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

Oração, muita vida de oração a Deus necessitam muitos de Meus filhos nestes tempos. Os Céus
estão abertos para receber as preces de todas as Minhas crianças que orarem com a total sinceridade
do coração.
Queridos filhos,
Sendo Mãe da Reconciliação, hoje lhes peço que considerem a vida do espírito, a expressão
amorosa de suas almas para que, assim, Deus reine entre vocês.
Filhos Meus, este é tempo de vigiar e orar, como disse Meu Filho Jesus; e, nestes tempos, a vigília
de oração será da maior importância para toda a vida espiritual do mundo. Vocês, queridos filhos,
devem ser precursores da oração, motivadores da oração, para que as almas se coloquem dentro da
vida de oração.
Saibam, Meus filhos, o Divino Céu agradece pela intercessão consciente de uma alma deste mundo,
cada vez que se coloca em oração. Queridos filhos, quero lhes dizer que a oração é escutada não
somente no mundo inteiro, mas também em todo o universo, de onde anjos e arcanjos assistem as
almas. Por isso, suas vidas devem ser um manancial inesgotável de oração para que Deus Pai se
sirva do serviço abnegado de cada um de vocês.
Quanto mais grupos assumirem a tarefa de orar por este mundo tão necessitado de Luz, Eu, como
Mãe Misericordiosa, poderei auxiliá-los e, assim, juntos, Me ajudarão a restaurar o coração de
muitas almas.
Este é o tempo da Misericórdia, da Piedade e da Redenção. Este é o tempo do último chamado à
reflexão e à conversão do coração. Este é o tempo de colocar-se em perpétua oração por toda a
humanidade.
Todos vocês, Meus queridos filhos, são chamados a orar pela paz em cada coração.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

