1 de Junho de 2.013
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA]
_______________________________________________________________

A Nossa Mãe começa assim a sua mensagem:

Meus pequenos, Meus filhos, paz para os vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas
almas.
Meus filhos; estou muito contente com todos vós, tanto com os de perto como dos que
vêm de longe. O Meu Coração regozija e vos dou muitas graças para todos vós Meus filhos e
para as vossas famílias.

Meus filhos, isto é Farol de Luz. Minha Luz para os vossos corações. Meus filhos a
Minha Alma esta convosco, por isso peçam- Me, peçam- Me. Eu continuo a dizer - vos e a todo
o mundo que rezem o Terço, que é a Minha oração predileta. Meus filhos prometo que se vocês
morrerem na Graça do Meu Filho, O Meu Filho e Eu viremos buscar-vos para as Moradas
Celestiais. É verdade Meus filhos, Tenho poder porque assim o quis o Meu Criador, O Meu
Filho e o Meu Esposo o Espirito Santo, para que Eu seja Cooredentora com o Meu Filho no
mundo e dar-vos a mensagem da Salvação.

Este mês meditem Eclesiástico, Meus filos.

Continuem a vir a este lugar, Minha Casa de Amor e de Oração. Meus filhos, não se
esqueçam de rezar todos os dias. Vós pais levem os vossos filhos ao Meu Filho para que Ele
encha os seus corações do Seu Amor e que comecem desde meninos amar o Meu Filho. Vós
Meus filhos arrisquem-se á cruz, entreguem –se á cruz porque ás vezes a cruz é pesada, mas
reparem no Meu Filho que levou não somente uma Cruz, mas as cruzes de todo o Mundo. Hoje
o Meu Filho sofre juntamente Comigo por tantos pecados cometidos pela humanidade. O Cálice
já transborda. Meus filhos as Bobedas do Céu vão desfazer –se para que o Meu Deus Criador
mande os Seus Anjos a exterminarem o Mundo. O Homem não entende isto. O Homem diz
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sempre que Deus, Meu Deus e Vosso Deus é Misericordioso e não castiga. Meus filhos isto é
verdade, vosso Deus e Meu Deus não castiga, sois vós que vos castigais e estais pedindo o
buraco do inferno com as vossas ações. Os hábitos de corrupção e perdição, a carne e a miséria;
porque a miséria da carne que é o pecado que o Meus Deus e vosso Deus mais odeia.

Meus filos, venho aqui pelo mesmo motivo que vou a todo o Mundo. Dizer-vos que
peçam pelos pobres pecadores, por vós e pela paz no mundo.

Meus filhos, o mundo acaba. E como vai acabar o mundo? Existirão homens e
mulheres que amem o seu Deus a sério? Ou amam quando lhes apetece e depois o deixam
cravado na Cruz e a Mim também? Meus filhos o Meu Coração está cercado por uma grande
coroa de espinhos e cravos que me trespassam o Coração e o Coração de Meu Filho, por tantas
ingratidões e tantos pecados que a humanidade comete. Meus filhos, vocês estão a tempo de
pedir o Céu e buscar o Céu. Ajudem-se uns aos outros, Meus filhos. Façam grupos de oração.
Estejam sempre em contacto com o Céu. Sejam humildes Meus filhos, na humildade está a
perfeição e a santidade.

Meus filhos, Eu quero dizer-vos o mesmo que vos disse outras vezes aqui e no mundo.
Há alguém que queira ser vítima do Meu Coração e do Coração do Meu Filho? Meus filhos
deixem as ambições da vida, as coisas que não fazem bem: busquem as coisas do Meu Filho,
busquem sempre o Meu Filho. Desde o acordar até ao adormecer procurem que o vosso
pensamento esteja com amor no Coração do Meu Filho e no Meu Coração.

Agora Meus filhos que este mês é dedicado ao Coração Divino do Meu Filho, vão a Ele,
vão a Ele, peçam a Ele, reparem o Seu Coração, vão ao Sacrário e Santa Missa, como dizeis na
terra, todos os dias se possível e gosto tanto que rezem comigo o Terço ou o Rosário todos os
dias.

Ai Espanha! Minha querida Espanha! Onde estão os filhos de Maria? Onde terão ido? No
entanto estou contente porque vejo este rebanho crescer cada dia mais para estar Comigo na
Minha Casa, Farol de Luz. Peçam-me, Meus Filhos, peçam-me. Não abandonem nunca aquele
que está ao vosso lado, ajudem quanto possam a resolver as suas penas e os seus problemas
porque é o Meu próprio Filho que está nesse necessitado que precisa de vós, já seja em caridade,
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amor, dialogo, comer, vestir. Ajudem-se Meus filhos como bons filhos do vosso Deus e Senhor,
Meu Deus e Senhor. Meus filhos isto é o caminho do Céu.

O Meu Filho está na montanha cravado na Cruz. Subam até Ele com decisão de não
voltar atrás a meio do caminho por ser dura a cruz que levais nas vossas entranhas. Continuem a
caminhar, passo a passo, peçam muito pela salvação das vossas almas e digam ao Meu Filho e
vosso Deus: Senhor eu não Te mereço, não sou nada, sou um pobre pecador, mas Tu Senhor
abre-me os braços para que entre e não volte a sair deles. Tu és meus Deus e tenho, Senhor, que
conseguir ser o último dos Teus filhos, mas que esteja sempre ao Teu lado. Jesus, Jesus, não me
abandones como não abandonas- te aquele ladrão que Te disse: “Senhor lembra-te de mim
quando entres no Paraíso, Teu Paraíso.” Senhor por muitos pecados que eu tenha cometido pela
agonia da minha alma, às vezes por não Te conhecer ou apartar- me de Ti, peço-te que não me
abandones, porque quero ser Teu pequeno filho, Teu filho nada. Senhor lembra- te de mim.

Meus filhos, as Orações que saem do Meu Coração para os vossos corações, ponham- nas
em prática e conservem um coração limpo e puro. Cheguem á Mística, Meus filhos e á totalidade
da santidade. Isto é o que vos vim dizer nesta tarde de Amor.

Vocês peçam muito pelos vossos filhos e pela humanidade.

Neste momento fala Jesus:

Meus filhos Sou vosso Jesus, façam caso á Minha Mãe. A Minha Mãe ama-vos a todos e
quer salvar- vos, por isso está aqui todos os primeiro sábados de cada mês para que convosco,
possam salvar uma terça parte da Humanidade. Meus filhos, tirem os espinhos à Minha Mãe, que
é também vossa Mãe. Mãe de Deus e Vossa Mãe. Vosso Jesus e vosso Deus vos ama. Peçam
muito pelos Meus Sacerdotes, peçam muito principalmente por aqueles filhos que estão levando
o mundo á destruição, peçam muito por todas as crianças, as crianças são Minhas prediletas.

Meus filhos a maçonaria entrou na Igreja e muitos dos Meus filhos não cumprem o seu
ministério de sacerdotes como deve de ser, por isso Eu vos peço para vocês pedirem por todos
eles, porque são Meus filhos e foram eleitos pelo Meu Pai, Pelo Meu Irmão o Espirito Santo, por
Minha Mãe e pelo vosso Deus, Jesus.
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Eu amo-vos Meus Filhos, escutem a vossa Mãe. Escutem- Na Meus filhos.

A Virgem continua a mensagem:

Meus pequenos o Meu Filho está sempre a Meu lado mas hoje quis falar um bocadinho
convosco. Eu também digo para repararem o Seu Coração que também está cercado de espinhos
e cravos. Meus filhos apartem -se da critica e amem –se uns aos outros como o Meu Filho vos
ama e amará sempre.

Meus filhos, vos vou abençoar, mas primeiro vos abençoa Meu Deus Pai Criador que é
também vosso Deus e Pai Criador, Meu Filho de Amor, O Espirito Santo, Meu Esposo
Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz Farol de Luz , Farol de
Luz.

Adeus Meus filhos, adeus pequenos. Não se esqueçam: confissão, comunhão, silêncio e
oração perfeita: este é o caminho do Céu, Meus filhos.

Meus filhos, vão em paz. Adeus Meus filhos Adeus.

Jesus e Nossa Mãe em Farol de Luz.
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