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

Queridos filhos,
Diariamente dirijo Minhas palavras aos seus corações porque elas têm o dom da sabedoria e da
compreensão. Por isso, filhinhos, saibam que as verdadeiras palavras que vêm do Meu Imaculado
Coração querem despertar em vocês os talentos preciosos que Meu Filho lhes entregou.
Vocês devem abrir o coração dia a dia como as rosas se abrem ao amanhecer quando veem o sol, e
isso pode acontecer através da oração que nasce com a pureza do coração.
Queridos filhos, vocês sabem quão importante é a Paz Interior nestes tempos. Para ela existir em
todos os Meus filhos, Eu os formo na escola da oração, a fim de que seus corações possam também
chamar a outros filhos que devem despertar a tempo para a vida de oração.
Por isso, deixo-lhes a missão de orar por todos eles, pelos filhos que aguardam ser curados da dor e
aliviados da solidão, que invadem suas vidas no dia a dia.
Todos os Meus filhos estarão sob o Espírito da Graça, a fim de receber a força para iniciar o
caminho de reabilitação do coração. Isso acontecerá quando cada um dos Meus filhos orantes
estender as mãos e entregar o amor do coração aos que, em verdade, ainda não podem reconhecer a
Face do Senhor.
Por tudo isso, filhos Meus, a tarefa de doar-se ao próximo deve ser mais ampla para que isso
chegue aos corações mais distantes.
Hoje, queridos filhos, ensino-lhes o caminho da caridade através do serviço e da oração, porque
este último tempo é de imensas Graças para a conversão e a cura do coração.
Ouço as orações de Meus filhos e as envio aos Meus soldados marianos orantes, para que
trabalhem através da paz do coração. Caminhem, filhos, para a Luz Eterna do Meu Imaculado
Coração!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

