1 de Dezembro de 2.012
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA]
_______________________________________________________________

Neste dia, todos que participaram da aparição, pouco antes de nossa Mãe dizer sua mensagem,
poderam ver o milagre do sol.
Meus filhos, meus pequeninos, disfrutem dos acontecimentos que o meu Coração e o
Coração do Meu Filho trazem ao mundo para vocês e os outros em várias partes do mundo
vejam que Eu, Vossa Mãe, Me manifesto em todas as partes do mundo.

Esta é minha casa, Farol de Luz, Luz dou, Luz levais e luz sereis se todos vocês, filhos
Meus vierem aqui a este Monte de Amor, a Minha casa, Comigo, O Meu Filho e Eu dar-vosemos a Luz para as vossas almas.
Meus pequeninos, Meus filhos, tenham paz nos vossos corações e Luz da Minha Luz nas
vossas almas.
Pequeninos entrais no tempo do Advento, é tempo de penitência e chamada. Sim Meus
filhos, O Meu Filho volta a estar outra vez na terra e vem com toda a Sua Majestade para dar Luz
aos homens e mesmo assim os homens O rejeitam, não querem ver a Sua Luz. Vocês Meus
filhos pequeninos, sim sabeis o que é a luz por isso estão aqui, Meus filhos. Eu agradeço e
agradecerei a todos os Meus filhos com esse coração puro. Puro, Meus filhos, porque para Mim
todos vós sois puros, apesar de serem pecadores, Meus filhos. Mas veem aos Meus Pés e ao Meu
Coração para entrar no Meu Imaculado Coração.
Orem muito por aqueles filhos ingratos que confundem a outros filhos Meus, humildes e
simples. Orem pela conversão do mundo. Por isso Venho ao mundo, Meus filhos para que todo o
mundo seja salvo. Mas a infiltração de Satanás, dragão infernal, não deixa que Meus filhos
venham ao Meu Filho de Amor e ao Meu Coração Imaculado. Por isso Meus filhos façam
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penitência, jejum, Meus filhos. O mundo precisa de jejuns e penitências, de oração
perfeita, do Sacrário de amor.
Caminhai Meus filhos de verdade com a Palavra do Meu Filho e as Minhas Mensagens
para esses irmãos que estão silenciosos e que não querem ver. Pedi Meus filhos, fé para todos os
vossos irmãos.
Como tantas vezes já vos disse , Meus filhos este lugar será grande, já o é, porque vocês,
Meus pequeninos, são grandes diante dos olhos do Meu Deus Criador vosso Deus Criador. Meus
filhos venham a este lugar, Comigo rezar e pedir por aqueles que não o fazem, Meus filhos.
Orem também pela vossa Espanha, Alemanha, França, Itália, e também – claro- o Meu Querido
Portugal. Vocês estão a passar por uma crise por falta de humanismo, por isso Eu venho dar-vos
animo e dizer-vos que o homem pode matar o corpo mas não a alma, Meus filhos. Eu trago-vos
de baixo do Meu Manto, a todos vocês, como a todos os Meus filhos do mundo que Me amam.
Eu vos salvarei das penúrias, das maldades, da iniquidade e da miséria.
Meus filhos pesão muito a vosso Deus, Meu Deus, para que restaure e haja Paz no
mundo. 2060, Meus filhos 2060! Mas antes vereis tantas coisas no mundo. Mas não se assustem
porque estão de baixo do Meu Manto, Meus filhos, estão Comigo, são o Meu rebanhinho de
amor.
Meus filhos, sejam perfeitos na leitura da Bíblia, do Evangelho do Meu Filho. Por isso
este mês, Meus filhos, quero que meditem Isaías.
Procurem o Meu Filho de Amor, busquem -Meus filhos- o Meu Filho de Amor. Façam
um Sacrário nos vossos corações para que o Meu Filho de Amor entre e esteja sempre convosco.
Sejam fortes Meus filhos, tragam as luzes acesas - as lâmpadas - porque o homem esta
inquieto e esta encantado com o mundo, pelas maldades. Mas eles não sabem que tempos difíceis
se avizinham. AÍ daqueles que tenham que viver esses momentos de angústia! Meus filhos
tragam sempre as vossas almas limpas o vosso coração limpo, Confessem - se com mais
frequência, visitem o Meu Filho que vos espera nos Templos para falar. Dialoguem com Ele,
vereis a felicidade que se sente sempre que se está com Ele.
Meus filhos, Farol de Luz é Templo da Trindade e vocês que são sacerdotes reais, peçovos que sigam pelos caminhos e onde estiverdes falem do Meu Filho e do Meu Coração, que
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Triunfará em breve. Sim, Meus filhos, mas tantas coisas virão tantas coisas a este mundo... O
Homem não quererá estar nele. Não tenhais medo, Meus filhos de Amor, porque Eu e o Meu
Filho estaremos sempre convosco.

Convertam - se, a cada dia, a cada minuto e segundo da vossa existência, e dizei sempre:
"Meu Deus e Senhor, Tu me criaste para Ti, Tu És o meu todo, Tu levas-me e trazes-me onde Tu
queres. Eu quero ser baluarte e levar sempre no meu coração o aroma do Teu Amor, porque sem
Ti, meu Deus Criador, não sou nada.”

Sim, meus filhos, Ele é o o vosso Criador, e o Meu Criador. Eu disse no meu Fiat : "Eis
aqui a Serva do Senhor, faça-se em mim a vontade do Todo-Poderoso, Meu Criador." E vocês,
Meus pequeninos , vocês também tem que dizer: ". Eis aqui o(a) servo(a) do meu Senhor e
Mestre". O Senhor dá-vos cem por um. Sim, Meus filhos, a Mim também Me deu. Porque não a
vocês, se sois filhos, como Eu também fui Filha? Por isso, nunca se esqueçam de que o vosso
Deus vos ama e quer ter-vos sempre em Seu Coração.

Meus filhos de Amor, continuem Orando, e vindo a este Lugar.E vocês, Meus filhos,
agora que vocês escolheram este Lugar em comunidade, façam tudo, tudo o que Eu quero. Mas
mantenham -se unidos, Meus filhos, muito unidos, porque Satanás entra através dos sentidos e
quer destruir tudo o que é o trabalho do Céu, e isto é Obra de Amor, Meus pequeninos, sejam
todos um,- como Eu vos disse- no Meu Filho de Amor, vosso Jesus, vosso Mestre, vosso Deus.

Pensem, Meus filhos: Meu Filho veio à Terra nu e nu foi para o Céu. Pensem, Meus
filhos em tanta pobreza que há no mundo, em vossos irmãos que precisam da vossa cooperação.
Não se esqueçam do irmão que está atrás de vocês, e que precisa de Amor, de comida, um
diálogo, roupa, uma casa ... Tudo o que vocês tem e devem compartilhar com o necessitado, o
pobre, como o Meu Filho quando esteve na terra com todos vós , porque sempre está convosco.
Porque se vocês não querem aquele a quem veem, como podem dizer que querem o vosso Deus
se não O podem ver? Unam - se no Amor na Amizade e na Caridade. Quero assim Meus filhos,
que sejam Meus filhos de amor.
E agora, Meus filhos, Eu vos dou a Bênção, mas como sempre, Meu Deus e Senhor
Pai Criador, Vosso Deus e Senhor Pai, Meu Filho e o Espírito Santo, Meu Esposo, vossa Mãe
Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz.
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Adeus, Meus filhos, adeus pequeninos.
Então, a Nossa Mãe diz ao vidente:

Sim, pequeno, também te Digo a ti: "Muda o teu coração, torna-te o mais pequeno dos
pequenos e dá amor onde tu estiveres, mesmo que a dor te perfure e faça uma cruz na tua alma és
escolhido para o sofrimento dos cravos do Meu Filho e Eu como Senhora das Dores entrego - te
um bocado do sofrimento que tenho na Minha Alma para salvar o mundo juntamente com tantos
filhos escolhidos para estes serviços.
Sou Solidão do mundo Sou Mãe angustiada, hoje estás a ver Meu filho que venho como
Senhora das Dores e chorando por tantas coisas neste mundo de terror, odio e mentiras… e que o
Meu Filho e Eu sofremos porque vos queremos salvar. Meu pequeno segue como Eu quero e o
Meu Filho também quer.
O vidente dirige se á Nossa Mãe :
Mãe, tens tantos filhos que veem a mim para que eu Te peça por eles. Tu podes tudo. Tu
podes faze-lo. Mãe que te vejam nos seus corações e que se alimentem e vão felizes porque Tu
lhes deste Luz nas suas almas. Tu podes tudo, Mãe.
Nossa Senhora continua:
Sim Meu pequeno tantas vezes tenho dito que a água deste pequeno rio cura, a uns a
alma, a outros o corpo. Tenho feito tantos Milagres neste Lugar e fora deste Lugar com esta
água. Muitos o reconhecem, e outros estão a dormir, mesmo vendo o Milagre. Então Meus filhos
levem a água e amem- na.

Continuem a amar e a fazer essas penitências que tanto me agradam.
Adeus Meu filho. Adeus Meus filhos.
Nossa Mãe em Faro de Luz.
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