6 de Agosto 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 Agosto de 2016.

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

Meus filhos... hoje peguem na Bíblia e meditem Ezequiel. Meus filhos, é uma oração que vos
Mando todos os meses para vocês conhecerem melhor o vosso Deus- Meu Deus.

Meus filhos: hoje venho de preto - vestida de preto - pela dor que há no mundo... pelos crimes
cometidos que não permitem tantos filhos chegarem mais longe: crimes cometidos pelo Homem
contra aqueles que são seus irmãos com ódios, enganos, poder, avareza, pela carne, pela
soberba... pelo eu.

Meus pequenos, vós e outros filhos espalhados pelo mundo, vêm juntar-se a Mim a rezar e a
pedir ao Meu Deus e vosso Deus pela salvação do mundo. Há tantos filhos que estão enganados
e que só querem aquilo que está errado... querem a mentira e o ódio. Vocês vêm consolar O Meu
Coração... pois Eu Dou-vos O Meu Coração para vós. O que quer uma Mãe para os seus filhos,
senão tudo quanto é bom? Eu Tenho que agradecer-vos, Meus filhos, a todos quantos vêm a esta
Minha Casa Faro de Luz, a todos Dou Bênçãos, também àqueles que não puderam vir e até
àqueles que se afastaram deste Santo Lugar, Minha Casa. Obrigada Meus Pequenos, meninos e
meninas de Cala-monte... está tão alegre O Meu Coração, tão contente, por Me terem recebido
com tanto amor e tanto carinho...Derramo e Derramarei tantas Bênçãos para todos vós, todo esse
povo de amor. Continuem a rezar, Meus filhos, já Vos Disse que vocês são o primeiro grupo de
Faro de Luz... rezem porque Eu já vos Disse que Dou Graças... Darei Graças, Curarei e Sararei
muita gente... porque já O Fiz nesse Povo, Meu Povo, a várias almas... vão haver mais almas que
vão ver O Meu Coração nos seus corações. É tão fácil rezar, Meus filhos… É tão simples ir a
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Deus, Meu Deus-vosso Deus! Pai entrego-me todo a Ti... faz de mim o que Queiras... Fortalece o
Meu coração. Pai, ajuda-me a compreender e a estar ao lado do meu irmão que me quer e
também daquele que não me quer: que eu tenha força e luz para seguir O Mestre, meu Jesus,
meu Deus de Amor.

Meus filhos, sejam simples e pequenos... sejam nada. Agora vou Dizer-vos uma coisa muito
especial para vós e para o mundo inteiro: O mundo quer milagres... querem ver milagres. Mas Eu
Digo-vos Meus filhos que O Maior Milagre está convosco todos os dias... O Sacrário! Aí está O
Meu Filho em Corpo, Alma e Divindade. Quereis ver algum Milagre maior que Este? Vocês
recebem o Corpo e Sangue Do Meu Filho nos vossos corações...

É o Próprio Deus, Meus filhos... É O Meu Deus e Senhor... É Ele próprio que vocês recebem
sempre quando vão em oração! Sim, Meus filhos... aí está o Meu Filho. Ele vem até vós para
fortalecer as vossas almas... É O Maior Milagre que há, meus filhos!... Ele está sempre com
todos os homens. Procurem-No... chamem-No! Vão até Ele. Ele está e estará sempre com todos
vós: mas tendes que ser limpos de coração. Deixem os tesouros da terra na terra... busquem os
tesouros do Céu, porque os do Céu não apodrecem, mas os da terra sim. Para que serve ao
Homem ganhar o mundo, se a sua alma está podre e não pode ir à Mesa do Senhor, Meu Deus e
vosso Deus? porque estão cheios de micróbios... de lixo... de pecado.

Tirem de vós o eu, Meus filhos! não ralhem uns com os outros... levem uma vida alegre e
contentes... levem sempre nos vossos corações e na boca O Nome do Meu Filho Jesus, dizendo:
Jesus, amo-Te. Jesus, Adoro-Te. Jesus, És Tudo para mim.

Perseverança, Meus filhos... não se esqueçam de se confessar mais vastas vezes e de ir ao
Sacrário: peçam pelos que não amam O Seu Deus e Criador, Meu Deus e Criador. Peçam para
que não hajam guerras e lutas infernais... poder dos homens; porque o demónio, Meus filhos, é
muito astuto e entra pelos sentidos. Rezem muito ao Meu Coração, rezem aquela oração que eu
tanto gosto: O Rosário. Porque desde sempre Eu Estou a Tecer uma Alcatifa para um dia vocês
passarem por cima dela e entrem nas Moradas Celestiais.

Eu Quero, juntamente com O Meu Filho, salvar o mundo. Vocês são os Meus guerreiros e
pintainhos! Tendes que vir aqui a Faro de Luz, Minha Casa de Amor! Vão pelo mundo levando
as Mensagens do Meu Coração, são Catequeses que Eu Trago para toda a Humanidade... para
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que o mundo se converta. Amem-se não se odeiem. Ajudem-se quanto poderem... não hajam
penas nos vossos corações e quando algum irmão precisar de vós, nem que seja um alento dos
vossos corações, deem-lho! Façam-lhe saber quanto Jesus o quer. Quanto Jesus te ama,
pequeno... tem confiança em Jesus; Ele é o teu Deus, vai a Ele.

A água continua a curar, Meus Filhos, volto a dizer-vos outra vez que levem água aos doentes,
porque esta água sara o corpo e a alma. Meus filhos, é tanto o que vos Quero e é tanto o que Eu,
O Meu Coração, sofre com espinhos e pregos que o Homem comete com sacrilégios À
Divindade do Meu Filho, que É O seu Deus! vocês consolem-No e tirem-Me algum espinho
com as vossas orações... vossas penitências... vossos jejuns. Levem um bocadinho da Cruz do
Meu Filho. É por isto que vos tenho Dito tantas vezes que façais o sacrifício da Cruz ... A ViaSacra: assim, vereis que O Meu Filho sofreu por todos os Homens ! levem-Na vocês também nos
vossos corações.

Continuem a vossa caminhada, Meus filhos, e como vos Disse no princípio, não se esqueçam:
Sacrário...Sacrário... Sacrário. Digo-vos que muitas almas do Purgatório saíram de lá pelas
vossas orações. Continuem a rezar pelas almas do Purgatório. Também precisam de orações,
Balvina, Andrea, Juana, Santiago, Filipe e André. Rezem e ofereçam Missas pelas Benditas
almas do Purgatório - como vocês dizem na terra- elas ajudar-vos-hão quando já estiverem no
Céu, devido às vossas orações.

Agora dou-vos a Minha Bênção, mas antes vos Abençoa O Meu 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.

Adeus Meus filhos. Adeus Pequenos. Continuem a rezar, Meus filhos, e peçam a vossa Fé.

Adeus filhos, Meus filhos...

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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