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

Minha eterna e única aspiração é que todos os Meus filhos ingressem no Reino de Meu Imaculado
Coração para que cada uma de suas vidas veja a Luz do Rosto de Deus sobre a humanidade.
Queridos filhos,
Hoje os chamo a permanecer na aspiração de estar no Reino Eterno do Paraíso e no Reino da Luz
Misericordiosa de Meu Filho.
Com a aspiração no Alto, por meio da oração do coração, seus olhos se abrirão ao chamado pela
paz e seus corações recordarão que cada momento de oração é único nestes tempos finais.
Filhos Meus, dessa maneira, Eu os estou chamando para o ato permanente da reparação do Coração
de Deus, que é extremamente agredido pelas ofensas cometidas todos os dias pela humanidade.
Essas ofensas comprometem o caminhar do coração de muitos de Meus filhos que estão distantes
de Deus. Essa distância é por não reconhecerem o único e Verdadeiro Amor do Criador.
Como já lhes disse, estamos em tempos de emergência, em que é necessária a oração contínua;
coloquem o pensamento no Alto, no Divino, nas moradas celestiais de Deus, porque esta também é
uma forma de orar com o espírito.
Filhos Meus, quanto mais orações fluírem de seus lábios, maior será a possibilidade da vinda da
Graça, da Misericórdia e da Redenção.
Queridos filhos, saibam que em todo este trajeto orante está a Luz de Meu Imaculado Coração
sobre seus corações; por isso, caminhem juntos rumo à Luz do Redentor. Cristo os espera como
ardentes missionários de Sua amorosa Paz.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

