Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org
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MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, MÃE DA DIVINA CONCEPÇÃO DA TRINDADE, TRANSMITIDA AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos,
Espero que, ao longo deste último ano de Mensagens Diárias, vocês tenham aceitado viver na
Graça de Deus. É uma revelação misericordiosa que Minhas Palavras Maternais tenham
acompanhado a cada um de vocês por todo esse período, durante o qual seus corações tiveram que
crescer e amadurecer ante a realidade do final destes tempos.
Filhos Meus, por isso hoje os chamo a aprofundar em seus corações a gratidão a Deus; gratidão
porque, através de Meu Filho e Sua amorosa intercessão, Deus permitiu-Me vir diariamente ao
encontro de vocês por meio das mensagens.
Queridos filhos, vocês sabem que o mundo está sofrendo muito e que, a cada novo dia, inumeráveis
almas se perdem, condenando-se ao caminho do purgatório.
Por isso, Eu os chamo a viver a oração do coração, porque sua oração será a única esperança para a
salvação de muitos corações, sobretudo daqueles filhos que, na ignorância de suas vidas, ofendem a
Deus.
Amorosamente lhes peço que rezem sob a Luz de Deus e que a Ele encomendem todas as almas
que for possível, por meio do poder da oração. Aqueles que ainda não oram é porque carecem do
Amor Materno e necessitam saciar a sede que suas almas sentem há muito tempo.
Queridos filhos, este é um tempo definitivo; um tempo de mudanças; por isso os convido a tomar
consciência de sua tarefa de oração, para que mais Luz do Universo de Deus possa socorrer e salvar
almas condenadas.
Filhos Meus, sustentem nas mãos a oração do rosário e que cada nova oração que realizarem seja
uma oferta e uma súplica à Misericórdia de Jesus.
Em Meu Filho está o caminho. Em Meu Filho encontram-se a redenção e o perdão para vocês.
Estejam despertos à oração!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

