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

O triunfo de Meu Imaculado Coração poderá acontecer pela resposta imediata de todos os Meus
bem-aventurados filhos no mundo.
O triunfo de Meu Coração é a Presença de Deus Pai na vida de cada alma. É o reencontro
prometido por Meu Filho. É o Reino vindouro sobre a face da Terra.
Meu Imaculado Coração, queridos filhos, é a Fonte de Graças que ao longo do tempo derramei por
amor aos Meus filhos.
Agora, filhos Meus, Eu os convido a fazer triunfar Meu Imaculado Coração, por meio do constante
exercício da oração do coração, como também de todas as obras de caridade e do serviço ao
próximo.
Queridos filhos, é imenso o Propósito de Deus para cada uma de Suas pequenas criaturas; por isso,
Eu os chamo a todos a testemunhar a Presença de Cristo nos corações e Sua vinda. Isso acontecerá
quando cada alma desta humanidade aceitar entrar no verdadeiro e único Reino de Deus.
Por isso, queridos filhos, a tarefa nos grupos de oração será mais constante, porque cada um de
vocês deverá ser, na oração, como um vigia que guarda e protege o chamado de Deus. Nesta tarefa
e no auxílio à humanidade está a presença de Meu Imaculado Coração. Por meio do triunfo do
Coração de Deus em Maria, poderei levá-los até aos braços de Meu Filho, o amado Pastor do
Perdão, que dos Céus os aguarda em oração e em comunhão.
Queridos filhos, para ser soldado mariano da oração, basta somente dar o "sim" e persistir no
propósito de responder ao chamado divino. Nesse caminho de serviço e doação à Vontade de Deus,
seus corações irão se consagrando ao Meu Coração, e o triunfo do Plano de Paz será único para o
mundo.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz, somente paz para este tempo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

