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Sexta-feira, 23 de dezembro de 2011
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, MÃE DA DIVINA CONCEPÇÃO DA TRINDADE, TRANSMITIDA AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Se em verdade seus corações conhecessem o poder de Meu Amor nas palavras, de suas almas
despertaria uma reverência eterna.
Meus queridos, Minhas queridas,
Caminhem hoje para o interior de Meu Imaculado Coração para que, encontrando refúgio interior,
seus corações se encham de gozo e amor. Quando dirigirem seus passos a Mim, lembrem-se de se
despojarem de seus rostos, os que possam ter sido gravados nos aprendizados da vida. Lavem-nos
no Manancial da Fonte Divina para que suas almas e seus corações renovem o sentimento de Amor
a Deus.
Coloquem suas pequenas mãos dentro do manancial e sintam o dom da renovação e do perdão de
toda falta cometida. Diante do Manancial de Meu Imaculado Coração, que os levará até aos pés
puros do Divino Pai, desprendam de seus corações o passado para avançarem em direção ao
Coração do Senhor.
No caminho que Deus criou para cada alma e cada coração só existe Misericórdia. Cada passo na
vida é uma escolha de caminho do peregrino rumo às Portas do Céu. Cada aprendizagem na vida só
existe para reformar o coração e convertê-lo ao esquecimento de si. Uma chama maior chegará em
auxílio de cada peregrino. Ela será o fogo ardente da oração, um exercício de religação entre a alma
e Deus.
Meus pequenos, Minhas pequenas, unam diariamente as contas por meio da oração para que seus
corações possam reconhecer Minha Face Imaculada. Respirem lentamente a brisa que Eu trago dos
Céus. Abram seus pequenos olhos para que possam presenciar, vindo das alturas, a Ave do Sol.
Fortaleçam-se na humildade para levarem a paz a cada coração irmão.
Pequenos Meus, venho dos Céus para anunciar-lhes Minha Boa Nova: os corações deverão
despertar para a realidade celestial do Senhor. Uma nova comunhão com Meu Filho ressurgirá para
reconduzir as almas ao Coração Infinito do Redentor. Essa nova aliança com o Salvador preparará
a vinda gloriosa de Meu Venerável Filho ressuscitado.
Por isso, Meus pequenos, cada coração deverá estar aberto ao chamado. A voz do Meu Coração
está se anunciando pela última vez, como já o fez em Fátima, em Lourdes e em Medjugorje. Eu
transformo corações em templos eternos de oração e de Luz. Estou abrindo o Manancial das Graças
para auxiliar todos os Meus filhos que, com amor, Me levem no coração. A hora do retorno interno
do Cristo está próxima, no interior dos que ainda dormem distantes do rebanho do Senhor.
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Por isso, Meus pequenos, os corações devem perdoar diante de Deus para que as ofensas sejam
purificadas e permeadas pela Divina Misericórdia. Os ciclos na humanidade estão mudando; por
isso, o caminho da oração os conduzirá. Eu os ajudarei.
Do Imaculado Coração os acompanha,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

