3 de Outubro de 2.015
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)]
_______________________________________________________________

Mensagem dada por Nª Sra. em Faro (Farol) de Luz em Valência
de Alcántara no dia 3 Outubro de 2015.
Começa a nossa Mãe Sua mensagem:

Meus filhos, vocês têm muitas graças, porque tanto vós como outros filhos em tantos Lugares
do mundo, onde o Meu Filho e Eu aparecemos, sois chamados pelo Coração do Meu Filho e pelo
Meu Coração a estas ações de amor.

Estas coisas agradam muito ao Meu Deus, vosso Deus. São pequenas, mas agradam muito a
Deus, porque desta maneira vocês vão-se fazendo mais humildes e perseverantes. Meus filhos,
deixem-se do eu, não queiram somente a vossa vontade sempre ... não! Nem que tenham a razão,
Meus filhos: se o irmão vos contrariar, baixem a cabeça e digam ao Senhor: Senhor, o meu irmão
está confundido, peço-Te por ele para que veja a Luz.

Não discutais, não sejais rancorosos, estejam de bem com as famílias: amem-se como o Meu
Filho e Eu vos amamos. Quando o Meu Filho curou os leprosos e os cegos, muitos foram
embora, porque já estavam servidos!... Meus filhos, sejam como aquele que ficou, assim Eu
quero de vós.

Não vão a correr para as vossas casas por já estarem curados, mas Quero que se voltem para o
vosso Deus e que peçam pelos outros e agradeçam por aquilo que o Meu Filho vos fez.

O Meu Coração sangra, Meus filhos, tenho muitas dores, porque vejo os Meus filhos
matando-se uns aos outros. Não têm coração (diz a chorar).

De onde saíram estes filhos criados por esse Deus tão grande e tão bom? Receberam de Deus
um coração tão limpo e eles abandonam esse coração para escolherem a maldade e matar esses
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pequenos filhos que já não podem ver a Luz! Mas uma coisa vos digo, Meus filhos: esses Meus
pequenos filhos que morrem - como dizeis na terra - por crimes, baionetas, bombas, pistolas...
esses têm as suas vidas salvas, Meus filhos, como tantos filhos no mundo que morrem de
fome!... Esses filhos não tiveram nada .Olhem, peçam também por vós, porque se não há amor,
não podereis ver Jesus, Meus filhos tendes que ser santos... Meus filhos, é isto que O Meu Deus,
vosso Deus quer.

Serem santos como o vosso Deus é Santo... É muito fácil Ser santo, Meus filhos... busquem a
humildade. Deixem tudo quanto vos estorve, busquem sempre O Meu Filho. Ele esteve na Terra
fazendo o bem para todos, bons e maus: Ele não desprezou ninguém ; mas Satanás... o Satanás
que é astuto, vem levar muitos corações contritos. Pois volto a dizer como no principio: Oração e
penitência... Jejum. Fortaleçam-se com a Oração, Meus filhos busquem sempre O Coração do
Meu Filho que nunca falhará.

Amo-vos, Meus filhos, quero-vos a todos e nesta tarde dou Graças especiais para tantos
doentes, famílias e também para os meninos... Meus preferidos meninos. Amem muitos os
meninos, eduquem-nos no amor do Meu Filho, vosso Deus.

Abençoo-vos Meus Filhos, mas primeiro vos abençoa o Meu Deus Pai Criador e Senhor, O
Meu Filho Salvador, o Espírito Santo santificador... Meu Esposo.... e Eu vossa Mãe Miriam,
Coração de Maria, Faro de Luz. Faro de Luz. Faro de Luz.

Adeus Meus filhos... Adeus Meus pequenos... Adeus filhos.

Meu pequeno filho...brevemente, muito breve, serão revelados os segredos que Eu dei
anteriormente a Meus filhos em muitos Lugares do mundo. Garabandal, Fátima, Lourdes,
Lassalete, México... e tantos outros Lugares . Há Mensagens que acontecerão breve: por isso,
Meu filho, hoje digo-te a ti e a todos os que aqui estão: busquem a vossa salvação na oração.
Levantem sempre os olhos para o Céu ,porque no Céu está o vosso Criador e Meu Criador Deus
esperandovos.
Ser humilde, Meu filho - larvazinha - busca sempre o teu Deus e como hoje , pede pelos pobres
pecadores.
Adeus Meu pequeno.
Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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