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

Como Mãe que desata os nós nos corações de todas as almas que Meu Filho Me confiou por amor,
hoje os convido novamente, queridos Meus, à oração reparadora. Esse exercício pode ser realizado
através da oração do coração, permitindo que o Dom da Paz que vem dos Céus aproxime-se de suas
vidas pela oração de cada coração.
Filhos Meus, a humanidade deve converter-se através da oração reparadora, e é nessa forma de
oração que vocês poderão encontrar o Espírito Transfigurador de Jesus.
Para que suas vidas alcancem o estado de oração reparadora, vocês devem considerar sagrado o
Sangue que Cristo derramou sobre o mundo e meditar como essa oferta de entrega e sacrifício
permitiu sua redenção. O Sangue Preciosíssimo de Jesus os levará a meditar sobre o ato da
humildade, para assim alcançarem um coração manso e uma vida doada ao Deus Criador.
Queridos filhos, como Mãe e Senhora que desata os nós da humanidade, hoje os convido a liberar
esses nós por meio da oração, para que Deus nessa oferta os escute e, assim, Seu Amor Divino
auxilie suas almas.
Os nós que a humanidade carrega são nós de sofrimento que, pouco a pouco, podem ser desatados
pelo poder imperioso da oração do coração. Se em verdade soubessem quantos nós as almas criam
pela dor e pelo sofrimento, não os poderiam contar.
Mas o poder da oração do rosário pode criar entre a Terra e o Céu a aproximação de uma Graça
Maior para o mundo. Cada conta meditada do rosário permite que o poder da Luz de Cristo se
aproxime cada vez mais das almas tão necessitadas de Sua Misericórdia.
E vocês, com amor, poderão colaborar com o mundo através da oração.
Que o Espírito Santo os leve a viver a conversão do coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

