4 de Maio de 2.013
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA]
____________________________________________________________________

Nossa Mãe começa a mensagem:
Meus pequenos, Meus filhos, paz para os vossos corações e luz da Minha Luz
nas vossas almas.
Que gozo sinto na Minha Alma e no Meu Coração ao ver tantos filhos que vêm
para rezar Comigo e a pedir Comigo! É verdade Meus filhos, porque Eu tenho no Meu
coração o Meu Pai Criador, que é também o vosso Pai Criador e transmito-Lhe todas as
preces que fazeis ao Meu Coração. Também vos agradeço a todos, porque vêm de longe
para estarem aqui na Minha Casa de Amor, Farol de Luz. Continuem a vir, Meus filhos,
porque muitos de vós sereis curados do corpo e outros da Alma. Não se esqueçam de ir
ao pequeno rio a buscar água que Eu abençoei para curar o corpo e a alma, como referi.
Meus filhos, este Mês é muito precioso: há um gozo em Mim muito grande neste
Mês de Maria, como vocês dizem na Terra. Isto porque vocês cantam o Avé Maria,
falam com a vossa Mãe, ou seja Comigo e querem que Eu esteja nos vossos corações…
Meus filhos, hoje vos dou graças especiais para vós, para os vossos filhos e para o
Mundo…
Atenção pais de filhos pequenos, não permitam que satanás se meta nelas.
Rezem muito por eles, Meus filhos, sejam obedientes ao vosso Deus e cumpram com
amor os Mandamentos que Ele deu a Moisés para a salvação. Meus filhos o mundo de
hoje está a ruir porque não querem amar o seu Deus e Criador. Hoje as modas são uma
loucura para os jovens e até para os meninos, porque os pais não sabem filtrar o Amor
de Deus para que chegue sem misturas aos seus corações. Vocês que vêm a este Lugar
Santo ou a outros muitos Lugares pelo Mundo onde apareço, peguem nos vossos filhos
para dar às suas almas a medicina do vosso Deus, ensinem-nos a rezar. Enquanto a vós,
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não se esqueçam de ir ao Templo para estarem junto ao Meu Filho que lá se encontra
em Corpo, Alma e Divindade. Prostrem-se de joelhos e peçam Misericórdia para vós e
para os vossos filhos.
Meus filhos, é preciso trabalhar. Este é o vosso momento, o momento do homem
de paz e de amor. Tendes que levar a Palavra do Meu Filho e as Minhas Mensagens
pelo Mundo. Hoje os homens estão desnorteados, mas ainda restam vocês e ainda outros
a pedir ajuda do céu. É preciso obediência à Igreja e obediência à vossa consciência.
Tenham sempre humildade nos vossos corações, confessem-se mais vastas vezes e nos
dias que o vosso Pároco expõe o Santíssimo Sacramento, aproveitem a ir lá fazer a
visita ao Meu Filho de Amor, que Ele vos encherá de Sabedoria e de Amor, ou seja a
sabedoria do Meu Próprio Filho, Ele vos Salvará. Levem também as vossas cruzes,
sejam grandes ou pequenas em silêncio. A alguns lhes tocam doenças, outros
depressões, outros que se sentem abatidos e ainda outros que não sabem o que fazer.
Unam-se ao Meu Filho e observarão que essa cruz será mais leve e menos duradoura.
Meus filhos, só se vai para o Céu carregando com a Cruz. Não queiram ser como
tantos que vivem amarrados ao mundo, à carne e ao demónio… Meus filhos sejam
astutos e tragam sempre as lâmpadas acesas. Caminhem e façam ponte, para que outros
filhos vossos irmãos, vivam da vossa fé. Proclamem pelo mundo que o Meu Filho está
com todos os homens.
Meus filhos, continuem a vir a este Santo Lugar. É verdade Meus filhos, já
vieram tantos de tão longe, como antes referi: de Granada, de Sevilha, do resto da
Andaluzia, da Galiza, de Toledo. Os Meus pequenos de Toledo que me levam com
muito entusiasmo a todos os lugares para Eu visitar as casas e as Igrejas dos Meus
filhos. De Portugal, estes filhos, tão boa gente, como vocês dizem na Terra. Todos vós
que sois do Meu Coração, são bons e tereis que ser melhores.
Vós pais, não basta levarem os vossos filhos a receberem o Corpo e
Sangue do Meu Filho, na primeira Comunhão; é preciso amá-los para continuarem a ir à
Igreja, à Igreja do Meu Filho, à Minha Igreja! Não sejam comodistas! Acompanhem-os
para serem como a Família de Nazaré, Minha Família.
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Estou contentíssima e repito outra vez: façam os cinco primeiros sábados
de mês, porque Eu prometi vir a cada um que fizer esses meses de amor, de oração, de
penitência, de confissão e de falar um bocadinho Comigo. Prometi aos Meus meninos
de Fátima que os levaria para o Céu. Meus filhos, façam isto porque é fácil. Meus
filhos, sejam bons. É fácil ser santo, mesmo que os homens digam que não e que os
santos foram escolhidos por Deus Criador, Meu Deus e vosso Deus. Não é verdade,
meus filhos. Todos estamos chamados a ser santos! Todos vós e todos do mundo
inteiro. Fiquem a saber que é fácil ser santo. Ser santo é tirar o eu do corpo e buscar a
humildade e o amor: o Meu Filho ensina desta forma: ama o teu próximo como a ti
mesmo e diz ainda “amem-se uns aos outros como eu vos amei e amo”.
Meus filhos, meditem o evangelho de João, meditar para ir conhecendo
melhor o Meu Filho, o Vosso Deus.
Também vos digo que se poderem comunguem na boca! O Meu Filho
gosta muito que comunguem na boca e o Meu Coração também gosta. Porque
cometem-se tantos sacrilégios! Ai Meus filhos! Quantas vezes têm levado o Meu Filho
na mão para fazer missas satânicas e para vender essas Hóstias Consagradas e calcálas…! Os seguidores dos demónios querem estas coisas. Vocês Meus filhos, sejam
valentes e comunguem na boca. Meus filhos, que mãos podem estar purificadas senão
as do sacerdote? Os sacerdotes foram eleitos por Meu Pai vosso Deus, Meu Filho e pelo
Espirito Santo: foram eleitos pela Trindade e por Mim também. Meus filhos, Eu
também estou nisto e quero que sejam eles, os sacerdotes, a dar o Corpo do Meu Filho
com as suas próprias mãos. Vão chamar loucura a estas palavras do Meu Coração e vão
dizer tantas coisas deste Santo Lugar: vão dizer que tudo é mentira e que estamos
loucos, até Eu porque estou dentro deste Amor. Não façam caso, Meus filhos, porque
satanás quer destruir tudo isto. Eu disse um dia que isto será grande e será mesmo
grande! E já é grande mesmo com duzentas ou trezentas pessoas. Já se sabe por todo o
Mundo que há um lugar em Espanha que se chama Farol de Luz, Meus filhos fui Eu que
transmiti aos Meus pequenos filhos a tarefa de fazer conhecido este Lugar Santo.
Meus filhos, gosto tanto de vós! Cantem-me a Avé Maria! Meus

filhos,

este mês façam penitência e oração: rezem.
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Agora Meus Filhos, olhem sem medo para o sol. Não vos fará mal, Meus filhos.
O sol gira e põe-se de cores dando voltas, porque é o milagre que Deus quer. Deus quer
que vocês tenham este milagre nos vossos corações.
Continuem a vir a este Lugar Santo, Meus filhos, porque Eu sou junto ao
Meu Filho Cooredentora do mundo. Temos que salvar o mundo! E vós Meus pequenos
são quem juntamente com o Meu Filho e Eu salvemos os homens.
Peçam muito pelo Papa, Meus filhos, Meus filhos, peçam muito; peçam
pela Igreja; peçam pelos sacerdotes; peçam por todos vós. O homem quer destruir o
Nome do Meu Filho e o Meu Nome, mas não o vão conseguir Meus filhos porque
perante a maldade de satanás, está o Amor do Vosso Deus do vosso Senhor.
Meus filhos, Eu vos abençoo, mas o Meu Deus Pai Criador vos abençoa,
o Meu Filho de Amor e o Espirito Santo Meu Esposo Santificador, e Eu vossa Mãe
Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz.
A Virgem dirige-se ao vidente:
Meu pequeno, faz-te mais pequeno, não sejas nada. Meu filho, as
riquezas do mundo não são para ti; vive mais em pobreza, reparte o que tens com quem
precisa. Faz mais penitência mesmo que a dor te perfure, não digas não: diz que seja
feita a vontade do teu Deus no teu coração. Meu filho tu és nada, és uma larva, mas
continua, porque desta forma Meu filho progredirás no caminho do Céu. Obedece
sempre ao teu Deus, que é Meu Deus. Quero que sejas forte, Meu filho e baluarte para
aqueles que estão ao teu lado. Dá amor e carinho, dá doçura como Eu te dou e que sejas
sempre nada, nada.
Adeus pequenos, adeus Meus filhos, adeus filhos.
Nossa Mãe em Monte Farol de Luz.
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