2 de Fevereiro de 2.013
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA]
_______________________________________________________________

Meus pequenos, meus filhos paz nos vossos corações e luz nas vossas almas.
Obrigada meus pequenos por estarem aqui outra vez comigo, na minha casa de amor, na
minha casa de oração. Que dia grande é hoje no mundo, eu venho com luz e sou luz. E vocês
meus pequenos também têm que levar a luz acesa em toda a vossa vida. Irem caminhando
devagar, mas firmes. O dragão, meus filhos, está investindo contra todos os corações dos meus
filhos. Vocês têm de calcar a cabeça, amaldiçoa-lo e dizer-lhe: vai-te de mim porque eu não
quero nada contigo! Porque eu sou filho de Deus criador. Meus filhos, busquem os tesouros do
Céu. Deixem os tesouros da terra porque não prestam. Mortifiquem-se, façam penitência, oração,
o Meu Filho espera no Sacrário; está continuamente esperando-os a todos e a todos os meus
filhos de todo o mundo.
O meu coração está aflito, meus filhos, os homens cada vez põem mais espinhos. E mais
cravos pelos pecados e ingratidões. Mais tarde recordam-se quando têm dores e essa iminente
morte e então pedem ao Meu Coração e ao Coração do Meu Filho: Salva-nos, venham a nós.
Então eu digo-vos a vocês: venham agora, venham sempre. Não se afastem do Meu Coração e do
Coração do Meu Filho que o Meu Coração e do Coração do Meu Filho vos salvará de tudo
aquilo que vocês querem e pedem.
Este meu filho pequeno (Júlio) comunicava-me os vossos problemas. Peçam-me a Mim,
não necessitam de comunica-lo a este “gusanito” (pequeno como uma larva). Peçam-me a Mim
aqui e agora, tudo aquilo que vocês trazem nos vossos corações. Este instrumento, este gusanito
não é nada. É um de tantos, como vocês, mas a força e o poder está no Meu Filho e no Meu
Coração Imaculado.
Sejam luzes no mundo, não tenham vergonha de levar a palavra do Meu Filho ao mundo.
Aquele que tenha vergonha do Meu Filho também o Meu Filho se envergonhará dele lá no Céu.
www.montefarodeluz.es

Fevereiro 2013

Página-1

Quero que sejam pequenos, quero que sejam nada. Sejam submissos, sejam pacientes,
humildes, simples. Busquem o aroma do Coração do Meu Filho e o Meu aroma para que Nós vos
darmos vida. Vão à Cruz meus filhos, quando tenham dores e desespero! Olhem para a Cruz do
Meu Filho e abracem-na, abracem-na meus filhos! Esse é o refúgio de todos os corações que
necessitam de apoio e de salvação!
Eu sou vossa Mãe de Luz, e estou dando Luz. Olhem para o Sol, meus filhos: como
dança o Sol. Não se preocupem pelos olhos, porque o Sol é dominado por Deus, vosso Deus.
Venham a este lugar, meus filhos. Venham a pedir pelos pobres pecadores, peçam pela
Igreja, pelo Papa. Vocês são templo do Espírito Santo, meus filhos. Que o dragão não amargue a
vossa existência. Calquem-lhe meus filhos e quando vocês tenham pecados, meus filhos, porque
o Homem é pecador, vão ao Meu Filho; vão refugiar-se no Meu Filho de Amor. Confessem os
vossos pecados, não tenham duas caras, meus filhos. Sejam valentes e sejam simples, não
maltratem os vossos irmãos; Aqueles que estão ao vosso lado. Não critiquem, sejam prudentes.
A prudência chega ao Céu e as mentiras chegam ao inferno.
Meus filhos, Eu Sou a Vossa Mãe de Amor, Rainha do Mundo, Rainha dos Homens.
Venham, busquem-me e encontrareis a felicidade nas vossas almas. Peçam-me meus filhos,
agora estão aqui comigo, venham, Eu sei tudo aquilo que vos passa a todos vós. Olhem-me nos
olhos e digam-me Mãe isto, Mãe este problema, aquele,… Mãe, Mãe, salva-me! Mas olhem,
meus filhos, mais importante que pelo corpo peçam pelas vossas almas. Porque as almas meus
filhos, um dia chegarão às moradas celestiais. Às moradas que Deus vos tem preparadas para
toda a eternidade. As dores do corpo acabam e no final não há nada!
Vivam para o Amor, entreguem-se ao Meu Filho de Amor; é Ele que salva! Ele é o Amor
dos Amores. É o vosso Deus! Não se esqueçam meus filhos de ir ao Sacrário. Vão lá que O Meu
Filho vos espera de braços abertos para vos agradecer e dar felicidade aos vossos corações.
Sejam amantes dos corações do Meu Filho e do Meu, porque o Meu coração triunfará
brevemente. Chegaram os momentos apocalípticos, brevemente verão sinais e coisas grandes no
mundo, sangue, rios de sangue porque os homens matam-se uns aos outros e querem o poder
acima de tudo: são soberbos e avarentos, vocês não busquem tesouros e vanglórias, sejam
humildes, simples e tenham um coração contrito porque um coração contrito e humilhado agrada
ao Senhor.
Meus filhos agradeço-vos por estarem aqui uma vez mais peçam-Me que Eu vos
consolarei porque Eu Sou Consolação do mundo e como vos tenho dito tantas vezes, Sou Doce e
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quero a Minha Doçura seja transmitida por vós a todo o mundo: sejam caminhos e pontes, levem
o Evangelho que é a Palavra do Meu Filho.
Este mês quero que meditem a carta aos Hebreus, façam isso Meus filhos, é a Palavra de
Deus que salva as vossas almas.
Não façam caso aos que vos querem arrastar para a perdição porque há gente que só
busca as negruras do Inferno. Fujam deles Meus filhos, refugiem-se no Meu Coração e no
Coração do Meu Filho, porque vocês estão chamados a ser discípulos do Meu Filho e pintainhos
do Meu coração, Eu Amo-vos com todo o Meu Coração e quero salvar-vos a todos, por isso
conto convosco para salvar pelo menos um terço da humanidade.
Meus Filhos continuem a rezar a amar e a quererem-se, não se ofendam uns aos outros
porque nisso não está o Meu Filho. Ele está na Bondade, na Misericórdia, na Paz e na Verdade.
Agora Meus filhos, Meu Deus Pai Criador Abençoa-vos, Meu Filho de Amor e o Espírito
Santo Santificador e Eu vossa Mãe Myriam Coração de Maria Farol de Luz, Farol de Luz, Farol
de Luz.
Meus filhos, vos que viestes de longe também vos dou o Meu Obrigada: Meus pequenos
continuem a fazer grande esta obra, grande porque já é grande, mas será maior. Aqui estou Eu
em Corpo e Alma e Estou estendendo Meus Braços a todos os vossos corações e Derramo
Graças a todos vós. Ide em Paz Meus filhos.
Adeus pequenos, Adeus Meus filhos
Nossa Mãe em Faro de Luz.
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