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VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos,
O amor vence as barreiras da dor. A dor do mundo pode ser liberada pela força imperiosa da
oração. Em cada oração existe uma missão interior, pela qual cada alma responderá perante Deus.
Queridos filhos, sirvam-se de Meu Imaculado Coração e, assim, cada um de seus corações estará
sendo formado na escola da oração. Lembrem-se, queridos Meus, da importância de todos vocês
orarem unidos e juntos, como famílias e almas; dessa maneira, o Senhor os proverá dos Dons do
Espírito Santo, tão necessários à humanidade nestes tempos.
Em cada momento que suas almas estiverem diante da oração e do Meu Imaculado Coração, lhes
darei a força, queridos filhos, que cada um de seus corações necessitará para este último ciclo.
Abram os olhos, pequenos Meus, e vejam a Boa Nova que a Senhora Vestida de Sol está
comunicando aos seus corações.
Queridos filhos, enquanto o tempo passa de maneira veloz, a força interior da oração deverá ser
como um pilar em que Deus poderá apoiar-Se e derramar Suas Graças, porque, para as Graças
serem vitoriosas em cada alma, deve existir um apoio orante para este mundo. Assim cada alma
que deverá ser permeada pelas Graças poderá reconhecer o que Deus inspirará ao seu coração.
Queridos filhos, vigiem com muito amor o caminho que estão percorrendo. O mal que sufoca a
vida de muitos corações e os leva à perdição ainda não acabou. Por isso Eu lhes peço que oremos
para que Meus Planos de Paz possam efetivar-se nas almas e no mundo. Todos os seus corações,
pequenos filhos, estão sendo preparados para o mundo que virá depois deste.
Para que a verdadeira alegria possa curar os corações, hoje os convido a orar com alegria e pela
falta de alegria nas almas tristes.
Que o Senhor Deus onipotente, venerável e amado seja em cada um de seus corações.
Que a paz seja na vida de todos os Meus filhos.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

