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

Queridos filhos,
Ao abraçar o mundo inteiro e irradiar a Luz de Meu Imaculado Coração, hoje lhes peço:
multipliquem a vida de oração para que ela seja o condimento de suas vidas e para que desperte o
amor pela oração naqueles de Meus filhos que ainda não oram.
Vocês, Meus pequenos, ao longo destes quase oito meses de instrução diária, têm sido convidados
a participar da escola da oração; e agora lhes peço que ela seja o verdadeiro motivo para a vida de
vocês e a de muitas almas.
Vocês são chamados a ser exemplo de vida de oração, de modo que ela nunca deverá faltar no seu
dia, porque a oração é o diálogo permanente com Deus, o Criador. A oração é a relação fraterna
com o Sagrado Coração de Jesus. A oração é o caminho para que cada uma de Minhas crianças
encontre a paz para o coração.
Sem oração diária o mundo não pode ser reparado, razão pela qual cada encontro com a vida de
oração os levará a um estado de reverência e amor pelo Infinito, o Deus Altíssimo. Se o mundo, em
sua totalidade, escutasse Meu chamado, a Graça perdoaria muitas das causas que condicionam o
caminhar de muitas almas.
Por isso, filhos Meus, o esforço de vocês na vida de oração representará para os Céus o triunfo dos
anjos na Terra.
Queridos filhos, neste dia e nestes tempos de importantes definições, Eu lhes digo: guardem um
momento para Deus, porque Ele espera encontrar-Se com cada um de vocês.
Em vocês, Minhas crianças, está a chave para abrir a Porta dos Céus, e essa chave chama-se
Vontade. Como Mãe da Esperança, estou aqui para mostrar-lhes como abrir o cofre puro do
Coração de Deus.
Conto com vocês!
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

