2 de Maio 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 2 de Maio 2015:

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

Meus filhos, tenham cuidado com satanás porque ele ronda os corações débeis e também
aqueles que fazem a oração perfeita.. Agarrem-se ao Coração do Meu Filho e ao Meu Coração:
Resta pouco tempo a satanás para triunfar na terra, por isso está a levar tantas almas para o seu
rebanho, mas Eu vos digo, Meus filhos que sejais fortes e vos agarreis ao Coração do Meu Filho
e ao Meu Coração. Sejam apóstolos destes últimos tempos... já se aproxima, Meus filhos, tudo
aquilo que vos disse o Meu Coração e o Coração do Meu Filho há muito tempo... aproximam-se
os dias de trevas. Meus filhos. Noites escuras, noites de gritos... noites de morte.

Meus filhos, Eu venho hoje de preto por tantos filhos Meus que estão morrendo inocentes
pelo mundo, por umas e outras causas. Vós aqui em Faro de Luz e por todo o mundo, rezem e
sacrifiquem-se por tantos filhos Meus desvariados que preferem ir por caminhos de comodidade,
prazer e corrupção ... rezem muito por eles, Meus filhos, pois são débeis.

Meus filhos, durante este mês, meditem os Atos dos Apóstolos: é a oração perfeita do
Meu Filho, o Evangelho para a salvação do mundo. Pelos caminhos que vós pisais, falai do Meu
Filho, pois é Ele o Salvador, Meus filhos... Ele tem umas Moradas Celestiais para todos vós
junto ao Meu Criador e vosso Criador, preparadas desde sempre, portanto antes do vosso
nascimento. Mas, isso sim, tendes que ser santos... procurem a santidade e o aroma do Meu
Filho, a perfeição na oração, a comunhão com todos os santos e vos tenho dito também para
participar todos os dias na Santa Missa - como dizeis na terra- É o Meu Filho que aí está, que vos
espera e dá a Vida: Ele vos quer e vos vem salvar.
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Vejam os estragos que estão acontecendo, Meus filhos, os maremotos, os fogos, as
misérias, a fome: Meus filhos, não é Deus que traz isto, é causado pelos homens com todos os
seus pecados e não querer ver o Meu Deus e vosso Deus.

Fortaleçam-se, Meus filhos, e procurem o Sacrário todos os dias onde está o Meu Filho
de Amor e assim tereis Vida.

- Á continuação fala Jesus Sou o vosso Jesus, Sou o Salvador do Mundo. Respeitai a Minha Mãe... respeitai as
Mensagens que traz a Minha Mãe... porque a Minha Mãe vem Comigo salvar o mundo: a este
pobre filho Meu, respeitai também, porque este gusanito (pequena larva) - como diz a Minha
mãe - está passando por grandes provas, Meus filhos... a inveja... os ciúmes, as críticas sobre se
isto é verdade. Este Meu filho está fazendo tudo quanto Lhe mando, por isso estejam unidos a ele
e amem-no como ele vos ama a todos vós.

Este Lugar foi escolhido pelo Meu Pai, Minha Mãe, e pelo o Espírito Santo e por Mim vosso Mestre - para que seja grande: nos últimos tempos virão aqui refugiar-se neste santo
Lugar, onde a Minha Mãe, Eu e os Santos pousamos os Nossos Pés.

Meus filhos, amem-se uns aos outros, como Eu vos Amo: refugiem-se na caridade e no
amor... Eu sou vosso Pastor e Quero que sejais Meus discípulos - não as Minha ovelhas - Meus
discípulos para levar esta obra ao mundo... Vós sois Meus Discípulos todos quantos aqui vêm a
este Santo Lugar, onde está sempre a Minha Mãe. Façam-se amigos, sejam fraternos, façam
comunhão com O Meu Corpo e O Meu Sangue. Ai daqueles que não comem o Meu Corpo e o
Meu Sangue, Meus filhos: Reparem que Jesus - vosso Deus- já é conhecido por todo o mundo;
mas há muitos no mundo que não querem conhecer o seu Deus. Por isso Estou aqui com a Minha
Mãe nesta tarde e convosco e digo-vos para irdes pelos caminhos falando sobre o Meu Coração e
que Sou Eu aquele que salva o mundo... aquele que tenha pena, venha ao Meu Coração que Eu o
protegerei com o Meu Amor: sejam bons, não se critiquem mutuamente, sejam como crianças e
entrarão no Reino dos Céus também, igual que elas.

Este é o Mês da Minha Mãe, Meus filhos: cantem-Lhe, beijem-na, façam-Lhe pedidos,
pois são tantos os pedidos que trazeis nos vossos corações e já está tão próximo o Triunfo do Seu
Coração e do Meu Coração também.
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Abençoo-vos Meus filhos, como o Meu Pai Celestial, o Meu Irmão Espírito Santo, a
Minha Mãe Miriam, Maria, Faro (Farol) de Luz, Faro de Luz.
Adeus Meus filhos, Adeus Meus Filhos...

- Nossa Senhora outra vez Estão a ver, Meus Filhos, como é fácil amar? O Meu Filho está aqui Comigo e vos damos
estas Mensagens de Amor e de Salvação. Quanto vos Amo, Meus Filhos!... venham a este Lugar,
Minha Casa de Nazaré, estou sempre aqui, façam-Me os vossos pedidos, peçam-me sempre e
não se esqueçam de levar água deste pequeno rio, pois está curando o corpo e a alma.

Gosto de vós, Meus filhos, sejam sempre bons filhos, bons amigos e bons pais. Digo-vos
de todo o Coração que sempre vos trago na Minha Alma.

Adeus Meus filhos, Adeus Filhos...

Nossa Mãe en Monte Farlo de Luz.
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