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MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, MÃE DA DIVINA CONCEPÇÃO DA TRINDADE, TRANSMITIDA AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Meus queridos,
De braços abertos para o mundo, derramando imensa Misericórdia, hoje os chamo a contemplar de
novo o flagelo do Coração de Jesus, ele que recebe ofensas da parte de muitas almas que se
negaram à vida do Grande Espírito de Deus.
Filhos Meus, peço-lhes orar todos os dias para que Meus demais filhos também possam receber a
Graça da salvação. Vocês já estão dentro da Graça de Deus, tendo a Mim todos os dias a seu lado.
Porém, queridos filhos, hoje devem saber que muitos corações se desviam porque são tentados
pelos embates e trapaças do inimigo. Por isso, Meu Imaculado Coração se dispõe a lutar pela
salvação de todos, antes que Meu Filho desça do Céu pela segunda vez.
Queridos filhos, vocês podem ajudar-Me nesta missão de salvação, orando pelos que mais
necessitam de Luz e Redenção. Chegou o momento de auxiliar todos os corações que dia a dia se
perdem pelas modernidades do mundo.
Filhos Meus, vocês têm como aliança e como proteção a Cristo, o Redentor; n'Ele poderão dar os
passos rumo à doação e à caridade pelos demais.
Hoje lhes mostro uma realidade do mundo que muitos, por ignorância, não querem ver.
Eu os chamo a colaborar com toda a humanidade e com a casa de vocês, que é este mundo.
Queridos filhos, abrindo os olhos ao chamado, vocês serão permeados pela Luz de Meu Espírito
Maternal para com firmeza caminhar rumo à missão orante que Meu Coração lhes pede.
Vocês, os mais despertos, podem ajudar a consagrar de novo o mundo ao Criador.
Trabalhemos em nome da paz.
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

