Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Domingo, 28 de outubro de 2012
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, MÃE DA DIVINA CONCEPÇÃO DA TRINDADE, TRANSMITIDA AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Quando sentir solidão, Eu estarei com você.
Quando vir que a vida é um naufrágio, Eu estarei com você.
Quando duvidar de sua fé, Eu o fortalecerei.
Quando sentir que carrega muito sobre si, Eu o aliviarei.
Quando buscar ao Meu Filho, Eu O mostrarei e darei a você de beber da Fonte da Misericórdia e da
Redenção.
Quando vir que tudo está vazio, Eu o preencherei com o Espírito de Meu Amor.
Quando ninguém puder socorrê-lo, sob Meu Manto Eu o colocarei para que, junto aos anjos do
Céu, louve a Deus, a Fonte do Amor e do Perdão.
Quando sentir alegria, Meu Coração estará com você.
Quando sentir tristeza ou desespero, chame por Mim, porque ali Eu estarei e o colocarei em Meus
braços, assim como fiz com Jesus, para irradiar-lhe a Luz de Deus; assim, você já não sentirá
solidão, sentirá o Consolo Materno de Meu Coração.
Quando cultivar a oração em seu coração, ali estará Deus, porque as almas necessitam ainda do
Perdão.
Quando não encontrar o caminho, clame por Meu Coração e Eu irradiarei a Luz de Meus olhos
para que você caminhe até Meu Filho, o Redentor. Assim, você será como uma ovelha que aspira à
orientação do Grande Pastor e, junto aos corações de todo o mundo, suplicará por redenção.
Este será o momento em que seu coração se guardará dentro do Sagrado Coração porque, assim,
estará protegido de toda dor.
Agora, neste dia, aspire a estar em Deus e em vigília, em eterna oração pelas almas.
Creia no poder da Misericórdia e eleve suas súplicas como flores aos Céus porque, assim, Eu as
recolherei para entregá-las com amor ao Criador, como uma oferta de uma alma em redenção. E
quando vir de novo o amanhecer, lembre-se de que está nascendo a Luz de Deus para cada ser.
Grata por responder ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

