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Sobre os videntes
Madre María Shimani de Montserrat
Monja consagrada da Ordem Graça Misericórdia e vidente, dedicada
a dar testemunho da instrução dos Mensageiros Divinos – Cristo Jesus, a
Virgem Maria e São José –, tarefa espiritual que desenvolve em diferentes
lugares do mundo, formando e orientando grupos de oração e de serviço
altruísta.
É membro do Conselho de Regência e Guiança Permanente da
Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI) e da Ordem
Graça Misericórdia, instituições dedicadas à oração e ao serviço abnegado.
Coordena as atividades das Comunidades-Luz e dos Centros Marianos na
Argentina, Brasil, Portugal e Uruguai.
Realiza palestras com enfoque na situação planetária atual e nas
amplas perspectivas da humanidade de aproximar-se da vida espiritual pela
oração e pela caridade. É autora dos livros “Mensagens do Grande Reino
Celeste”, “Cristo da Luz, Samana Redentor”, “Sete dias com o Mestre Jesus
de Nazaré”, “Mensagens de Paz”, “Mensagens de Misericórdia” e “Mensagens
de Humildade”, publicados pela Irdin Editora.

Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús
Monge consagrado da Ordem Graça Misericórdia e vidente, dedica
sua vida à oração e ao serviço abnegado, seguindo as indicações de Cristo
Jesus e da Virgem Maria.
Foi contatado pela Virgem Santíssima aos sete anos de idade e, a
partir desse momento, preparado por Ela para a tarefa pública iniciada em
2011.
Participa de encontros de oração em diferentes países para difundir
as palavras dos Mensageiros Divinos. É autor dos livros “Mensagens de Paz”
e “Mensagens de Misericórdia”, publicados pela Irdin Editora.
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Introdução
Durante os meses de julho e agosto de 2018, Cristo Jesus
transmitiu, por intermédio do vidente Frei Elías del Sagrado Corazón
de Jesús, monge da Ordem Graça Misericórdia, um conjunto de
poemas denominado Poemas de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração
de Jesus. Neste livro estão reunidas três séries, totalizando trinta e seis
poemas.
É importante salientar que, no período inicial da aproximação
dos Mensageiros Divinos aos monges videntes da Ordem, a Virgem
Maria pediu à Madre María Shimani de Montserrat que, como
instrutora, ela acompanhasse o processo de contato de Frei Elías e
também se encarregasse da organização de toda a instrução que
compõe esta obra – Coleção Mensageiros Divinos. Por essa razão, os
dois videntes figuram como autores deste livro.
Nestas páginas estão gravadas palavras simples, mas profundas,
que expressam devoção e fé. Estes Poemas servirão de auxílio para
aqueles que queiram aproximar-se do Sagrado Coração de Jesus e
adentrar no mistério de Seu infinito Amor.
Que sejam um instrumento de meditação e oração para os que
aspiram a seguir os ensinamentos de Jesus e retornar ao Coração de
Deus.
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Pedido de Cristo Jesus
“Venho pedir, em nome da Vontade de Deus,
que todas as almas do mundo, todos os que pedirem
e também aqueles que não pedirem recebam o livro de
Meus Poemas sobre a devoção de uma alma ao Sagrado
e Bendito Coração de Jesus. Porque nas horas mais definitivas,
em que vocês se encontrarão diante de Deus e diante
das coisas inimagináveis que serão vistas no mundo,
vocês se recolherão em seus quartos, acenderão uma vela
e, em nome de seus Anjos da Guarda, rezarão esses Poemas,
para que a Graça Divina e a Misericórdia do Pai
sustentem este planeta e, principalmente,
todos os seus mundos internos.
Porque quando Eu não estiver mais com vocês, como estou hoje,
sua fortaleza não será apenas Meu Coração,
mas também todas as palavras que Eu lhes disse.
Nos Poemas está a chave de sua transformação.
Agradecerei que isso seja entregue o quanto antes
e difundido no mundo inteiro, em todas as línguas possíveis,
como um meio de reparação dos corações do mundo
ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus.”

Trechos da Aparição de Cristo Jesus
no dia 16 de agosto de 2019, em Buenos Aires, Argentina
10

Prólogo
Transmitido por Cristo Jesus Glorificado, no
Centro Mariano de Aurora, Uruguai, em 21 de agosto de 2018
Que algum dia, seguidores Meus, vocês possam animar-se
plenamente a imitar essa alma, não só na doçura de suas palavras, mas
também no modo de vivê-las, uma a uma.
Quisera que vocês fossem tão semelhantes a essa alma em devoção,
pureza e sinceridade, porque, além das imperfeições da vida e das
aparências humanas, no profundo de cada ser existe um Cristo interno
capaz de conduzir suas vidas e suas almas à Minha Igreja Celestial.
Espero ouvir poemas muito semelhantes e por sua vez simples e
verdadeiros, que brotem de seus corações para que, um dia, Eu possa
resgatar o que interiormente suas almas poderiam dar-Me ao orar e
falar-Me com a transparência do coração.
Animo-os a fazer parte desse legado dos redimidos que, tendo
passado por grandes confirmações, inesperados desafios e amplas
provas, confirmaram-se, dia a dia, ao Meu Sagrado Coração.
Necessito que, finalmente, o novo legado crístico de cada coração
em transformação esteja disponível para seu Mestre e Senhor.
Que cada coração que se anime a falar-Me como essa preciosa alma
possa expressar o amor e a reverência interior que sente por Mim. Assim,
Eu poderei ir manifestando na superfície da Terra a nova irmandade de
Cristos.
Agradeço-lhes por guardarem Minhas Palavras em seus corações!
Abençoa-os,
Seu Mestre, Cristo Jesus
11
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Primeiro Poema
Primeira Série - 8 de julho de 2018
Amado e bondoso Coração de Jesus,
Senhor da Misericórdia e da Paz,
atrai o meu coração ao Teu.
Que eu possa ser um Contigo,
para ser um com meus irmãos.
Manso Coração de Jesus,
torna-Te parte de mim, sem condições nem formas.
Rompe, dentro de mim,
as muralhas que me separam da luz da verdade.
Cura minha cegueira, que me levou ao orgulho.
Cura 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 de Teu Coração humilde
seja a luz que dissipe as trevas do meu frágil coração.
Ó amadíssimo Pastor e Guia dos corações!
Que os Raios que brotam das Chagas de Tuas Mãos
iluminem o caminho que me levará à redenção.
Que eu possa sempre encontrar refúgio em Teu Coração
e que eu também encontre esse refúgio, com confiança,
em meus irmãos,
porque somente aspiro e anseio ao bem,
em mim e em todos os seres.
14

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 o Raio de Tua estrita obediência
e de Tua divina pureza me invada.
Ensina-me, Jesus, a amar como Tu nos amas e nos amaste.
Ajuda-me, Jesus meu, a ser apenas um instrumento em Tuas Mãos,
para que ao menos uma pequena chispa de minha consciência
sirva à Tua grandiosa Obra de Amor e de Perdão.
Ensina-me, Jesus meu, a ser justo e a não ser indiferente.
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 de Teu Divino Espírito
nas horas de maior prova,
porque tudo deverá retornar a Ti, Senhor.
Tudo pertence a Ti para sempre.
Amém.
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Segundo Poema
Primeira Série - 9 de julho de 2018
Faz-me amar, Senhor, o Divino Propósito
assim como Tu o amaste desde o princípio,
quando estiveste entre nós como Criança,
quando predicavas e ensinavas a Palavra de Vida,
quando obravas e realizavas 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 de 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 da 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 de 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.
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Que Teu Reino, Senhor, desça à Terra,
para que cada aspecto da minha consciência
seja sublimado e transformado
conforme Tua Palavra e 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.
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 de Teu Espírito.
Faz-me ver com clareza e sabedoria
os passos que devo dar hoje rumo a Ti.
Sustenta-me com Tuas Mãos
para que, confiante,
eu possa atravessar os abismos internos
que me separam de Ti.
Jesus,
faz-me reconhecer Tua poderosa Luz,
faz-me reconhecer o sublime Fogo de Teu Coração,
para que possas cumprir Tua Divina Vontade em minha vida
para sempre.
Amém.
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Terceiro Poema
Primeira Série - 10 de julho de 2018
Esvazia-me, Jesus, completamente,
ainda que o meu coração não esteja limpo.
Conforta-me durante as horas difíceis
e reina com 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.
Faz-me paciente, Divino Jesus.
Que em cada circunstância da vida
eu 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, de cada momento da vida.
Faz-Te presente, Senhor,
tanto em nossa alegria como em nossos desertos.
Faz com que eu possa ser testemunha da Tua Palavra
e a realização do Teu Verbo redentor.
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Que eu 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 a Tua Vontade,
porque a única coisa que espero
é ser feliz por estar ao Teu lado
e sempre reencontrar-Te no júbilo da Comunhão,
na alegria do serviço e na doação permanente
e incondicional do meu coração.
Depois que Teus Dons tenham-me 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 Teus comandos.
Assim me farás livre de mim mesmo,
porque Tu, Senhor, estarás agindo
através desta imperfeita vida,
que espera, além de suas dualidades,
consagrar-se ao Teu eterno e Sagrado Coração bondoso.
Amém.

19

Quarto Poema
Primeira Série - 11 de julho de 2018
Antes de tudo, amado Jesus,
libera-me das correntes e das amarras dos desejos,
para que minha condição humana seja completamente purificada.
Que por meio de Teu Corpo e de Teu Sangue
eu alcance a sublimação das células e de toda a matéria.
Que eu 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 de Teu Coração
sejam derramados nas almas desta humanidade.
Que o Amor de 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, faz-me partícipe
de Teus Sagrados Sacramentos
para que, em cada um deles,
eu encontre o motivo para tornar a minha vida
cada dia mais sagrada e elevada.
Retira de minha consciência, querido Jesus,
os aspectos inferiores que me dominam e regem a minha vida,
porque só espero e aguardo que Tua divina Luz
se faça presente nos espaços e cantos mais profundos do meu ser,
para que me reveles a verdadeira realidade da consciência
e, em constante oferta, eu possa transformar tudo.
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Faz-me semelhante aos apóstolos
em consagração e entrega.
Deixa, Senhor, que eu Te demonstre,
até nos pequenos detalhes,
como eu Te amo e quanto eu Te amo
através de meus irmãos.
Que tudo isso não seja meio nem forma
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 apenas o modelo,
segundo os Teus Princípios e Desígnios.
Abençoado Jesus,
converte tudo aquilo que eu não consigo transformar
e guia-me até que eu possa caminhar ao Teu lado,
em total confiança e entrega.
Amém.
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Quinto Poema
Primeira Série - 13 de julho de 2018
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 Teus Princípios de Amor e de Luz,
projetes nesta pequena vida
os tesouros sagrados do Paraíso.
Jesus meu,
faz-me sempre pequeno e semelhante a Ti,
como fizeste com João, o apóstolo e profeta,
para que eu possa conhecer as grandezas
de Tua Misericórdia e de Tua Piedade.
Esvazia-me por dentro, completamente,
para que eu possa algum dia render-me aos Teus desígnios
com total abertura e entrega incondicional.
Não me deixes, Senhor, cair em tentação.
Libera-me dos assédios,
libera-me das ilusões.
Acende na minha alma
o fogo sagrado do Espírito Santo.
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Porque assim Te darei a conhecer ao mundo,
assim como Tu, Esposo meu,
Te deste a conhecer,
com todos os Teus mistérios celestiais,
ao meu pequeníssimo coração.
Ajuda-me, amado Jesus,
a reconhecer a Tua Vontade
até nos menores detalhes.
Não deixes de me guiar
nem de me abençoar em nenhum momento.
Apaga da minha memória todos os erros
e os medos do fracasso.
Que me valha, Senhor, a Tua eterna confiança,
para que algum dia eu seja digno
de presenciar Teu Retorno.
Amém.
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Sexto Poema
Primeira Série - 14 de julho de 2018
Senhor,
que eu não tenha hora,
momento nem preferência
para querer buscar-Te.
Que eu não Te troque por nada nem ninguém, Senhor.
Peço-Te também essa Graça,
porque sei que Tu, amado Senhor,
conheces minhas debilidades e incertezas.
Preenche-me, Jesus,
com a Fonte puríssima de Tua verdade e de Tua transparência
para que, algum dia, eu aprenda a ser semelhante a Ti,
em palavra, ação e sentimento.
Arranca do meu interior tudo o que Te possa ofender
e, por mais que chegue a doer por dentro,
faz o que tiveres que fazer, Senhor,
e não demores.
Dedica o tempo necessário
para projetar dentro de mim
Teus mais sagrados desígnios.
Socorre-me nas horas de grande tempestade interior.
Ilumina-me nos momentos de maior tribulação.
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Porque sei, querido Jesus,
que em tudo Tu estás presente
e 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 de 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
desta imperfeita vida.
Mostra-me, com clareza
e sem ilusões próprias,
o que eu ainda devo mudar.
Que eu não me afogue em minha própria indiferença.
Ao contrário, Senhor,
faz-me merecedor da expiação de Tua Graça,
para que eu possa transformar tudo
segundo Teus projetos.
Amém.
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Sétimo Poema
Primeira Série - 15 de julho de 2018
Amado Jesus,
que minha confiança, ainda que seja pobre, una-se à Tua,
para que Tua Presença fortaleça meu coração
nas provas que logo viverei.
Amado Filho de Deus,
Servo do Pai Imutável,
faz-me pequeno e simples em tudo;
deixa-me conhecer os mistérios
mais profundos de Teu Coração.
Revela-me, Senhor,
a intimidade de Tua Alma
e a grandeza de Teu Amor redentor.
Ó Senhor do Universo,
que no vazio do meu ser
eu encontre a entrega absoluta de minha alma,
para que alguma parte deste imperfeito ser
possa representar-Te na Terra
como um novo apóstolo de Teu Coração.
Amado Jesus,
faz-me apreciar e amar meus semelhantes,
assim como Tu me amas de forma incondicional e eterna.
Não me deixes preso nos defeitos do próximo.
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Pelo contrário, Senhor, mostra-me os meus defeitos
para que, segundo Tua Palavra e energia,
eu possa transformá-los.
Desejo, Senhor,
ver-Te refletido no coração que sofre,
na alma que se desespera.
Desejo ver-Te em todo lugar
e, assim, poder participar de Ti,
para que até o menor gesto de minha caridade
possa saciar a sede que Tu sentes
das almas que não Te aceitam.
Dá-me valentia,
e me abandonarei em Teus Braços.
Faz-me o instrumento de que Tu necessitas.
Faz-me o projeto que tanto esperas,
para que eu não interfira em nada, Senhor,
mas que sejas Tu, Cristo,
quem atue através desta pequena vida.
Amém.
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Oitavo Poema
Primeira Série - 16 de julho de 2018
Libera-me, Senhor,
do medo de qualquer dor
que eu deva enfrentar.
Que essa liberação,
que somente Tu me concederás por Tua Graça,
ajude-me a aprender com o sofrimento
e a não o temer.
Porque sei, Senhor,
que em tudo existe um porquê,
e Tu, Amado meu, nos dás sabedoria
para poder compreendê-lo e aceitá-lo,
assim como 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 de Teu Coração
tudo transforma e tudo cura.
Fica comigo, Senhor,
em todos os momentos,
ao menos até que eu aprenda
a reconhecer Tua Vontade
e a cumpri-la, passo a passo.
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Deixa-me, nas horas difíceis e amargas,
estar perto de Ti, só para contemplar-Te
no poder luminoso de Tua Santa Eucaristia.
Que por meio dessa oferta, Senhor,
eu encontre fortaleza e muita coragem, todos os dias,
para passar por cima das minhas ideias,
gostos e satisfações.
Faz com que eu me renda, Senhor, a Teus Pés,
para que meu orgulho,
vaidade e soberba os beijem,
e toda adversidade ou egoísmo interior
seja dissolvido pelo bálsamo de Tua Luz.
Confio em Ti, querido Jesus.
Tu, que conheces minhas fraquezas,
transforma-as todas,
ainda que o meu sacrifício seja só
um pequeno grão de areia
neste vasto Universo.
Amém.
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Nono Poema
Primeira Série - 17 de julho de 2018
Ainda que 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 encontrar, algum dia,
o sagrado Dom de Tua inocência,
para que eu também,
conforme os desígnios,
possa despertar
o Dom semelhante
à Tua Pureza interior.
Faz-me manso, Jesus.
Faz-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 de minha oferta,
Tua poderosa Presença Celestial.
30

Para isso, Senhor,
libera-me dos meus desejos,
libera-me de toda ostentação e querer.
Que meu coração seja tão simples como o Teu.
Porque meu único desejo, querido Jesus,
é agradar-Te e compartilhar Contigo
a pesada Cruz que Tu
ainda carregas pelo mundo.
Escuta minha prece, Senhor,
e faz-me, mais uma vez,
digno de estar diante de Ti.
Porque, por mais
que eu ainda não compreenda
o poder de Teus mistérios,
aceito com amor
todas as Tuas Divinas Vontades.
Que hoje se cumpra em mim, Senhor,
Teu Projeto Celestial,
para que algum dia possas testemunhar,
através de mim, Tua Obra de Redenção
diante do Pai Celestial.
Amém.
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Décimo Poema
Primeira Série - 18 de julho de 2018
Salva-me, Jesus meu,
de mim mesmo, de qualquer ação,
feito ou pensamento
contrário ao Teu.
Salva-me, Senhor,
dos meus ideais
e dos meus próprios juízos de valor,
para que eu possa representar-Te
segundo Tua Vontade.
Salva-me, Senhor,
de toda adversidade
interior e exterior.
Salva-me de toda escuridão
que possa reinar dentro de mim,
e dissolve com Teu Poder
tudo que seja contrário
à Tua Luz e ao Teu Amor.
Deixa, Senhor,
que eu possa Te reconhecer,
dentro do meu coração,
como esse amor e essa paz inalteráveis,
perpétuos e eternos,
raios que provêm de Ti
e que tudo renovam.
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Permite-me render-me a Ti, Senhor,
quando eu mais necessitar,
e faz-me conhecer o poder
e a sabedoria amorosa
de Teus mistérios.
Deixa-me ao Teu lado,
para que eu possa sentir
o perfume de Teu Amor
e, sobretudo,
o pulsar constante de 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.
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Décimo Primeiro Poema
Primeira Série - 19 de julho de 2018
Levanta-me do solo, Senhor,
ainda que eu caia em tentação,
assim como Tu levantaste Maria Madalena
do solo da perdição.
Libera-me, Senhor,
dos assédios e dos embates.
Acalma meu coração
para que eu receba de Ti
a fortaleza que agora busco
e necessito.
Ajuda-me, Amado meu,
a encontrar o paraíso interior.
Ajuda-me nas horas difíceis e duras
a somente olhar o horizonte,
para que, por um instante,
eu sinta em meu interior
o Teu Retorno.
Que eu possa sentir, querido Jesus,
que todo esforço por Ti vale a pena;
que, apesar das tempestades
internas e externas,
Tu sempre estás presente,
impondo sobre mim
Tuas Sagradas Mãos
de bênção e de cura.
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E sob o sopro divino do Espírito Santo,
querido Jesus,
que eu tenha clareza e discernimento
nas decisões da vida.
Que eu nunca me canse de buscar
a consagração ao Teu Divino Coração.
Que a todo momento
Tua confiança e Teu Amor me invadam,
para que eu aprenda como Tu,
amado Senhor,
a levantar-me do solo
e a seguir, com paciência,
carregando minha própria cruz,
até alcançar a sagrada vitória
que me dará Tua redenção.
Amém.
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Décimo Segundo Poema
Primeira Série - 21 de julho de 2018
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
Tua sagrada Mão
e me guies pelo caminho
que Tu estás percorrendo.
Nas horas mais difíceis, Senhor,
é quando mais Te chamo,
para que Teu Coração seja o farol
que ilumine meus caminhos,
e assim evite que eu tropece
em meus próprios defeitos.
Nas horas mais difíceis, Senhor,
é quando eu Te invoco,
porque sei que Teu Espírito me salvará
e virá em auxílio de Tuas ovelhas.
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Nas horas mais difíceis, Senhor,
é quando mais imploro a Ti,
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,
somente busco a forma e o modo
de permanecer em Teu Sagrado Coração,
porque, assim, toda adversidade
e dúvida se dissolverão,
e reinarão Tua grandiosa soberania
e Teu majestoso Amor consolador.
Amém.
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Primeiro Poema
Segunda Série - 22 de julho de 2018
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 minhas próprias misérias
me fazem afundar repentinamente.
Salva-me de tudo isso, Senhor.
Não quero ofender Teu Coração
com tudo o que às vezes
parece ter vida própria dentro de mim.
Mergulha-me, Senhor,
no oceano de Tua Misericórdia,
porque sei que, assim, Tu me purificarás
de todos os meus martírios e condenações,
quantas vezes for necessário.
Faz 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.
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Que eu sempre possa sentir
sede de Ti e de Tua Presença,
para que, algum dia, todo o meu ser
aprenda a desposar-se Contigo.
Querido Jesus,
esvazia-me de minha condição humana,
limpa minha consciência inferior de tantos defeitos
e finalmente, Senhor, coloca a Tua Paz
onde eu ainda 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.
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Segundo Poema
Segunda Série - 23 de julho de 2018
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, eu possa reconhecer
o universo interior e as riquezas espirituais
que Deus colocou em 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,
para que mais conscientemente
eu possa oferecer-me como Teu instrumento redimido
dentro do Projeto sublime de Tua Misericórdia.
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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 minha consciência
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 que me escutes, Jesus,
e que cumpras em mim
a Tua Sagrada Vontade.
Amém.
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Terceiro Poema
Segunda Série - 24 de julho de 2018
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,
e algum dia romperás
com Tuas próprias Mãos
esta dura pedra da condição humana,
e nesse dia Tua Glória, Senhor,
me liberará de todo mal.
Enquanto isso, Senhor,
a Ti, que conheces nossas
mais profundas misérias e erros,
peço, Amado meu,
faz-me partícipe de Tua Graça eterna,
para 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
à dor dos pregos que Tu suportaste
em Tuas puríssimas Mãos.
Faz-me pequeno
entre os menores;
faz-me invisível, Senhor,
para que minha arrogância
e minha soberba desapareçam.
44

Esconde-me, Senhor,
dentro de Tuas luminosas Chagas
e redime, por dentro e por fora,
todo este imperfeito ser.
Porque sei, Jesus meu,
que algum dia triunfarás
e me colocarás com toda a autoridade
onde mais necessitares de mim.
Chegou a hora, Senhor,
de não ser mais eu que viva,
deseje, aspire ou espere,
e sim, querido Jesus,
chegou o momento
de que Tu sejas em mim.
Deixa-me, Senhor,
morrer por dentro,
assim como Tua humilde Mãe
morreu Contigo em cada momento
aos pés da Cruz.
Revela-me, Senhor,
o valor incalculável de Teu Amor
para que, despojado de tudo,
eu sempre te diga sim.
Amém.
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Quarto Poema
Segunda Série - 25 de julho de 2018
Senhor meu,
que os Raios de Teu Coração
dissolvam qualquer possível
cegueira espiritual em mim,
para que eu tenha a alegria
de reconhecer Teus humildes passos.
Faz-me valente,
assim como Tu foste, querido Jesus,
em cada passo da Cruz.
Que eu não tema carregar
as minhas próprias misérias;
que eu tema não poder encontrar-Te.
Mas sei que como Tu és
bondoso e misericordioso, Senhor,
me concederás 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 o que seja superficial.
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Que eu nunca perca a sede
de beber de Teu Sangue
e de comer de Teu Divino Corpo.
Faz-me semelhante a todos
os Teus humildes servos e mártires
que deram até o último
minuto de suas vidas
para reconhecer-Te e dar testemunho de Ti.
Que eu não tema os desertos
nos quais Tu me colocares.
Que eu não tema a aridez
nem a falta de sensibilidade
ou de ânimo.
Somente Te peço, queridíssimo Jesus,
que me renoves,
que me redimas,
que faças em mim
segundo Tua Palavra e Tua Vontade,
porque assim conhecerei a liberdade
e a alegria infinita
de servir-Te até o fim.
Amém.
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Quinto Poema
Segunda Série - 26 de julho de 2018
Senhor,
libera-me definitivamente
das minhas misérias putrefatas.
Lava-me completamente,
por dentro e por fora,
com a Água bendita
que brota de Teu Sagrado Coração.
Limpa-me e libera-me
de todos os atavismos
para que, renovado por Teu Espírito,
eu consiga, de uma vez e para sempre,
dar os passos em Teu Caminho redentor.
Descomprime as pressões da vida.
Jesus meu,
coloca Tuas santas Mãos sobre mim
e, impondo o poder
de todo o Universo,
exorciza-me, Senhor,
para que finalmente
eu me libere das amarras
e de todas as prisões da vida.
Deixa-me ao Teu lado, Senhor.
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Deixa-me perto de Ti
e renova-me todo o tempo,
sem que eu perca a Graça
de transformar-me dia a dia.
Sob Tua Luz paternal,
fecha todas as portas incertas
que se tenham 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 estar em comunhão Contigo
depois de ter sido purificado.
Concede-me a Misericórdia de que necessito
para aprender a perdoar a mim mesmo
e a meus irmãos.
Constrói em mim, Senhor,
a Nova Irmandade.
Amém.

49

Sexto Poema
Segunda Série - 27 de julho de 2018
Senhor,
esconde-me dentro de Tuas Chagas
para que eu seja purificado dos meus erros.
Esconde-me, Senhor,
dentro de Tuas Chagas
para que eu receba os Códigos Divinos
da Transfiguração.
Senhor,
esconde-me dentro de Tuas Chagas
para que a Luz espiritual
me invada completamente.
Senhor,
esconde-me dentro de Tuas Chagas
para que eu seja protegido de todo mal,
a fim de que reine Tua poderosa Paz.
Senhor,
esconde-me dentro de Tuas Chagas
para que eu receba toda a Tua Graça
e seja merecedor de Tua insondável Misericórdia.
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Senhor,
esconde-me dentro de Tuas Chagas
para que minha alma seja partícipe
da comunhão interna
com Teu Divino Espírito,
e todas as dificuldades se dissipem.
Senhor,
esconde-me dentro de Tuas Chagas
para que eu conheça a essência profunda
do Teu Amor e da Tua Compaixão.
Senhor,
esconde-me dentro de Tuas Chagas
e faz de mim um novo instrumento,
vazio de tudo e entregue completamente
ao Teu Sagrado Coração.
Senhor,
esconde-me dentro de Tuas Chagas
para que desperte em mim
Tua sagrada Humildade.
Amém.
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Sétimo Poema
Segunda Série - 29 de julho de 2018
Diante de Ti, prostrado, Senhor,
aspiro a alcançar Tua simplicidade para que,
sob esse espírito soberano e amoroso,
eu leve adiante Teus Desígnios
e Tuas Vontades.
Faz-me capaz, Senhor,
de amar tudo,
assim como Tu, Doce Pastor,
amas cada uma de Tuas ovelhas.
Entrega-me com confiança
a prova que Tu
pensaste para mim,
para que eu possa crescer no amor
e desvanecer da minha consciência
toda soberba e arrogância.
Faz-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.
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Sei que Tu, querido Jesus,
podes tudo.
Aceita minha pequeníssima oferta,
em comparação com a oferta
de todo o Universo.
Converte dentro de mim
tudo o que não está bem
e abre-me a porta segura,
para que minha alma possa mergulhar
no oceano de 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.
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Oitavo Poema
Segunda Série - 30 de julho de 2018
Ó Senhor meu,
faz-me paciente e perseverante,
assim como Tu foste
em cada momento de Tua Paixão.
Que eu possa ver a Divina Vontade de Deus
refletida em tudo
e, ainda que às vezes me pareça injusto, Senhor,
permite-me todo o tempo
ver o propósito da Verdade
que emana de 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 minha consciência
de estado e de vibração
para que, a partir de agora,
amado Jesus,
eu possa encontrar o sentido
de tudo o que poderia acontecer.
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Que meus ouvidos internos
não se fechem; que eles se abram,
assim como se abre meu coração
para reconhecer Tua Presença
em meus irmãos.
Ajuda-me, Senhor,
a compreender a vida
além do que ela é.
Ajuda-me a vivenciar
cada prova ou obstáculo
com a importância que têm
para alcançar a transcendência do meu ser.
Libera-me de mim mesmo,
em todos os sentidos e formas.
Que sejas Tu, Jesus meu,
que ajas, 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.
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Nono Poema
Segunda Série - 31 de julho de 2018
Senhor meu,
que eu possa sempre aprender
com os momentos culminantes e difíceis.
Que eu possa aprender
a ver o resultado luminoso
de cada aprendizado,
para que eu possa crescer interiormente
em humildade, amor e misericórdia.
Mostra-me, Senhor,
a grandeza de cada aprendizado
e de cada prova.
Que em tudo
eu veja o magnífico
que é Teu Amor e 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.
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Ingressa no profundo
deste ser imperfeito,
para que eu mesmo descubra
os tesouros do serviço e do bem
que Tu colocaste
em meu mundo interior.
Unifica-me, Senhor,
todo o tempo.
Faz-me pequeno,
mas ao mesmo tempo serviçal
em todos os momentos da vida.
Entrega-me ao mundo
como Teu instrumento,
para que todos tenham a Graça
de conhecer Teu Amor transformador
e vivificante.
Faz, Senhor,
o que tenhas que fazer.
Amém.
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Décimo Poema
Segunda Série - 1 de agosto de 2018
Libera minha alma, querido Jesus,
de todas as invenções do mundo;
que ela possa despertar
à pureza e ao amor compassivo
por meio de Tua divina
e poderosa intercessão.
Senhor, faz-me livre
de ressentimentos e de culpas.
Constrói, através do meu serviço a Ti,
todos os planos e dons
que Tu, amado Senhor, pensaste.
Consagra-me a Ti, Senhor,
mesmo nos momentos de prova
e de desafios da vida.
Faz-me partícipe
do Sacramento da Reconciliação,
e que todos os dias eu possa
confessar-me Contigo abertamente,
para que meu pequeno espírito seja renovado
todo o tempo que Tu,
Mestre do Amor,
considerares.
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Abraça-me, Senhor,
nas noites de frio.
Acolhe-me, Senhor, em Teu colo,
para que perto de Teu Coração bondoso
eu possa adorar-Te como o grande Templo vivo
e divino de Deus.
Agradeço-Te por me conceder
a Tua eterna Paz.
Amém.
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Décimo Primeiro Poema
Segunda Série - 2 de agosto de 2018
Jesus, Salvador e Redentor,
faz-me humilde e semelhante
aos anjos do Céu.
Faz-me semelhante a eles
em obediência e em serviço,
para 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 meus irmãos,
para que se construa em nossas consciências
o espírito sagrado da irmandade
e da unidade.
Permite-me, Senhor,
abraçar com fervor
cada cruz que eu deva carregar,
para que a humanidade e o mundo
sejam aliviados de seus erros.
Que todos, Senhor Jesus,
tenhamos a alegria de participar
de Tua Presença na Eucaristia,
na Comunhão, assim como na Confissão.
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Que possamos todos, como irmãos,
sentir e encontrar o Grande Sacerdote do Amor
para que comunguemos
de Sua preciosa Energia Divina.
Para isso, Senhor,
lava meu rosto com a Água da Tua Fonte.
Purifica minhas mãos, minha cabeça e meus pés
com a Água sagrada
que uma vez brotou de Teu Lado,
e, assim como o soldado romano
que feriu Teu Coração,
que eu seja banhado pela Luz poderosa
de Tuas Células Crísticas.
Converte-me no apóstolo de que necessitas
e faz-me pequeno em tudo,
para que eu possa
sempre reconhecer
a Tua Verdade.
Amém.

61

Décimo Segundo Poema
Segunda Série - 3 de agosto de 2018
Meu Senhor e Rei Celestial,
revela-me nesta vida
os projetos que Tu pensaste
para minha consciência.
Que de verdade e com sinceridade
eu possa corresponder
todos os dias aos Teus Desígnios,
a fim de manifestar na Terra
a Vontade Divina.
Querido Jesus,
faz-me livre de tudo
que compromete minha consciência,
para que eu possa dar passos em direção a Ti.
Esvazia-me todo o tempo
para que eu tenha a Graça
de receber Teus mais imaculados
e puros Princípios Celestiais.
E ainda que 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
de Teus Desígnios, para que,
como apóstolo e servo Teu,
eu represente na Terra
o testemunho da redenção.
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Retira do meu coração
todo sentimento de vanglória.
Faz-me pequeno e simples,
assim como Teu Espírito, Senhor,
é simples e pequeno.
Porque, se estou cheio
do Teu Amor consolador, Senhor,
poderei compartilhá-lo
e transmitir, por meio do exemplo,
do serviço e da caridade,
a força vivificante
que Tu nos proporcionas
de tempos em tempos.
Ofereço-Te este momento, Senhor,
para que seja contemplado
como a oferta verdadeira
do meu coração humano.
Amém.
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Primeiro Poema
Terceira Série - 7 de agosto de 2018
Jesus,
o que farei com tantas
Graças em minha consciência?
Peço-Te, amado Senhor,
faz-me digno de recebê-las,
uma a uma.
Faz meu coração pequeno e humilde
para que eu tenha a alegria
de conhecer Teus Prodígios.
Tu sabes, querido Jesus,
que não sou merecedor
de tantas misericórdias.
Ajuda-me a aprofundar no amor,
assim como Tu fizeste
em cada passo do Calvário.
Como poder amar, Senhor,
o que seria imperdoável?
Arranca do meu ser
todo orgulho e toda soberba.
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Que em cada momento,
querido Mestre,
eu possa sustentar-me em Ti,
para que eu tenha suficiente valentia
para poder transpassar
meus próprios sentimentos,
minhas mais duras resistências
e todos os obstáculos
que me separam de Ti
e da Tua Verdade.
Que eu possa humilhar-me
quantas vezes for necessário
para que, na resignação
de minha pessoa,
amado Senhor,
eu possa transformar
a condição humana
que sempre me condenou
e castigou.
Sagrado Libertador da vida,
Bem-aventurado Jesus,
faz-me nada em todo momento
e submete-me à Tua inalterável Vontade,
para que qualquer vestígio
de poder pessoal se desvaneça
da minha consciência, e assim eu possa viver
Tua grandiosa Vontade.
Amém.
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Segundo Poema
Terceira Série - 8 de agosto de 2018
Senhor da Bondade,
aplaca a injustiça
que se mostra
perante Teus Olhos.
Alivia a dor interna
dos que verdadeiramente sofrem.
Coloca o Teu Amor consolador
nas almas enfermas
e não deixes de me guiar
nem por um momento.
Amado Jesus,
sabes que somos fracos
e frágeis de espírito;
sabes que ferimos Teu Coração,
repetidas vezes, com nossos
atos de indiferença;
sabes que não fazemos o que podemos
e, sim, fazemos o que não devemos.
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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 a adorar-Te.
Sustenta-nos em nossas quedas.
Protege-nos em nossas debilidades
e libera-nos sempre de nós mesmos,
para que sejamos dignos
de honrar-Te e glorificar-Te
como Salvador e Redentor
de nossas vidas.
Que não Te abandonemos.
Que nos abandonemos em Ti, Senhor,
para que se cumpra Tua Sagrada Vontade.
Amém.
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Terceiro Poema
Terceira Série - 9 de agosto de 2018
Senhor,
que, apesar de minhas faltas,
meu coração e minha alma alcancem
a Graça de poder servir-Te
com plenitude, regozijo e amor.
Ajuda-me, Senhor,
a vencer os atavismos da vida.
Que Tua divina e poderosa Luz
resplandeça em todos os espaços.
Que meus passos
sejam abençoados por Ti, Senhor.
Abre-me a porta
para que eu possa mergulhar
em Teu Sagrado Coração
e, assim, esquecer-me de mim
e do mundo.
Afasta-me, Senhor,
das tentações,
dos enganos iminentes
e de todos os perigos.
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Que eu aprenda a cristificar-me
através da mesma paciência
e do mesmo silêncio que Tu,
querido Jesus,
expressaste durante
os primeiros momentos
de Tua difícil agonia.
Que eu consiga reconhecer-Te
no coração de cada irmão,
para que as aparências humanas
desapareçam.
Ensina-me a ser
humilde no serviço,
fiel na oração,
verdadeiro na palavra
e resignado diante de qualquer
prova e humilhação.
Deposita, Senhor, em meu coração
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.
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Quarto Poema
Terceira Série - 10 de agosto de 2018
Senhor,
que a minha alma seja capaz
de alcançar a transparência
na consagração.
Que eu não me canse
de dar passos em Tua direção, Senhor meu,
a fim de ir abandonando
tudo aquilo que muitas vezes
me separa de Ti.
Faz-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.
Libera-me das pesadas correntes
que me fazem retroceder
e não me permitem avançar.
Libera, Senhor, o meu coração
de toda maldade, traição e desprezo.
Que eu aprenda a sustentar-me em Ti,
para que consiga representar-Te
na superfície da Terra.
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Querido Jesus,
faz-me ver tudo muito além,
como verdadeiramente é.
Faz-me compreender meu semelhante,
assim como Tu compreendeste e aceitaste
quem Te rejeitou, Te martirizou e Te humilhou
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.
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Quinto Poema
Terceira Série - 11 de agosto de 2018
Senhor,
banha-me por dentro e por fora
com o manancial de 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 de meu ser.
Ensina-me a ser paciente
e perseverante em todo momento.
Ensina-me a ser humilde
e simples diante dos demais,
para que minha pessoa
não busque promover-se em nada,
mas, sim, que eu esteja disposto a servir
quando necessitarem de mim e me chamarem.
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Senhor da Verdade,
que meus sentidos se sublimem,
que minha palavra eleve sua 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 descendo.
Ensina-me a oferecer minha vida ao serviço.
Ensina-me a oferecer meu coração
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 por Teu Amor consolador.
Que minha vida seja guiada
e protegida por Ti, Senhor,
e que o Espírito Santo desça
para que eu possa cumprir,
dentro da Tua Obra majestosa,
todos os Desígnios que pensaste
em Teu humilde Coração.
Amém.
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Sexto Poema
Terceira Série - 12 de agosto de 2018
Que eu seja, Senhor,
como uma criança,
para que o tempo todo
eu possa estar em Teu colo.
Que eu seja, Senhor,
como uma criança,
para crescer
em simplicidade e em humildade.
Que, sendo criança em espírito,
eu reconheça, Senhor,
quão maravilhoso e sublime
é permanecer em Ti.
Que, como criança, eu recupere
os atributos de Teu Coração,
para que possa representar-Te
como Teu filho e como Teu companheiro.
Que agora, podendo estar
em Teus humildes Braços, Senhor,
eu possa conhecer de perto
os sagrados mistérios
de Teu Coração e de Tua Palavra.
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Que eu seja invadido,
Senhor amado,
por Teu Divino Espírito,
para que eu possa cumprir, sinceramente,
os atributos de Tua Consciência.
Renova-me, Senhor, o tempo todo.
Sei que aceitas a nossa oferta.
Recebe-me em Teu Reino
de Amor e de Redenção
para que, junto ao Pai,
celebremos Tua Glória celestial.
Amém.
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Sétimo Poema
Terceira Série - 14 de agosto de 2018
Eleva, Senhor, minha alma ao Céu
para que possa unir-se à Tua,
e assim comungar de Tua Divindade.
Faz-me simples e verdadeiro
nos afazeres do dia a dia.
Deposita em meu coração
o poder de Tua Confiança
e faz 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 de minha consciência
para que o Universo
desça à Terra
e tudo, completamente tudo,
seja transformado.
Deixa-me, Senhor, conhecer
o sentido profundo de Tua Palavra.
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Eleva minha consciência
quantas vezes for necessário,
para que eu esteja desperto
diante de Teu chamado.
Ajuda-me a vencer a arrogância
e o orgulho espiritual para que,
livre de qualquer cegueira,
eu receba Tua bênção,
para ter consciência e discernimento.
Deixa-me ao Teu lado,
e poderei guardar em meu mundo interior
quão magnífico significa estar em Ti, Senhor.
Faz da minha vida o que tanto esperas.
Chegou a hora de cruzar
o portal para a redenção;
assim poderei acompanhar-Te
como servo Teu
e discípulo de Teu Coração.
Amém.
.
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Oitavo Poema
Terceira Série - 16 de agosto de 2018
Alivia-me, Senhor, de minhas penas.
Por favor, Mestre,
que Teu divino Amor renasça em mim.
Faz-me humilde e simples a cada dia,
para que eu não perca a fortaleza
de sempre me sustentar em Ti.
Permite-me, Senhor,
amar mais profundamente.
Que o divino Amor que Tu nos ensinas
me ajude a abandonar a indiferença.
Que meu coração e minha vida, querido Jesus,
sejam representações verídicas
da Obra de Tua Redenção.
Que na adoração
eu possa sentir-Te e reencontrar-Te.
Que em cada passo
que devo dar rumo a Ti, Senhor,
eu tenha coragem suficiente para fazê-lo
e viva a humildade suficiente
para poder levá-lo adiante.
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Senhor meu, Rei Celestial,
visita o templo da minha alma,
consagra-o a Teu Divino Espírito,
para que todo o meu ser seja instrumento
de Tua grandiosa Obra.
Descalça meus pés do passado,
do rancor e dos ressentimentos.
Lava-me, Senhor,
com a Água imaterial
de Tua Fonte, e assim me renovarei,
porque Tu me terás concedido
Tua Graça e Tua Misericórdia.
Amém.
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Nono Poema
Terceira Série - 17 de agosto de 2018
Senhor Jesus Cristo,
quando a angústia chegar,
que eu não tema a minha purificação
nem a de meus semelhantes.
Que a chama gloriosa de Teu Amor
nos preencha completamente,
para que tenhamos forças internas
para superar a nós mesmos.
Senhor Jesus, ensina-nos a viver
da mesma forma como Tu viveste
o Pai Eterno em cada momento.
Que possamos ser embaixadores de Teu Legado.
Que possamos representar-Te na Terra
como Tu mereces, para que
deixemos de decepcionar Teu Coração
e o plenifiquemos de gozo e de alegria
ao cumprir, passo a passo,
os Teus Desígnios.
Torna nossos corações valentes,
dispostos a sofrer por Ti,
e que assim possamos repovoar a Terra
com novos valores de irmandade
e de misericórdia.
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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 a Ti na humildade,
verdadeiros na caridade e pacíficos
diante dos embates da vida.
Que não temamos humilhar-nos diante de Ti, Senhor,
quantas vezes Tu necessitares,
porque, algum dia, esperamos ser nada
e, nesse nada, fundir-nos em Deus para sempre.
Amém.
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Décimo Poema
Terceira Série - 18 de agosto de 2018
Amado Jesus,
faz-me valente a cada momento.
Que as provas sirvam
para purificar minha consciência.
Que os desafios que Tu me envias
ajudem na transcendência de 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 de Tua Misericórdia
e a divina e suprema Graça
atuando e trabalhando em todo o meu ser,
porque, assim, Tua Luz divina triunfará
perante a escuridão interior
destes tempos.
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Senhor Jesus,
fortalece-me, dia a dia,
na união Contigo;
faz-me pequeno e semelhante a Ti
para que eu possa imitar-Te perfeitamente
em cada passo.
Esvazia-me, Senhor, em todo momento.
Regozija minha alma
ao estar em Tua gloriosa Presença.
E peço-Te, Senhor,
que alivies o peso da minha cruz,
para que, com Tua misericordiosa ajuda,
eu me renda completamente
aos Pés do Pai Celestial.
Amém.
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Décimo Primeiro Poema
Terceira Série -19 de agosto de 2018
Concede-me, Senhor,
a Graça da humildade
através de São José.
Que 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.
Faz-me, Senhor, muito humilde
e pequeno em todas as Tuas Obras.
Leva-nos, a mim e a meus irmãos,
pelos caminhos do amor,
para que sejamos abençoados e tocados
por Tua Divina Misericórdia.
Amém.
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Décimo Segundo Poema
Terceira Série - 20 de agosto de 2018
Ó Jesus amado!
Quanto tempo faz que eu caminho
por esta senda do planeta
em busca de Tuas humildes Pegadas,
a fim de poder imitar o Teu Caminho!
Ó Senhor meu, Mestre do Amor!
Há quanto tempo
estou em busca de Teu Coração
para poder senti-lo, vivê-lo e adorá-lo
com a honra que Tu mereces!
Ó Senhor Jesus,
doce Esposo da Verdade!
Magnífico Homem de Nazaré!
Quanto busquei o Teu Espírito
na Comunhão diária!
Quanto aspirei
a levar adiante Tua Vontade
para poder concretizá-la!
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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 muitos mais corações
se animassem a passar pelo Teu Fogo curador.
Quisera que o Céu e a Terra
soubessem quanto eu Te amo
e quanto necessito de Ti.
Dá-me a conhecer o mistério de Tua Ressurreição.
Que cada momento vivido por Ti na Paixão
possa ficar guardado em minha essência,
até que eu possa renovar minha vida em Ti.
Amém.
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Associação Maria

Mãe da Divina Concepção
Fundada em dezembro de 2012, a pedido da Virgem Maria,
a Associação Maria, Mãe da Divina Concepção é uma
associação religiosa, sem vínculos com nenhuma religião
instituída, de caráter filosófico-espiritual, ecumênico,
humanitário, beneficente, cultural, que ampara todas as
atividades indicadas através da instrução transmitida por
Cristo Jesus, pela Virgem Maria e por São José.
Estimula uma legítima cooperação ecumênica e uma
relação fraterna entre as religiões, por meio
da oração e do serviço altruísta.
As contribuições, em todas as suas manifestações –
monetária, recursos materiais e trabalho voluntário –,
possibilitam que suas atividades sejam gratuitas,
mantenham-se e se ampliem.
Para mais informações, acesse:
www.mensageirosdivinos.org

Ordem Graça Misericórdia
Organização religiosa cristã, autônoma e ecumênica,
sem vínculo formal com qualquer religião instituída.
Propõe um viver monástico por meio da vida
consagrada, tendo como base o ensinamento de Cristo.
Fundada em 2009, a Ordem procura ofertar-se incondicionalmente como instrumento da Obra Divina, em comunhão com
todos os seres humanos e demais Reinos da
Natureza. Trata-se de uma proposta de vida fraterna,
comunitária, consagrada à paz, à oração,
ao bem e ao serviço abnegado.

Associação Irdin Editora
Instituição a serviço da expansão da consciência.
Tem como objetivo difundir obras de natureza filosóficoespiritual nesta época de transformações globais e de
grande necessidade de busca interior. Com ensinamentos
que apresentam chaves para o reconhecimento das leis
imateriais que governam o universo em que vivemos
e sustentam a Terra, convida-nos a ampliar a consciência,
desvendar os mistérios da história do nosso
planeta e ingressar em caminhos de paz.
Sem finalidade lucrativa, a Irdin é mantida
por colaboradores voluntários.
Para mais informações, acesse:
www.irdin.org.br

Shasti Association
A Shasti Association é uma organização sem fins lucrativos,
localizada em Monte Shasta, Califórnia, Estados Unidos, dedicada
à disseminação de ensinamentos filosófico-espirituais, que
incluem aqueles de sabedoria tradicional e significado evolutivo.
Ela é responsável pela publicação em inglês de toda a Obra de José
Trigueirinho Netto e seus colaboradores. Dessa maneira, oferece
um importante impulso para a difusão deste trabalho em todo o
continente norte-americano e nos países onde predomina o uso
do idioma inglês. Ela também colabora com a Irdin Editora na
divulgação da Obra de Paul Brunton em português.
Visite o site:
www.shasti.org

