1 de Setembro 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 1 de Setembro de 2018.

Meus pequenos, Meus filhos; paz nos vossos corações e luz da Minha Luz em vossas almas.

Meus filhos: meditai os Atos dos Apostoles… fazei-o!… tantas vezes vos Tenho Dito. Não
fiqueis só a olhar para as Mensagens Do Meu Coração, mas olhai a tudo quanto vos Digo: fazeio! Isto é para as vossas almas irem avançando para o vosso Deus-Meu Deus e O tenhais sempre
nos vossos corações.

Meus filhos, estão aqui presentes Comigo, muitos Santos, como vos Tenho Dito tantas vezes…
estão presentes também milhares de Anjos, mas hoje está presente especialmente… Meus
filhos… sabeis quem?… Gregório Magno, vosso protetor de Farol de Luz. Quero também que
vós nesta tarde e no seu dia – 3 de Setembro – lhe peçais por todos os vossos familiares…
filhos… esposa ou marido… avôs… avós, (ou seja) por todos! Pois todos sois Criados pelo
mesmo Deus-Meu Deus, que Me criou A Mim também e Eu vos Venho a Dizer isto: fazei
penitência e fazei oração. Fortalecei-vos com O Corpo e o Sangue Do Meu Filho… tantas vezes
vos Tenho Dito isto e O Meu Filho vos Tem Dito isto também (Diz): Aquele que não coma O
Meu Corpo e Beba O Meu Sangue, não participará no Reino dos Céus!

Eu Sei que vós sois os Meus pequenitos… sei que vós fazeis caso da Palavra que vos Trago!
Infundo-A nos vossos corações. Peço-vos para que sejais simples e humildes: escravos d’O
vosso Deus-Meu Deus que bonito! Deixar todo o mundo para trás e buscar os aromas do Meu
Filho que é a Salvação do mundo!… Se buscais a pobreza, a caridade a luz!

Dizer: Senhor; muda o meu coração, Faz o meu coração semelhante ao Teu, porque então eu
terei Vida.
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Não busqueis o mundo, Meus Filhos, porque o mundo está encurralado por satanás. Repito
aquilo que já vos Disse muitas vezes: satanás entra pelos sentidos. Educai os vossos filhos no
Amor de Deus-Meu Deus-vosso Deus.

Falar do Meu Deus-vosso Deus. Levar O Evangelho pelo mundo… aos vossos amigos, vizinhos,
aos vossos irmãos, aos vossos filhos, aos vossos pais: mesmo que O não recebam. Disso se
encarrega sempre O Meu Deus-vosso Deus para a conversão do mundo e das almas. Para o Meu
Deus nada é impossível! Não há nada impossível, Meus filhos, pois quando o Meu Deus-vosso
Deus quer, Faz os Milagres, Faz! – Todos os dias os Faz e está a fazer no viver na vida e em tudo
– Ele sabe quando um filho ou filha é convertido ao Seu Coração.

Não tenhais medo, Meus filhos, e como Eu Tenho Dito tantas vezes: começar a subir o Monte
até chegar lá a cima, onde está O Meu Filho Cravado, mas com Os Braços sempre Abertos para
vos acolher a todos e vos Levar ao Reino dos Céus. Não olheis para trás – tantas vezes vos
Tenho Dito – porque se olhais para trás, Meus filhos, poucos lá chegarão a Cima, porque vereis o
mundo, a soberva, a avarícia, as luxúrias, as maldades e o pecado da carne, Meus filhos, e tantos
pecados horríveis que se estão cometendo no mundo, porque satanás já tem pouco tempo para
reinar na terra. É que os dias de Trevas já estão próximos. Os dias amargos e os dias de Luz
estão quase chegando, Meus filhos! Estão convosco brevemente, mas para isso tendes que fazer
muita Penitência … e também vos Digo: levai as velas acesas! Não sejais como as néscias, que
viram que O Esposo não Chegava,(ainda)mas Chegou. As espertas, tinham azeite e acenderam as
suas velas … as outras pediram que lhes desse um pouco de azeite para acender as velas, mas as
espertas disseram , não ! Pode não chegar nem para umas nem para outras : ide busca-lo. Nesse
momento chegou O Esposo , Meu Filho de Amor. As que estavam com a Luz levou-as para o
Céu! As outras foram para o Inferno. Por isso estai alerta , Meus filhos , porque vós tendes a Luz
nos vossos corações … tendes também os Meus filhos os sacerdotes, ide confessar-se … estai na
Graça d’O Meu Filho … aquele que está na graça do Meu Filho, irá para o Céu ! Chegará ao
cume …

Meus filhos, Estou alimentando os os vossos corações com O Meu Coração e com as Minhas
Mensagens! Sabeis que também vos Quero Salvar a todos. Ide ao mundo e dizei: naquele Sitio ,
naquele Lugar , Aparece a Tua Mãe, minha Mãe, a Mãe de todos os Homens! Ide rezar com Ela!
É este o sacrifício, Meus filhos, que estais fazendo tantos e tantos de vós, vir Aqui uma vez por
mês à Minha Casa de Amor, com calor, frio e doenças ! Mas vindes Aqui, Meus filhos, por-se
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aos Pés da vossa Mãe a pedir-Lhe o que precisais! Meus filhos; Eu Sei o que precisais … vinde
… vinde… a Mim, pois Eu vos Abro Os Braços para vos Abençoar e Envolver com O Meu
Manto.

Olhai quantos santos e santas estão no Céu e são nomeados no mundo! Teresa De Jesus, Padre
Pio, Santa Beatriz Da Silva – como vós lhe chamais – Bernardete, os Meus meninos de Fátima,
JDiego, tantos e tantos. Mas há tantos e tantos no anonimato que ninguém sabe... porquê ?
Porque O Meu Deus lhes deu um coração limpo e santo e eles disseram: Sim. Quero seguir-Te
Senhor e quero ser Teu escravo até ao fim dos meus dias. Não me Deixes Senhor … Ajuda-me
Senhor… Fortalece-me Senhor … Funde o meu coração em Teu Coração. Dá-me olhos para ver
e ouvidos para escutar.

Meus Filhos: escutar sempre A Palavra d’O Meu Filho – O Evangelho – e levar ao mundo.

Meus filhos, Eu vos Dou uma Bênção Especial, hoje …. Meus filhos que sejais todos limpos de
coração. Quando vejais as vossas almas turbas, ide ao Sacrário e ao confessionário para
confessar as vossas debilidades. Eu Quero a Pureza, Meus filhos... Meu Filho Quer a Pureza... no
Céu entra a Pureza.

O inferno está cheio de maldades, de amarguras, de ódios e de mentiras. Pedi por tanta
maçonaria que há no mundo e que estão a fazer estragos na Igreja! nos Meus próprios filhos
sacerdotes … pedi por eles e pedi também por aqueles matam. Pedi por aqueles que odeiam …
pedi para que haja união na terra entre uns e outros. Pedi muito aqui em Farol de Luz pela
conversão do mundo.

Meus filhos, Quero-vos muito, vos Amo muito como o Meu Filho vos Ama. Agora, Meus filhos,
O Meu Deus Criador vos Dá a Bênção … O Meu Filho de Amor … O Espírito Santo Meu
Esposo Santificador … e Eu vossa Miriam, Coração de Maria, Faro de Luz … Faro Luz… Faro
Luz.

Meus filhos tende presente os acontecimentos que estais vendo no mundo! O Homem diz que é a
Natureza, que são coisas produzidas pela Natureza, mas não, Meus filhos. Deus Está provando o
Homem e o Homem não quer reconhecer que O Poder de Deus é superior ao poder dos homens .
Por isso,(é) como um dia o Meu Deus Criador disse ao mundo: já não Mandarei o fim do mundo
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com água, mas Mandarei fogo . E estais vendo .
Digo-vos mais uma vez que não tenhais medo, porque o medo é de satanás. Olhai o Céu, porque
no Céu está o Amor. Meus Filhos uni-vos todos, todos em um, porque esse Um é o Meu Filho
Jesus.

Digo-vos também que no próximo mês que é Outubro, no mesmo dia de hoje, ( ou seja ) 1º
sábado de mês, vos reunais em qualquer Lugar para estar falando de estas coisas que estão
acontecendo aqui na Minha Casa Farol de Luz. Convidai todos os que aqui vêm – aqueles que
poderem vir – sabei que Eu estarei sempre convosco. Fazei-o Meus filhos, porque Eu já vos
Disse varias vezes que uma ou duas vezes por ano vos reunais no Meu Coração para falar – dizer
– comentar todas as coisas que estão passando em Farol de Luz. Por isso Quero que vos reunais
no 1 sábado do mês ! Vocês põe a hora (ficou combinada a reunião no próprio terreno às 11horas
nossas.)

Adeus Meus pequenos...

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.

NOTA: A nossa proxima saída no 1º sábado de outubro (dia 6) será: de Oiã, 9 horas. De Fátima
13h. De Faro de Luz por volta das 18 horas.
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