2 de Janeiro de 2.016
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)]
_______________________________________________________________

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara
no dia 2 de Janeiro de 2016.

O vidente faz uma oração:

… Sim, Mãe, agradeço por estares aqui! obrigado também por nos abençoares.

Peço-Te, Mãe, outra vez por estes filhos e meus irmãos que trazem tantas coisas para pôr
dentro do Teu Coração: sara-os... cura-os... sara-os... cura-os... sara-os... cura-os. Dá-me a
mim também a força para seguir em frente neste caminho que o meu Deus Criador, o Teu Filho
Salvador o Espírito Santo e Tu mesma me fazem instrumento para levar a Mensagem do Teu
Coração ao mundo... Faz que eu não seja nada... Faz-me pequeno... Faz-me humilde e que eu
calque o dragão. Mãe, dá-me a Tua Luz para que também eu dê luz ao mundo.

Nossa mãe começa sua mensagem:

Meus pequenos, Meus filhos, paz para os vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas almas.
Meus filhos, Eu abençoo-vos, tenham a certeza, pois sois Meus filhos prediletos e sois também
os pastores do mundo, os guerrilheiros do Meu Coração... Meus pintainhos. Agradeço-vos, Meus
filhos, por virem outra vez à Minha Casa, Farol de Luz. Eu quero salvar o mundo convosco,
Meus filhos... com aqueles que estão aqui e com aqueles que estão por outros Lugares de todo o
mundo.

Eu sou Mãe de todos os homens... O Meu Filho de Amor com o Meu Pai e Senhor e O Espírito
Santo Meu Esposo, transladam-Me aos Lugares do Mundo para que sejam postas as Minhas
Mensagens em prática e estas serem a salvação dos homens. Meus filhos: este mês meditem o
Meu filho João... digo-vos também para levarem, convosco, sempre o Terço e que o rezem
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muitas vezes... o Terço é um Estandarte para a vossa caminhada no mundo, Meus filhos, porque
Eu sempre estarei com todos vós.

Cuidem-se do dragão, Meus filhos... cuidado com Satanás... ele ronda e ronda sempre os
corações de todo o mundo e quer levar-vos também a vós: por isso vos digo para trazerem
sempre o Terço... é uma oração que Me agrada muito. São tantas as almas que diariamente se
salvam pelos vossos Terços.

Eu levo as vossas orações ao Altar do Meu Deus, vosso Deus Criador... cada um de vós tem um
nome, o quais Ponho na Mesa Celestial de Deus Criador, vosso Deus Criador e meu Deus
Criador. Deus Criador, salva porque o Meu Coração Imaculado faz com que os Meus filhos
sejam puros e vejam a Luz e levem a luz. Na pureza, Meus filhos está o Amor e a Salvação...
tantas vezes vos tenho dito: façam- se como meninos... pois os meninos não fazem dano.

Vocês têm que ser meninos e desprender-se de tudo o que vos estorva. Busquem o Caminho da
Cruz do Meu Filho, Ela é muito pesada, mas consegue-se levar, porque o Meu Filho de Amor,
vosso Deus não vai permitir que a vossa cruz seja mais pesada que a Sua. Sejam perfeitos na
oração, sejam oradores: tantas vezes

tenho dito aqui

e em todos os Lugares do mundo:

Sacrário... Sacrário... Sacrário. Meus filhos, formem grupos, porque brevemente muito breve,
Meus filhos, desejareis sacerdotes e comida do Meu Filho que é o Seu Corpo e Sangue e
andareis de lugar em lugar para poderdes ter o Meu Filho nos vossos corpos.

O mundo desmorona-se, Meus filhos, porque os Homens não querem o seu Deus! recordando-se
de Abel e Caim? Um matou o outro por inveja, ciúmes rancores... aquele que era humilde e bom,
foi morto pelo outro. Agora está passando a mesma coisa no mundo... os homens não se amam,
nem sequer as famílias: são tantos os pais, os filhos, os maridos e as esposas. Há um descontrole
- como dizeis na terra - são tantas as pessoas que não se entendem, porque não têm o seu Deus,
nos seus corações, Meus filhos. Cada vez se esquecem mais do seu Deus, por isso venho aqui, a
Minha Casa Farol de Luz e tantos Lugares do mundo, para que vocês, Meus pintainhos, Meu
Exército, rezem por todos os vossos irmãos do mundo.

A terra está a sangrar, Meus filhos, cada vez há mais Maçonaria por toda a parte... na Igreja, em
muitos governantes, em muitos homens que querem ser poderosos: até naqueles que não são
nada nem ninguém, entrou o demónio para destruir o mundo! Por isso estão à vista as catástrofes
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no mundo... guerras e desolação, Meus filhos! tenho tanta pena no Meu Coração, porque Eu Sei
tudo e vejo tudo, porque o Meu Deus dá tudo... Eu e o Meu Filho vemos tudo o que está
passando e vai passar ao mundo. Mas vós, Meus filhos, como vos Disse no principio, se vos
agarrais ao Terço, ao Sacrário, à perfeição e à oração, o Meu Deus Senhor, vosso Deus Senhor
protegerá o mundo de tantas catástrofes. Peçam muitos pelos vossos filhos e ajudem-nos:
semeiem nos seus corações, o Nome do Meu Filho, o Amor ao Meu Filho e ao Deus Todo
Poderoso! Peço-vos isto, Meus Filhos, porque ainda estão a tempo: mas é necessária a vossa
humildade, simplicidade e luz que irradie os homens à vossa volta. Amem-se a sério, não
queiram possuir mais que aquilo que tendes, contentem-se com aquilo que tendes... sejam nada,
ajudem o vosso irmão desvalido, aquele que está a sofrer, aquele que precisa de apoio e alento.
Deem-lhe confiança, levem-lhe esperança! Falem-lhe do seu Deus, Meu Deus e vosso Deus.

Haverá uma Paz no mundo e uma Fé nos Homens, mas logo a seguir virá o dragão e tudo quanto
o homem viu, mas não absorveu porque não quis, fará com que venha a desolação à terra.

Meus filhos, salvar-se- há o mundo, se houver oração... amor... humildade. Meus filhos, Satanás
entra pelos sentidos e quando agarra a sua preza, já esta não pode escapar porque é devorada
pelo mesmo Satanás... Leva-a e come-a... Leva-a ao inferno.

Com as vossas orações, saíram hoje muitos demónios de muitos filhos Meus no mundo que já se
estão libertando do poder das trevas que têm nos seus corações... por isso peço-vos, que o
calquem (Satanás) odeiem-o, maldigam-o. Satanás não pode seguir triunfando na terra. Meus
filhos, façam oração... façam penitência: façam um dia de silêncio, como vos mandei... um dia de
silêncio por semana ou pelo menos por mês. Um dia de silêncio com os olhos postos no Céu,
todo o dia louvando o vosso Deus, Meu Deus. Eu sou a Luz e dou Luz, e esta é a Minha Casa,
Terra de Amor e de Salvação.

Venham a este Santo Lugar, Eu estou aqui. Hoje Venho toda vestida de branco, porque como
vocês sabem, na terra fazem nesta altura um ato tão bonito... tão bonito para o Meu Coração, que
é a festa do Nascimento do Meu Filho. Se vocês soubessem aquilo que Passei por não encontrar
sítio para ter o Meu Filho, que é Autor da Vida, que é Deus, Meu Deus e vosso Deus. foi
naquela Caverna, ou Lugar Pobre, que Eu tive o Meu Filho.

Só Eu e o Meu Esposo numa

pobreza absoluta, tendo o Rei de Reis, ao Deus verdadeiro! Meus filhos, pensem naqueles Meus
filhos e filhas que querem que os seus filhos nasçam em Palácios, em riquezas e opulência... pois
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o Meu Filho nasceu pobre e sem nada. Olhem para o Meu Coração, a Escrava do Senhor a
pobrezinha de Nazaré, como tive o Meu Filho num estábulo.

Meus filhos, nunca busquem riquezas, não busquem ouro, busquem a simplicidade... os de
coração simples, vão para o Céu, mas muitos que vivem na opulência, na malícia e no ouro, é
difícil que estes Meus filhos entrem no Céu.

Imitem-me, Meus filhos, imitem o Meu Coração, Imitem-me, porque Eu vossa Mãe, levo-vos
todos no Meu Coração e estarei sempre convosco... venham e falem Comigo, digam- Me todas
as coisas que estão dentro dos vossos corações para Eu vos aliviar e vos ajude com todo o Meu
Coração. Dou-vos uma Bênção Especial nesta tarde a todos vós, aos vossos filhos e família.
Busquem e encontrarão... chamem e abrir-se-vos-á e digam... “Jesus, Meus Deus, não me
esqueças, vem ao Meu Sacrário, ao Meu Coração. Entra Jesus nas minhas entranhas porque
um dia me criastes e eu quero estar sempre... sempre Contigo no Teu Coração. Jesus Dá-me
Luz e força para continuar esta caminhada que não compreendo, mas Tu ajudas-me a
compreender e me levarás ao Monte onde estás com os Braços abertos para um dia me levares
ao Céu.” Meus filhos, procedam assim, digam estas coisas ao Meu Filho Jesus que é vosso Deus.

Agora Meus filhos vos Abençoo, mas como sempre vos Abençoa primeiro o Meu Deus, vosso
Deus Pai Criador, Meu Filho de Amor Salvador, O Espírito Santo Santificador e Eu vossa Mãe,
Miriam Coração de Maria Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz.

Adeus Meus Filhos, Adeus Meus pequenos, Adeus Filhos...

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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