2 de Abril 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 Abril de 2016.

Meus pequenos, Meus filhos a paz nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas almas.

Meus filhos... meditem os Atos dos Apóstolos neste mês! Obrigada. Meus pequenos por estarem
novamente aqui, Comigo, na Minha Casa (Faro) Farol de Luz. Estou derramando muitas Graças
a todos vós; e alguns de vós já estão sãos. Venham sempre a esta Casa, Minha Casa, sempre que
possível para receber Graças do Meu Coração para vós, para os vossos filhos, para as vossas
famílias e para todo o mundo. Meus filhos, Quero também que quando venham à Minha Casa,
façais o que fizestes hoje antes do terço, Terço do Meu Amor: rezar todos juntos um Pai Nosso,
agarrados das mãos, ao Meu Criador-vosso Criador pela salvação do mundo... também Vos
quero dizer que quando forem ao Templo onde está O Meu Filho Sacramentado, agarrai aí o
vosso Terço frente ao Sacrário do Meu Filho e rezem o Santo Terço, porque Eu salvarei muitas
almas do Purgatório. Estar frente ao Meu Filho Adorando-o... é a Força, o Amor, a Verdade... a
Vida.

Hoje Digo-vos também: peçam pela Igreja, vossa Igreja, Minha Igreja. Há tantos que querem
destruir a Igreja do Meu Filho, a Minha Igreja... Meus filhos os sequazes, Meus filhos, estão
dentro da Igreja unindo-se cada vez mais para a derrubar! Meus filhos, o demónio está no mundo
e está a fazer estragos... porque não querem O seu Deus... o demónio dá a inteligência para
conseguirem o poder... a miséria... a corrupção... a luxúria... o pecado, para que esses homens
desprezem O seu Deus. Vocês, Meus filhos que tanto amais o vosso Deus, Meu Deus e o Meu
Coração, peçam por eles e peçam ainda mais por aqueles que matam, por aqueles que não sabem
o que fazem... peçam pela conversão deles e também pela vossa conversão.

Convertam-se todos os dias, Meus filhos... nada de rancores... cólera... nada de aborrecimentos.
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Andem sempre com um sorriso nos lábios e amando aquele que vos despreza, aquele que não
quer saber nada de vocês. Sejam um exemplo como O Meu Filho e O Meu Coração fomos e
somos: queiram-se e amem-se, Meus filhos e volto a dizer-vos como tantas vezes, deixem- se do
vosso eu, pois esse eu é pecado grave! querer ter sempre a razão e não escutar aquele que está
junto a vós, não é bom... humilhem-se Meus filhos, e peçam perdão. Ajudemse Meus filhos, O
Amor do Meu Filho e o Meu Amor sempre estará convosco, Homens de boa vontade.

Sejam perfeitos, Meus filhos, sejam santos... é fácil ser santo, apesar de muitos dizerem que é
impossível. Não é impossível, Meus filhos! Fazer a vontade do vosso Deus e Senhor é a
santidade, e vocês tem o remédio para isso que é O Meu Filho no Sacrário... vão ter com Ele,
falem-lhe dizendo que quereis mudar os vossos corações, pois Ele vos dará a Mística para que
chegueis a ver santidade em tudo. Eu Sou vossa Mãe de Luz... Chamo-Me Farol de Luz e venho
dar Luz a todos vós... a estes Meus Filhos que vieram de longe, àqueles de vós que são de perto,
àqueles que não puderam vir e aos que um dia virão, Quero-vos a todos sem distinção, mas
atenção: quero que vocês sejam unidos como uma pinha! Um exercito, Meus pintainhos, Eu vos
amamento com o Meu Coração Imaculado e Dou Graças sempre... Como Referi, já Curei a
vários dos Meus filhos. Meus pequenos... peçam pelo mundo, peçam pela Minha Terra Israel...
Rússia... Síria... Alemanha... França.... Itália... China... Espanha, vossa Espanha, Minha Espanha,
Espanha de Maria.

Nem que a dor vos perfure, continuem a pedir ao Meu Coração... e levem sempre o Evangelho
do Meu Filho ao mundo. Não se deixem arrastar por aqueles que dizem que é tudo mentira,
Pobres desses Meus filhos e é por isso que vos trago aqui e a tantas partes do mundo, para
pedirem por todos, para que se salvem todos. Meus filhos, sejam como aquelas Virgens limpas e
espertas que estavam preparadas com o azeite nas lâmpadas esperando o Esposo: vocês têm que
estar preparados, atentos e não ser néscios. Levem sempre a Cruz do Meu Filho. Meus filhos,
Vocês sejam aquelas Virgens limpas e espertas: tendes que ter o azeite preparado para a chegada
do Esposo que vos vem buscar. Não sejam néscios, Meus filhos, sejam espertos e vão à Cruz do
Meu Filho, pois Ele espera por vocês com os braços abertos.

Não fiquem pelo caminho... Sigam em frente, mesmo que a cruz seja forte e não a possam levar,
sigam até ao fim, porque assim tereis já um Tesouro nas Moradas que estão preparadas pelo Meu
Deus-vosso Deus desde sempre. Continuem a vir a este Lugar, Minha Casa de Amor que Eu
derramo, como vos Disse no principio, Graças... Graças... e digam ao Meu Filho: “Jesus,
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amamenta-me com o Teu Aroma... Jesus, eu Adoro-te... Jesus, eu Adoro-te... que eu seja
sempre Teu escravo. Faça-se sempre a Tua Vontade, Jesus, Tira-me o joio... aparta-me do mal
e dá-me Força e Luz para seguir o Caminho, que é Caminho de Luz, até eu chegar e poder ver
o Teu Rosto, porque quando veja o Teu Rosto, serei o homem mais feliz da terra. Jesus, eu
adoro-Te ... amo-Te... peço perdão de todas as minhas culpas e pecados. Peço perdão por
aqueles que não Te querem. Peço-Te perdão pelos jovens. Peço-Te perdão pelas crianças.
Peço-Te perdão por toda a Humanidade. Faz-me instrumento da Tua Paz... Senhor Jesus, que
eu veja a Luz, Tua Luz, Teu Rosto, para que assim eu seja aqui na terra, santificado... seja
pessoa de amor e de santidade . Senhor... tem piedade de todos aqueles irmãos que estão
enganados e a fazer mal a outros irmãos. Tem piedade também de tantos chefes de governo:
Dá-lhes Luz, para dirigirem o povo com O Teu Amor, no Teu Amor e para O Teu Amor”.

Meus filhos, peçam desta maneira ao Meu Filho de Amor, pois Ele vos dará forças e poder para
continuar a vossa caminhada levando a Sua Palavra a toda a Humanidade.

Meus filhos... se vocês soubessem quanto O vosso Deus vos ama ! e quanto Eu vos amo
também... Ai, meus filhos, continuem caminhando até ao Céu... nem que vos pese muito a cruz,
façam toda a vontade do vosso Deus e sejam escravos como também Eu (na terra) fui escrava do
Meu Deus e Senhor. Ser escravo, é a santidade!

Meus filhos, fortaleçam-se uns com os outros, falem do Meu Filho, formem grupos, quero que
sejais assim, Meus filhos e nunca se deixem enganar por Satanás. Na oração não está Satanás,
Meus filhos... tendes que ser gente de oração. Sempre vos Tenho dito: Sacrário... Sacrário...
Sacrário. Meus filhos, Eu vos digo: não até logo ou até amanhã, porque Eu Vou convosco nos
corações de todos vós e vos Dou a Minha Bênção, mas como sempre, Abençoa-vos primeiro O
Meu Deus Pai Criador-vosso Deus Pai Criador...O Meu Filho Salvador... O Espírito Santo Meu
Esposo Santificador, e Eu vossa Mãe Miriam Coração de Maria Farol de Luz, Farol de Luz,
Farol de Luz.

Adeus meus pequenos, Adeus meus filhos, Adeus...

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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