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Sexta-feira, 15 de junho de 2012
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, MÃE DA DIVINA CONCEPÇÃO DA TRINDADE, TRANSMITIDA AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Meu Coração Imaculado irradia Amor ao mundo. Minhas mãos de serva fiel o sustentam com
muito amor. Envio, da Eternidade, Luz sobre todos para que o Espírito Santo atue como fogo
celestial nos corações, cure-os, eleve-os e os perdoe para que estejam em unidade diante do Criador.
Queridíssimos filhos de Meu Coração Maternal, com a Chama de Amor do Espírito Santo sobre o
mundo, hoje celebremos o imenso gozo que Deus lhes doa através de Minha presença diária em
suas vidas. Hoje emanem o raio da gratidão para que todas as almas também recebam a Graça da
conversão do coração, do alívio interno para a vida.
Alegrem os corações, pois nestes últimos sete meses de mensagens diárias Minha voz está ecoando.
Quando suas almas subirem aos Céus, os Olhos da Bondade lhes revelarão todo esse exercício
diário de amor que Meu Coração está realizando por esta humanidade.
Quero dizer-lhes que Deus, silenciosamente, através de Meu Fogo de Amor Misericordioso, os está
chamando há sete meses, todos os dias, para que o mundo relembre que a Vontade Única, a Fonte
original do Amor e da Unidade, o Deus Eterno, Onipresente e Bondoso, os ama e os espera através
de um sincero ato de reconciliação com Seu Amado Coração. O Pai das Graças desceu em Espírito
Divino para despertar a Luz em seus corações. Esse é o eco que Minha Voz Maternal está
difundindo para alcançar a paz em todos os corações.
Por isso, queridos filhos, seja cada momento de oração dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e ao
Imaculado Coração de Maria, uma aliança perfeita com o Amor de Deus para suas vidas e para a
conversão dos que ainda não se converteram.
Ao longo destes últimos sete meses de chamados diários, Meu Coração quis impregná-los com a
instrução do Amor e da Redenção que Meu Filho amado irradia ao mundo com Sua Divina
Misericórdia.
Caminhem sem pausa para o encontro com o Amor de Deus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

