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

Queridos filhos,
Novamente hoje os chamo a permanecer dentro de Meu Coração Maternal porque, assim, estarão
no Coração Divino de Meu Filho.
Como foi bem escrito no Livro Sagrado, Jesus, O que já ressuscitou, está no universo entre seus
corações e com cada uma das almas. Ele virá para anunciar o novo mundo da paz, da mesma
maneira como veio a vocês Sua Divina e Insondável Misericórdia.
A humanidade deverá realizar um novo percurso, que começará por meio da oração feita com a
força do amor do coração. Todos os missionários marianos orantes poderão ser guiados quando, em
oração, caminharem rumo à Porta da Paz.
Filhos Meus, Eu lhes anuncio o Reino que Meu Filho há tanto anunciou e, como Mãe da
Misericórdia e da Graça, guio-os para que, na Paz de Meu Coração, vocês e toda a humanidade
encontrem no coração o Cristo Vivo, Redentor de todas as faltas.
Por isso, queridos filhos, que hoje seus corações se alegrem e que, acesos pelo fogo amoroso do
Espírito Santo, possam redimir o que ainda não foi redimido em toda esta humanidade.
Recordem-se da união diária com o Santíssimo Coração de Cristo, porque é nessa aliança
misericordiosa que todas as almas verão diante da vida a única fonte que lhes saciará a sede: Jesus.
Assim, em oração, seus corações poderão ir reparando o Coração de Meu Filho, que é
profundamente ofendido pelas discórdias e pelas separações que dia a dia aumentam entre as almas
deste mundo.
Para que todos renasçam para a vida eterna, os missionários orantes ao Meu Imaculado Coração
deverão ser como a Chama do Divino Espírito Santo na escuridão, chama que ilumine todos os
corações que necessitam de paz.
Vivam do Amor de Meu Filho para que seus corações formem o Grande Escudo de Deus para os
novos tempos.
Agradeço-lhes!
Luz interna para seus corações. Paz!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

