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

Meus filhos,
Creiam que Deus lhes perdoa todos os dias, mais ainda, Ele lhes perdoa antes que vocês O ofendam.
Queridos filhos, já lhes disse que confiem na Divina Misericórdia. Misericórdia é Perdão.
Misericórdia é Redenção. Misericórdia é uma nova oportunidade de entrar no Reino de Deus.
Misericórdia é absolvição total dada pelo Santíssimo Coração de Meu Filho. Creiam no tempo
prodigioso da Divina Misericórdia!
Deus necessita de todos os Meus filhos, de todos os seus instrumentos para realizar o Plano Divino
na Terra. Enquanto muitos de Meus filhos se distraem facilmente neste mundo, vocês estão, dia a
dia, cada vez mais em Meus braços Maternais porque todos os dias os apresento diante de Deus,
sob a Luz da Divina Misericórdia, como Meu Coração uma vez apresentou Jesus no Templo de
Deus.
Queridos filhos, hoje os convido a meditar sobre a Divina Misericórdia, porque ela é o último
manancial que se está derramando sobre o mundo e sobre todas as almas com faltas graves diante
do universo.
Filhos Meus, perpetuamente oro por todos vocês, para que, como valentes almas em oração,
possam corresponder ao chamado do Criador, chamado anunciado pela voz de Meu Imaculado
Coração.
Meus filhos, Meus pequenos, neste dia Meu Coração recorda quando, em uma manhã, cheguei ao
Coração de Aurora, no Uruguai. Que aquele dia lhes recorde o momento em que Deus Me enviou
para anunciar-lhes o tempo da salvação.
Queridos filhos, depois de estar um ano permanentemente com todas as Minhas crianças,
anunciando Minha Boa Nova, hoje lhes peço que persistam e que, elevando os olhos ao Céu,
caminhem com humildade rumo ao Propósito de Deus.
Meus filhos, como Mãe os contemplo, como Mãe Celestial os amo e lhes perdoo.
Agradeço-lhes a resposta ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

