5 de Janeiro de 2.013
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA]
_______________________________________________________________

Meus pequenos, meus filhos, Paz para os vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas
almas.
O Meu coração triunfará meus filhos. Mas olhem o Meu coração sofre porque os Homens
ingratos do mundo, muitos dos que dizem que Me amam viram as costas ao Meu Filho e a Mim quantos pecados se estão cometendo no Mundo porque os Homens viraram as costas ao seu
Deus.
Vocês meus filhos sejam fieis ao Coração do Meu Filho e ao Meu Coração – não deixem
de ir ao Sacrário – Meu Filho está esperando com os braços abertos. Vão Meus filhos e não
tenham medo de levar o nome do Meu Filho ao Mundo, preguem a Sua Palavra, a Palavra que
salva, meus filos.
Farol de Luz será grande, meus filhos e já o é, mas vocês têm que ser as pontes e pilares
desta obra, a obra que o Meu Filho e Meu Deus Criador quer e esta obra é aqui em Farol de Luz.
Meus filhos venham a este Santo Lugar onde Eu estou convosco.
Peçam muito pelo Papa … pelo Papa, também por todos os sacerdotes do mundo, às
vezes estão sozinhos, precisam das vossas orações. Não os critiquem, amem, amem, os muito, no
vosso silêncio onde vocês estejam orando, dediquem uma oração por eles todos: pelo Papa,
vitima e mártir, incompreendido por tantos dos seus filhos, mas Eu lhe dou forças para que
caminhe nesse Amor tão profundo que tem a todos os homens. É o Meu Filho, o Meu Filho
Jesus, vosso Jesus que está aí dentro do Papa. Sim meus filos, não o critiquem e Amem-o …
Amem-o muito.
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Meus filhos, estamos já nos últimos tempos, por isso satanás está a fazer muitos estragos
na humanidade está apanhando a muitos filhos pequenos e está a levá-los ao seu rebanho. Hoje
ninguém fala já do inferno e sabem porquê? Porque o Homem já não olha para o Seu Deus e para
a Sua Mãe. Empurram-Me para um canto, mas vocês meus filhos, volto a dizer-vos, levem a luz
às vossas famílias e aos vossos amigos; não se esqueçam nunca de levar o Nome do Meu Filho
nos vossos lábios e nos vossos corações… sejam doces como Eu sou Doce e Eu quando venho
aqui e a outros lados onde apareço, dou-vos esta catequese para vocês alimentarem o vosso
Coração no Meu Coração.
Meus filhos peçam muito… orem muito e nas vossas penas e nas vossas dores em
qualquer canto onde estiverem ou no vosso quarto. Meus filhos vão à casa do Meu Filho e falemlhe e peçam-lhe, porque Ele vos falará como um bom Pai fala ao seu filho.
E digo aos maridos que amem muito as esposas e as esposas que amem muito aos
maridos. Filhos, amem muito os vossos pais, os vossos avós, os vossos amigos. Meus filhos, o
Amor é que leve ao Céu… se não amas aqueles a quem vês, como amas Aquele que não vês?
Amem a Deus com todas as vossas forças e com todo o vosso coração porque Ele é o Criador de
tudo, de todos vocês e de toda a Humanidade: por isso vocês têm que Amá-Lo como todo o
vosso coração… Ele move tudo, meus filhos… Ele sabe tudo, meus filhos… Ele está esperando
que nós e vós vão a Ele meus filhos, com Amor e Fidelidade a pedir-Lhe e a dizer-Lhe: Senhor,
aqui estou seja feita a Vossa Vontade.
Meus filhos, caminhem porque Eu – o Meu Coração – está convosco e não vos deixarei
nunca… Agradeço-vos meus filhos porque estás aqui hoje comigo a pedir pelos pobres
pecadores, mas olhem que é preciso serem fortes, não se esqueçam da confissão, penitência,
oração.
Este mês quero que meditem o Meu filho João… façam isso meus filhos, façam isso que
vós mando que é para a salvação das vossas almas.
Meus filhos caminhem comigo até ao fim porque Eu como tantas vezes vos disse, estou
tecendo uma “alfombra” com os rosários que vocês rezam aqui e em todo o mundo, para que um
dia Eu venha mais o Meu Filho a levar-vos à mesa celestial.
Amem-se meus filhos, não se esqueçam do Amor… amor. E sejam como antes vos disse:
sejam doce como o Meu coração é Doce: Peçam meus filhos por este coração que está cheio de
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espinhas e cravos que me cravam os Meus Filhos, aqueles que não querem o coração e a
salvação do Meu Filho e o Meu coração e às vezes Meus filhos temos que tirar-mos as mascaras.
Algumas máscaras que não entendem ou não sabem entender o final do dia, que um dia vos
chamará Meu Deus Criador, vosso Deus Criador, para o Céu.
Não se deixem arrastar pelo demónio, meus filhos, não vejam tudo fácil porque ele faz as
coisas fáceis: busquem as portas estreitas porque esse é o caminho que leva ao Monte onde está o
Meu Filho esperando-os a todos para vos levar ao Céu: isso é o que Eu quero, meu filhos, que
vocês levem nos vossos corações, por Ele é o Amor e o Amor é por Ele e como vos disse ao
princípio, amem a todos os sacerdotes, amem o Papa, respeitem-se e amem-se.
E assim, meus filhos, Meu Deus Criador vos dá a bênção, Meu Filho e o Espírito Santo,
Meu Esposo e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de
Luz.
Adeus Meus pequenos, adeus meus filos.

Respeitem-se no Amor e voltem a esta casa, Minha Casa, Eu estou aqui dando-vos as
Graças para todas as vossas almas.

Adeus filos.
Nossa Mãe em Faro de Luz.
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