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

Que hoje reine Minha Paz em seus corações. Aqueles que buscarem essa Paz encontrarão Amor.
Aqueles que estiverem em Meu Amor Divino encontrarão confiança para o caminho. Aqueles que
já vivem na confiança de Deus encontrarão alívio, porque todos estarão sob a Vontade de Deus.
Assim, Meus queridos, revela-se o caminho para a consagração.
Queridos filhos, hoje os convido a zelar pela consagração em cada um de vocês. Ela é um dom
precioso que Deus está concedendo às suas almas. A verdadeira consagração começa em nossa
confiança na oração; a partir daí, Meus pequenos, o Universo Celestial se abre para que, a cada
hora da vida, vocês possam ver e sentir a Vontade de Deus.
Dessa forma, queridos filhos, saberão como viver em paz, na paz do coração. Vamos juntos ao
encontro de Deus. Meu Imaculado Coração os resguardará no caminho pelo qual cada um de seus
corações decidiu peregrinar. Caminhando na Vontade de Deus, compreenderão que suas pequenas
vontades humanas devem unir-se à Vontade Única. Esse exercício de humildade e de entrega
permitirá a vocês fortalecerem a oração e, assim, a paz no mundo poderá reinar por mais tempo.
Queridos filhos, o momento atual da vida deve ser uma busca constante da vontade de Deus; assim
todos os corações poderão entrar nas leis celestiais, leis que suas almas deverão reconhecer e amar.
Hoje vivam sob a primeira Lei do Amor. O mundo necessita do amor compassivo e humilde entre
todos os Meus filhos para que a cada dia possa aliviar-se um pouco mais.
A missão de cada um de vocês será aspirar a encontrar a Lei Divina que a humanidade perdeu, lei
que se manifesta entre as almas e Deus. Por isso, venho não só dar-lhes a Paz Interior que muitas
almas desesperadas buscam, mas também venho reconciliar e redimir os corações que se
distanciaram de Deus.
Nosso Altíssimo Senhor os aguarda; o Amor Divino é para todos os corações. Estou aqui para guiálos.
Em infinita confiança no Pai Celestial,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

