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

Queridos filhos,
Recebam Meu chamado com os corações e os braços abertos. Eu sou a Mãe do Alívio e do Auxílio,
que vem ao mundo para resguardar os pequenos corações. Ainda há muitos lugares por onde Meu
Coração deverá passar para aliviar a dor.
Apenas lhes peço hoje, Meus queridos filhos, que, mesmo diante de todo o sofrimento interior,
permaneçam em Meu Coração Imaculado. Nessa hora de entrega e renúncia, ali estarei presente
para apoiar os passos de seus corações. Na Terra ainda há muito a restaurar e a perdoar; porém, o
mais urgente é orar para que as últimas Graças Celestiais possam descer.
Queridos filhos, em verdade lhes digo que Meu Coração de Mãe é humilde, é simples e está aberto
para cada um de vocês. Meu Amor nunca se separará dos corações que se consagrarem ao Meu
Imaculado Coração. Por isso, pequenos, vocês deverão viver com o máximo de alegria o
sofrimento que o Senhor envia aos seus corações para que esta dor, permeada pelo amor, libere o
mal que vive o mundo.
Eu os conduzo pelo caminho que Meu Filho lhes prometeu viver. Ele é o Caminho, a Verdade e a
Vida para todos os corações que O aceitem viver. Há um caminho por onde ir. Há uma verdade
sobre suas existências como almas e como corações, e há uma vida nova que, por meio de Meu
Filho, descobrirão na senda da oração. Apenas aspirem, Meus pequenos, a encontrar dia a dia o
caminho para Cristo. Ele fortalecerá seus corações durante as horas de prova.
O essencial de tudo, Meus queridos filhos, é seus corações não perderem a alegria de servir e sorrir,
porque assim quer o Senhor nestes momentos. Ele quer ver seus corações plenos de gratidão e de
alegria.
A missão de todos os Meus filhos no mundo será converter seus corações à Vontade do Senhor,
sem nenhum medo. Por isso, Meus pequenos, estou entre vocês, anunciando o tempo vindouro de
paz para o mundo.
Oremos.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Que reine a alegria em seus corações. Paz para a Terra.
Ama-os eternamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

