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7 de Setembro de 2.013 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA] 
____________________________________________________________________ 
 
O vidente dirige-se à Virgem: 
 

Mãe, Mãe, obrigado por Estar aqui Mãe. Tenho tantas coisas para dizer-Te 

sobre tantos pedidos de tantos filhos Teus que querem que os cures, que os sares do 

corpo e da alma. Mãe, Tu podes tudo e eu pequena larva, servidor do Teu Coração 

peço-Te humildemente que os cures e os sares a todos. Mãe, Tu és Mãe de todos os 

homens. Tem Misericórdia no Teu Coração. Peço que leves todos estes pedidos ao Teu 

Filho e nosso Deus, o Senhor, para que seja cumprida a vontade do Pai, do Teu Filho 

de Amor e do Espírito Santo, Teu Esposo Santificador e do Teu Coração Imaculado. 

Guarda-nos Senhora no Teu Coração e assim seremos salvos. 

 

Nossa Mãe começa a Sua Mensagem: 

 

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

vossas almas. Sim, meu pequeno, Eu agarro todos os pedidos de todos os Meus filhos 

do mundo. Mas é necessário que vós Meus filhos sejam melhores e que levem sempre 

impresso O Coração do Meu Filho nos vossos corações, assim como o Meu Imaculado 

Coração. O Meu Filho salva todos os homens, porque Ele morreu numa Cruz para 

salvar a todos. Não há exceções,  Meus filhos, todos sois filhos do mesmo Pai. 

 

Meus filhos este mês meditem Colossenses. Agarrem-se à Bíblia, Meus filhos e 

em nenhum dia se deitem sem ler e meditar sobre a Bíblia, porque nela se encontra a 

Sabedoria do vosso Deus e Meu Deus. Ficareis cheios de gozo e no dia seguinte estareis 

frescos porque Deus estará sempre convosco. 
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Peço penitência, jejum e oração; não somente aqui em Farol de Luz, mas 

também em todo o mundo. Meus filhos, a oração e a penitência são a conversão do 

homem. Vocês precisam de oração e a humanidade também. Meus filhos, mas como 

vocês são os prediletos, aqui em Farol de Luz e em todos os contornos da Terra onde Eu 

apareço e que vêm a Mim, Eu reservo-vos as Graças que todos os dias precisais para 

aumentar em santidade. Meus filhos, procurem a santidade. É tão fácil ser santo, como 

já vos disse tantas vezes! Mas as ocupações da terra e do mundo, estão metidos nos 

corações dos meus filhos... até em muitos corações piedosos. De que vale ao mundo ter 

tudo, se faltar o principal que é o Deus verdadeiro? Deixem as coisas do mundo, meus 

filhos procurem as coisa do Céu como Eu. 

 

Quando era menina procurava esse Deus, Meu Deus, Meus filhos, desde 

pequena o Meu Coração andava com Deus. Vós Meus filhos, hoje tendes o Meu Filho 

no Sacrário de Amor e vos estais alimentando com Ele todos os dias, visitem mais os 

Sacrários – visitem mais e mais os Sacrários – porque os Sacrários estão solitários, 

Meus filhos, porque o homem não procura mais que as coisas desta vida, como 

prazeres, egoísmos, mentiras, e idolatrias. Vocês que já conhecem as Minhas 

Mensagens e aquilo que Eu quero que façam, tendes que procura-Lo a sério. É 

necessário que vocês se encham de Deus e que levem as Mensagens do Meu Coração ao 

amigo, vizinho, ao filho, mãe, pai, avós... a todos. Vocês são o sal da terra, que mais 

quereis, meus Filhos? Falta-vos a humildade. Meus filhos sejam humildes, porque na 

humildade está o amor. Procurem o amor, procurem a humildade. 

 

Vocês dizem que dois não ralham se um deles não quiser; Pois Eu vos digo – 

como vocês dizem na terra – porquê ralhar uns com os outros? Porquê não se agarram 

ao vosso Deus nos momentos difíceis de hoje e do amanhã? E perguntem-se: porquê 

vou ralhar com a minha esposa ou com o meu filho, com o meu amigo ou com a minha 

mãe? Retirem-se a um sítio seguro, ponham-se de joelhos e digam a vosso Deus: Pai, 

sou tão tonto! Tenho-Te  a Ti que és o melhor do mundo! É por coisas tão pequenas que 

depois crescem e as vezes terminam em divórcios ou outras coisas graves. Vocês já 

estão metidos no Coração do Meu Filho e no Meu Coração, entendem e procuram a 

felicidade com a outra pessoa, portanto, aguentem meus filhos e humilhem-se quando 

seja necessário, mesmo que a razão fique com a outra pessoa, seja ela companheiro, 
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mãe, pai ou filho. Procurem o vosso Deus, procurem-No e verão que sairão triunfando, 

porque Deus vos dará a chave do amor para esses momentos. 

 

Ai se o mundo percebe-se como é o Céu! Ai se o mundo percebe-se o que é estar 

no Céu, Meus filhos! Ninguém pecaria! Mas atualmente o mundo está submetido pelo 

inferno. Satanás está rondando os corações, entra pelos sentidos e quando entra, já o 

homem não sabe como vencer. Porque o demónio é muito astuto, Meus filhos! Pisem a 

cabeça do dragão para que ele nunca vos vença. Por isso sempre vos mando: Sacrário, 

oração, penitência, e confessar-se mais vastas vezes Meus filhos, vocês têm no mundo 

aqueles meus filhos prediletos ou seja os sacerdotes que vos estão                                             

salvando da condenação eterna. Quando estiverem em pecado grave, vão até eles, 

porque vos perdoam em nome do Meu Filho, para que tenhais Vida Eterna. 

 

Procurem o aroma do Meu Filho e o aroma do Meu Coração. Venham a este 

lugar, Minha Casa de Amor, Farol de Luz. 

 

Meus filhos, que formoso isto que fizeram hoje! (Nossa Mãe refere-se a uma 

procissão feita hoje com a Sua Imagem, tal como Ela tinha pedido na Mensagem de 03 

de Agosto de 2013). Mas tendes de fazer mais. Peço-vos diálogo com o vosso próximo. 

Peço que continuem a levar a Mensagem do Meu Coração a todos os homens: porque 

como Mãe, quero a salvação para os Meus filhos! 

 

Meus filhos continuem a vir a esta Casa, Minha Casa; já disse que será grande e 

é grande já: porque vós que vindes, fazeis grande este Lugar. Peçam, peçam sempre e 

encontrareis, Meus filhos. Eu vos consolo porque Sou Mãe de Consolação, de Amor e 

de Graça. Hoje vou pedir a Meu Filho de uma forma especial por todos vós: por estes 

meninos que Me trazem aqui, pois são o delírio do Meu Coração. Quanto os amo! Mas 

vós, pais,  cumpram todos os ensinamentos do Meu Filho e nunca se esqueçam dos 

Mandamentos que um dia o Meu Deus deu a Moisés, Meus filhos. 

 

Meus filhos, agora vos abençoo, mas como sempre vos abençoo Meu Deus Pai 

Criador, Meu Filho do 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. 
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Vão em Paz, Meus filhos, que o Meu Coração está contente por ver tantos filhos 

que Me amam. Vão em Paz.  

 

Adeus Meus filhos, adeus Meus pequenos, adeus. 

 

Nossa Mãe em Monte Farol de Luz.  

 


