4 de Julho 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 Julho 2015:

Meus pequenos... Meus filhos: Paz nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas
almas.

Meus filhos, peço-vos que durante este mês meditem o Livro de Génesis.

Olha , Meu filho, hoje venho acompanhada por muitos anjos, como estás a ver... também
trago na Minha Companhia, Isabel de Portugal, Rosa de Lima, Francisco de Assis e o Meu
pequeno Pio. Estes santos estão orando juntamente convosco e Comigo ao Meu Deus Todopoderoso e vosso Deus Todo-poderoso. Rezam e pedem pelo mundo inteiro, como vocês estão
neste momento a fazer aqui na Minha Presença ao Coração do Meu Filho e ao Meu Coração.
Meus filhos, o mundo precisa de oração e vocês também para serdes fortes... não tenhais medo,
Meus filhos, porque o Meu Coração e o Coração do Meu Filho estão com todos vós... meus
filhos, sei que necessitam de tantas coisas. Eu trago Graças, Bênçãos e Curas... já disse
anteriormente - não uma só vez, mas muitas vezes - que Eu Curo e a água de aqui, de Faro
(Farol) de Luz também Cura, Meus filhos, por isso tendes de a levar. Eu disse ao Meu filho em
Lourdes que levassem água benzida de Lourdes e de Faro de Luz a todos os lugares que
precisam dessa água para salvar a alma e o corpo.

Meus filhos, estais nos últimos tempos e Eu quero os vossos corações fortalecidos e não
sejam preguiçosos para vir e buscar auxilio do Meu Filho e do Meu Imaculado Coração...
Quantos dos Meus filhos dirão no final: porquê não fiz caso daquilo que pedia a Mãe do
Céu? Venham a Mim, Meus filhos, que Eu cubro-vos com o Meu Manto e tenho-vos sempre no
Meu Coração.
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Meus filhos, apartem-se de toda a soberba, da avareza e do poder: ajudem-se uns aos
outros e reparem que tudo quanto tendes é dado gratuitamente pelo vosso Deus. Mesmo que
alguém diga que trabalha e ganha com o seu suor aquilo que tem, não é assim Meus filhos,
porque estão todos debaixo do controle do vosso Deus Criador: tudo aquilo que possuis, é
porque Deus assim o quer, mas tudo o que pensais que é vosso, pode desaparecer num segundo.
Por isso, Meus filhos, não sejam orgulhosos e partilhai aquilo que tendes com os vossos irmãos...
quantos dos Meus filhos morrem de fome... quantos estão sem nada, desconsolados e tristes! Ao
mesmo tempo há tantos poderosos que têm demais e em vez de ajudar quem precisa, pisam o
pobre até à morte. Meus filhos, vós mesmo que tenhais pouco, partilhai o que tendes com os
vossos irmãos e agradecei ao vosso Senhor por chegarem ao “fim do mês sem problemas
económicos”. Isto acaba, Meus filhos, o mundo desmorona-se e o Homem não quer vê-lo... estão
próximos os dias das trevas. Proximamente virão guerras, até nucleares... destruirão cidades e
cidades! Nações e nações!

Homens sem coração, Homens que querem a maldades porque têm o ódio de satanás nas
entranhas, Meus filhos e ao demónio já lhe resta pouco tempo para estar na terra, porque o
triunfo do Meu Filho e Meu triunfo, já estão chegando aqui.

Peçam por aqueles vossos irmãos que comunicam ao mundo que são mentiras as Minhas
aparições nos muitos sítios onde estou aparecendo pelo mundo. Meus filhos, sejam valentes e
fortes porque aqui em Faro de Luz e tantos outros Lugares do mundo, Eu vossa Mãe venho dar
estas Mensagens para ajudar-vos na salvação das vossas almas. Rezem, peçam, procurem e
façam aquilo que sempre vos tenho dito: Sacrário... Sacrário... Sacrário. O Meu Filho esperavos... O Meu Filho comunica-se convosco porque está desejoso da vossa presença nos Templos
onde está o vosso Deus Todo-poderoso para falar com todos vós, ajudar-vos e ter convosco esses
diálogos que todos vós precisais para que fiqueis limpos, porque o vosso Deus e Meu Deus é
Amor e ao procura-Lo, Ele vos dará Amor e cem por um.

Meus filhos: confessem-se muitas vezes... não só uma ou duas vezes, mas sim, muitas
vezes. Seja a vossa conversão diária. Meus filhos... peçam perdão por vós mesmos e também
pelos vossos irmãos. Procurem a Luz do Meu Filho, porque Ele é a Luz do mundo. Procurem a
vossa cruz que é pequena, mas cruz de amor, de esperança, de salvação. O Homem não entende
de cruzes... revolta-se contra Deus, dizendo: porquê me acontecem todas estas coisas? Não
pensam nem vêm que o Meu Filho de Amor levou a Cruz para a salvação de quem pensa assim,
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e de toda a humanidade.

Meus filhos, tendes que fazer sacrifícios e jejuns: jejuns por vós, e por todos os
pecadores. Meus filhos, procurem o Céu, porque no Céu não entram automóveis, nem roupas,
nem ouros e nem poderes. No Céu entra a humildade.

Esta Casa é de Oração, Meus filhos: já vos disse várias vezes, que esta Montanha abrirse-á para vocês entrarem, pois sois Meus filhos eleitos... Meus filhos de Amor!

Meus filhos peçam muito pelo Papa, por essa viagem que ele está realizando e por tantas
viagens que ele irá realizar... peçam para que o Meu Filho de Amor lhe dê a força e a Luz para
levar a presença do Evangelho à Humanidade. Peçam também pelos sacerdotes, não os critiquem
nem falem mal deles, apesar de algumas vezes estarem confundidos. Amem os vossos sacerdotes
e peçam por eles, para que também vejam a Luz. Meus filhos, peçam também pelos vossos
filhos, pelas vossas famílias, por toda a Humanidade.

Estou segurando os braços do Meu Filho, porque o Cálice já está transbordando, por tanta
dor. Deus Pai, Meu Deus e vosso Deus já não pode mais e quer eliminar o Homem por causa de
tantos pecados e tanta maldade.

O Meu Filho chora e Eu choro, mas os homens não entendem todas estas dores que
provocam no Coração do Meu Filho e no Meu Coração. Eu no Meu sofrimento, digo: Pai... Meu
Filho... Meu Esposo: Perdoai a Humanidade e dai-lhes mais oportunidades para que vejam a
Luz: mas estes Meus filhos não querem ver a Luz, querem ver a maldade do demónio e deixamse levar por ele a maus sítios, venenosos, com amor adulterado pois, Meus filhos, o pecado é
considerado virtude e a virtude é considerada pecado.

Meus filhos, tenham compaixão de todos os homens... de tantos homens ingratos que só
procuram prazeres para si próprios e dores para outras almas boas.

Meus filhos, Eu Sou vossa Mãe Faro de Luz, trago Luz... dou tudo... a todos os Meus
filhos de amor. Ide levando pelo mundo o Evangelho que é Testamento do Meu Filho e falemlhes também de Faro de Luz (Farol de Luz) e de tantos Lugares do mundo... mesmo que os
homens sejam teimosos dizendo que é mentira tudo isto, Eu estou aqui convosco e vos agasalho
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com o Meu Manto e dou Amor e cura a todos aqueles que vêm falar Comigo... Amo-vos, Meus
filhos, e quero-vos tanto, que venho com o Meu Filho salvar-vos a todos.

Agora Meus filhos, Meu Deus Pai Criador vos dá a bênção: Pai, Meu Filho de Amor, o
Espírito Santo 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.
Meus filhos, meditem a paixão do Meu Filho e Génesis.

– Segue-se um espaço de silêncio, depois ouve-se baixinho –

Meu filho, Meu pequeno, sabes que um dia o Meu Filho de Amor e o Meu Coração... (...)
o Aroma dos Nossos Corações estarão em ti. Brevemente virá outra vez esse Aroma ao teu
coração.
O Homem tem que vir ao Meu Coração, não a ti. Tu és pequena larva, Meu filho, tu
também tens que tirar de ti o orgulho, porque tens de ser humilde... humildade... perseverança...
fé e amor. Ama todos os teus irmãos como Nós amamos todos os Nossos filhos. Pequeno:
continua essa caminhada que Eu te levarei ao Lugar que Eu e o Meu Filho te temos preparado.

Adeus filho. (Escuta-se uma oração em Línguas e depois continua).

Sim, pede muito por todos estes que têm pedido ao teu coração para pedires por eles. Eu
tenho-os já dentro do Meu Coração e muitos serão curados, ouros ainda não.

Adeus filho... Adeus Mãe, Adeus.

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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