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Terça-feira, 7 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

Terceira Série de Poemas

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

Jesus,
que farei com tantas

graças em minha consciência?

Peço-Te, amado Senhor,
faze-me digno de recebê-las,

uma a uma.

Faze meu coração pequeno e humilde,
para que tenha a felicidade 

de conhecer os Teus prodígios.

Tu sabes, querido Jesus,
que não sou merecedor
de tantas misericórdias.

Ajuda-me a aprofundar no amor,
assim como Te aprofundaste
em cada passo do Calvário.

Como poder amar, Senhor,
o que seria imperdoável?

Arranca do meu ser
todo orgulho e toda soberba.

Que em cada momento, 
querido Mestre,

eu possa sustentar-me em Ti
para que tenha valentia,
suficientemente grande,
para poder transpassar

os meus próprios sentimentos,
minhas mais duras resistências 

e todos os obstáculos
que me separam de Ti
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e da Tua Verdade.

Que possa humilhar-me 
quantas vezes seja necessário

para que, na resignação
da minha pessoa,
amado Senhor,

eu possa transformar
a condição humana

que sempre me condenou
e castigou.

Sagrado Libertador da vida,
Bem-aventurado Jesus,

faze-me nada a todo momento
e submete-me à Tua inalterável Vontade,

para que qualquer vestígio
de poder pessoal se desvaneça

da minha consciência e, assim, possa viver
em Tua grandiosa Vontade.

Amém.

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Quarta-feira, 8 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

Terceira Série de Poemas

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

 

Senhor da Bondade,
aplaca a injustiça

que se mostra
ante os Teus Olhos.

Alivia a dor interna
dos que verdadeiramente sofrem.

Coloca o Teu Amor Consolador
nas almas enfermas

e não deixes de guiar-me
nem por um momento.

Amado Jesus,
sabes que somos débeis

e frágeis de espírito;
sabes que ferimos o Teu Coração
uma vez ou outra com os nossos

indiferentes atos;
sabes que não fazemos o que podemos

e fazemos o que não devemos.

Paciente e Amado Jesus,
entra profundamente
em nossos corações

e arranca de nós
toda soberba e arrogância,

para que, livres das prisões da vida,
aprendamos humildemente
a consolar-Te e adorar-Te.

Sustenta-nos em nossas quedas.

Protege-nos em nossas debilidades
e libera-nos, sempre, de nós mesmos,

para que sejamos dignos
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de honrar-Te e de glorificar-Te
como Salvador e Redentor

das nossas vidas.

Que não Te abandonemos.

Que nos abandonemos em Ti, Senhor,
para que se cumpra 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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Quinta-feira, 9 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

Terceira série de Poemas

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

Senhor,
que apesar das minhas faltas,

o meu coração e a minha alma alcancem
a graça de poder servir-Te

com plenitude, regozijo e amor.

Ajuda-me, Senhor,
a vencer os atavismos da vida.

Que a Tua Divina e Poderosa Luz
resplandeça em todos os espaços.

Que os meus passos 
sejam abençoados por Ti, Senhor.

Abre-me a porta,
para que eu possa submergir-me

no Teu Sagrado Coração
e, assim, eu esqueça de mim mesmo

e do mundo.

Afasta-me Senhor,
das tentações, 

dos enganos iminentes
e de todos os perigos.

Que eu aprenda a cristificar-me,
através da mesma paciência
e do mesmo silêncio que Tu,

querido Jesus,
expressaste durante 

os primeiros momentos
da Tua difícil Agonia.

Que eu consiga reconhecer-Te
no coração de cada irmão,
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para que as aparências humanas 
desapareçam.

Ensina-me a ser humilde
no serviço,

fiel na oração,
verdadeiro na palavra

e resignado ante qualquer
prova e humilhação.

Deposita, Senhor, em meu coração,
os Teus mais íntimos tesouros,

e transforma para sempre
esta imperfeita vida,

para que ela sirva
como modelo Teu
e instrumento para

a Tua Obra Redentora.

Amém.

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Sexta-feira, 10 de agosto de 2018

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

Terceira Série de Poemas

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

Senhor,
que a minha alma seja capaz
de alcançar a transparência

na consagração.

Que eu não me canse
de dar os passos para Ti, Senhor meu,

a fim de ir abandonando
tudo aquilo que, uma vez ou outra,

separa-me de Ti.

Faze-me, Senhor,
despojado de mim mesmo.

Que o Teu Sentimento de Amor 
e de Misericórdia pelo próximo
seja o meu sentimento de amor
e de misericórdia pelos demais.

Livra-me das pesadas correntes
que me fazem retroceder

e não me permitem avançar.

Libera, Senhor, o meu coração
de toda a maldade, traição e desprezo.

Que eu aprenda a sustentar-me em Ti,
para que consiga representar-Te

na superfície da Terra.

Querido Jesus, 
faze-me ver tudo além

como verdadeiramente é.

Faze-me compreender o semelhante,
como Tu compreendeste e aceitaste

o que Te rechaçou, Te martirizou e Te humilhou
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aos pés da Cruz.

Ajuda-me, Senhor,
a viver o amor incondicional

e crístico.

Ajuda-me a transpassar
as capas das aparências,
e que eu possa ver-Te

em cada coração humano.

Amém.

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Sábado, 11 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

Terceira Série de Poemas

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

Senhor,
banha-me por dentro e por fora 
com o manancial da Tua Graça.

Purifica cada aspecto do meu ser
para que eu sempre possa renovar-me

através de Ti.

Purifica-me dos meus pensamentos
e dos meus sentimentos.

Peço-te, Senhor nosso,
que sejas parte do meu ser.

Ensina-me a ser paciente
e perseverante a todo o momento.

Ensina-me a ser humilde
e simples ante os demais,
para que a minha pessoa 

não busque promover-se em nada,
mas estar a serviço

quando necessitarem de mim e me chamarem.

Senhor da Verdade,
que os meus sentidos se sublimem,

que a minha palavra se eleve em vibração
e que cada oração que eu Te oferecer

possa ser recebida no Céu
como uma gota de luz no vasto Universo,

para que as Graças de Deus
continuem descendendo.

Ensina-me a oferecer a minha vida ao serviço.

Ensina-me a oferecer o meu coração
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como instrumento de cura.

Ensina-me, querido Jesus,
a esvaziar-me de mim mesmo, dia a dia,

para que cada passo que eu der
seja abençoado pelo Teu Amor Consolador.

Que a minha vida seja guiada 
e protegida por Ti, Senhor,

e que o Espírito Santo descenda
para que eu possa cumprir,

dentro da Tua Obra Majestosa,
todos os desígnios que pensaste

em Teu Humilde Coração.

Amém.

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Domingo, 12 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

Terceira Série de Poemas

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

Que eu me torne, Senhor,
como uma criança,

para que o tempo todo
possa estar em Teu Colo.

Que eu me torne, Senhor,
como uma criança,

para crescer
em simplicidade e humildade.

Que, sendo criança de espírito, 
eu reconheça, Senhor,

quão maravilhoso e sublime
é permanecer em Ti.

Que eu, como criança, recupere
os Atributos do Teu Coração,
para que possa representar-Te

como Teu filho e como Teu companheiro.

Que agora, podendo estar
em Teus humildes Braços, Senhor, 

possa conhecer de perto
os sagrados mistérios

do Teu Coração e da Tua Palavra.

Que eu seja invadido,
Senhor Amado,

pelo Teu Divino Espírito,
para que possa cumprir, sinceramente,

os Atributos da Tua Consciência.

Renova-me, Senhor, o tempo todo.

Sei que aceitas a nossa oferta.
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Recebe-me em Teu Reino
de Amor e de Redenção
para que, junto ao Pai,

celebremos a Tua Glória Celestial.

Amém.

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Terça-feira, 14 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

Terceira Série de Poemas

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

Eleva, Senhor, minha alma ao Céu
para que possa unir-se à Tua

e, assim, comungar da
Tua Divindade.

Faze-me simples, mas verdadeiro,
nos afazeres do dia a dia.

Deposita em meu coração
o poder da Tua Confiança

e faze desta vida um instrumento
nas Mãos de Deus.

Permite-me, Senhor,
viver no vazio e presenciar,

em cada ato de amor,
o Teu Paraíso Celestial.

Serve-Te da minha consciência
para que o Universo

descenda à Terra
e tudo, completamente tudo,

seja transformado.

Deixa, Senhor, que eu conheça
o sentido profundo da Tua Palavra.

Eleva a minha consciência
quantas vezes for necessário,
para que eu esteja desperto 

ante o Teu chamado.

Ajuda-me a vencer a arrogância
e o orgulho espiritual para que,

livre de qualquer cegueira,
eu receba a Tua bênção
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para ter consciência e discernimento.

Deixa-me ao Teu lado
e poderei guardar em meu mundo interior

quão magnífico significa estar em Ti, Senhor.

Faze da minha vida o que tanto esperas.

Chegou a hora de cruzar
o portal para a redenção.

Assim poderei acompanhar-Te
como Teu servo e discípulo

do Teu Coração.

Amém.

 

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Quinta-feira, 16 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

Terceira Série de Poemas
 

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

Alivia-me, Senhor, das minhas penas.

Por favor, Mestre,
que o Teu Divino Amor renasça em mim.

Faze-me humilde e simples a cada dia,
para que eu não perca a fortaleza
de sempre sustentar-me em Ti.

Permite-me, Senhor,
amar mais profundamente.

Que o Divino Amor que Tu nos ensinas
me ajude a abandonar a indiferença.

Que o meu coração e a minha vida, querido Jesus,
sejam verídicas representações

da Obra da Tua Redenção.

Que na adoração
eu possa sentir-Te e reencontrar-Te.

Que em cada passo
que deva dar para Ti, Senhor,

eu tenha coragem suficiente para fazê-lo
e que viva a humildade suficiente

para poder levá-lo adiante.

Senhor meu, Rei Celestial,
visita o templo da minha alma,

consagra-o ao Teu Divino Espírito,
para que todo o meu ser seja instrumento

da Tua Grandiosa Obra.

Descalça os meus pés do passado,



Associação Maria
Mensagem de Cristo Jesus

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

do rancor e dos ressentimentos.

Lava-me, Senhor,
com a água imaterial 

da Tua Fonte e assim me renovarei,
porque Tu me terás concedido

a Tua Graça e a Tua Misericórdia.
Amém.

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

Abençoa-os com o sinal da cruz,

Seu Mestre, Cristo Jesus
 



Associação Maria
Mensagem de Cristo Jesus

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Sexta-feira, 17 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

Terceira série de poemas

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

Senhor Jesus Cristo,
quando a angústia chegar,

que eu não tema a minha purificação
nem a dos meus semelhantes.

Que a chama gloriosa do Teu Amor
nos preencha completamente,

para que tenhamos forças internas
para superar a nós mesmos.

Senhor Jesus, ensina-nos a viver
da mesma forma que Tu viveste
o Pai Eterno a cada momento.

Que possamos ser embaixadores do Teu Legado.

Que possamos representar-Te na Terra
como Tu mereces, para que

deixemos de decepcionar o Teu Coração
e O enchamos de gozo e de alegria

ao cumprir, passo a passo,
os Teus desígnios.

Torna os nossos corações valentes,
dispostos a sofrer por Ti

e que, assim, possamos repovoar a Terra
de novos valores de irmandade

e de misericórdia.

Que cada prova que Tu nos enviares, Senhor,
ajude-nos a confirmar a nossa fortaleza em Ti.

Pedimos-Te, querido Jesus,
que nos faças semelhantes na humildade,

verdadeiros na caridade e pacíficos
ante os embates da vida.



Associação Maria
Mensagem de Cristo Jesus

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Que não temamos humilhar-nos ante Ti, Senhor,
quantas vezes Tu o necessitares,

porque, algum dia, esperamos ser nada
e, nesse nada, fundir-nos em Deus para sempre.

Amém.

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Sábado, 18 de agosto de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE LAS 
PIEDRAS, CANELONES, URUGUAI, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Terceira Série de Poemas
 
 Décimo poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus 

 

Amado Jesus,
 faze-me valente a cada momento.

 
 Que as provas sirvam

 para purificar a minha consciência.
 

 Que os desafios que Tu me envias
 ajudem na transcendência do meu ser.

 
 Que cada transição da vida

 seja a passagem para um novo
 estado de consciência.

 
 Ajuda-me, Senhor,
 a ser perseverante,

 humilde e dedicado.
 

 Que eu possa sentir em meu coração
 o Raio da Tua Misericórdia
 e a Divina e Suprema Graça

 atuando e obrando em todo o meu ser,
 porque, assim, Tua Luz Divina triunfará

 ante a obscuridade interior
 destes tempos.

 
 Senhor Jesus,

 fortalece-me dia a dia
 na união Contigo.

 Faze-me pequeno e semelhante a Ti
 para que possa imitar-Te perfeitamente

 a cada passo.
 

Esvazia-me, Senhor, a todo momento.
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 Regozija minha alma
ao poder estar em Tua Gloriosa Presença.

 
 E Te peço, Senhor,

 que alivies o peso da cruz,
para que, com a Tua misericordiosa ajuda,

 eu me renda completamente
 aos Pés do Pai Celestial.

 
 Amém.

 

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

Abençoa-os e os renova,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Domingo, 19 de agosto de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DA 
CIDADE DE MONTEVIDÉO PARA O CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO 
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

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

Concede-me, Senhor,
a graça da humildade,
através de São José.

Que os meus pés encontrem esse caminho
para que, cada dia mais,

eu possa servir-Te em júbilo e entrega.

Que junto a São José,
eu leve adiante os Desígnios de Deus,

para que o planeta seja repovoado
de amor e de esperança.

Faze-me, Senhor, tão humilde
e pequeno em todas as Tuas Obras.

Leva a mim e a meus irmãos
pelos caminhos do amor,

para que sejamos abençoados e tocados
por Tua Divina Misericórdia.

Amém.

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações.
Abençoa-os,
Seu Mestre, Cristo Jesus
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Segunda-feira, 20 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

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

Ó Jesus amado!

Quanto tempo faz que caminho 
por esta senda do planeta

em busca das Tuas humildes pegadas,
a fim de poder imitar o Teu Caminho!

Ó Senhor meu, Mestre do Amor!

Há quanto tempo
estou em busca do Teu Coração

para poder senti-Lo, vivê-Lo e adorá-Lo
com a honra que Tu mereces!

Ó Senhor Jesus,
doce Esposo da Verdade!

Magnifico Homem de Nazaré!

Quanto busquei o Teu Espírito
na Comunhão diária!

Quanto aspirei
a levar adiante a Tua Vontade

para poder concretizá-la!

Querido Mestre da Luz, 
termina de dissipar em mim todas as ilusões,

e que eu possa compartilhar com todos 
o Amor maravilhoso

que Tu tanto me entregaste.

Quisera que muito mais corações 
se animassem a passar pelo Teu Fogo curador.
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Quisera que o Céu e a Terra
soubessem quanto eu Te amo

e quanto necessito de Ti.

Dá-me a conhecer o Mistério da Tua Ressurreição.

Que cada momento vivido por Ti na Paixão
possa ficar guardado em minha essência,

até que eu possa renovar a minha vida em Ti.

Amém.

Agradeço-lhes por guardarem as palavras desta alma em seus corações.
Abençoa-os,
Seu Mestre, Cristo Jesus


