6 de Maio de 2.017
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 Maio de 2017.

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

Obrigada, Meus Pequenos por estarem aqui mais uma vez na Minha Casa Farol de Luz.

Este Mês, é um Mês muito especial para O Meu Coração. Quero que todos vós e o mundo
inteiro, canteis a Avé Maria... e que venhais ao Meu Coração fazendo os vossos pedidos. Mas
observem, Eu Apareço no mundo inteiro, a muitos filhos Meus, com uma Mensagem Especial,
que é igual em todo o mundo: pedi pelos pobres pecadores!… Quero Salvar o mundo, convosco,
Meus filhos: muitos vem ao Meu Lado e Ao Coração do Meu Filho de Amor, mas há muitos...
muitíssimos, que estão longe: é neste caso, Meus filhos, que Eu Quero que peçais por todos eles,
pela sua conversão e

salvação… Também Vos Digo a vós, filhos do mundo: se não há

caridade…

fraternidade...

amor…

se não fordes ao Templo do Meu Filho e Meu…

confessardes os pecados... comerdes O Pão e Sangue do Meu Filho, não podeis ter Vida
Eterna. Por isso fazei-vos pequenos, Meus filhos… ser nada!… A Humildade é o Amor: e se
não há Humildade, Meus filhos, não há nada. Eu Sei que Me amais e que amais O Meu Filho,
mas Eu Preciso mais de vós: Quero que sejais guerreiros… que leveis a Palavra do Meu Filho
ao mundo… que vos convertais todos os dias e vaias aos Templos adorar O Meu Filho de Amor.

Meus filhos, Eu Amo-vos e Sou tão Feliz quando Estou convosco, tanto aqui como no mundo!…
Abraço-vos a todos com O Meu Manto e Ponho-vos dentro Dele, pois Quero Salvar-vos. Nada
de rancores, insultos (e divisões) uns com os outros… amem-se a sério, Meus filhos, como O
Meu Filho e Eu vos Amamos. O mundo seria outro se O Amor Reinasse no mundo… mas o
Homem busca o egoísmo dos seus corpos… pensam que são deuses; fazem-se deuses!… e não é
assim, Meus filhos. Tendes que ser nada e buscar aquele que está ao vosso lado que precisa
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duma palavra, dum alento…dum amor: ser caridosos, Meus filhos, ser a sério filhos de DeusMeu Deus-vosso Deus.

Tantas vezes vos Tenho Dito que para O Céu vai a Pureza: não vão os bens materiais, tais como:
vestidos ou ouro. Ao Céu vai o coração humilde! Isso é O Céu, Meus filhos; Eu Venho ao
mundo para vos dar estas Mensagens: vós, acolhei-as e meditai-as! Porque O Céu é para os
humildes. Meus filhos, entrai pela porta estreita: não queirais a porta larga. Buscai a que vos
dói: cruzes… sofrimentos… penas. Ou não vos recordais de quando O Meu Filho Ia com A
Cruz às Costas?… não vos recordais que O Meu Filho foi Cravado numa Cruz? Hoje também O
Crucificam dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo; pelos Sacrilégios que o Homem
comete À Divindade… Ao Rei de Tudo… Ao Meu Deus-vosso Deus. Vós não sejais mais que
O vosso Deus! Fazei-vos como Meninos pequeninos: assim entrareis No Reino dos Céus.

Meus filhos: já Vos Disse que vêm maus acontecimentos à terra. A bola já – como tantas vezes
Tenho Dito – vem devagar, mas(chega) depressa! Haverão mudanças… sim, Meus filhos: o sol
escurecerá… haverão pragas… rios de sangue correrão pelo mundo pelas guerras, especialmente
pela nuclear. O mundo não reconhece, não está reconhecendo que Deus é Deus e Está Avisando
no mundo com As Minhas Mensagens para que acreditem e amem O Seu Deus e deixem de
destruir o mundo.

Meus pequenos: vós sois os Meus pintainhos... Meus pequenos pintainhos: segui O Caminho do
Meu Filho! Não vos esqueçais do Sacrário, já vos Disse tantas vezes e volto a Dizer que façais
um Sacrário nos vossos corações para que O Meu Filho More sempre em vós. Queiram-se (uns
aos outros) a sério: maridos e esposas… filhos e filhas. Não se esqueçam de rezar muito por
aqueles que estão confundidos, por aqueles que matam, por aqueles que odeiam… e também vos
Digo: nas vossas casas Reine O Amor do Meu Filho… e Meu Amor.

Ensinai os vossos filhos, vossos netos e todos aqueles que estejam ao vosso redor, que existe um
só Deus: Deus Pai… Deus Filho… Deus Espírito Santo. A Trindade em um só Deus! É Ele
Quem Rege… É Ele Quem Manda no mundo e nos corações de todos os Homens. Sem Ele –
Meu Deus-vosso Deus – não sois nada! Nada, Meus filhos. Mas O Meu Deus-vosso Deus Tem
Paciência com os Homens porque vos Quer Levar todos para O Céu, para que moreis Na Mesa
Celestial.
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Meus filhos… subi À Cruz – como sempre Tenho Dito – mas não olheis para traz… subir
sempre, olhando para O Rosto do Meu Filho Na Cruz. Ele Está com Os Braços Abertos para
vos acolher a todos e Levar-vos À Mesa Do Amor e para A Eternidade.

Meus filhos; tenham presente que o demónio, satanás, está arremetendo contra os vossos
corações, contra todos vós! Está a fazer estragos, muitos estragos às almas pequenas e às
grandes… porque ele quer levar todos para o Inferno! Por isso vos Digo: Sacrário… Sacrário.
Dialogar com O Meu Filho e dar-Lhe o vosso amor. Ele vos Abençoa a todos, sempre…
quando estiverem e Lhe peçam pelas vossas almas.

Estais vendo… satanás, muitos chefes de governo, estão aniquilando os povos pela sua soberba,
pelos seus roubos… sua miséria. Esse é satanás que se mete nos seus corações… mas também
se mete nas almas pequenas: envolve-as com os seus gostos e prazeres!... Vós tendes que ser
astutos e dizer-lhe: vai-te de mim, não quero nada contigo, satanás... eu amo somente O meu
Deus e quero O meu Deus Criador!

Cantai-Me… Rezai-Me. Brevemente O Meu Coração e O Coração do Meu Filho Triunfarão no
mundo inteiro. Mas antes – como Tenho Dito tantas vezes, aqui e no mundo – virão coisas
terríveis à terra: O Meu Deus-vosso Deus Porá à prova! Aquele que está com O Meu Deusvosso Deus, salvar-se-há:

aquele que não, (esteja) morrerá para sempre na escuridão do

Inferno… mas não tenhais medo, Meus filhos: Eu não Sou Mãe de medos, Sou Mãe de Amor…
por isso Estou Aqui convosco para Dar-vos estas Mensagens de Amor – Digo-vos uma vez mais
– amai-vos uns aos outros… queiram-se… sejam felizes porque O Meu Deus-vosso Deus Quer
que sejais Felizes: mas não esqueçais que O Meu Deus-vosso Deus está nos Templos Sozinho…
muitas vezes Abandonado e Quer que vocês vão falar com Ele fazendo os vossos pedidos: Ele
entregará-Se a vós! Porque Ele É Amor… Verdade… e Vida.

Agora Meus filhos Vou Abençoar-vos, mas como sempre, Abençoa-vos 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, Faro (Farol) de Luz… Faro de Luz…
Faro de Luz.

Adeus meus filhos, adeus...
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Agora nossa Mãe fala ao vidente:

Meu pequeno… faz-te humilde: faz-te pobre… não tenhas nada. Dá exemplo aos teus irmãos na
pobreza, no amor e na caridade: que os Meus filhos se encomendem também aos Santos. Hoje
estão ao Meu lado tantos santos, especialmente o Padre Pio… Rosa de Lima… São João Bosco
– como vós lhe chamais – São João Bosco e tantos Mártires: Pede aos Santos, Padre Rubio,
Padre Pobeda – que tanto uma filha Minha fala dele – o Santo Mártir! Pede aos Santos Meus
filhos.

Continua a caminhada, Meu filho, para os teus Irmãos e faz-te(pequeno como) uma larva…
sempre… ser nada é Amor. Adeus filho. Adeus...

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.

www.montefarodeluz.es

Maio 2017

Página-4

