4 de Abril 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 4 de Abril 2015:

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

Meditem o Evangelho do Meu filho João, porque Meu pequeno, Eu sou refúgio de
pecadores, sou Mãe de Amor e Misericórdia: venham a Mim, ao Meu Coração Imaculado para
que Eu - Coração Divino vos leve ao Meu Deus Criador, que é também vosso Deus Criador para
serdes salvos.

Tenham cuidado com Satanás, que é homem e besta da mentira: Meus filhos, ele é muito
astuto e tantas vezes vos disse já, ele entra pelos sentidos! Não o deixem entrar, prostrem-se de
joelhos humildemente e afastem dos vossos corações aquele “Eu”.

São tantos os sacrilégios cometidos nestes dias contra o Coração Imaculado do Meu Filho
e contra o Meu Coração. São tantas almas que vão com a intenção de celebrar a Semana Santa,
mas é celebrada com borgas, bebedeiras, luxúrias... e outros pecados graves.

Quantos aproveitam estes dias para fazer o contrário e estar com Deus e com a vossa
Mãe? O Coração do Meu Filho e o Meu Coração estão sangrando por esse muitos filhos que se
estão condenando e apercebem-se, porque já conhecem a existência do Seu Deus e Meu Filho
Jesus que Morreu para a Salvação de todos. O Meu Filho diz: amor, retidão, compreensão e
caridade. Falem do Evangelho do Meu Filho e quando vos sintais perdidos e em negruras
procurem o Meu Coração e o Coração do Meu Filho.

Alerta humanidade... Alerta humanidade... Quantos chefes de Governo estão maltratando
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os seus povos! Estão procurando a sua própria condenação por não querer ver o seu Deus:
preferem o vício e a corrupção.

Quantos filhos Meus sacerdotes, Me partem o Coração por terem deixado os seus
Ministérios e aqueles que vivem como operários! Digo-vos a vós e aos outros do Mundo inteiro
para rezar muito por eles para que voltem ao rebanho. Há anos que vos falo do silêncio da Igreja
e isto está a acontecer... a Maçonaria está na Igreja. Meus filhos, recordem-se do Meu filho Paulo
VI quando comunicou ao mundo: o fumo de Satanás, entrou na Igreja.... mas vós também sois
Igreja e tendes que levar o Evangelho do Meu Filho por todos os cantos do mundo. Há também
aqueles muitos que estão alterando o Evangelho do Meu Filho, porque não gostam, nem querem
ser perfeitos, nem querem ser santos.

Os Corações, Meu e do Meu Filho, choram porque hoje o mundo está pior que naqueles
tempos de Sodoma e Gomorra: hoje a humanidade está ainda pior... por isso choramos, Meus
filhos...
Isto é Faro de Luz (Farol) e trago-vos aqui para pedirem pelos vossos irmãos do mundo, por
aqueles que matam... por aqueles que odeiam... por aqueles que não amam: Meus filhos amem os
vossos inimigos, amem a todos por igual. Criaturas do Meu Deus e vosso Deus... são criados por
Ele que é TODO PODEROSO, nem que vos possa doer, peçam por todos eles.

Peçam pelo Papa, escravo de tantos homens.... já é Mártir, porque muitos dos seus filhos
lhe viram as costas e estão espalhando a ideia de que ele não é um Papa bom e que vem dos
mundos da corrupção.

Não é certo, Meus filhos. Este Papa foi posto pela Trindade...está posto por Deus TODO
PODEROSO, pelo Meu Filho e pelo Espírito Santo de Amor. Amem o vosso Papa e creiam nele
que fala em Justiça, em Amor, em Verdade e em Caridade. Há muitos setores no mundo que não
dizem o que diz o Papa e estão a escravizá-lo para que se canse e se demita... peçam por ele.
Brevemente vereis os dias das trevas que não tardam... virão vários Papas Santos e bons... depois
virá o anti-Cristo que se sentará à Mesa e na cadeira do Papa: fará milagres e o Homem
acreditará nele e o considerará Deus... Mas, Meus filhos, o Meu Filho não tarda em vir sarar o
mundo e julgar a todos os homens.

Já vos disse há bastante tempo 2060... 2060, mas antes ainda, o Meu Coração e o Coração
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do Meu Filho Triunfarão no mundo. Haverá momentos de paz e momentos de revolução.
Guerras, ódios, sangue. As guerras nucleares - como lhe chamais - morrerá muita gente, mas
preservarão todos quantos peçam refúgio ao Coração do Meu Filho e ao Meu Coração.

Venham a este Lugar, Minha Casa de Amor. Estou sempre aqui para todos vós: peçam
muito pelos vossos filhos... amem-os e abençoem-os também vós com água benta para que sejam
fortes. O Meu Filho e Eu, estaremos com todos eles e com todos vós.

Eu sou Coorredentora com o Meu Filho no mundo e viemos e estamos a salvar a
humanidade.
Agora Meu filhos vos abençoo, mas antes como sempre, o Meu Deus Criador, vosso Deus Pai
Criador, O Meu Filho Salvador, o Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe
Miriam Coração de Maria Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Adeus Meus filhos... Adeus pequenos... Adeus filhos.

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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