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

Como Senhora da Rosa Mística, hoje quero convidá-los a contemplar a Deus com o coração,
porque é no coração que se encontra a paz e é através do coração que se fecha a porta ao sofrimento
e ao mal.
Queridos filhos de Meu Pai, é com a oração do coração que todas as almas sobre a face da Terra
poderão aliviar toda dor e sofrimento. Mas existem almas que, ainda que unidas ao Deus Vivo, não
têm forças para consagrar a vida, por estarem imersas no mundo atual.
Para que todas as almas possam ser tocadas pela mesma Graça Virginal com que vocês foram
tocados, hoje os convido a colocar, em oração, dentro do Reino de Deus, todos os corações que,
confusos, necessitam da Luz de Meu Imaculado Coração.
Nestes dias de encontro orante Comigo em Lujan*, Eu os convido a permanecer como guardiães da
oração para seus pequenos corações se tornarem anjos guardiães que acompanhem os propósitos de
paz de Meu Imaculado Coração.
Hoje também lhes digo, Meus queridos filhos, que Minha Face Misericordiosa está trabalhando
pela salvação de todas as almas que, com faltas graves, receberão o ministério de Minha devoção
para que todas elas possam reacender-se pela assistência imediata do Divino Espírito Santo.
A vocês, que já caminharam um pouco pelo caminho da oração do coração, Eu os chamo para que,
através dos seus, todos os corações aprendam a orar com fervor e a estar em Meu Coração Maternal
para que Minha Luz Celestial os proteja.
Queridos filhos, deixo-lhes uma missão interior para cada um de vocês e para todas as almas que
no final destes tempos respondem ao Meu chamado: vivam na fé que lhes irradia a oração para que
a fidelidade se manifeste em cada um de seus corações, a fidelidade ao Meu Filho, o Amor
Redentor.
Agradeço-lhes!
Que apenas estejam Comigo no Reino de Minha Eterna Paz.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

* Cidade localizada na província de Buenos Aires, Argentina

