7 de Maio 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 7 de Maio de 2016.

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

Obrigada Meus pequenos por estarem aqui comigo, orando e pedindo pelos pobres pecadores.
Este Mês é o Mês de Maria que é vossa Mãe e Mãe de todos os Homens: quero que Me cantem,
que Me rezem e que Me façam os vossos pedidos porque Eu estou sempre com todos vós.
Venham todos ao Meu Coração, porque O Meu Coração é grande e cabem dentro todos os
Homens. Meus pintainhos, Meu Exército... O Meu Coração triunfará em breve, juntamente com
O do Meu Filho.

Meus filhos, meditem Malaquias.

Eu Sou a vossa Mãe e Venho dar‐vos esta Catequese para que vocês vivam com O Amor do Meu
Filho nos vossos corações. Tantas vezes vos Tenho dito para pedirem pela Espanha... Itália...
França... Síria Minha Terra, também pela China e Alemanha. Meus filhos, os Homens são cruéis
e fazem guerras e mais guerras para confundir e serem eles próprios a levarem o protagonismo
da maldade aos Meus pequenos. O demónio, satanás ‐ digam sempre: afasta‐te de mim satanás ‐
Meus filhos, satanás é um homem que lhe dói quando vocês dizem satanás: ele está a fazer
estragos no mundo... com doenças e problemas nas famílias, pois os pais enfrentam os filhos e os
filhos enfrentam os pais: ele faz com que não haja amor nas famílias... tenham cuidado Meus
filhos, sejam fiéis ao Meu Filho e vão ao Sacrário... Sacrário, pois O Meu Filho espera por todos,
mas nada de entrar e sair de caminho, fiquem tempo com Ele! falem com Ele, pois Ele não
defrauda: Meus filhos Ele está sempre com todos.

Meus filhos, sejam humildes, busquem a humildade e sejam perseverantes... amem muito a
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Igreja, o Papa, os sacerdotes e também não critiquem, Meus filhos, tenho dito tantas vezes, tanto
aqui como por todo o mundo, para não julgarem: somente o vosso Deus é Juiz. Amem muito o
Espírito Santo Meu Esposo... peçam‐Lhe Dons para as vossas almas.

Meus filhos, caminhem sempre levando O Evangelho nos vossos corações para poderem falar do
Meu Filho àqueles com quem se encontrarem. Meus filhos, sejam pródigos... voltem à Casa do
Meu Filho... São tantos aqueles que se retiraram e tantos aqueles que se estão a retirar: rezem por
eles, porque as vossas orações podem fazer com que regressem À casa do Meu Deus ‐ vosso
Deus. Rezem e peçam muito pelas almas do purgatório e também por vós mesmos sem cessar...
ofereçam Missas por vós próprios para que quando forem ao Purgatório, Meus filhos, possas
estar lá pouco tempo.

Dizem no mundo que os pecados veniais são todos perdoados e que quem morre já vai para o
Céu ou para o Purgatório... Meus filhos, mas no Purgatório há três fazes: baixo, meio e alto. Há
almas que não souberam confessar‐se bem, estarão muitos anos no Purgatório. Por isso vos
Digo: enquanto estais na Terra, rezem muito pelas almas do Purgatório porque quando Eu desça
para as trazer para o Céu, elas também pedirão por vós. Meus filhos, sejam bons! Na terra sejam
perfeitos... busquem a santidade e amem‐se muito uns aos outros... não haja insultos ou outras
palavras más entre vós! Amem‐se sempre e abracem‐se... Reparem no Meu Filho de Amor que
veio e deu Amor. O Meu Filho de Amor morreu por todos os Homens para que os Homens
tivesses Vida e essa Vida. É a vossa ressurreição! Um dia vocês estarão gozando das Moradas
Celestiais. Eu Venho ao mundo para salvar o mundo juntamente com o Meu Filho. Não tenham
medo quando vos dizerem que tudo é mentira por lá e por cá! Que como vai aparecer a Mãe de
Deus em tantos Lugares do mundo... pois Eu apareço porque Deus assim o Quis e assim o
Quer... Estou em todos os Lugares do mundo trazendo estas Mensagens para a salvação de todos
vós e de toda a humanidade. Por isso venham a este Santo Lugar porque aqui Estou sempre e em
tantos Lugares do mundo... peçam pelos incrédulos, por aqueles que dizem: porquê vão a esses
Lugares, se temos a Virgem nas nossas Igrejas, nos nossos Oratórios? Sim, Meus filhos: também
lá Estou e nos Sacrários com a Trindade, Pai... Filho... e Espírito Santo‐ como vocês dizem na
terra ‐ Eu também Estou dentro, mas reparem nesta casualidade, Meus filhos, que Eu Estou a
falar‐vos como uma mãe fala na terra aos seus filhos. neste momento Deus quer que Eu esteja
aqui com todos vós, presente com todo O Meu Corpo... todo o Meu Corpo e a Minha Alma para
vos dar, vos querer, vos amar e para vos levar‐ um dia ‐ com O Meu Filho e O Espírito Santo
Meu Esposo, ao Céu. Na Igreja do Meu Filho, Eu também Estou! Mas aqui em Faro (Farol) de
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Luz Estou, porque Sou Mãe de todos os homens e venho a consolar‐vos e a animar‐vos dizendo:
em frente, Meus filhos, caminhem... busquem O Meu Filho... busquem o Sacrário... busquem‐
Me a Mim!... Eu Sou Mãe de Amor e Misericórdia. Eu Sou Mãe de dor. Sou Mãe de todos os
Homens. Meus filhos, Dou‐vos a Minha Bênção, mas primeiro ‐ como sempre ‐ vos abençoa O
Meu Deus Pai Criador ‐ vosso Deus Pai 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. Cantem‐Me, Meus filhos... rezem‐Me Meus filhos, Eu Sou vossa Mãe.

Venham sempre a Mim, pedir‐Me tudo quanto necessitarem. Tantas vezes vos tenho Dito que
não se esqueçam que a água do Riacho cura... busquem água e levem aos doentes e a todos
quantos necessitarem. Eu curo... Meu Filho Cura. Este Lugar Cura, Meus Filhos! Adeus Meus
pequenos, Adeus Meus filhos, Adeus Meus pequenos... ... Eu já Curei muitas almas neste Santo
Lugar! Os pedidos que Me tens feito e os pedidos que Me fazes já curaram alguns dos Meus
filhos, outros têm que se preparar e rezar e pedir muito. Meu filho, conheço muito bem a tua dor,
mas a tua dor e a Minha são uma só!...ainda precisas buscar mais a humildade, “Larvazinha”... é
tanto aquilo que recebes... é tanto o que tens que dar. Faz‐te nada, faz‐te pobre! Meu pequeno
filho, leva sempre O Aroma do Meu Coração e O Aroma do Meu Filho ao mundo.

Que sejas Meu filho dor e contrição e pede pelos que tantos necessitam de Mim... e a cruz! A tua
cruz é pequena mas é preciso que a leves por tantos e tantos filhos Meus que não querem levar a
cruz do Meu Filho. Meu filho, mesmo que a dor te perfure, que fiques crucificado, é a Cruz do
Meu Filho. Busca sempre o nada. Nunca tenhas poder... dá tudo quanto tens, pois O Meu Filho e
Eu, te daremos o cento por um. Busca a santidade... amor com amor se paga. Meu filho, se tu dás
amor, muito mais Amor se te dará... olha para O Meu Coração cheio de espinhos postos pelo
Homem àquela que é a Mãe de Deus e vossa Mãe... São tantos os insultos e os sacrilégios que se
cometem à Divindade do Meu Filho e ao Meu Imaculado Coração... como vês Meu filho, Eu
Choro por todos eles... são tão poucas as almas que vem tirar espinhos ao Meu Coração. Só
querem soberba... ódios... mentira... rancores... Meu filho e outros Meus filhos... vêm consolar O
Meu Coração... Eu Choro e também levo a Cruz do Meu Filho, porque Eu também a Levei.

Ia Caminhando em silêncio... silêncio. Levava também as Suas Quedas no Meu Coração... as
Suas Lágrimas... O Seu Sangue... A Sua Dor. Eu sofria. Sofria também por não poder fazer nada.
Ia a trás caindo também e voltando a cair até chegar ao Golgotá. Meu filho, busca essa Cruz que
Às vezes não queres... Amo‐te Meu pequeno! Testemunhos: O caso de uma criança com
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aproximadamente quatro anos que em simultâneo com o vidente, durante o éxtasis do mesmo,
viu com detalhe a Nossa Senhora. Diz o vidente que a Nossa Senhora nunca vem só. Vem
sempre com muitos anjos e muitos santos, mas não são sempre os mesmos Santos que vêm com
Nossa Senhora. Talvez os preferidos sejam o Santo Padre Pio, Santa Clara, Santa Rosa de Lima,
São Francisco de Assis e às vezes vêm alguns Apóstolos, Mas o Filho vem sempre... Chega,
ri‐Se e cala‐Se! Neste Lugar falou poucas vezes. Diz também que Nossa Senhora está muito
contente connosco, com muitos outros por esse mundo e brevemente vai também aparecer em
Nicarágua. Nossa Senhora pede Penitência, sacrifício e continuar as peregrinações a Faro de
Luz, mesmo para os de longe.

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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