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

Quero hoje que sigam a Deus sobre todas as coisas e todas as causas. Que seus corações vivam na
absoluta confiança da vinda de Seu Reino Maior. Que estejam em constante oração com Meu Filho
porque, dessa maneira, queridos filhos, vocês honrarão Meu Imaculado Coração Maternal.
Quero que, como bons orantes e vigilantes do coração, sempre orem por todos aqueles que, ao fim
destes tempos, separam-se rapidamente do Propósito de Deus. Quero que, como almas que
caminham com constância para Minha Pureza Virginal, transformem a vida num templo de oração
e, em comunhão reparadora com Meu Filho, ofereçam-na pela conversão da humanidade.
Hoje venho pedir-lhes que o compromisso divino Comigo seja fazer triunfar Meu Imaculado
Coração em todos os corações que estão vazios de Deus, ainda mais naqueles que, submetidos ao
mundo moderno, perdem a Luz do espírito.
Por isso, filhos Meus, assim como vocês foram chamados por Mim, quero que os demais filhos de
Cristo possam ser chamados à Casa Venerável do Pai, refúgio eterno do Amor de Deus. Já estamos
no tempo de elevar todas as almas ao Reino dos Céus, e isso começará quando todos os grupos
orantes prediletos do Meu Imaculado Coração ofertem e entreguem as orações pelos Meus filhos
que estão no mundo e pelos que desconhecem a Misericórdia de Meu Filho e dela necessitam.
Hoje quero que vocês, vivendo do dom e do manancial de vida que representa Jesus Cristo e como
fiéis servidores do Meu Imaculado Coração, construam torres de Luz sobre a Terra através do ato
sincero da oração do coração. Com esse pequeno ato de entrega à vida de oração, muitas causas
escritas pelas Mãos da Justiça de Deus poderão ser reparadas. Unam, somente unam o amor de seus
corações ao grande e imenso Amor de Deus!
Agora é momento de acender a Luz Divina do coração e irradiar paz a todos.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

