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MENSAGEM SEMANAL, TRANSMITIDA PELA VIRGEM MARIA A FREI ELÍAS

Queridos filhos,
Hoje completam quase seis anos consecutivos de bênçãos maternais.
Para que essas Graças prossigam descendo dos Céus, convido-os a fortalecerem e a exercitarem a
oração do coração.
Queridos filhos, Deus contempla, neste dia, a união interna entre os fiéis ao Plano Divino e isso só
é possível sob a união interna com o Coração Santo de Jesus. Que seus corações celebrem este dia
Comigo, como os anjos do Pai celebram nos Céus!
Hoje os chamo a vivenciarem a partir do coração cada ato de amor que Meu Filho manifestou
através do Sagrado Evangelho, assim como de cada uma de Suas passagens pela Terra durante Sua
vida pública, Sua morte e Sua ressurreição.
Por esse motivo e como as almas necessitam do Amor e do Perdão de Deus, convido-os a
considerarem, na confissão, um caminho para sua conversão, uma porta que a cada dia se possa
abrir para transcender as dores da vida.
Como Mãe Misericordiosa, convido-os à reparação do Coração de Deus. O Pai necessita que cada
um de Seus filhos se una à Santíssima Trindade, porque o Santo Espírito de Deus aguarda habitar
nos corações que amorosamente contemplem o mistério do Divino Espírito Santo, por meio da
oração do coração.
Meus filhos amados, todos os veneráveis atributos que estão guardados no Céu, como a
Misericórdia, a Redenção e a Piedade, além do Perdão, esperam ser princípios ativos na vida de
todos os seres.
Queridos filhos, necessito que a humanidade repare, pela oração e pela comunhão com Meu Filho,
todas as situações que dia a dia são geradas. Por meio da conversão do coração, vocês poderão ser
almas bem-aventuradas que esperam com amor a chegada Gloriosa do Redentor.
Filhos Meus, o tempo da preparação já começou, por isso venho dos Céus para manifestar-lhes a
Vontade de Deus em suas vidas. O Filho do Pai, o que está nos Céus, espera-os na comunhão a fim
de reparar Seu flagelado Coração Eucarístico.
Em cada um existe a possibilidade de viver no Bem e na Paz do Senhor, porque, se a humanidade
não muda, que será da Terra Prometida?
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Está em seus corações o caminho para a redenção que lhes promete o Redentor. Neste dia de
Graças, sejam partícipes de Sua insondável Misericórdia, pois muitos de Meus Filhos precisam do
auxílio que provém de Deus.
Deus os ama. Deus os contempla. Hoje Deus guarda a todos em Seu Sagrado Coração de Amor.
Agradeço a todos os Meus filhos de Porto Alegre a resposta a Meu chamado neste dia.
Ampara-os sempre,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

