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

Os missionários marianos orantes que se unem à Luz de Meu Imaculado Coração devem vigiar na
oração pelos que ainda não oram, não esperam e não amam ao Deus do Universo.
Esse exercício de amor e vigilância pelas almas é feito por meio da oração do coração porque,
através dessa oração, chaves de sabedoria e de discernimento podem despertar pela Presença do
Espírito Santo.
Hoje os chamo, queridos filhos, para que suas vidas, nestes tempos de grandes mudanças, aspirem a
estar e a permanecer sob a Chama do Espírito Santo. Dessa maneira, seus corações serão partícipes
do serviço abnegado a outras almas, serviço que pode despertar através do coração. E é no espírito
de colaboração com todas as almas do mundo que suas vidas encontrarão a unidade perfeita com
Meu Filho Glorificado e, assim, poderão ver os olhos de Jesus em cada um dos irmãos de caminho.
Agora, queridos filhos, à humanidade cabe velar e chamar pela Presença do Espírito Santo para que
todos os corações em Cristo possam missionar pela paz através da oração.
Queridos filhos, chegará o momento em que cada vida deverá irradiar o verdadeiro espírito de
fraternidade, que será necessário cultivar para que a Paz do Reino dos Céus se manifeste nesta
Terra Prometida.
Por isso, queridos filhos, levem com alegria em suas mãos o dom da fraternidade para que, unindo
coração com coração, e como humanidade, vocês participem do retorno esperado de Meu Filho.
Com os braços abertos à espera de Cristo, seus corações se prepararão para a chegada do novo e
para a vinda do espírito da paz, que muitos de Meus filhos poderão viver.
Que Meu Filho seja para suas vidas a primeira aspiração à Paz Celestial.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

