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

Queridos filhos,
Nestes tempos, deve-se ter um coração puro e para se viver com um coração puro, deve-se orar
com todo o amor puro; e, para se orar com todo o amor puro, deve-se estar dia a dia no Coração de
Meu Filho.
Ao final destes tempos, as almas debilitam-se pelas influências que recebem por parte do inimigo e
dos diferentes estados da humanidade. Isto gera consequências às vezes irreparáveis em muitos
corações que, dentro da vida de ilusão, creem estar no caminho correto.
Como Mãe Protetora, Eu os convido dia a dia à oração para que neste tempo decisivo seus corações
percebam e sintam o que é verdadeiro, sadio e bom para a vida. Se caírem na normalidade deste
rápido tempo, não desanimem, mas também despertem em seus lábios o poder da oração. E,
quando sentirem que não podem caminhar, chamem pela Luz de Meu Imaculado Coração.
Se as almas lessem Minhas mensagens, Minhas palavras as fortaleceriam e, por intermédio da
oração, elas poderiam caminhar no amor e na coragem. As almas que neste tempo habitam o
mundo não são as mesmas almas de ontem. Estes tempos de mudanças e transformações deverão
ser apoiados por sua amorosa e fervorosa oração do coração.
Queridos filhos, desta maneira vocês se ajudarão a si mesmos e auxiliarão a muitos corações que
clamam por alívio e perdão. Deus os aguarda para caminhar ao Seu lado, neste final dos tempos, e
chegar até as profundezas dos abismos para que as almas deste mundo voltem a se erguer e a se
reconciliar com o Altíssimo.
Vocês, Meus queridos filhos, estão no tempo da definição do caminho espiritual de milhões de
consciências. Por isso, a oração será o perfeito amparo neste momento e Meu Coração Materno irá
socorrê-los sempre que Me chamarem.
Queridos filhos, hoje lhes dou Meu Perdão e Minha Luz Celestial, pois os amo e sei o que é melhor
para cada um de vocês.
Espero-os sempre em oração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

