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

Amadas crianças de Deus, muitos ainda não creem no verdadeiro chamado da Rainha da Paz.
Por isso, hoje lhes peço e lhes digo, filhinhos: venham a Mim, porque se vierem, vocês estarão em
Meu Filho, estarão em Minha Divina Paz.
Não temam mais por aquilo que ainda não mudou no coração. É importante, queridos filhos, que
seus corações estejam em imensa alegria quando Meu Imaculado Coração vier ao encontro de
todos vocês. Vocês são Meus filhos amados.
E o mundo, o que é para o Meu Coração? Vocês sabem?
Digo-lhes, queridos filhos, que a humanidade foi abençoada ao longo do tempo pelos raios
misericordiosos de Deus. Ele não tem ira pelo mundo. Deus é Amor. Deus é Verdade. Deus é
Esperança e Perdão. Deus é a Fonte Primordial de Paz para os corações. Se vocês, Meus filhos, dão
os passos na consagração ao Meu Imaculado Coração, digo-lhes que o estarão fazendo por todos os
Meus outros filhos que negam o Amor Celestial de Deus.
Hoje Eu venho a seus coraçõezinhos com um pedacinho do Meu Céu para que possam venerá-lo e
honrá-lo por amor ao Criador do Todo.
Queridos filhos, esse pedacinho do Grande Céu é Meu Imaculado Coração, que deve ser reparado
por tantas ofensas que recebe dos filhos desta humanidade. Mas a Divina e Insondável Misericórdia
ainda está presente para os que clamam por esse aspecto divino da Redenção que Meu Filho irradia
para o mundo.
Nesse exercício com a Divina Misericórdia prepararão o caminho para a hora da Justiça, para o
segundo retorno salvador de Cristo, Meu Filho Universal.
Vivam na fonte da mansidão porque, assim, encontrarão o caminho da humildade.
Oremos, filhinhos! Orem mais!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

