Senhor, faze-me livre
de ressentimentos e de culpas.

Constrói, através do meu serviço a Ti,
todos os planos e Dons
que Tu, Amado Senhor,

já pensaste.

Consagra-me a Ti, Senhor,
mesmo nos momentos de prova

e de desafios da vida.

Faze-me partícipe
do Sacramento da Reconciliação,

e que todos os dias eu possa
confessar-me Contigo abertamente

para que o meu pequeno espírito seja renovado
todo o tempo que Tu,

Mestre do Amor,
considerares. 

Abraça-me, Senhor,
nas noites de frio.

Ampara-me, Senhor, em Teu Colo,
para que perto do Teu Coração bondoso

possa adorar-Te como o Grande Templo Vivo
e Divino de Deus.
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Dou-Te graças  
por me concederes a Tua Eterna Paz.

Amém

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações.

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Quinta-feira, 2 de agosto de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE 
SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, PARA O CENTRO MARIANO DE AURORA, 
URUGUAI, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Décimo primeiro poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Jesus, Salvador e Redentor,
faze-me tão semelhante e humilde

como os anjos do Céu.

Faze-me semelhante a eles
em obediência e em serviço,

a fim de que toda a minha imperfeita consciência
tenha a Graça de fazer parte, algum dia,

da Lei da Hierarquia.

Ajuda-me e ensina-me,
através dos exemplos,

a respeitar e a reverenciar os meus irmãos,
para que se construa entre nossas consciências

o espírito sagrado da irmandade
e da unidade.

Permite-me, Senhor,
abraçar com fervor

cada cruz que deva carregar
para que o mundo seja aliviado
e a humanidade seja aliviada

dos seus erros.

Que todos, Senhor Jesus,
tenhamos a felicidade de participar

da Tua Presença na Eucaristia,
na Confissão, assim como na Comunhão.

Que possamos todos, como irmãos,
sentir e encontrar o Grande Sacerdote do Amor

para que comunguemos
da Tua Preciosa Energia Divina.

Para isso, Senhor,
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lava o meu rosto com a Água da Tua Fonte.

Purifica as minhas mãos, a minha cabeça e os meus pés
com a Água Sagrada

que uma vez brotou doTeu Lado
e que, igual ao soldado romano

que Te feriu o Coração,
eu seja banhado pela Luz Poderosa

das Tuas Células Crísticas. 

Converte-me no apóstolo de que necessitas
e faze-me pequeno em tudo

para sempre
reconhecer

a Tua Verdade.

Amém

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações.

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Sexta-feira, 3 de agosto de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE 
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segunda Série de Poemas

Décimo segundo poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Meu Senhor e Rei Celestial,
revela-me nesta vida

os projetos que pensaste
para minha consciência.

Que em verdade e em sinceridade
eu possa corresponder

todos os dias aos Teus Desígnios,
a fim de manifestar na Terra

a Vontade Divina.

Querido Jesus,
faze-me livre de tudo

que comprometa a minha consciência
para que eu possa dar os passos até Ti.

Esvazia-me todo o tempo
para que tenha a Graça

de receber os Teus mais imaculados
e puros Princípios Celestiais.

E, ainda que a minha consciência
não se aproxime da verdade,

por incapacidade ou por alguma outra razão,
peço-Te, Senhor, que me ajudes

a encontrar o sentido perfeito
dos Teus Desígnios para que,
como apóstolo e servo Teu,

represente na Terra
o testemunho da Redenção.

Retira do meu coração
todo o sentimento de vanglória.

Faze-me pequeno e simples,
assim como o Teu Espírito, Senhor,
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é simples e pequeno.

Porque, se estou cheio
do Teu Amor Consolador, Senhor,

poderei compartir e transmitir,
por meio do exemplo,

do serviço e da caridade,
a força vivificante

que Tu nos proporcionas
de tempo em tempo.

Ofereço-Te este momento, Senhor,
para que seja contemplado
como oferenda verdadeira 
do meu coração humano.

Amém.

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus


