1 de Dezembro 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 Dezembro de 2018.
Meus queridos, Meus filhos: tende paz nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas almas.
Meus filhos...meditai Isaías.
Que bonito, Meus filhos...estar convosco rezando ao Meu Imaculado Coração! Quantas vezes
Tenho Dito: Quero Guerreiros...Homens de Oração. Vós sentis essa chamada Do Meu Filho nas
vossas almas...nunca vacileis e acreditai que A vossa Mãe Está Aqui convosco, Dando-vos
Consolação e Querendo-vos. Quantos filhos Meus estão no mundo desprezando-Me e indo por
caminhos sujos de luxurias e de pecados infernais da carne. Quantos filhos Meus – que a todos Eu
Quero – levam mau caminho! Filhas Minhas que abortam … com crimes destes, onde vão? Onde
vão essas Minhas filhas? Pedi muito Meus filhos pelos vossos filhos… e por todos os homens e
mulheres da Humanidade! Pedi… rezai: não vos esqueçais. Sempre vos Tenho Dito: Sacrário...
Sacrário... Sacrário…
Os Homens falam de paz, mas depois fazem a guerra! Massacram o pequeno, o humilde: Meus
filhos, pedi por eles! Se eles soubessem como são as “negruras” do inferno – e para toda a
Eternidade – mas eles não querem ver isso, porque não amam o seu Deus… não acreditam no seu
Deus… e apercebei-vos de uma coisa, Meus filhos, o Meu Deus–vosso Deus é Criador do
Mundo… de todos vós… de toda a Humanidade. Onde vão estes Meus filhos que Eu Quero tanto?
Meus filhos: é tempo de Oração e penitência… Entrais no Advento – como dizeis – e é verdade!
Mas Advento quer dizer que vos recolhais e façais sacrifícios … que jejueis, que vos confesseis e
peçais ao Meu Deus-vosso Deus, pela vossa salvação e pela salvação do mundo.
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Eu Disse, noutras vezes, que No Dia do Nascimento do Meu Filho, quando Eu O Levava nas
Minhas Entranhas e O Dei à Luz, la em Jerusalém… num presépio sem nada! Sem nada. Meus
filhos, ao Rei de reis... a Deus, Meu Filho de Amor! Esse Dia, Meus filhos, como tendes marcado,
24 de Dezembro, não vos esqueçais de duas velinhas dedicadas ao Meu Filho, lá na vossa mesa,
nessa ceia que ides ter. Lembrai-vos e reparai naquele irmão que não come, que não tem nada.
Meus filhos: é bonito desfrutar desta Noite tão linda... do Nascimento do vosso Deus! Mas mais
lindo é que tenhais nos vossos corações aquele que precisa; não Digo já da comida, mas carinho amor - fraternidade – caridade. É isso, Meus filhos. Vós Meus filhos, os verdadeiros devotos do
Meu Filho de Amor, deveis estar com os pobres… Os mais pobres que não têm nada.
Deixai alguma coisa para aqueles que precisam.
Meus filhos: Penitência – Sacrário – Oração! É isto que vos Peço neste Advento.
Queiram-se, Meus filhos, e amai-vos: já falta pouco, Meus filhos, para que tudo se resolva na vida!
Lembrai-vos que Dei Mensagens aos Meus filhos – a uma quantidade de filhos – que estão
guardadas, mas que brevemente sairão à luz e já ireis ver como os dias de Trevas chegarão rápido.
O silêncio da Igreja – como dizem – a maçonaria está a fazer muito mal aos Meus filhos humildes!
A maçonaria meteu-se na Igreja, Meus filhos! E muitos dos Meus filhos prediletos estão indo para
as “negruras” do inferno! Pedi por eles, Meus filhos. Vós não sejais soberbos… esse EU, esse
EGO, que vá embora dos vossos corações.
Buscai a Humildade, a Perseverança e o Amor. Desta forma podeis conquistar os vossos filhos e
os vossos irmãos.
Meus pequenos: mais uma vez vos Peço Prudência, Silêncio e Amor. Buscai o Amor. Aí O Meu
Filho Está sempre convosco. Sede guerreiros deste Prado Farol de Luz!
Defendei O Eu Filho. Meus filhos: defendei-O em qualquer lugar do mundo… onde estiverdes e
levai o Evangelho Do Meu Filho de Amor.
Continuai vindo a Esta Casa-Minha Casa-vossa Casa e pedi sempre Ao Meu Deus Criador para
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que todos os Homens busquem o refúgio Do Seu Coração, Onde corre Amor-Amor-Amor.
Meu filhos; Amo-vos muito e Peço-vos que leveis sempre este Amor que vos Dou aos vossos
filhos, amigos, irmãos, pais, marido ou esposa.
Mesmo que vos perfurem o coração as cruzes – que muitos de vós tenhais na vida – oferecei essas
cruzes Ao vosso Deus-Criador por todos os que estão ao vosso lado e não querem saber nada Do
vosso Deus. Mas vós tendes a melhor parte do Coração do Meu Filho e do Meu Coração, porque
Estamos sempre convosco.
Filhos de Portugal… Meus pequenos, Obrigada por terdes vindo. Obrigada por estardes aqui. Ide
contentes e alegres! Levais a Minha Bênção a Portugal inteiro e também a Espanha toda. (Sou)
Maria: sede prudentes e ide ao Céu… O Céu dá o cem por um.
Meus filhos: Abençoo-vos de forma especial nesta tarde, mas como sempre, Abençoa-vos primeiro
O Meu Deus Criador, O Meu Filho de Amor, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador.
Vos Quero (muito).
Adeus Meus pequenos, Adeus filhos...
Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.

Informação adicional
A próxima saída será no dia 2 de Fevereiro 2019 –
• às 8.30 horas do Troviscal,
• às 9 horas de Oiã,
• às 13horas de Fátima – onde participaremos na Eucaristia das 11 horas por volta das
18 horas de Faro de Luz
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