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2 de Marҫo de 2.013 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA] 
____________________________________________________________________ 
 
Primeiro , o vidente dirige –se á nossa Mãe: 

Mãe, Mãe, aqui estamos, Mãe para pedir perdão. Todos os Teus filhos vêm aos 

Teus pés para pedir tantas coisas… Mãe peço- Te por todos eles. Eles precisam de Ti , 

com as suas dores, penas , fracassos, clemência e que peças ao Teu Filho que salve de 

todo o mal. Mãe Santíssima, faz de mim um instrumento da Tua Paz, que vá pondo 

amor e sorrisos a todos os meu irmãos que encontre pelos caminhos. Faz-me pobre faz- 

me nada, nada. 

A continuação Nossa Mãe começa a mensagem: 

Meus pequenos, Meus filhos, paz nos vossos corações e luz da minha luz nas 

vossas almas. 

Obrigada, meus pequenos, por estarem mais uma vez aqui em minha casa, Faro 

de luz ,Monte Farol de Luz , Minha casa que é também vossa casa. Aqui estou Meus 

filhos como me pediu Meu Filho. Peçam-me, peçam-me e olhem –me nos olhos. Sim, 

Meus filhos, porque os Meus olhos são doces. Eu trago doçura e quero que vocês sejam 

doces uns para os outros. 

Meus filhos, hoje digo-vos e a todo o Mundo também por toda a hierarquia que 

existe na igreja. Meus filhos, pela igreja, pelos Bispos, Cardeais, Arcebispos, religiosas, 

sacerdotes e também por toda a hierarquia que existe na igreja do Meu Filho, na Minha 

igreja. Quanta dor no Meu coração por tantos sacrilégios que cometem também os Meus 

filhos, vossos pastores! Muitos deles sabem o que fazem, estão num mundo irreal, 

transformam-se para o mundo e vivem no mundo. Não sabem de caridade, não sabem 

de amor, não sabem de seu Deus. Mas reparem, se Eu falo desta maneira não é para que 



 

www.montefarodeluz.es                                   Marҫo 2013                                        Página-2 

os critiquem, Meus filhos , peço que rezem por eles e que os tenham nos vossos 

corações a todos, porque também eles têm a misericórdia e o perdão de Deus. 

Meus filhos sejam também vocês retos nas vossas vidas, no vosso falar e na 

vossa maneira de ser. Amem-se queiram-se e difundam o Evangelho do Meu Filho ao 

Mundo. Digo-vos também que sejam como o filho pródigo. Há algum de vós que façam 

coisas que desagradem a Deus? Uma Mãe como Eu Sou sabe tudo. Por isso 

reconciliem-se com o vosso Deus. Confessem –se e façam penitência , Meus filhos 

vocês estão no momento de vestir de saco. Tantas vezes vos tenho dito para que se 

vistam de pobreza. Não tenham vanglorias, Meus filhos, não queiram ser mais que os 

outros, Meus filhos, fiquem atrás, em lugares de não serem vistos, para estar com vosso 

Deus e sejam caridosos com os vossos irmãos . Não acumulem tesouros na terra porque 

não valem nada no céu. Meus filhos, vocês estão aqui na terra para um dia merecerem o 

céu, mas é preciso ganha-lo com a Cruz que Meu Filho e vosso Deus vos manda. Não 

retirem do vosso lado aquele de quem não gostam, mas rezem por ele, abracem- no e 

amem- no. E aqueles que vos odeiam e não vos querem rezem também por eles e 

perdoem- lhes. Isto é o ensinamento que Meu Filho trouxe ao mundo: “Amem- se uns 

aos outros como Eu vos amo”. Imitem o coração do Meu Filho e emitem O Meu 

Coração também. 

Brevemente o Meu Coração triunfará no Mundo. Estão à vista catástrofes, 

crimes, sangue, pestes… O homem horroriza –se por todas estas coisas mas não se 

apercebe que também lhes chegarão: vocês têm que ter as luzes acesas e as lâmpadas 

nos vossos corações, para que por onde passem, levem sempre a Luz do Meu Filho e a 

Luz do Meu Coração. 

Meu filos, o mundo está a desmoronar –se, porque os homens preferem as trevas 

e não querem a Luz. Agora estas modas que vieram ao mundo de destruição para eles 

próprios, suicídios, morte, angústia e tristeza; só reparam para o gosto dos seus corpos e 

que os conduz a morte. Por isso mantenham –se unidos e peçam por todos eles e pelos 

vossos filhos. 

Meus filhos vocês verão tantas coisas…. Porquê? Porque o mundo não reza , 

afastaram –se do seu Deus e viraram-lhe as costas. Põem o seu Deus a um lado, também 
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o Meu Coração e o Coração do Meu Filho, e já não nos querem, sabem porquê, Meus 

filhos? Porque como já vos disse antes não têm a Luz do seu Deus. 

Deus deixou nos a vocês e a Mim os Mandamentos da Sua Lei: mas dos 

Mandamentos da Lei de Deus, fizeram bezerros, Meus filhos. Hoje continuam a fazer o 

mesmo.  

Já não se preocupam do amor, da fraternidade e do carinho. A morte, a soberba e 

o =eu= , arrastam os homens para a ausência dos Mandamentos do Meu Deus e vosso 

Deus. 

Para ser cumpridor e ir para o céu, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, 

ao próximo como a si mesmo, não roubar, não matar, não blasfemar… 

Vocês estão aqui Comigo e Eu vos abraço a todos. Eu quero que sigam o 

caminho da rectidão. Façam um Sacrário nos vossos corações para que entre a 

Santíssima Trindade e nunca saia das vossas almas . Quero-vos tanto, Meus filhos, 

Quero-vos tanto! 

Meus filhos peçam também por essas mães e esses pais de família eu matam os 

filhos antes de nascer. Que horror, Meus filhos! A vida é de Deus, Meus Deus, vosso 

Deus. Ele a dá Ele a tirará, Meus filhos. Agora também querem levar os Meus filhos de 

idade avançada. Entram por uma porta e já saem para o cemitério. As vezes nem sequer 

doenças têm. Os robots que estão a fazer parecidos com pessoas humanas, Meus filhos, 

virão a destruir o homem que tanto mal está fazendo na humanidade. De onde sai tanta 

maldade, Meu filhos? Reparem que satanás que está por detrás de todos os homens, trás 

tudo isto. Vós tendes que estar alerta para que o dragão não entre nos vossos corações. 

Meus filhos, tenho que vos falar assim, porque Me dói o Coração e ao Meu Filho 

também, todos esses espinhos e cravos que nos cravam , porque a todos amamos e a 

todos queremos salvar. Meus filhos, por isso venham a este Lugar onde estamos, Eu , o 

Meu Filho , os Santos e os Anjos com os Nossos Corações abertos para serem o vosso 

refúgio.  
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Levem a Palavra do Meu Filho por todas as partes e vão preparando o momento 

para “subir ao monte” onde Ele vos espera de braços abertos na Cruz. Subam 

lentamente mas firmes para não chegarem a meio da caminhada e voltarem para trás 

quando a Cruz se fizer muito pesada. Saibam que , se chegarem até ao fim, o Meu Filho 

está de braços abertos para vos levar ás moradas celestiais. 

Este mês meditem Génesis Meus Filhos. Peguem na Bíblia .abram, meditem e 

viram como cada vez conhecerão melhor o vosso Criador . 

Eu Sou vossa Mãe, Meus filhos de Amor e de Esperança. Sou Farol de Luz e 

estou aqui, por isso peçam - Me , peçam –Me, porque Eu que Sou boa Mãe darei a uns a 

salvação da alma e a outros do corpo. Vão ao rio e levem a água que cura o corpo e a 

alma. Continuem a vir aqui a esta casa, Minha casa, Meus filhos. Agora vos abençoa o 

Meu Deus e Pai Criador, vosso Deus e Pai Criador, Meu Filho de Amor, Salvador, o 

Espírito Santo, Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam , Coração de Maria 

Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz. 

Meus pequenos, peçam pelo Papa Bento, Meu filho predilecto. Meu filho roto 

pela dor. Ele é mais um dos mártires dos homens ingratos. Peçam pelo Papa que vem. Já 

vos disse noutra mensagem , que o Espírito Santo virá sobre todos os Cardeais , no 

entanto o voto, Meus filhos é discernido pelo homem. Peçam que o Espírito Santo 

penetre nos corações de todos os Cardeais para que venha um Papa Santo. Meus filhos, 

Deus manda o Seu Espírito, mas o homem nem sempre faz as boa coisas que deveria 

fazer. Por isso vos mando, assim como a todo o Mundo, que peçam por aquele que vai 

reger a Igreja do Meu Filho, a Igreja do Meu Coração. 

Adeus pequenos, adeus Meus filhos, adeus filhos. 

 

Nossa Mãe em Monte Farol de Luz.  

 


