3 de Junho de 2.017
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)]
_______________________________________________________________

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara
no dia 3 de Junho de 2017.

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

Mais uma vez vos agradeço, Meus filhos, por virem a este Lugar Santo, Minha Casa de Amor!

Meditem Coríntios, Meus filhos… levem O Amor do Meu Filho ao mundo: olhem que O
Espírito Santo Habita em vós e hoje Dá-vos uma Bênção especial…mas também vos Quero
Dizer, Meus filhos, que O Coração do Meu Filho está Ensanguentado pelos crimes que o
Homem comete contra Ele! Reparai-O… Reparai-O, Meus filhos. Eu, vossa Mãe, Digo-vos:
Fazei oração, fazei penitência por aqueles que odeiam O Meu Filho! São tantos e tantos aqueles
que Lhe viraram as costas e que não querem saber nada do seu Deus… sabendo, Meus filhos,
que Ele dá a vida a todos os Homens e todos os momentos da vida… e não agradecem esse
Amor tão profundo que O Meu Filho – O Seu Coração – tem por todos.

Vós podeis fazer muitas coisas no mundo: Atos de amor ... de Reparação ao Meu Filho e ao
Meu Coração Imaculado. Uma vez Eu Disse – não somente à Minha filha ou ao Meu filho – a
muitos filhos também, que façais as primeiras sextas feiras de mês … oração perfeita … ao
Coração Divino do Meu Filho. Confessar, fazer um tempo de oração com o Terço na mão, e
pedir pelo Papa. O Meu Filho Disse: Eu Virei Salvar-vos! Morrereis na Minha Graça… Digovos isto aqui e Digo-o em tantos Lugares do mundo: vós sois Meus pintainhos, Meus filhos: O
Meu Filho e Eu, Queremos Salvar-vos todos… mas tendes que apartar-vos do eu: essa agonia
que está dentro das vossas almas, porque satanás introduz-se devagarinho nos vossos corações…
mas aqui Estamos Nós sempre! Venham para Nós vos Salvarmos do tirano, do demónio… da
maldade.
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Sejam bons, Meus filhos: vós tendes que dar exemplo, tendes que levar a Bandeira do Meu Filho
nos vossos corações. Onde estejam, tenham sempre o Nome do Meu Filho nos vossos corações
para que o mundo saiba que O Meu Filho É Deus Verdadeiro… vejam como está o mundo,
Meus filhos! O mundo está assim porque os Homens viraram as costas ao Seu Deus e vivem de
má maneira porque os gostos… os prazeres… o eu, estão por cima da bondade, da humildade, da
misericórdia e da paz.

Pedi muito por Síria, Meus filhos: a Síria é o foco das maldades e das guerras do fim dos
tempos. Já vos Disse que virão dias muito maus! O Sol queimará como nunca… virão pestes,
Meus filhos, virão muitos que dirão ser deus, mas são mesmo diabos. A terra queimará, o
Homem morrerá. As pragas virão pelos animais, pelos insetos, pelas águas …. pela pobreza e
pela fome! Meus filhos, ainda estais a tempo. Rezar e pedir ao vosso Deus-Meu Deus para que o
castigo não seja tão grande.

O mundo está tão depravado, não querem olhar o Céu… no Céu, Meus filhos, está Deus-Meu
Deus-vosso Deus... e tantas vezes vos Disse que os Anjos estão preparados para virem fulminar a
terra, mas antes vereis esses castigos que Estou narrando aqui e no mundo inteiro, mas como
outras vezes vos Disse, não tenhais medo: não tenhais medo, sois filhos da Luz! Vós, aqueles
que vindes aqui, sois luzes, porque Eu Sou Luz e Dou a Luz. Dou também a Misericórdia, a
Bondade e a Alegria! Vós tendes que imitar O Meu Coração: Ser limpos de coração, Meus
filhos.

É isto o que tendes que fazer: oração… penitência… amor. Perdoai-vos uns aos outros! Como
sempre Digo: não tenhais discussões, cóleras e insultos. Serem verdadeiros filhos de Deus-Meu
Deus… porque O Meu Deus-vosso Deus Ama muito a Pureza… a Humildade. Ser nada, Meus
filhos: ser nada! Digo-vos também, que vos tendes que comunicar mais com O Meu Filho:
pedir-Lhe a Ele, para que O Pai TODO-PODEROSO e Senhor de Tudo, mande o Milagre
àqueles que pedem o Milagre ao Meu Filho e ao Meu Imaculado Coração.

Meus filhos, continuem a caminhada em amor e para o Amor. Eu Sou Farol de Luz! Aqui Estou
para receber e estar com todos aqueles que querem vir buscar a Minha Luz.

Meus filhos: Ser limpos… ser adoradores… ir ao Templo prostrar-se de joelhos: pedir perdão
pelos vossos pecados e pelos pecados do mundo. Serem prestáveis uns aos outros e amorosos:
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àqueles que estão ao vosso lado e não têm nada, ajudai-os e fortalecei-lhes o coração! Amor
com amor se paga. Se dais dez, O Meu Filho de Amor vos Dará cem: Peço-vos somente, Meus
filhos, que venhais ao Meu Coração e ao Coração do Meu Filho… que não tremam os vossos
corações, nem tenhais medo, porque O meu Filho e Eu, sempre Estaremos convosco até à hora
da morte. Ser limpos, Meus filhos…porque os limpos vêem O Rosto do Meu Filho. Aqueles
que são perversos – esses – não chegaram a ver o Rosto do Meu Filho… mas sim, o Inferno!
Recordem aquela Passagem: “VENHAM BENDITOS DO MEU PAI A POSSUIR O REINO
DOS CÉUS, PORQUE TIVE FOME E ME DESTES DE COMER. TIVE SEDE E ME DESTES
DE BEBER! ESTIVE PRESO E ME VISITASTES”. É isso o que O Meu Filho Quer de vós.
Quando chegar o momento do vosso adeus na terra, O Meu Filho e O Meu Coração vos
receberemos no Céu e Diremos: entrai nas Moradas do Meu Deus-vosso Deus, porque
trabalhastes para estar Nelas … e aqueles que são perversos, que não amaram O seu Deus, que O
desprezaram, lhe dirão: ide malditos ao Inferno eterno.

Vós, Meus filhos, estais no Rebanho do Meu Filho de Amor… O Espírito Santo, Meu Esposo,
que Derramou muitas Graças sobre vós(durante)esta tarde e as Derramará às vossas famílias!
Peçam-Lhe: Peçam Ao Espírito de Amor… Meu Esposo Santificador, o Dom de Amor… o
Dom de Inteligência e o Dom do Perdão! É isso que vos Venho Dizer nesta tarde, Meus filhos…
amai-vos uns aos outros, como O Meu Filho e Eu, vossa Mãe, vos Amamos.

Meus filhos, cantai-Me a Avé-Maria… tende-Me na vossa presença todos os dias! E ao saírem
das vossas casas, benzei-vos, Meus filhos, como quando éreis pequenos… há sempre algum que
se esquece, mas nas Cruzes em Nome do Pai-do Filho-do Espírito Santo, vai A Graça da
Trindade nos vossos corações e sereis felizes, Meus filhos. Fazei-o sempre que poderdes, porque
aí entra Deus-Meu Deus-vosso Deus: mas se estais deixando aquilo que O Meu Filho Quer,
chegará o momento de esquecer-se de Deus, como está acontecendo a tantos homens e mulheres
que Lhe viram as costas por causa de suas agonias … prazeres … soberbas … infâmias ...
podridão. Meus filhos: vós, devagar mas com firmeza, dai Glórias e Louvores ao Meu Deusvosso Deus.

Meus filhos: Vou Abençoar-vos, mas primeiro como sempre, Abençoa-vos o Meu Deus Pai
Criador. Meu Deus Filho Redentor. Espírito Santo Santificador… e Eu vossa Mãe Miriam,
Coração de Maria, Farol de Luz...Farol de Luz…Farol de Luz.
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Ide Meus filhos para as vossas casas, levando o Aroma do Meu Coração e levando o Meu Filho
nas vossas almas.

Adeus Meus pequenos … Adeus Meus filhos …

Agora nossa Mãe fala ao vidente:
Meu filho, Meu pequeno. Isto é para Carmem(ou) Carmina, Minha filha de Amor!
Carmina: não faças caso dos maus entendidos… daqueles que querem perturbar-te. Estar firme
e ir ao Templo – à tua Igreja de sempre – reza e pede, primeiro pelos teus sacerdotes, depois por
todos aqueles que te perturbam .
Minha pequena: vai ao Sacrário e conta-Lhe as coisas ao Meu Filho.
Quero-te, pequena… Quero-te forte e aparta de ti esses pensamentos e esses desejos que tens,
porque isso perturba a tua alma e assim não podes avançar às Glórias do teu Deus-Meu Deus.
Adeus pequeno …

Adeus Meus filhos...

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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