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Domingo, 8 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE BAD 
VÖSLAU, ÁUSTRIA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Poema de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus

Amado e bondoso Coração de Jesus,
Senhor da Misericórdia e da Paz,

atrai o meu coração ao Teu.

Que eu possa ser uno em Ti,
para ser uno com os meus irmãos.

Manso Coração de Jesus,
faze-Te parte de mim, sem condições nem formas.

Rompe, dentro de mim, as muralhas que me separam da luz da Verdade.
Cura a minha cegueira, que me levou ao orgulho.

Sana o meu coração, que foi levado ao constante sofrimento.

Amantíssimo e Puríssimo Coração de Jesus,
que a Tua Chama de Amor dissolva todas as dúvidas.

Que a Chama de Amor que brota do centro do Teu Coração humilde 
seja a luz que dissipe as trevas do meu frágil coração.

Oh, Amadíssimo Pastor e Guia dos corações!
Que os Raios que brotam das Chagas das Tuas Mãos

iluminem o caminho que me levará à Redenção.

Que eu sempre possa encontrar refúgio em Teu Coração
e que esse refúgio também o encontre com confiança em meus irmãos,

porque só aspiro e anseio ao bem,
em mim e em todos os seres.

Pacífico Coração de Jesus,
Tu que gestas dentro dos homens as coisas novas,

Tu que renovas e vivificas tudo o que tocas com Tuas santas Mãos,
que me invada o Raio da Tua estrita Obediência e da Tua Divina Pureza.

Ensina-me, Jesus, a amar como Tu nos amas e nos amaste.

Ajude-me, Jesus meu, a ser apenas um instrumento em Tuas Mãos,
para que, ao menos, uma pequena chispa da minha consciência

sirva à Tua grandiosa Obra de Amor e de Perdão.

Ensina-me, Jesus meu, a ser justo e a não ser indiferente.



Associação Maria
Mensagem de Cristo Jesus

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Ensina-me a imitar-Te e representar-Te,
assim como Tu, humilde Mestre,

representaste o Pai Celestial na Terra.

Manso Coração de Jesus, pacifica-me.
Doce Coração de Jesus, amansa-me.
Eterno Coração de Jesus, consola-me

e dá-me a força do Teu Divino Espírito
nas horas de maior prova,

porque tudo deverá retornar a Ti, Senhor.
Tudo a Ti pertence, para sempre.

Amém

 

Agradeço-lhes por guardarem no coração estas palavras de uma doce alma!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Segunda-feira, 9 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE BAD 
VÖSLAU, ÁUSTRIA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

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

Faze-me amar, Senhor, o Divino Propósito
como Tu o amaste desde o princípio

em que estiveste entre nós como Criança,
quando predicavas e ensinavas a Palavra de Vida,

quando obravas e fazias prodígios nos corações mais fechados.

Amado Jesus,
Fiel Mestre e Esposo Celestial,

compromete minha vida cada vez mais Contigo.

Que eu possa sentir, na noite de frio, o calor do Teu Abraço,
que eu possa refugiar-me sempre em Teu Coração

quando atravessar o deserto da alma,
que eu possa estar absolutamente vazio
cada vez que Tu me chamares a servir.

Venerável e Nobre Coração de Jesus,
participa inteiramente em minha vida,

porque minha vida é Tua vida,
minha respiração é parte da Tua respiração,

meus sonhos são parte dos Teus grandiosos Projetos.

Querido Jesus,
converte minhas aspirações em Teus Desígnios,

meus anseios em parte da Tua Obra,
para que eu possa dar-Te a conhecer ao mundo

assim como Tu, Senhor meu,
deste a conhecer aos homens

o Amor Maior de Deus.

Que Teu Reino, Senhor, desça à Terra,
para que cada aspecto da minha consciência

seja sublimado e transformado,
conforme a Tua Palavra e a Tua Infinita Misericórdia.

Deixa-me, Jesus, ao Teu lado,
porque na noite escura da alma

necessito sentir confiança e fortaleza
ao poder estar perto de Ti.
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Permite-me, Senhor,
esvaziar-me completamente pela Tua intervenção,

para que deposites neste pequeno coração
a Obra do Teu Reino e todo o Teu Legado,

e assim se cumpra, nesta humanidade,
o Desígnio Maior do Teu Espírito.

Faze-me ver com clareza e sabedoria
os passos que hoje devo dar para Ti.

Sustém-me com Tuas Mãos
para que, com confiança, eu possa atravessar
os abismos internos que me separam de Ti.

Jesus,
faze-me reconhecer Tua poderosa Luz,

faze-me reconhecer o sublime Fogo do Teu Coração,
a fim de que possas cumprir Tua Divina Vontade em minha vida,

para sempre.

Amém

 

Agradeço-lhes por guardarem estas palavras de uma alma em seus corações!

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Terça-feira, 10 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DA 
CIDADE DE BAD VÖSLAU, ÁUSTRIA, A NÚREMBERG, ALEMANHA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

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

Esvazia-me, Jesus, completamente,
ainda que o meu coração não esteja limpo.

Conforta-me durante as horas difíceis
e reina com o Teu Poder em todo lugar,

para que seja mais simples para mim reconhecer-Te
no irmão que sofre,
na alma enferma,

em todos aqueles dos quais Tu te serves,
para que em mim desperte o impulso de amar

de forma tão semelhante à que Tu amaste.

Faze-me paciente, Divino Jesus.
Que em cada circunstância da vida
reconheça a oportunidade e a Graça

de transcender-me todos os dias um pouco mais.

Guarda em meu coração o ardor dos Teus mais puros desejos
de que as almas do mundo possam conhecer-Te,

para que conheçam o Reino dos Céus.

Participa, Jesus, em cada momento da vida.
Faze-Te presente, Senhor, tanto em nossa alegria como em nossos desertos.

Faze que eu possa ser testemunha da Tua Palavra
e realização do Teu Verbo Redentor.

Que possa encontrar em meu caminho
o motivo de viver por Ti e em Ti

para que neste planeta
possa manifestar-se o Sagrado Projeto de Deus.

Confesso hoje, Senhor,
minhas debilidades, fracassos e penas.

Transforma tudo, Senhor
segundo o Teu Princípio e Vontade,

porque a única coisa que espero
é ser feliz por estar ao Teu lado 
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e sempre reencontrar-Te no júbilo da Comunhão,
na alegria do serviço e na doação permanente

e incondicional do meu coração.

Depois que os Teus Dons me houverem purificado
por dentro e por fora,

envia-me, Senhor, aonde mais necessitares de mim.
Que em minha vida não exista mais liberdade de escolha,

mas a obediência de seguir estritamente os Teus comandos.

Assim me farás livre de mim mesmo,
porque Tu, Senhor, estarás obrando

através desta imperfeita vida,
que espera, além das suas dualidades,

consagrar-se ao Teu Eterno e Sagrado Coração Bondoso.

Amém

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Quarta-feira, 11 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DA 
CIDADE DE NUREMBERG A COLÔNIA, ALEMANHA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

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

Diante de tudo, amado Jesus,
livra-me das correntes e das amarras dos desejos,

para que a minha condição humana seja completamente purificada.

Que por meio do Teu Corpo e do Teu Sangue
eu alcance a sublimação das células e de toda a matéria.

Que me torne tão cristalino em Tuas Mãos
para que Tu, Senhor meu,

possas usar a minha consciência
como um sagrado Espelho,

e todos os atributos do Teu Coração
sejam derramados nas almas desta humanidade.

Que o Amor do Teu Coração se dê a conhecer ao mundo
por meio do sacrifício da minha vida e de toda a minha consciência.

Para isso, Senhor, fielmente, faze-me partícipe
dos Teus Sagrados Sacramentos 

para que, em cada um deles,
encontre o motivo para tornar a minha vida

cada dia mais sagrada e elevada.

Retira da minha consciência, querido Jesus,
os aspectos inferiores que me dominam e regem a minha vida,

porque só espero e aguardo que a Tua Divina Luz 
se faça presente nos espaços e rincões mais profundos do meu ser,

a fim de me revelares a verdadeira realidade da consciência
e, em constante oferta, eu possa transformar tudo.

Faze-me semelhante aos Apóstolos,
em consagração e entrega.

Deixa, Senhor, que eu possa Te demonstrar,
até nos pequenos detalhes,

como eu te amo e quanto te amo
através dos meus irmãos.

Que tudo isso não seja meio nem forma
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de vangloriar a minha consciência
e, menos ainda, de fazê-la aparecer ante os demais.

Esvazia-me de mim completamente, Divino Jesus, 
que em tudo eu possa servir-Te.

Mas concede-me a Graça de um serviço anônimo e silencioso,
para que os demais corações possam encontrar-Te antes de mim

e que eu seja só o modelo segundo os Teus princípios e desígnios.

Abençoado Jesus,
converte tudo aquilo que não consigo transformar

e guia-me até que possa caminhar ao Teu lado
com total confiança e entrega.

Amém

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Sexta-feira, 13 de julho de 2018

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

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

Expiraste, Jesus meu, no alto da Cruz
e entregaste o Teu Espírito nas Mãos de Deus.

Hoje, diante da Tua Misericordiosa Presença,
entrego-Te toda a minha vida, minha alma e minha vontade

para que, segundo os Teus Princípios de Amor e de Luz,
projetes nesta pequena vida

os tesouros sagrados do Paraíso.

Jesus meu, 
faze-me sempre pequeno e semelhante,

como fizeste com João, o Apóstolo e Profeta,
para que eu possa conhecer as grandezas
da Tua Misericórdia e da Tua Piedade.

Esvazia-me por dentro completamente 
para que, algum dia, possa render-me aos Teus desígnios 

com total abertura e entrega incondicional.

Não me deixes, Senhor, cair em tentação.

Livra-me dos assédios,
livra-me das ilusões.

Acende em minha alma
o Fogo Sagrado do Espírito Santo.

Porque assim Te darei a conhecer ao mundo,
assim como Tu, Esposo meu,

deste-Te a conhecer,
com todos os Teus mistérios celestiais,

ao meu pequeníssimo coração.

Ajuda-me, amado Jesus,
a reconhecer a Tua Vontade
até nos mínimos detalhes.

Não deixes de guiar-me
nem de abençoar-me em nenhum momento.
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Apaga da minha memória todos os erros 
e medos de fracasso.

Que me valha, Senhor, a Tua eterna Confiança
para que, algum dia, seja digno

de  presenciar o Teu Segundo Retorno.

Amém

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Sábado, 14 de julho de 2018

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

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

Senhor,
que eu não tenha hora,

momento nem preferência
para querer buscar-Te.

Que por nada nem ninguém eu Te troque, Senhor.

Peço-Te também essa Graça,
porque sei que Tu, amado Senhor,

conheces minhas debilidades e incertezas.

Preenche-me, Jesus,
com a Fonte Puríssima da Tua Verdade e da Tua Transparência

para que, algum dia, aprenda a ser tão semelhante a Ti
em palavra, ação e sentimento.

Arranca do meu interior tudo que Te ocasione ofensas
e, por mais que chegue a doer por dentro,

faze o que tiveres que fazer, Senhor,
e não demores.

Toma o Teu tempo
para projetar dentro de mim

os Teus mais sagrados desígnios.

Socorre-me nas horas de grande tempestade interior.

Ilumina-me nos momentos de maior tribulação.

Porque sei, querido Jesus,
que em tudo Tu estás presente
e que nunca nos abandonarás,

tanto nos momentos mais duros do deserto
quanto nas provas mais frias do inverno interior.

Acende em meu peito, amado Jesus,
a Chama sagrada do Teu Amor invencível,
para que na hora da grande batalha interior

eu tenha absoluta e plena confiança 
de que Tu, Senhor, vencerás.

Participa cada dia mais 
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desta imperfeita vida.

Mostra-me, com clareza
e sem ilusões próprias,

o que ainda devo mudar.

Que não me afogue em minha própria indiferença.

Ao contrário, Senhor,
faze-me merecedor da expiação da Tua Graça

para que possa transformar tudo 
segundo os Teus projetos.

Amém

 

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Domingo, 15 de julho de 2018

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

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

Amado Jesus,
que a minha confiança, ainda que seja pobre, una-se à Tua

para que a Tua Presença fortaleça o meu coração
nas provas que logo viverei.

Amado Filho de Deus,
Servo do Pai Imutável,

faze-me pequeno e simples em tudo,
deixa-me conhecer os mistérios
mais profundos do Teu Coração.

Revela-me, Senhor,
a intimidade da Tua Alma

e a grandeza do Teu Amor Redentor.

Oh, Senhor do Universo!
Que no vazio do meu ser

encontre a entrega absoluta da minha alma,
para que alguma parte deste imperfeito ser

possa representar-Te na Terra
como um novo apóstolo do Teu Coração.

Amado Jesus,
faze-me querer e amar os semelhantes,

assim como Tu Me amas, de forma incondicional e eterna.

 Não me deixes estancado nos defeitos do próximo. 

Melhor, Senhor, mostra-me os meus defeitos
para que, segundo a Tua Palavra e Energia,

eu possa transformá-los.

Desejo, Senhor,
ver-Te refletido no coração que sofre,

na alma que desespera.

Em todo lugar desejo ver-Te
e, assim, poder participar de Ti,

para que até o menor gesto da minha caridade,
possa saciar a sede que Tu sentes
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pelas almas que não Te aceitam.

Dá-me valentia
e me abandonarei em Teus Braços.

Faze-me o instrumento de que Tu necessitas.

Faze-me o projeto que tanto espera
para que em nada eu interfira, Senhor,

mas que sejas Tu, Cristo,
quem obre através desta pequena vida.

Amém

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus
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Segunda-feira, 16 de julho de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO DURANTE EL VIAJE DESDE 
FRANKFURT, ALEMANIA, HACIA MÁLAGA, ESPAÑA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

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

Livra-me, Senhor,
de qualquer medo

ou dor que deva enfrentar.

Que essa liberação,
que só Tu me concederás por Tua Graça,

ajude-me a aprender do sofrimento
e a não temê-lo.

Porque sei, Senhor,
que em tudo existe um porquê,

e Tu, Amado meu, nos dás sabedoria
para compreendê-lo e aceitá-lo,

tal qual Tu o aceitaste silenciosa 
e humildemente no Horto Getsêmani.

Concede-me, Senhor,
a oportunidade de ver

a santa redenção em todo lugar
e como o poderoso Amor do Teu Coração

tudo transforma e tudo cura.

Fica comigo, Senhor,
a todo momento,

ao menos até que eu aprenda
a reconhecer a Tua Vontade
e a cumpri-la, passo a passo.

Deixa-me, nas horas difíceis e amargas,
estar perto de Ti, só para contemplar-Te

no poder luminoso da Tua Santa Eucaristia.

Que por meio dessa oferta, Senhor,
encontre fortaleza e muita coragem,
todos os dias, para passar por cima

das minhas ideias, gostos e satisfações.

Rende-me Senhor, aos Teus Pés,
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para que o meu orgulho,
vaidade e soberba os beijem

e toda adversidade ou egoísmo interior
seja dissolvido pelo bálsamo da Tua Luz.

Confio em Ti, querido Jesus.
Tu conheces as minhas fraquezas;

transforma-as todas,
ainda que o meu sacrifício seja só

um pequeno grão de areia
neste vasto Universo.

Amém

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Terça-feira, 17 de julho de 2018

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

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

Ainda que a minha alma, Senhor,
seja pobre e imperfeita,
rogo-Te, amado Jesus,

que Te sirvas dela
para poder levar adiante
Tua infinita e prodigiosa

Obra de Amor e de Redenção.

Querido Jesus,
que esta alma débil
e frágil se fortaleça.

Que Teu Fogo Divino, Senhor,
leve-me a poder encontrar, algum dia

o sagrado Dom da Tua Inocência,
para que eu também,

conforme os desígnios,
possa despertar

o Dom semelhante 
à Tua Pureza interior. 

Faze-me manso, Jesus.

Faze-me humilde
e, sobretudo, verdadeiro,

para que nestes olhos imperfeitos
se reflita o Teu Olhar amoroso e pacífico,

a fim de que as almas mais solitárias e sofridas
encontrem, através da minha oferta,
a Tua poderosa Presença Celestial.

Para isso, Senhor,
livra-me dos meus desejos,

livra-me de toda ostentação e querer.

Que seja o meu coração tão simples como o Teu.

Porque meu único desejo, querido Jesus,
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é agradar-Te e compartilhar Contigo
a pesada Cruz que Tu

ainda carregas pelo mundo.

Escuta minha súplica, Senhor,
e faze-me, uma vez mais,

digno de estar diante de Ti.

Porque, por mais
que ainda não compreenda
o poder dos Teus mistérios,

sim, aceito, com amor,
todas as Tuas Divinas Vontades.

Que hoje se cumpra em mim, Senhor,
Teu Celestial Projeto,

para que, algum dia, possas testemunhar
a Obra da Redenção através de mim

e ante o Pai Celestial.

Amém

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Quarta-feira, 18 de julho de 2018

MENSAGEM DIÁRIA DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE 
MÁLAGA, ESPANHA, À FÁTIMA, PORTUGAL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

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

Salva-me, Jesus meu,
de mim mesmo, de qualquer ação,

prática ou pensamento
contrário ao Teu.

Salve-me, Senhor,
dos meus ideais

e dos meus próprios juízos de valor,
para que eu possa representar-Te 

segundo a Tua Vontade.

Salve-me, Senhor,
de toda adversidade
interior e exterior.

Salve-me de toda escuridão
que possa reinar dentro de mim,

e dissolve com o Teu Poder
tudo que seja contrário

à Tua Luz e ao Teu Amor.

Deixa, Senhor,
que eu Te reconheça

dentro do meu coração,
como esse amor e essa paz inalteráveis,

perpétuos e eternos
Raios que provêm de Ti

e que tudo renovam.

Permite-me render-me a Ti, Senhor,
quando mais necessitares,

e faze-me conhecer o poder
e a sabedoria amorosa

dos Teus mistérios.

Deixa-me ao Teu lado,
para que possa sentir

o perfume do Teu Amor
e, sobretudo,
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o pulsar constante do Teu Coração.

Que em cada sacrifício
minha vida se renove

e seja mais uma vitória 
para a humanidade e o planeta.

Que em cada entrega
tudo seja oferecido em honra

ao Teu Divino e Eterno 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, 19 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

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

Levanta-me, Senhor, do solo,
ainda que eu caia em tentação,

assim como Tu levantaste Maria Madalena
do solo da perdição.

Livra-me, Senhor,
dos assédios e dos embates.

Acalma meu coração,
para que eu receba de Ti
a fortaleza que ora busco

e que necessito.

Ajuda-me, Amado meu, 
a encontrar o paraíso interior.

Ajuda-me nas horas difíceis e duras
a só olhar o horizonte,

para que, por um instante,
sinta em meu interior
Teu segundo Retorno.

Que eu possa sentir,
querido Jesus,

que todo esforço por Ti
vale a pena;

que apesar das tempestades,
internas e externas,

sempre estás presente,
impondo sobre mim
Tuas Sagradas Mãos 
de bênção e de cura.

E sob o sopro divino do Espírito Santo,
querido Jesus,

que eu tenha clareza e discernimento
nas decisões da vida.

Que nunca me canse de buscar
a consagração ao Teu Divino Coração.



Associação Maria
Mensagem de Cristo Jesus

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Que a todo momento
Tua confiança e Teu Amor me invadam

para que aprenda como Tu,
Amado Senhor,

a levantar-me do solo
e seguir, com paciência,

carregando minha própria cruz,
até alcançar a sagrada vitória
que me dará Tua Redenção.

Amém

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 
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Sábado, 21 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

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

Nas horas mais difíceis
é quando mais necessito de Ti, Senhor,
para que me livres de cair em tentação

e no mar perverso dos desejos.

Nas horas mais difíceis, Senhor Amado,
é quando mais necessito de Ti,

para que me ensines a sair,
com vitória e humildade,
da tempestade interior.

Nas horas mais difíceis, Senhor,
é quando mais Te busco,

para que me estendas 
a Tua Sagrada Mão

e me guies pelo caminho
que  Tu estás percorrendo.

Nas horas mais difíceis, Senhor,
é quando mais Te chamo,

para que o Teu Coração seja o farol 
que ilumine os meus caminhos

e, assim, evite tropeçar
em meus próprios defeitos.

Nas horas mais difíceis, Senhor,
é quando eu Te invoco,

porque sei que o Teu Espírito me salvará
e virá em auxílio das Tuas ovelhas.

Nas horas mais difíceis, Senhor,
é quando mais Te imploro,

porque, apesar de todas as provas,
sei que nunca me abandonarás

e que estarás ao meu lado
para ajudar-me e confortar-me.

Nas horas mais difíceis, Senhor,
só busco a forma e o modo

de permanecer em Teu Sagrado Coração,
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porque, assim, toda adversidade
ou dúvida se dissolverão

e reinarão a Tua grandiosa Soberania 
e o Teu majestoso Amor Consolador.

Amém.

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

Abençoa-os,

Seu Mestre, Cristo Jesus 


