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6 de Julho de 2.013 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA] 
____________________________________________________________________ 
 
Nossa Mãe começa a mensagem: 

Meus filhos, Meus pequenos, paz para os vossos corações e luz da Minha Luz 

nas vossas almas. 

Meus filhos, hoje receberam nos vossos corações o Corpo, o Sangue do Meu 

Filho e a Sua Divindade; que linda recordação nas vossas almas! 

Meus filhos, comunguem todos os dias e não se esqueçam de ir ao Sacrário 

todos os dias. Tantas vezes tenho dito aqui e em todo o Mundo que façam um Sacrário 

do Meu Filho nas vossas almas para que a Trindade entre nesse Sacrário feito por vós. 

Meus filhos: ireis ser perseguidos brevemente. Farol de Luz será grande e já é 

grande, como outras vezes vos tenho dito, mas o exército de satanás quer destruir este 

Templo, que é o Templo do Meu Filho. Eu venho aqui dar-vos mensagens para a vossa 

salvação, mas é o Meu Filho que salva. Ide sempre a Ele e venham a este santo lugar, 

onde Eu, vossa Mãe também venho para estar convosco. Meus filhos, venham aos Meus 

Braços, e façam os vossos pedidos! Falem-Me das vossas penas, alegrias, triunfos, 

fracassos e doenças. Falem-Me daquilo que não podeis suportar sem ajuda e conseguir 

realizar. 

O Meu Coração e o Coração do Meu Filho, estão sempre convosco. 

Aproximem-se sem medo. Transmitam aos vossos filhos o aroma do Meu Coração e o 

aroma do Coração do Meu Filho. Para que servem os cursos superiores, Meus filhos? 

Para que serve o saber tanto no mundo se o principal Meus filhos é amor, amor: dar 

amor, ter amor! Meu Filho não era filósofo, era um homem como qualquer outro 

homem, no entanto era Deus e é Deus, Meus filhos. Ele veio ao mundo para estar com 
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os débeis e os necessitados. Não ia com os grandes e muito estudados. Ia com aqueles 

que não eram nada. Inculquem nos vossos filhos o Amor do Meu Filho, a Verdade e a 

Sabedoria. Isto é o que tendes que falar com os vossos filhos e com vocês mesmos. 

Fazei-vos pequenos e humildes, porque a humildade chega ao Céu, e a soberba chega ao 

inferno, filhos Meus. 

Meus Filhos, Eu era pobre no mundo e era a Mãe de Deus. E era tão feliz! 

Quando saía também tinha amigos e amigas. Passava lindos tempos com eles. Vocês e o 

mundo, sabem de que falava o Meu Coração! De Deus, do Meu Criador, da Minha 

Salvação, da Minha Esperança e do Céu. Eu tinha uma casinha muito humilde, muito 

humilde, mas nada me faltava porque tinha o Meu Deus Comigo. Meus filhos, se a 

humanidade inteira visse que o poder de nada vale, que o possuir de nada vale e que 

acumular tesouros de nada vale… O que vale realmente é o Céu. Meus filhos, não se 

preocupem com o ter. Possuam o Sacrário do Meu Filho, sejam puros e obedientes à 

Igreja, amem muito a Igreja, amem a Igreja. Amem o vosso Papa que já é outro mártir 

que tendes na Terra. Ireis vendo em cada dia e em cada momento que este Papa, Meu 

filho predileto como os anteriores, é cruxificado pelos homens. Os homens não querem 

a bondade, o amor e a lealdade ao seu Deus. Vivem submissos às glórias do mundo, ao 

possuírem e serem eles os deuses. 

Por isso vos peço, Meus filhos, aqui na Minha Casa Farol de Luz, como a toda a 

humanidade: Peçam pelos Meus filhos os sacerdotes, pelos ministros, não se esqueçam 

nunca de pedir por eles. 

E vocês levem o Evangelho por todos os cantos do mundo para que a cada dia 

seja maior o “rebanho” do Meu Filho, Senhor e Meu Deus. Meus filhos, sejam perfeitos 

na oração. Meus filhos, amem muito aquele que tendes ao vosso lado; sejam simples, 

procurem o “monte”, subam ao “monte” como vos tenho dito tantas vezes, porque no 

cume do “monte” está o Meu Filho na Cruz de braços abertos para vos meter todos no 

Seu Coração e levar-vos às Moradas Celestiais. Quanto vos ama o Meu Filho! Quanto 

vos amo Eu também! Quanto amor tem o Meu Pai, vosso Pai Criador! Ai se vocês 

soubessem o que é o Céu! Nenhum homem pecaria, seriam todos simples e humildes. 

Por isso nesta Mensagem de Amor, peço-vos que se amem, que se amem uns aos 

outros. Esqueçam as zangas, rancores, cóleras e insultos. Não usem máscaras para com 
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a vossa família e os amigos. Meus filhos, desejem o bem, procurem o amor e deem 

amor como fez Meu Filho quando veio a Terra e ainda hoje continua a dar amor a toda a 

humanidade.  

Alerta Humanidade! Alerta humanidade! Procurem os tesouros do Céu e deixem 

os tesouros da Terra; Meus filhos procurem o vosso Deus. Animem-se a vir a este Santo 

Lugar, principalmente os primeiros sábados de mês. Podem vir em qualquer momento 

porque Eu estou sempre aqui, esta é a Minha Casa, porque qualquer pessoa que aqui 

passe e diga: Mãe, quero falar Contigo! Eu estarei presente. 

Meus filhos, sejam fiéis ao vosso Deus, sejam fiéis ao vosso Deus. Meus filhos, 

isto acaba, brevemente virão os castigos que serão fortes e que já estão na Terra. Não 

reparam no castigo que a Espanha já tem? Seis milhões de desempregados!... Que quer 

isto dizer, Meus filhos? Eu não Sou política, falo como vossa Mãe, como vossa Mãe da 

terra que chora por esses Meus filhos que não têm comida para os seus filhos. Meus 

filhos, estes são momentos difíceis, porque o Homem deixou a Oração, o amor ao seu 

Deus e a penitência. 

Meus filhos, continuem a vossa caminhada dando luz da Minha Luz aos que 

precisem de vós. Sois luz porque Eu vos dou a luz. Peçam muito pelos vossos corações. 

Meus filhos, uma vez mais vos agradeço por estarem aqui Comigo rezando Avé-

Maria que tanto me agrada. Peçam muito pela humanidade, Meus filhos, pelo Papa, 

pelos Bispos, Cardeais, sacerdotes, religiosos e religiosas, para que também cumpram 

com os seus ministérios porque muitos não vivem como o Meu Deus e vosso Deus quer. 

Vós sois o sal da terra, Meus filhos, vós sois eleitos e escolhidos para que 

Comigo salvemos o mundo, mesmo que seja ao menos uma terça parte da humanidade! 

Meus filhos, meditem o Apocalipse. Meditem, formem-se e façam grupos de 

oração se possível, para assim O Meu Filho e Eu, estarmos orando convosco pelo 

mundo, pela salvação do mundo. 
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Agora Meus filhos, vos dou a b ênção, mas como sempre, Deus Pai, Deus Filho, 

Deus Espirito Santo e vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz, Farol de 

Luz, Farol de Luz. 

Adeus pequenos, adeus Meus filhos, adeus filhos. 

Nossa Mãe em Monte Farol de Luz.  

 


