3 de Fevereiro de 2.018
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)]
_______________________________________________________________

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara
no dia 3 de Fevereiro de 2018.

O vidente começa com uma oração pela nossa fidelidade, por todas as nossas necessidades e
conversão; para que sejamos adoradores...também por toda a Humanidade.

Meus filhos; Obrigada por estarem aqui na Minha Presença rezando e pedindo por todas as
necessidades de todo o mundo.

Meus filhos: meditem o Livro de Reis … para que sempre tenhais a Agua Viva … O Corpo do
Meu Filho: ide (também) à confissão: isto acaba brevemente, Meus filhos! O Homem que
estiver na Graça do Meu Filho, vai para o Céu! … Aquele que despreza O seu Deus, irá para o
Inferno. Acreditem nisto que vos Digo, Meus filhos: Há Céu e há inferno.

Meus filhos: quando estejais sós, meditai naquilo que é o Céu e naquilo que é o inferno! Os
Homens não querem entender nem sequer saber nada sobre as Maravilhas do Céu … buscam
apenas os seus caprichos, as suas mentiras, os seus gostos e prazeres na terra: mas, Meus filhos,
isto na terra são apenas quatro dias… Reparai o Coração do Meu Filho e reparai também o Meu
Coração. O Meu Filho e Eu choramos pelos Homens... mesmo estando no Céu; mas cada
homem ou mulher que cometa pecado, fazem-Nos chorar...porque estão buscando a sua própria
condenação: meditai, Meus filhos… isto acaba, são quatro dias! Animai-vos, buscai o Meu
Filho de Amor. Buscai-O e buscai-Me a Mim. Já falta menos para que Os Nossos Corações
triunfem no mundo inteiro...mas os Homens não querem ver isto: o que querem é: seus ódios,
suas mentiras, enganos, maldade, e seus vícios. Eles creem que não existe O Todo-Poderoso,
Meu Deus-vosso Deus que fez o Céu e a terra. Eu Choro muito por essas almas que não querem
entrar no Redil... buscar O Meu Filho no Sacrário de Amor. Por isso Disse no princípio: ser
Hóstia! Porque a Hóstia, Meus filhos, é O Corpo e O Sangue do Meu Filho, que vós tendes que
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receber para que tenhais Vida e sejais fieis e felizes um dia nas Moradas do Céu.

Meus filhos, buscai a santidade… é fácil ser santos, Meus filhos… mas – claro -- se buscais
rancores, cóleras, insultos, mentiras, enganos, blasfemar…( e dizer também): este é mau e eu sou
bom! Meus filhos: assim, não. Tendes que buscar a humildade … porque a Humildade é a
Santidade! Não reclameis uns com os outros. Olhai-vos na cara(como irmãos)… e se necessário
pedir perdão, pois pedir perdão!… O Meu Filho Perdoou e ainda Perdoa à Humanidade…É
Insultado e Crucificado todos os dias, segundo-a-segundo porque os Homens não O amam e
viraram as costas ao seu Deus. Meus filhos: pedi muito por aqueles irmãos que estão
confundidos … não repareis naqueles que fazem o mal! Pelo contrário: rezai muito por eles e
fazei também sacrifícios por eles. Agora vem um tempo de Oração e Penitência. Meditai a
Paixão do Meu Filho e Jejuai. Meus filhos, mais uma vez vos Digo: fazei os cinco primeiros
sábados de mês! É muito fácil, Meus Filhos: somente tendes que estar um bocadinho de
tempo Comigo, falando-Me a Mim: confessai-vos… meditai no Meu Filho, vosso Deus; pedi
pelo santo Padre – o Papa – Meu filho Predileto … confessai-vos e comungai. São cinco
primeiros sábados de mês! Dei(isto)à Minha filha Lúcia em Ponte Vedra (Espanha) e Quero que
o façais vós também. Não vos esqueçais desta Promessa e deste Amor que Eu Dou e Dei aos
Meus filhos que já estão no Céu Louvando e Glorificando O Meu Deus-vosso Deus: Fazei-vos
santos, Meus filhos … pedi a santidade.

Meus filhos: ser vítima, é fácil: é oferecer a vossa vida por um doente… pelos vossos
familiares...pela Cruz do Meu Filho...pelas vossas cruzes. (Dizei) Senhor, aqui estou; Faça-se A
Vossa Vontade …Dai-me Força e Luz porque sozinho nada posso… mas Vós Estais comigo ...
Quereis que Vos chamemos e que venhamos a Vós.

Meus filhos: é verdade! O Meu Deus-vosso Deus está Desejoso que vaias a Ele pedir-Lhe…
pois pedi-Lhe, Meus filhos: pedi também ao Coração do Meu Filho e ao Meu Coração, porque
Nós fazemos Milagres. O Meu Filho Deus, O Pai, O Espírito Santo – Meu Esposo - … Deus
Verdadeiro. Trino, em três Pessoas… e Eu estou Aí na Trindade para fazer também esses
Milagres que vós vindes pedir-Me e buscar...não vos canseis de pedir, porque Eu com O Meu
Deus e Senhor, O Meu Filho e O Meu Esposo, O Espírito Santo, Podemos fazer Milagres! Pedi:
não vos esqueçais de pedir. Mas Digo-vos: olhai para vós mesmos, carregai com a vossa cruz e
levai-a com amor. Meus filhos: no Céu não entram as vossas roupas,(boas ou más)nem mentiras,
nem pecado. Entra sim, a santidade! Custa, Meus filhos… mas se observarem e meditarem, é
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fácil: O Meu Deus-vosso Deus vos aplanará o Caminho e vos Dará(esse)Caminho simples e
Perfeito. Meus filhos, buscai O vosso Deus.

Pedi muito pelos Sacerdotes Meus filhos… Ai de aqueles que não cumpram e sejam fiéis nos
seus Ministérios…Meus filhos: há tantos que não andam no Caminho da Verdade...Caminho que
uma vez prometeram seguir (de compromisso) com aqueles filhos encomendados para a
Santidade e a Glória de Deus Pai-Deus Filho-Deus Espírito Santo! Pedi por eles, Meus filhos…
porque muitos deles não vão pelo Caminho da Verdade: Eu, vossa Mãe, Digo-vos isto aqui,
porque Sei que vós tomais conhecimento no mundo de tantas coisas sobre os Meus filhos
prediletos… por isso Digo aqui e em todo o mundo: pedi por eles, Meus filhos, porque eles
precisam de vós para que tenham Luz. Uma vez tiveram Luz, mas deixaram-na e (meteramse)nos caminhos do mundo. Meus filhos: nunca é tarde! O Meu Deus e Senhor Dá
Tréguas...Dá Luz e Força.

Digo-vos também: Levai O Caminho Reto, porque a Salvação depende de vós, Meus
filhos...fazei o bem...caridade...amor: sede leais e amigos: sede pobres e desprendidos de tantas
coisas que são vãs e não vos fazem falta. Buscai aquele que precisa de vós...não vireis as costas,
nem fecheis as portas...porque O Meu Filho nunca Fechou nenhuma Porta; acolheu toda a
gente...os maus e os bons...os menos bons e os menos maus. Esteve sempre Fazendo o Bem a
toda a Humanidade...como hoje desde o Céu o continua Fazendo.

Quando um irmão venha a ti com suas dores e penas, escutai-o e abraçai-o. E aquele irmão que
precisa de um prato de comida, não lhes fecheis as vossas dispensas: dai-lha! Nunca digais: o
que pretende é para bebedeiras...ou olha para este ou para aquele, que leva tão má vida! Meus
filhos: Esse é Meu filho...é (aquele)Meu filho que o mundo ainda despreza. Não sejais também
vós assim, porque as Mensagens que Estou Dando aqui e no mundo inteiro, são Mensagens de
Amor...Mensagens de Caridade e de Luz: vós tendes que abraçar a caridade e o amor! fazei
como fez o Meu Filho... acolhei toda a gente... e aquele que esteja zangado com qualquer
familiar, esposa, marido, mãe ou filho, fazei todo o possível para a reconciliação: aquele que
saiba mais coisas sobre o Céu, que se prostre de joelhos e peça perdão pela outra pessoa.

Meus filhos, o perdão é o amor e vós tendes que saber perdoar. Nada de rancores… cóleras ou
insultos. Pedi muito para que terminem as guerras… pedi muito pela África do Sul… pedi
muito por América… pedi muito pela vossa Espanha… pedi muito pela Europa. Pedi para que
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acabe a maldade no mundo.

Agora, Meus filhos, Dou-Vos a Minha Bênção. Hoje uma Bênção Especial, porque Vejo aqui
muitas crianças... vejo muitas criancinhas e estas crianças são o amanhã. Educai-as na Fé do
Meu Filho. Pais, Educai-as na Fé do Meu Filho e trazei-as aqui a Farol de Luz, porque Eu as
Abençoo e as Abençoarei sempre... são o amanhã da Igreja do Meu Filho. O Amor paga-se com
Amor e se vós o sabeis fazer com os vossos filhos tereis ganhado as Moradas do Céu. Meus
pequenos fazei-vos pequenos e pobres e não vos esqueçais do Jejum e da Penitência deste mês e
do mês que vem porque é quando O Meu Filho o “degolaram”o crucificaram. Saibam que a
Cruz é muito forte, mas leva-vos ao Céu, Meus filhos.

Agora Dou-vos a Minha Bênção, mas como sempre, Abençoa-vos primeiro O Meu Deus Pai
Criador, os Meus filhos e O Meu Filho de Amor Salvador, O Espírito Santo-Meu EsposoSalvador e Eu vossa Mãe Miriam, Maria, Coração de Farol de Luz, ...Farol de Luz...Farol de
Luz.

Amo-vos, Meus filhos, continuai caminhando no Amor e para o Amor.

Esta Casa é Minha Casa, Casa de todos vós. Estou sempre aqui, Meus filhos: venham pedir-Me
Amor e aquela Doçura que Eu Dou.

Adeus pequenos... Adeus Meus filhos.

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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