7 de Julho 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 7 de Julho de 2018.

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

Meus filhos meditai Jeremias… fazei-o!

Pegai na Bíblia e buscai-o. É este o momento, Meus filhos, em que o mundo inteiro deve
conhecer O seu Deus-Meu Deus-vosso Deus: Meus filhos, tendes que O conhecer e amá-Lo. Os
Homens – muitos de eles – não querem saber nada do seu Deus… Eu Choro por todos esses
filhos que estão indo para o precipício, para o inferno.

Meus filhos, vós tendes que amar muito O vosso Deus… ser bons e santos. Meus filhos: entrai
pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho da perdição! Meus filhos, a estreita é as
cruzes que levais ... mas tendes que ver, Meus filhos, A Verdadeira Cruz foi levada pelo Meu
Filho!… as vossas cruzes são pequenas, porque se vós olhais para o Céu e entregais as vossas
cruzes ao Meu Filho de Amor, serão fáceis de levar. Meus filhos: não vos convençais que a dor é
toda vossa… que já não podeis mais. Agarrai-vos ao Meu Filho e vinde (também) a Mim! Eu
Sou Refugio dos pecadores. Meus filhos: tendes que ser honrados, bons e humildes! Meus filhos:
buscai a perfeição na Oração… não vos deixeis iludir pelos outros que (alguns) vem como
cordeiros, mas em realidade são lobos… vós tendes um caminho muito bonito e muito grande,
porque vós estais no caminho do Céu.

O Meu Deus- vosso Deus já Está preparando os Seus Anjos com as trombetas! Como já vos
Disse em outras vezes, as trombetas soarão brevemente! Se os Homens não se curam do erro em
que estão metidos, morrerão e irão para o inferno, porque hoje (transformaram) a virtude em

www.montefarodeluz.es

Julho 2018

Página-1

pecado e o pecado em virtude! Os Homens não sabem o que estão a fazer, Meus filhos e o pior é
que estão levando a outros ao precipício… satanás que está reinando neste momento – embora
por pouco tempo – está fazendo estragos para levar com ele muitas almas para o seu rebanho!
Por isso dá aos Homens caprichos, bebedeiras, ódios e perversidades… dá-lhes (também) a carne
e o fogo. Mas há Homens que gostam, porque as suas almas estão cheias de ódio,porque o
demónio-satanás, é ódio.

Meus filhos: confessai-vos, mais vastas vezes e não vos deixeis tentar pelo demónio e ir
(também) à perdição. Eu Sou Farol de Luz, vossa Mãe de Amor vossa Mãe que Aparece em todo
o mundo para dar estas Mensagens que Aqui Estou Dando ...amai-vos… amai-vos sempre e amai
O vosso Deus com todo o coração.

Meus filhos: o amor é a proteção da alma… e a pureza da alma abre o Céu! Aí estareis vós,
Meus filhos, sempre que vós peçais perdão e sejais limpos de coração. Quantas vezes Digo:
Sacrário… Sacrário… Sacrário! São tão poucos os que vão ao Sacrário onde o Meu Filho está
escondido mas esperando-vos a todos vós e a toda a Humanidade! Passam ao longe e não entram
lá para por-se em oração e a falar com O Meu Filho. Meus filhos … são tantas as vezes que vos
Tenho Dito: 20-30-40-50-100 anos, não são nada perante toda a eternidade!

Mas Eu Estou Falando com todos aqueles que têm Fé. Vós que tendes fé, tendes que vos ligar ao
Céu e fazer tudo quanto vos Venho Dizer aqui, e no mundo inteiro. Deixai o mundo, calcai o
mundo! Sei que tendes que estar nas vossas casas, com as vossas famílias, dar-lhes alimento e
pagar as vossas coisas – como costumais dizer – mas isso não diz nada… o mais importante é
agarrar-se a Deus, Meu Deus-vosso Deus, porque Ele vos dará o cem por um, se vós ides a Ele!
pedi-lhe a Ele. Meus filhos: tende também presente aqueles que estão ao vosso lado, aqueles que
precisam de vós. Não é tanto de dinheiro, mas sim: o amor, a palavra, o Evangelho, a caridade e
o amor fraterno. Ide buscando essas almas que precisam da Luz e pedir Ao Meu Filho de Amor
para que Ele vos Leve todos ao Pai Celestial. Meus filhos: ser honrados… ser bons… e ser
puros. Olhai como o mundo está, e piorando mais. Eu e O Meu Filho Choramos todos os dias ...
todas as horas ... todos os segundos! Porque Vemos que as criaturas, criadas pelo Meu Deusvosso Deus, vão-se embora para esse inferno que querem. Meus filhos: alerta! Alerta
Humanidade! alerta porque Eu vossa Mãe, Venho ao mundo trazer estas Mensagens de Salvação.
Acreditem Meus filhos agora mesmo Estou aqui convosco e Sei o que passa nos vossos
corações. Sei que chorais e Sei que estais angustiados, mas continuai pedindo ao Meu Coração e
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ao Coração do Meu Filho, porque Quem Salva, Meus filhos, é O Meu Filho de Amor, Vosso
Deus. Ser escravos d’Ele como Eu um dia Fui Escrava do Meu Deus Criador. Que lindo… que
precioso é Ser Escravo d’Aquele que Te Criou, Teu Deus e Meu Senhor.

Sorrir!... ir sorrir pelo mundo e acariciando: amar… ide com amor. Nas famílias que entra o
demónio, se houver uma pessoa que ame O Meu Filho de Amor, se sacrifique e peça por eles e
diga ao vosso Deus: Senhor… é Teu filho – ou Tua filha – Tu Sabes Tudo ... Sara – Cura! Sara
Cura. Peço também pelos vossos netos… ajudai-os a levar a sua cruz: Introduzi nos seus
corações O Amor do Meu Filho. Dizei-lhes: Jesus Ama-te… Jesus Quer-te… Jesus Leva-te para
O Céu!

Meu pequeno: ama a Jesus… ama a Jesus! E a vós, todos os Meus filhos do mundo, Digo:
confissão, penitência e jejum por todos aqueles que necessitam do Senhor Deus Criador. Tantas
vezes Vos Tenho Dito, Meus filhos: tirai as máscaras… sede bons e amai-vos uns aos outros...
esposa-marido-filhos-netos e toda a família. Que entre nas vossas casas O Coração do Meu Filho
e O Meu Coração. Que bonito, Eu Gosto muito, Meus filhos: Fico muito Contente quando
Rezais o Rosário ao Meu Coração… continuai Rezando pelos que sofrem, pelos que necessitam
do Coração do Meu Filho e do Meu Coração. Peço-vos também que peçais pelos moribundos,
pelos que estão dando a sua vida neste momento, ou em outro momento da vida, para que O
Senhor Meu Deus-vosso Deus Tenha Misericórdia e esses filhos tenham a Luz e peçam perdão
para a salvação das suas almas. Meus filhos: fortalecei-vos sempre! Fortalecei-vos com o O Meu
Coração e O Coração do Meu Filho, que brevemente, muito breve, triunfaremos no mundo.

E tu, Meu filho, fostes muito bem recebido, mas tens que fazer aquilo que te disseram lá nessa
«casa», onde os Meus filhos te acolheram com amor. Por isso Eu Quero e Digo ao mundo que
este Meu pequeno esteve no Vaticano com dois sacerdotes de quem recebeu força, para que
Farol de Luz seja grande – já é grande – mas ainda será maior! Mas vós, Meus filhos, os
sacerdotes e todos os que agora estais aqui, vos Digo aquilo que já Disse aos Meus filhos… vós
sois o Sal da Terra e tendes que trabalhar por estes lugares onde Eu Venho, Ponho Os Meus Pés,
Os Meus Braços, Os Meus Olhos, a Minha Boca e O Meu Coração para que vós ameis a Farol de
Luz...

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

Levantai todos os objetos que tenhais, os terços e também os lenços, Meus filhos: porque a vossa
Mãe vos Abençoa a todos.

Eu Maria, Mãe de Deus… Filha do Pai… Esposa do Espírito Santo – Trindade – Eu vos
Abençoo a todos vós, a tudo o que trazeis e também Abençoo os vossos filhos… família e o
mundo inteiro.

Adeus pequenos, Adeus filhos, Adeus pequenos...

(Mãe)
Eu peço-te pelos que estão aqui, teus filhos e filhas, meninos e meninas. Cura-os e Salva-os.
Peço-Te Mãe Santíssima por todos os que não te amam e não Te querem… peço-Te – como
Dizes – por Espanha e por todo o mundo, que sejamos todos um só, no nosso Jesus. Mãe não
Chores… Para já de Chorar, nós os que aqui estamos e tantos pelos muitos Lugares do mundo,
queremos Reparar o Teu Divino Coração, – porque já És Divina no Céu… Deus é sempre
Divino – mas eu Chamo-Te assim, Mãe Santíssima, Escuta os meus pedidos e Dá-Lhes Luz a
todos esses Teus filhos que vêm pedir-Te tantas coisas… Sara-os, Cura-os. Sara-os, Cura-os.
Mãe Tem pena de mim que sou um pobre pecador… Faz-me forte e Dá-me Luz… quero seguir O
Teu Caminho, aquele que me Traçastes para ir caminhando em pobreza,em humildade e em
Verdade… obrigado, Mãe, obrigado Meu filho pequena larva, continua assim… segue o teu
caminho, o caminhar da Cruz do Meu Filho: mesmo que pesada, mesmo que te doa todo o
corpo, sabe que O Meu Filho e Eu te levamos voando até ao fim, mas , Meu filho, faz-te santo,
pois ser santo é: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo! Se não
amas, não Terás nada, mas se amas gozarás um dia ao ver O Rosto do teu Deus no Céu.

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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