6 de Fevereiro 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 6 de Fevereiro de 2016.

Beijem o chão, Meus filhos, para Reparar o Coração do Meu Filho por tantos sacrilégios
cometidos pela humanidade.

Meus pequenos, Meus filhos: paz nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas almas.
Meus filhos, hoje venho a chorar... como não choraria se a ingratidão dos homens crucifica O
Meu Filho e o Meu Imaculado Coração com tantos pecados? Meus filhos, a Maçonaria está
dentro dos homens... dos povos... e até na Igreja, Meus filhos! Rezem por todos eles, peçam pela
humanidade.

O Meu Coração sangra ao ver O Meu Filho ainda Crucificado por tantos pecados que
comete a humanidade.

Meus filhos, pastores do Meu Filho... sacerdotes... busquem o Aroma do vosso Deus, Todos
os que seguem O Meu Filho, falem de Ele, vão buscando as almas. Não se cansem, porque terão
o cem por um. Aqueles que não querem O Meu Filho, vão-se embora do Seu Rebanho. Meus
filhos, hoje peço por eles e peço que chamem ao Céu por eles... ao Meu Deus e vosso Deus por
eles todos.

Enquanto a vocês, vão também pelo mundo levando o Evangelho do Meu Filho, a Palavra, o
Amor que nunca morre e que dá Vida, para que um dia, Meus filhos, vocês estejam no Reino dos
Céus.

Hoje Peço-vos também Meus filhos que não se esqueçam de jejuar, de fazer pequenas
penitências; lembrem-se do vosso Deus, a Paixão do Meu Filho. Vivam a Paixão, Meus filhos: as
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vossas cruzes que são pequenas podem ser suportadas porque o Meu Filho as leva todas: as
vossas e as de todo o mundo. Meus filhos; reparem como está o mundo... estou a repetir tantas
vezes, não só aqui nesta Minha Casa Farol de Luz, mas também em todo o mundo. Os homens
viraram as costas ao seu Deus, quantos filhos Meus se condenam porque não querem ver o Rosto
do Meu Filho.

Meus filhos, sejam fortes... formem grupos de oração. Façam muita oração e falem Comigo.
Eu repito sempre principalmente aqui em Farol de Luz, Minha Casa de Amor, Sacrário...
Sacrário...Sacrário. Que melhor que o Sacrário onde está o Meu Filho à vossa espera para falar
convosco.

Encham os vossos corações de todo o Amor que O Meu Filho tem e vos dá. Por isso nunca se
esqueçam do Sacrário e da Igreja do Meu Filho: vão à Igreja do Meu Filho e peçam-Lhe pelos
vossos irmãos que não vão à Igreja, por aqueles irmãos que estão confundidos, por aqueles
irmãos que odeiam, que matam, que criticam.

Meus filhos, vocês têm que Reparar o Coração do Meu Filho e o Meu Coração: já vos disse
também para irem pelos caminhos onde estiveram, levando a Palavra do Meu Filho.
Sejam guerreiros, Meus filhos... Eu chamo-vos Meus pintainhos, vocês já sabem destas
coisas, mas é preciso ir melhorando no amor. Meus filhos, eduquem as vossas vidas e amem-se
como O Meu Filho e Eu vos Amamos, nem que vos digam todas essas coisas que dizem aqueles
que não acreditam no seu Deus, não façais caso, Meus filhos, rezem por eles.

Sejam doces como a vossa Mãe é doce, sejam fortes! O Meu Filho vos dará a força para
vocês não decaírem, Meus filhos.

Meus filhos, o mundo desmorona-se, brevemente será vista a Cruz no Céu, O Meu Filho
virá brevemente nessa Cruz e vocês têm que estar preparados. Peçam pelos pobres pecadores:
muitos acreditarão, outros não. Por isso vos tenho dito tantas vezes aqui em Farol de Luz, Minha
Casa, para subirem à Montanha onde está o Meu Filho de Braços Abetos na Cruz para vos
acolher e levar ao Céu. Muitos não poderão subir porque estarão com os olhos postos no mundo,
nas paixões e nos pecados: tudo isto os impede, pois ainda não estão preparados, dizem sim mas
logo a seguir dizem não. São arrastados por Satanás. Tenham cuidado, Meus filhos, porque
Satanás entra pelos sentidos.
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Devagar, mas continuem a caminhada firmes, porque Eu vos levarei “voando” juntamente
com O Meu Filho para que vocês não caiam. Sejam fortes na oração e durante este mês meditem
o Livro de Daniel, pois ao fazê-lo sereis alimentados nas vossas almas com a Palavra do Meu
Deus e vosso Deus.

Meus filhos, estejam alegres, porque vocês têm a melhor parte do Amor: por isso vos trago a
está Minha Casa como a tantos Lugares do Mundo onde Eu Apareço. Sejam fies e venham a este
Santo Lugar rezar Comigo pedindo pelos pobres pecadores, porque todos são Meus filhos e Eu
Quero, com o Meu Filho, salva-los também.

Meus filhos, não critiquem, não blasfemem, não julguem e tirem o vosso eu, porque esse eu
é pecado, Meus filhos é mau! Digam sempre... Mãe de Deus e nossa Mãe: também vos digo,
Meus filhos como já vos disse aqui em outras vezes e em tantos Lugares do mundo que a
Comunhão do Meu Filho seja na boca! Comunguem na boca, Meus filhos. Eu estou contente e O
Meu Filho também quando vocês fazem esse ato de tanto amor; somente o sacerdote tem direito
e obrigação de pegar O Corpo do Meu Filho nas suas mãos. Peçam por eles e ajoelhem sempre
quando estiverem nos Templos do Meu Filho na Elevação do Seu Corpo e Se Sangue... até o
inferno, Meus filhos, se ajoelha para Adorar o seu Deus. Vocês, Meus filhos, tendes que ter
muita delicadeza porque é O vosso Deus que vão receber... quando forem aos Templos, Meus
filhos, pensem somente que está aí o Meu Filho, portanto silêncio, oração,penitência e amor. É
isto que vos digo nesta tarde, Meus filhos. Eu choro, porque tantos filhos Meus estão a enganarse e a fazer mal a outros irmãos que trazem o seu Deus nas suas almas. Amo-vos, Meus filhos:
Quero-vos tanto!...

Agora dou-vos a Bênção, mas como sempre vos abençoa primeiro O Meu Deus vosso Deus
Pai Celestial, O Meu Filho de Amor, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe,
Miriam Coração de Maria Farol (Faro) de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz.

Recordem-se, Meus filhos, de dia e de noite que tendes de trazer sempre no coração e nos
lábios O Nome do Meu Filho e dizer-Lhe: Jesus Te adoro... Jesus está comigo... Jesus dá-me
Luz...

Jesus dá-me força... Jesus salva-me do perigo... Jesus de dia e de noite quando durmo, faz que Te
sirva como escravo para tudo quanto queiras e me mandes. Digam isto ao Meu Filho que é O
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vosso Deus e Senhor.

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

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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