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

As Cinco Chaves da Conversão
Queridos filhos,
Suas almas são como caminhantes peregrinos que devem sempre buscar a Deus. Seus pés os
conduzem em busca do caminho de Deus. Suas mãos, sempre em oração, os elevam para falar com
Deus. Seus corações são como o fogo que faz brotar a luz da chama para iluminar-lhes o caminho.
Queridos filhos, Eu sou a Ave da Paz, que vem do Céu para indicar-lhes o caminho correto para
Meu Filho. Meu Imaculado Coração entregou-Se ao mundo para que as almas se fortalecessem na
fé e no amor do coração. Minha Pureza lhes mostra como é possível estar eternamente em Deus,
assim como suas vidas estão aqui na Terra. O caminho para cada um de Meus filhos deve ser a
aspiração constante de viver no Coração de Meu Filho, que também ofertou-Se em vida e em
espírito pela redenção do mundo.
Em Cristo pode-se encontrar a fortaleza para que as vidas se liberem dos obstáculos e possam ser
permeadas pela Luz Vitoriosa de Deus.
Com esta mensagem, quero dizer-lhes, queridos Meus, que seus corações vivem e viverão mais em
Meu Filho quando, no coração, em sua fé, puderem ver que o caminho ao Paraíso é possível para
todos.
Para entrarem no Reino de Meu Filho devem viver, dia a dia, a conversão do coração. Para isso,
quero dizer-lhes, queridos filhos, que vocês pratiquem estas cinco chaves para a Redenção e o
Perdão:
- O jejum feito por amor
- A caridade ao próximo
- A oração como fonte de renovação
- A leitura do Sagrado Evangelho
- A confissão com Meu Filho.
Esse exercício lhes permitirá saber, Meus filhos, em que lugar e momento está a conversão de seus
corações. Assim, Meus queridos, cada um de vocês poderá mostrar-se como uma verdadeira alma
de Deus, como um digno filho ou uma digna filha de Deus.
É hora de reparar o coração!
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

