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

Meu Coração Materno chega a suas vidas para aliviá-los de toda dor, sofrimento e incompreensão.
O Sagrado Coração de Meu Filho chega a suas vidas para redimi-los e conduzi-los ao caminho da
salvação.
Queridos filhos, chamando novamente a cada uma de suas vidas, hoje o Senhor lhes pede que
purifiquem seus corações de qualquer sentimento que não pertença à Luz porque, se assim o fazem,
através do exercício da oração, suas almas ajudarão a aliviar a grande ira que vive parte da
humanidade. Este é um sentimento que distancia os corações do Único, do amoroso Coração de
Deus.
Por isso, Meus filhinhos, que seus corações sejam corações de criança: puros, cristalinos e
verdadeiros; corações que, renovados em Jesus, amem novamente, criando assim uma ponte de paz
entre o Céu e a Terra, unindo o Divino Espírito de Deus com o pequeno espírito de cada um de
Meus filhos.
Queridos filhos, um caminho para que seus corações se curem é imitar o pequeno e divino Menino
Jesus que, com Sua pureza e inocência, transmitiu à humanidade a essência do Verdadeiro Amor. O
pequeno Menino Jesus deixou sobre este mundo o Espírito do Amor de Deus, graças à entrega a
cada um de vocês.
Este é o amor que quero que Meus filhos cultivem em seus corações; este é o amor que emana do
Sagrado Coração constantemente. É o amor que Jesus doa sem se cansar, amor que é tão
compassivo. Ele mesmo consagrou cada um de vocês à essência do Amor do Meu Imaculado
Coração.
Reitero, Meus filhos, quando lhes falo de serem como criancinhas é para com esta atitude purificar
a ira vivida no mundo. Se vocês se renovarem no espírito de amor, a humanidade poderá receber a
Graça da compaixão.
Queridos filhos, como Mediadora, Eu os chamo a orar, a orar pela paz na mente e no coração de
cada um de Meus filhos. Eu estarei uma vez mais agradecida por cumprirem os Planos do Criador.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

