5 de Março 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 5 de Março de 2016.

Nossa Mãe este mês recomenda ler Mateus.

Meu pequeno ... escuto todos os teus pedidos por estas almas, destes Meus filhos que estão aqui,
daqueles que não puderam vir e daqueles que virão. Eu sei que tu rezas por eles todos, todos os
dias! São escutados todos os teus pedidos, porque Eu Sou Mãe de todos e Estou com todos e por
isso vais escrever no Livro do Amor... Livro do Céu, nomes... Josefa; Yolanda; Julia; Andrés;
João; Teófila... Já estão escritos no Livro do Amor do Céu. Os seus familiares que não temam,
pois estas pessoas já estão salvas, já estão próximas do Meu Deus‐ vosso Deus. Meu Filho
continua a pedir por todos e a levar o Amor do Meu Filho a todo o mundo, mesmo que perfure o
teu coração... mesmo que sofras as tuas doenças, assim o quer o Meu Filho: sois eleitos para
levar almas ao Céu.

Continua, devagar mas firme, fazendo a vontade do teu Deus, Meu Deus e assim conseguirás
muitas almas para o Céu. Ser bom, Meu filho... afasta de ti esse eu... não sejas áspero... vai ao
Sacrário, Meu filho, cada momento que possas e enche‐te do Meu Filho, enche‐te desse Aroma,
porque tu és a Minha pequena larva e ao mesmo tempo o Meu filho tão querido, eleito para estes
serviços tão necessários... esquece‐te das coisas do mundo, Meu filho e busca as raízes do teu
Deus, Meu Deus.

Sê bom e humilde... sê nada, Meu filho.

Meus pequenos, Meus filhos: Paz para os vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas almas.
Obrigada Meus pequenos por estarem aqui na Minha presença na Minha Casa de Amor, Farol de
Luz.
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Continuem a vir, porque Eu derramo Graças, muitas Graças, a todos vocês e às vossas famílias.
As vossas orações unidas às Minhas, salvarão o mundo, aqueles que viram as costas ao seu Deus,
Meu Deus... por isso vos digo outra vez que peçam por China... Síria... Espanha; vossa
Espanha... Itália... França... Alemanha... Minha Casa Israel e por todos os povos (países) que
estão fazendo a guerra, que estão matando e matando a tantos pequenos Meus. O Meu Coração
está cheio de Espinhos... de dor. Neste momento não Sou essa Mãe que tanto esperais, alegre.
Hoje venho com dor e lágrimas nos olhos porque estão a fazer estragos no mundo a esses
pequenos filhos, pois estes não têm o poder que eles têm... por isso arrastam os pequenos até lhe
tirarem tudo. Ao Meu Filho quiseram envergonha‐Lo deixando‐O sem roupa e levaram‐No à
Cruz!... Hoje muitos filhos Meus também O estão levando por causa da sua soberba porque não
têm amor ao seu Deus.

Vocês aqui e em outros Lugares do mundo estão a pedir pelos vossos irmãos débeis. Continuem
a pedir, Meus filhos, e ajudem‐nos... ajudem porque eles não têm nada! Vocês que podem,
dêem‐lhes uma mãozinha. Dêem‐lhes um prato de comida... uma roupa... dar‐lhes casa.
Dêem‐lhes o vosso coração.

Pais e mães do mundo, vocês querem o melhor para os vossos filhos e parece‐me muito bem,
Meus filhos, mas esqueceis que aos vossos filhos não os levais ao vosso Deus. Mais importante
que as coisas que oferece o mundo, é O Céu: tendes que levar os vossos filhos ao Céu: falar‐lhes
do Meu Deus, vosso Deus, porque começa sendo o mais importante e termina sendo o mais
importante. Não queiram tesouros... roupas caras... luxos: querer, Meus filhos, O Céu. O Céu,
Meus filhos, ganha‐ se com humildade, por isso vocês têm o dever de levar os vossos filhos ao
Meu Filho, ao vosso Jesus... para que O Meu Filho os encha de Amor e um dia os leve às
Moradas Celestiais.

Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é Perfeito. Sejam santos como o vosso Pai Celestial é
Santo! Tudo se consegue, Meus filhos, com humildade... com amor.

Tantas vezes vos Tenho dito que deixem de lado esse eu, porque o eu é soberba... o eu é
demónio! O demónio entra pelos sentidos, e sabeis muito bem que o demónio está agarrando o
mundo pela soberba que ele mesmo transmite aos homens e os homens só reparam para o
mundo, aberrações... guerra... maldade... soberba.
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Meus filhos: vocês ainda têm fé suficiente para irem ao vosso Deus e serem escravos de Ele,
como Eu um dia Lhe disse “aqui está a escrava do Senhor.. Faz de Mim o que Queiras!” façam
vocês o mesmo: metam‐se em qualquer canto da vossa História ou dos vossos momentos, façam
um sacrário nos vossos corações para aí entrar O Meu Filho e de joelhos, de pé ou sentados,
louvem o vosso Deus dizendo: “Faça‐se em mim a Vossa Vontade, Senhor! Senhor... Aparta de
mim toda a maldade que há no meu coração ou possa haver no meu coração. Dá‐me a Luz da
Tua Alma, do Teu Coração, para que eu também transmita o Bom que tu me dás àqueles que
estão ao meu lado”. Peçam uns pelos outros e façam grupos de oração, Meus filhos, e vivam
unidos em grupos. Não se esqueçam de ir ao Sacrário, de escutar a Missa “como vocês dizem na
terra” a Santa Missa e comer e beber sempre O Corpo e O Sangue do Meu Filho que É a Vida
para todos vós.

Meus filhos, o mundo está a desmoronar‐se, porque o demónio está metido nos corações e há
almas perversas... maçónicas, que fazem mal a estes pequenos. vocês sejam fortes e peçam
sempre ao Meu Filho a Luz, a força. Não se esqueçam do Meu Esposo Santificador, O Espírito
Santo, pois Ele é o que dá os Dons, para que tenhais a fortaleza, Meus filhos, quanto vos faça
falta na vida. Sejam bons, Meus filhos, portem‐se bem, amem‐se. A mensagem que Trago ao
mundo é esta “amem‐se uns aos outros” como o Meu Filho e Eu vos dizemos. Venham aos
Nossos Corações e subam ao Monte devagar, mas firmes. Quando virdes a Cruz do Meu Filho,
vereis o Seu Rosto: e quando virdes o Seu Rosto, já estareis no Céu. Meus filhos, não sejam
cobardes... não sejam cobardes! Porque os limpos verão a Deus, Meu Deus e Vosso Deus... e os
demónios verão os demónios e o fogo eterno: esse fogo que nunca se apagará, Meus filhos. por
isso vocês, Meu Rebanhinho, Meu exército predileto, continuem a lutar e a navegar para chegar
ao mais alto, para que um dia O Meu Deus, Vosso Deus, vos leve à Mesa Celestial.

Meus filhos, sejam limpos e venham a este Santo Lugar, onde Estou Eu. Hoje venho vestida de
preto e chorando pelos Meus filhos pequenos que morrem de fome... nas guerras. Meus filhos,
está tudo a aproximar‐se mas não tenham medo, porque quem está na Graça do Meu Filho, terá
um Lugar para estar e não vos passará nada. Eu velo por vós e vos cubro com O Meu Manto que
Eu abro para todo o mundo, para todos os Meus filhos de Amor.

Meus filhos jejuem... façam penitência e oração. Sacrário... Sacrário... Sacrário.

Abençoo‐vos, Meus filhos. Hoje dou uma Bênção Especial para todos vós e para as vossas
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famílias, mas como sempre, vos abençoa primeiro O Meu Deus Pai Criador ‐ vosso Deus
Criador, O Meu Filho de Amor, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe
Miriam Coração de Maria Faro de Luz... Faro de Luz... Faro de Luz.

Adeus Meus Filhos, Adeus pequenos...

Não se esqueçam Meus filhos da Oração, pois a Oração tudo pode. Façam‐se pequenos! Desta
forma vereis o rosto do Meu Filho.

Adeus filhos...

Há almas que hoje foram curadas e outras que se vão curar pelos pedidos que fazem ao Meu
Coração. Venham pedir sempre ao Meu Coração... continuem sempre a pedir.

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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