4 de Junho 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 4 de Junho de 2016.

Meus pequenos, Meus filhos: Paz nos vossos corações e luz da Minha luz nas vossas almas.

Meus filhos, meditem Daniel neste mês.

Meu filho, escreve!: (o vidente levanta a mão e escreve).
Ramom, Meu filho, a tua mãe já está nas Moradas Celestiais. Jaqueline... António… André...
Faustina... já estão à Mesa do Meu Criador -vosso Criador.

Tendes que rezar muito pelas almas do purgatório, Meus filhos: há muitas pessoas que vão estar
muito tempo no Purgatório, no entanto as vossas orações e as orações do vossos corações podem
tirá-las mais rápido, Meus filhos. A oração tem um poder absoluto, Meus filhos, Eu vossa Mãe,
todos os dias baixo ao purgatório e levo almas dos Meus filhos à Mesa do Meu Criador à Mesa
Celestial.

Rezem, Meus filhos... tendes que pedir também por vós próprios ... vão às Igrejas e ponham os
vossos próprios nomes nas intenções de Missas para que o Sacerdote nomeie os vossos nomes
enquanto viveis.

Hoje é um dia grande, Meus filhos, para o mundo e para o Meu Imaculado Coração. O Coração
do Meu Filho e o Meu Coração, triunfarão muito proximamente... vamos estar na terra dentro de
pouco tempo: mas antes, Meus filhos, tereis que passar pela Purificação. Vem aí os dias de
Trevas... e como os Homens viram as costas ao seu Deus, cabe-vos a vós Meus guerreiros, Meus
pintainhos, rezar por aqueles que não querem o seu Deus. O mundo queixa-se dizendo que as
coisas estão mal...os Homens falam de tragédia e perguntam-se: que passará? Que estará a
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passar? Não se apercebem, Meus filhos, que não se pode virar as costas ao vosso Criador- Meu
Criador.

Vocês tem os vossos corações limpos, por isso venho ao Mundo Dar-vos esta Catequese para
vocês se Amamentarem com Ela e a ponham em prática oração... oração... penitência...
penitência e mais: Disse-vos há algum tempo para fazerem um dia de silêncio. Façam silêncio no
dia que preferirem, Meus filhos! Quantas almas podeis salvar com o silêncio dos vossos
corações... Somente com a mente posta no vosso Deus-Meu Deus. Também vos Digo e já outras
vezes vos Disse que meditem a Paixão do Meu Filho porque no final vos inundará de alegria.
Vos acontecerá como Me aconteceu a Mim, que Ia atrás do Meu Filho com a Cruz às Costas
também. Vocês, Meus filhos que tantas vezes dizeis que tendes a vossa cruz, isso é pouco, Meus
filhos, porque a Cruz mesmo foi o Meu Filho quem a levou! Amamentem-se do Seu Coração e
quando tenhais penas... tribulações... desespero, agarrem-se à

Cruz do Meu Filho, sejam

praticantes e digam-Lhe: Jesus, junto-me às Tuas Quedas... às Tuas Chagas... Jesus, pelos Teus
açoites... Jesus, pela Tua Crucificação. Jesus, quanto Te amo, quanto Te amo... quanto Te amo.
Dá-me Luz e Força para carregar com estas pequenas cruzes, para ser feliz com a Tua Cruz...
com o Teu Amor.

Meus filhos... dizei cinquenta vezes por dia; Jesus, amo-Te! Vereis que felicidade isto vos vai
dar... O Meu Filho é Amor e Eu Sou Amor e Queremos que os Nossos Corações estejam
Cheios... e estão Cheios de tanto Amor para vos dar. Venham aos Nossos Corações, Meus
filhos e vereis como ficam doces as vossas almas. Busquem O vosso Deus sempre, Meus filhos...
Ele consola, dá Luz, é Amor e Quer o Bem para todos. Ele vem e veio a Morrer por todos os
Homens para que os Homens ressuscitassem e fossem para O Céu, Meus filhos.
Meus filhos, vocês levem sempre dentro das vossas entranhas, O Coração do Meu Filho. Façam
dentro de vocês um Sacrário para aí Morar o Meu Filho, para que More a SS. Trindade nos
vossos corações.

Meus filhos caminhem sempre, com silêncio mas também com força, amando sempre O vosso
Deus, peçam muito pelas mães que querem abortar, essas pobres Minhas filhas que estão
desorientadas, umas por vícios, outras por enganos; não sabem o que fazem! Por isso tendes a
oração, Meus filhos, para as salvar: tendes que rezar muito por essas pessoas para não caírem
nessas tentações... Eu Choro muito por estas Minhas pequenas filhas, filhas do Meu Coração
pois isto afinal são crimes... é ódio e perversidade que Meu Deus -vosso Deus não gosta... Mas
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Ele está com os Braços Abertos... esperando... que lhe vão pedir perdão! Ele está esperando por
todos os filhos e filhas que fazem estragos no mundo.

Reparem que já vos Disse tantas vezes que rezem por quem vos odiar, por aqueles que matam...
por aqueles que não sabem mesmo o que fazem. São Meus filhos e vocês tem a obrigação de
fazer como O Meu Filho que Perdoou e Perdoa a todos os filhos que levam uma vida má.
Sejam pequenos ,Meus filhos... sejam nada! Busquem o Evangelho do Meu Filho e ponham-No
em prática... Mesmo que vos digam que isso já não se usa e que são coisas sem valor, pois que,
para quê Crer em Deus, se Deus não existe? Pobrezinhos desses Meus filhos... que surpresa vão
levar!... Mas Venho aqui e a todos os Lugares do mundo, pedir pela Salvação do mundo, e
vocês, tanto aqui como em todos os Sítios do mundo, Digo o mesmo! Rezai, penitência, oração,
Sacrário... Sacrário... Sacrário: para que todos se

salvem, Meus filhos, Detestem muito a

Satanás, o maligno Satanás, Meus filhos... é ele que está a destruir o mundo com os prazeres que
trás... pelas misérias que trás: ás vezes os Homens Meus filhos, dizem que são presentes muito
bonitos e que se está a fazer aquilo que é o melhor, o pecado. Hoje o pecado é virtude e a
virtude é pecado, Meus filhos! Dirijam o vosso olhar para o vosso Deus ,Meu Deus... Ele nunca
falha. Ele Salva... vem Salvar-vos e está aqui a Salvar-vos... Acreditem neste Lugar Santo, como
em tantos Lugares Santos no mundo onde Eu apareço. Isto é o Caminho... a Verdade só tem um
fim: Amor… Amor... Amor. Como O Meu Deus - vosso Deus Ama, Eu também vos digo que
vos ameis. Se há amor dentro das famílias, se não houver ódios, rancores e cóleras, as famílias
caminharam bem, pelo caminho da virtude. Levem isto nos vossos corações e se tiverem
problemas com alguém, ou até na família entre pais e filhos... humilhem-se e peçam perdão,
porque também O vosso Deus vos perdoará. Se não fazeis assim, Meus filhos, não podeis ser
perdoados pelo Meu Deus- vosso Deus. por isso nada de rancores, cóleras, insultos. Deixem-se
de maldades, porque quem ama, tem que amar o próximo. É isto que Vos Digo esta tarde, Meus
filhos: amem-se uns aos outros, como O Meu Filho, Meu Deus, Vos ama sempre. Tirem-Me os
Espinhos do Meu Coração, que são cravados pelos Homens com tantos sacrilégios cometidos
contra O Meu Coração Imaculado e contra O Coração do Meu Filho com ingratidões... mas esses
homens e mulheres são Meus filhos e Eu com O Meu Filho, estamos com os Braços abertos
esperando-vos. Venham aos Nossos Braços, Meus filhos, que Nós vos Abençoamos e vos temos
nos Nossos Braços a todos. Busquem sempre o aroma do Meu Filho. Olhem para o Céu...
busques os Olhos do Meu Filho... O Rosto Do Meu Filho. Sempre o tereis quando o pedirem.
Sejam fortes, Meus filhos, sejam espertos como foram as virgens! Levem sempre a Lâmpada
acesa, que não vos aconteça ir buscar O Esposo e não ter lâmpada. Que esteja sempre ardendo

www.montefarodeluz.es

Junho 2016

Página-3

aquele Fogo dentro dos vossos corações quando chegar O Esposo: Ele vos levará ás bodas do
Céu.

Meus filhos, hoje digo-vos: amem muito os Corações Do Meu Filho e O Meu. Triunfaremos
brevemente, mas como Vos Disse no princípio virão dias horríveis, como já estão à vista. Estão a
acontecer tantas coisas na terra e o Homem não quer ver... tantas mortes Meus filhos... tanta
agonia. Almas que são vítimas do ódio...de guerras e do poder. Por isso, Meus filhos, façam um
ato de contrição e peçam por esses vossos irmãos... reparem que vocês podiam estar no lugar
deles. Deem Graças - muitas Graças - ao vosso Deus por não estarem nessas situações, mas em
qualquer momento virá uma guerra nuclear no mundo. Sim, Meus filhos, virão coisas
espantosas... rios que se desbordam... mares que entram pelas cidades e as levam. Satanás virá
agarrar a cadeira de Pedro... Os Homens irão ver tantas coisas! Mas apesar disso dirão: isto são
coisas da Natureza... estão a cavar as suas próprias sepulturas. Por isso Eu Venho aqui a esta
Minha Casa Farol de Luz que também é vossa Casa e a tantos Lugares do mundo, para dizer
mais uma vez... peçam pelos pobres pecadores... peçam por vós próprios, pelos vossos filhos...
pela união das Nações no Amor, no Estandarte do Meu Filho, Coração de Jesus e Coração de
Maria.

Agora, Meus filhos, Dou-vos a Bênção mas como sempre vos Abençoa primeiro O Meu Deus
Pai Criador - vosso Deus Pai Criador - O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa
Mãe Miriam, Coração de Maria Faro(Farol) de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.

Adeus Meus pequenos, Adeus Meus filhos...

Continuem a levar o Evangelho dentro dos vossos corações, Meus filhos. Adeus...

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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