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

Meus filhos,
Hoje os convido ao recolhimento de seus coraçõezinhos para aguardarem o despertar do Senhor
Jesus, Meu Filho Glorificado. Recordem-se, queridos filhos, que durante esta semana suas vidas se
preparam para entrar pelas portas redentoras da Páscoa, que Meu Filho faz reverberar através do
ato da Paixão de Seu Sagrado Coração.
Por isso, queridíssimos filhos, agora vocês já estão prontos para voltar a comungar de Meu Filho, o
Salvador de todas as almas. Para chegar a viver este sublime ato de amor por Jesus, peço-lhes que
perdoem e reconciliem suas vidas com cada um de seus irmãos, que também são Meus filhos na
Redenção.
Queridos filhos, hoje os chamo a contemplar profundamente na oração o mistério da Ressurreição
de Cristo, através do poder do Amor. Se seus corações já deram esse passo de Amor, Meu
Imaculado Coração poderá dar mais vida e salvação a muitos de Meus Filhos que estão muito longe
de Deus.
Meus filhos, celebrem esta Páscoa como a primeira Boa Nova que vem, no fim destes tempos,
aliviá-los de todo o sofrimento de suas vidas. Por isso, queridos filhos, a oração do coração os
levará a encontrar, no caminho, a Presença de Meu Filho, de Seu Santo Coração de Amor.
Santos e veneráveis sejam os Anjos do Senhor, porque, através do sacrifício que Meu Filho
entregou por amor, eles poderão ajudar na redenção do mundo!
Abram as portas de seus coraçõezinhos e busquem a Cristo, porque Meu Filho está ali em cada um
de vocês. Aceitem os braços de Amor e Redenção que Meu Filho lhes estende. Permitam que seus
corações ardam de amor por Cristo. Se assim for, queridos filhos, Meu Imaculado Coração de Mãe
poderá, através da Misericórdia, socorrer o mundo que está perdido. Orem com o coração.
Abracem com paz cada mistério da Paixão, porque já chegou a hora de suas vidas crescerem.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Na Boa Nova da Ressurreição de cada vida e de cada pequeno coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

