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

Meu Coração de Luz pode converter, por amor, os corações.
A maior dor da humanidade é a culpa no coração. É como uma flecha cravada que não permite a
libertação nem o perdão. Por isso, Eu os chamo a aliviar a culpa do mundo, culpa que separa os
corações de Deus e que gera sofrimento.
É chegada para o mundo a hora de reverter tudo pela presença da paz. A culpa provoca a ausência
de paz nos corações de Meus filhos. Assim, queridos filhos, cada culpa que sintam no coração deve
ser curada através de um sincero ato de amor e de reconciliação.
Cada um dos Dons de Deus, assim como Seu Espírito e Sua Misericórdia, pode ser a Fonte
Primordial que os ajudará como humanidade a libertar-se da culpa e da dor.
Queridos filhos, a humanidade está às portas da redenção, também cada um de Meus filhos. Por
isso, a força permanente da oração do coração lhes permitirá persistir.
O Coração de Meu Filho é ofendido diariamente, mas quando um de Meus filhos cai na culpa ou na
dor, Meu Imaculado Coração auxilia a esse coração, que deverá, como alma, começar de novo.
Filhos Meus, cada um de seus corações deve redimir-se através da Misericórdia. Por isso, aceitem
que ainda estão no caminho da reabilitação do espírito e do coração porque, se assim o fizerem,
poderão transitar pela vida através dos caminhos de Minha Paz.
Falta muita paz ao mundo, mas falta ainda mais a serenidade no coração de cada um de Meus
filhos, que poderão encontrá-la na oração diária. Sejam conduzidos por Minha Graça Maternal de
Redenção. Já não ofendam mais e vivam no Coração de Meu Filho. Meu Espírito Maternal os
perdoa e os ama.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Redenção para o coração de cada um de Meus filhos!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

