7 de Fevereiro de 2.015
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres - Espanha)]
_______________________________________________________________

Mensagem dada por Nª Sra. em Faro (Farol) de Luz em Valência de
Alcántara no dia 7 de Fevereiro 2015:

O vidente faz uma oração a Nossa Mãe:

Olhe para todos nós, Mãe, dá-nos sempre a perseverança, a força; teus filhos vêm aqui
para perguntar-lhe muitas coisas; Vocês que estão freqüentando Mãe de todos os seus pedidos e
dar-lhes ver a forma do seu Filho Jesus, nosso Mestre, que nos disse um dia: "Eu vou salvar
minha Cruz, mas sempre ser fiel ao chamado de Deus seu Criador, Seja forte, meus filhos ".

Eu pergunto, Mãe, como eu disse no início, você olha para estas crianças e sempre levar
em seu coração para ser feliz e arquivos e trazer o monitoramento do Evangelho onde quer que
estejam e onde Tu, Mãe, a tomada sob sua manto. Você é a nossa querida Mãe, você é nosso
Dolorosa, você é a nossa alegria, você é o "salvador" de todos, porque você disse e já dissemos
que também virão depois de nós no final de nossos dias, se seguirmos seu Filho do Amor nosso
Deus.

Nuestra Madre começa sua mensagem:

Meus pequenos, os meus filhos podem ter paz em seus corações e à luz da minha luz em
suas almas. Obrigado, meus filhos, mais uma vez por estarem aqui comigo orando e pedindo
para todos os pobres pecadores; Mantenha vindo a esta casa, minha Casa de Amor, e oração.
Vou dar-lhe, meus filhos, tudo o que você me perguntar se é para o bem de suas almas.

Você não esquece, meus filhos, este mês MATEO meditar; meditar, meus filhos, você
deve fazê-lo, porque é a Palavra de seu Deus, meu Deus, para sua salvação; Continue andando,
meus filhos, na bondade e amor.
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Id onde existe dor, onde há id tristeza, id todos os vossos irmãos, e aqueles que estão
longe e ajudá-los se você não fazer como você diz sobre a terra com o dinheiro, com amor; Vá,
meus filhos, ensinando a palavra de meu filho, porque é a salvação do mundo.

Tenha cuidado, meus filhos, para aqueles que querem vir e entrar em suas almas ruins,
coisas más; aqueles que prejudicam as vossas almas; mas se vocês, meus filhos, meus filhos não
são realmente nada a temer tênis, porque o meu Coração e do Coração de meu Filho sempre
estará com você.

Quantas almas, meus filhos, o dia porque eles estão condenados deixou de amar o vosso
Deus! Aqueles que só conhecem alamas perversos algemar estes pequeninos pobres, pequenas e
puras, limpas; e eles querem-los para fora, e levado à podridão inferno que é o que traz os
demônios, e você tem que estar alerta, meus filhos, porque você já sabe o meu filho, e conhece o
meu coração. Venham todos aqueles que têm necessidade de nossos corações, Rejeitar todos os
males; Quando as tentações do inferno demônio, venha ao meu Coração e do Coração do Filho,
porque vamos empacotados em nossas vestes e nossos corações.

Olha, os meus filhos, a montanha é alta, mas você tem que subir passo a passo muito
lentamente, mas sempre olhando para o céu, não é a Cruz de meu Filho com os braços abertos,
como eu já disse muitas vezes aqui e em muitos lugares Mundo; outisde para a cúpula, porque o
meu filho com os braços abraçar você e levá-lo para o céu.

Mas ai daqueles que são, por vezes tolo e, por vezes, não querem nada daquela montanha
onde o meu Filho pregado na cruz esperando por você todos!

Seja dócil, sede de amor, ser bons filhos; Sede santos, meus filhos, e aqueles que dizer em
qualquer lugar do mundo onde eu mostrar que é uma mentira, você não acreditar, manter-se a
este lugar desde tantos lugares no mundo onde eu venho para dar as minhas mensagens de amor
para você llenéis seus corações e sua salvação.

Eu sou a Mãe de Deus, Mãe de todos vocês, Mãe do mundo, e eu vim ao mundo para
salvar meu filho. Mas os tolos são alguns dos meus filhos, até milagres e tentador ver o milagre,
ignorar os milagres do Céu.
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Meus filhos, vocês ser como arrullaros crianças pequenas, meus filhos, um contra o outro,
e abençoar-vos, porque você é o sal da terra, sal, meus filhos, vivendo a boa. Se acomodar um do
outro, amigo sede, irmão sede, as crianças realmente sedentos de meu filho, porque o meu filho é
o seu Deus e Senhor, Ele quer que todos vocês vão para o Céu e que um dia meu filho veio à
Terra pregado na cruz para salvar todos eles, e agora o meu coração quebrado, o meu coração
cheio de amor e lágrimas, está chorando por tantas crianças virar as costas para seu Deus.

Vocês, meus filhos, anda, anda sempre em linha reta e firme, porque o meu Deus, o teu
Deus, que é o seu Criador, seu tudo, Ele quer que você seja santos filhos de verdade.

Desde o início eu disse, a pé, meus filhos, você tem que chegar à montanha, você tem que
ir lento, mas constante. Como eu disse antes, meus filhos, ser fiel a seu Deus, sede, meus filhos,
os homens amam e oração; não se esqueça, meus filhos, o Santíssimo Sacramento, que é o meu
Filho, a Verdade, a Vida, está tudo lá no Santíssimo Sacramento, não tem que ir para os joelhos e
falar com o meu filho tanto que do tênis em sua corações; e aqui você vem dizer-me muito, e eu,
meus filhos, eu ouço, mas muitas coisas, meus filhos, eu não posso dar-lhes porque eles não são
coisas do amor; você tem que perguntar para aquelas coisas para a alma, para salvar a sua alma e
salvar as almas do mundo.

-Vos, meus filhos, nada, simples, humilde; E então eu quero que você, como de costume,
eu disse, que estão em tempo de oração e penitência: segundas, quartas e sextas-feiras estão
jejuando e testemunhar as vossas almas; fazer penitência, fazer da oração; Vinde a mim, meus
filhos, que eu vou transfigurar sua alma como pétalas de rosa, como estes que, por vezes,
colocar-me a oração do rosário tanto como eu.

Charitable compassivo para com o outro, seja gentil, sede simples, as crianças sedentas de
seu Deus, que Deus é amor, porque no céu, meus filhos, não entram tesouros da terra, não cair
móveis ou roupas, tudo no mundo, mas vem Meus filhos, pureza, pureza, pureza; haverá e há
todos os santos que viveram na terra uma vida de amor, penitência e jejum.

Agora, meus filhos, eu dar-lhe a bênção; mas antes de eu dar o meu Deus Pai Criador, seu
Criador Deus Pai, meu Salvador Filho, o Espírito Santo meu marido e eu, sua mãe, Miriam,
Coração de Maria, Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz.
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Muito parecido comigo, meus filhos, ao ver tantas crianças aqui em Faro de Luz, minha
casa. Eu dar-lhes uma bênção especial, como todos vós e as vossas famílias.

Meu pequeno adeus, adeus minhos filhos, filhos adeus.

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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