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

Com alegria e regozijo, coloco cada um de Meus filhos no Reino Celestial de Deus.
Queridos filhos,
Hoje celebremos, com o coração, a vinda da Rainha da Paz a Aurora, Seu predileto lar.
Como Mãe da Nova Aurora, hoje dou a todos Minha Bênção Maternal e agradeço-lhes por
responderem ao Meu chamado pela paz.
Como instrumentos nas Mãos do Altíssimo, hoje os convido a consagrar suas moradas ao Pai
Celestial. Saibam, Meus pequenos, que Ele aguarda pelo amor de almas puras e verdadeiras que
queiram viver na única Fonte do Amor, que a tudo perdoa e a tudo repara.
Hoje os estou chamando a serem partícipes da Divina Misericórdia através de Meu Imaculado
Coração. Queridos filhos, chamo a todos para que deem um passo a mais com absoluta confiança
nos Planos de Deus.
Filhos Meus, como Divina Concepção, peço-lhes que orem para que muitos de Meus filhos, nestes
tempos críticos, também possam ser tocados por Meu chamado interior. Hoje também lhes recordo
que cada chamado a que vocês respondem tem repercussões mundiais neste final dos tempos. Cada
chamado respondido por seus humildes corações ajudará na redenção da humanidade através da
vinda vitoriosa de Cristo à Terra.
Meus soldados, que seus corações sempre estejam prontos para tudo, para o que Deus quiser nestes
momentos. Saibam, Meus pequenos, que vocês estão trabalhando por meio da oração para que a
salvação seja possível até mesmo para a alma menos merecedora.
Queridos filhos, cada oração que fluir com amor do coração, Eu lhes prometo que ela será escutada
e respondida sob a Vontade Superior de Deus.
Queridos filhos, como mediadora entre os corações, grata por escutarem Minhas súplicas!
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

