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

Minhas palavras de paz querem ser como os Céus nos corações de todas as almas. Quero que vocês
possam reconhecer a Paz Celestial para que através da oração pura, feita com o coração, possam
viver a paz sobre a Terra.
Todos os Meus filhos já sabem que estamos em um ciclo de mudanças para o mundo; por isso, mês
a mês, dia a dia, Eu os preparo.
Mas Eu não vejo seus corações atendendo as Minhas palavras diárias, palavras ditadas pelo Amor
de Meu Imaculado Coração e que vêm dos Céus, lugar onde diariamente os convido a entrar, com
confiança e verdade.
Queridos filhos, Deus Pai concedeu-Me esta Graça de estar entre seus corações, e Meu Coração
trabalhou para que suas vidas tivessem as chaves necessárias para a conversão do coração.
O mundo está cego, mas nem todos os Meus filhos estão cegos ou surdos. Eu os escuto dos Céus
quando seus corações colocam a voz da oração no mais alto estado celestial. Por isso, queridos
filhos, Meu Coração se alegra quando vejo a perseverança e a esperança, essências de paz
necessárias para estes tempos, permeadas pela alegria.
Queridos filhos, abracem com amor Meu Coração e coloquem nele, dia a dia, as misérias que
fazem sofrer a vida de muitos corações.
Por meio do jejum muitas circunstâncias mundiais se resolverão, sobretudo a perda das almas.
Quando seus corações entram no caminho da entrega e da doação, curam-se feridas, que se
cicatrizam com rapidez pelo exercício da oração.
Queridos filhos, permaneçam com a chama do coração acesa e caminhem, caminhem até chegar
diante do Coração de Cristo para adorá-Lo e amá-Lo. Ele os aguarda no silêncio.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Luz para os corações no mundo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

