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

Queridos filhos de Meu Filho,
Descansem suas vidas e seus corações em Meus braços Maternais. Levem em suas almas a unidade
amorosa com o Deus Eterno.
Filhos Meus, hoje de novo os chamo à oração porque um mundo e uma humanidade sem oração
são uma realidade sem Deus.
Queridos filhos, unida aos seus corações, Eu os convido a fortalecer o espírito e o exercício da
oração para que vocês sempre encontrem refúgio no Reino do Pai por meio da fé e da devoção ao
Altíssimo.
Como Mãe da humanidade, peço-lhes unir seus corações através do exercício orante nos grupos de
oração. Cada grupo de oração não somente deve estar consagrado ao Meu Imaculado Coração,
como também deve irradiar a Luz e o Amor que tem recebido dos Céus.
Cada grupo de oração deve manter o espírito da paz e da vontade de se reunirem como almas que
querem dialogar com Deus; o grupo deve tecer a rede da paz entre o Céu e a Terra.
Meus filhos, vocês são servidores consagrados à Luz de Meu Imaculado Coração, por isso lhes
peço que neste tempo decisivo sejam consequentes com Meus pedidos e fortes no propósito de
viver diariamente uma vida consagrada por meio da oração do coração.
Todos os grupos de oração devem ser pilares de Cristo, devem pulsar no ritmo universal do
Coração de Meu Filho; sempre devem renovar-se convidando novos corações a participar da vida
de oração.
Queridos filhos, em vocês está permitir que a salvação seja uma realidade. Em vocês está o amor
que os unirá com Meu Amado Filho.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

