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

Como Maria de Nazaré, dou-lhes hoje todo o Amor de Meu Imaculado Coração de Mãe.
Queridos filhos,
Há seis meses, as mensagens diárias são transmitidas com alegria e imensa gratidão a vocês. Quero
dizer-lhes que o caminho da oração é infinito para suas vidas e é nesse caminho que poderão
encontrar a paz e a fé para o coração.
Acompanho-os hoje, como venho fazendo há seis meses, neste ciclo decisivo na vida de Meus
filhos no mundo. Por isso, a perseverança de vocês permitirá despertar a motivação espiritual para a
oração por parte de outros filhos. Cada ação que é realizada com o coração glorifica a Deus Pai.
Assim vocês estarão dentro do Reino de Seu Amor e de Sua Vontade.
Para que suas vidas deem os passos corretos até o Senhor, vocês devem imitar o caminho de
humildade e de obediência que Cristo, Meu Filho ressuscitado, viveu diante da Presença do
Coração do Pai. Este exercício de obediência e de humildade despertará em vocês a confiança nas
decisões misericordiosas de Deus e, assim, seus corações poderão fortalecer-se no caminho.
Recordem-se, filhinhos, de que as boas obras nascidas do coração não só agradam ao Coração do
Pai, mas também repercutem sobre a missão redentora para a humanidade, missão que Meu Filho
levará adiante em Seu retorno à Terra.
Para estes momentos, seus corações deverão estar em oração e despertos diante da necessitada
realidade do mundo para que seus olhos, olhos de almas a serviço de Deus, possam reconhecer a
Presença de Meu Filho entre vocês.
Saibam, queridos filhos, que da mesma maneira como Ele esteve entre Seus seguidores depois da
Gloriosa Ressurreição, assim estará de novo no mundo, em especial com os novos discípulos que O
aguardam com o coração aberto e entregue.
A Vontade do Pai poderá se cumprir neste último ciclo através da resposta de vocês. Minha
Vontade de Mãe vem da Vontade Suprema.
Celebremos em oração os seis meses de encontros diários Comigo, a Mãe da Paz.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

