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

Queridos fiéis devotos de Meu Imaculado Coração,
Hoje os convido a permanecer no exercício da fraternidade do coração, porque desta maneira suas
vidas despertarão a caridade para com o próximo.
Com este ensinamento de hoje, quero convidá-los a exercitar este ato de amor para que o mundo
possa aprender a amar a Cristo em cada irmão. A humanidade ainda deve viver muitas escolas e
lições de humildade. O amor, cuja essência se apaga na humanidade, deverá surgir pela devoção
interior de todos os corações orantes.
Filhos Meus, é hora de agir com todo o amor de seus corações para que um grande número de
filhos veja em vocês um verdadeiro exemplo de unidade e irmandade com o Único.
Suas próprias vidas podem expressar lampejos de paz e de Luz. Para isso, o exercício da oração
perseverante e constante os levará ao encontro direto com Meu Filho, o Redentor.
A cada novo dia surge uma nova escola de oração que vocês são convidados a viver e a imitar por
amor ao Meu Filho e pela salvação de muitos corações.
Queridos filhos, hoje lhes deixo essa chave de fraternidade, a mesma que Jesus difundiu sobre a
Terra pela emanação de Seu Amor, de Sua Cura e de Sua Compaixão pelos mais frágeis.
Saibam, então, queridos filhos, que há almas sofredoras no mundo que necessitam dos mais fortes
na oração do coração para que elas possam achar o caminho da redenção.
A oração diária de todos os Meus filhos e de todos os grupos de oração permitirá derramar a Graça
sobre o mundo de hoje.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

