4 de Novembro 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 4 de Novembro de 2017.

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

Meus filhos: meditai o Meu filho Mateus (Evangelho) sim. Meditai-O: busquem o Meu filho
Mateus, pois aí está a Essência do Meu Filho para os vossos corações. Quero Comunicar-vos,
Meus filhos, uma coisa terrível para vós e para o mundo! Os mafiosos… os ateus… e muitos
cristãos, querem tirar da Igreja os Ministérios d’O Meu Filho. 0 Meu Filho É Divindade! O Meu
Filho É Deus. Para estes filhos Meus, O Meu Filho é como se fosse um homem que veio ao
mundo a pregar uma doutrina que era boa … mas hoje não reconhecem a Sua Divindade. Os
maçónicos estão metidos também (nisto) querem transfigurar a Igreja d’O Meu Filho. Estão
lutando… lutando!

As seitas… que são Meus filhos – todos são filhos d’O Criador-Meu Criador-vosso Criador – e
querem eliminar O Meu Filho! (querem eliminar) O Seu Corpo e O Seu Sangue que Derramou e
Derrama todos os dias para que vós, Meus filhos do mundo, tenhais Vida Eterna! Peço-vos aqui
em Farol de Luz, Minha Casa e vossa Casa, e Faço saber aos Meus filhos do mundo inteiro: fazei
penitência! Enchei as Igrejas! Confessai-vos e dizei sempre: Jesus, amo-te. Jesus, amo-te. Jesus,
amo-te!… Jesus; És O Meu O meu Deus O Filho Predileto de Deus.

Meus pequenos; o mundo desborda-se. O mundo não quer O seu Deus! É por isso que Venho
Chorando em todos os Lugares do mundo, para que os Meus filhos tenham compaixão e vão ao
Rebanho d’O Meu Filho.

Meus filhos… vós sois eleitos! Os que estais aqui e os que estão em outras Partes do mundo em
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que Apareço: servi O Meu Filho… vivi com O Meu Filho… Amai O Meu Filho! É A Divindade,
O Deus Verdadeiro: Rezai pelos que estão – e vão fazer – isto que vos disse. Meus filhos, estai
em comunicação com o Vaticano… pedi pelo Papa para que(ele) acabe com estas Blasfémias.
Ainda Me Dá mais pena que muitos filhos Meus que são cristãos e (também) vão ao complots da
maçonaria, os não crentes. Como passaria sem chorar O Meu Coração, Meus filhos? Tenham
presente isto que vos Digo, Meus filhos: Rezai muito e – se puderdes – fazei atos de Reparação
ao Coração d’O Meu Filho e também por estes Meus filhos que se chamam cristãos e querem O
Meu Filho.

Meus filhos, o mundo está desbordado, mas para a maldade! Querem ódios… guerras…
mentiras… luxúrias. Pecados e pecados que os Homens cometem e dizem que é bom. Como vai
ser bom o aborto, Meus filhos? Aí está o crime! Aí estão matando. Aí não querem O seu Deus…
Deus não está naquelas guerras que os Homens fazem para matar os mais débeis: quem está aí é
o dragão infernal… não esqueçam, Meus filhos, que o demónio entra pelos sentidos. Vós quando
tenhais tentações, tendes que ir correndo procurar um filho Meu para que vos perdoe (absolva)
os vossos pecados. Não brinqueis com o demónio, Meus filhos, ele é muito astuto… é por isso
que o mundo está como está! O Homem não quer acreditar! Dizem que sempre houveram coisas
destas. Não é assim, Meus filhos! Sempre houveram coisas destas, mas tão seguidas, não.

Outra vez vos Digo: Recordem! Está na terra segundo Êxodo … os Meus filhos saem das suas
terras e não sabem onde chegar nem têm uma casa onde ir! Peregrinando pelo mundo… fome –
desolação – doenças. Ao mesmo tempo há tantos homens e mulheres que têm uma vida cómoda,
vivendo como reis – como costumais dizer na terra – . Lembrai-vos também desses vossos
irmãos que necessitam de vós! Se não for de dinheiro, serão outras coisas, mas que não falte a
caridade, carinho e amor.

Fortalecei-vos com O Corpo e O Sangue d’O Meu Filho para que vivais a Vida que O Meu Filho
Deixou ao mundo e Está Deixando hoje! Amor com amor se paga… se dais amor, O Meu Filho
vos dará o cem por um.

Ser pequenos como Vos Disse no princípio … pequenos sim, egoístas não. Não busqueis os
primeiros lugares. Fora com as vaidades, Meus Filhos e ponde esse EU debaixo pés. Sofrer com
amor e levar as vossas cruzes, mas com muito amor, porque O Meu Filho não vos vai deixar
abandonados. Essas cruzes serão sempre pequenas, porque O Único que levou a Cruz do mundo,
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foi O Meu Filho por todos os pecados, e para vós terdes Vida e tenhais as Moradas Celestiais que
O Meu Deus-vosso Deus Criador Preparou antes de todos e de nada.

Amai muito O vosso Deus-Meu Deus Criador… pedi-Lhe muito para não caírem estas coisas
que o mundo não entende e nem quer entender. Meus filhos: Deus-Meu Deus-vosso Deus É Juiz
e Misericórdia, mas os Anjos já estão preparados para tocar as Trombetas e para virem Anjos…
legiões de Anjos; se o Homem não se ajoelha e pede perdão, o Homem será aniquilado ! Mas vós
que amais Ao Meu Deus-vosso Deus, Ao Meu Filho, Ao Espírito Santo-Meu Esposo, e Ao Meu
Coração Imaculado, não tenhais medo! Teremos um Lugar para todos aqueles que estejam
limpos de coração.

Continuem vindo a Minha Casa-vossa Casa Faro de Luz… meditai as Mensagens que vos Dou!
São Catequeses para os vossos corações. Falai de Faro (Farol )de Luz. Eu Estou Aqui, em todos
os vossos corações se Me chamais… e Eu Curo. Sim, Meus filhos: Eu Curo com O Meu Filho.
Eu Peço Ao Meu Filho por todos vós e O Meu Filho Pede Ao Seu Pai por todas as necessidades
do mundo.

Sede bons, tende compaixão, tende caridade. Meus filhos: sede Santos a sério!
Meus filhos! Buscai a Mística: o Conhecimento de Deus contigo e o Conhecimento de ti com
Deus.

Porque se conheceis o vosso Deus, Meu Deus a sério, já tudo será diferente… já não vereis o
mundo como antes. Vereis o Céu nas vossas almas. Apartai-vos das duas caras, Meus filhos, ir
devagar mas firme, à fonte do Meu Filho de Amor... para que tenhais Vida e Saibais levar O
Evangelho do Meu Filho ao mundo. É isso que vos Peço, Meus filhos: sede simples (humildes)...
carinhosos… amantes...e misericordiosos a sério, uns com os outros. É esta a Minha Mensagem
de hoje: Quero-vos muito e Levo-vos no Meu Coração: ide em Paz, Meus filhos,e sabei que A
vossa Mãe, Maria, Farol de Luz, se Me chamais, estarei sempre convosco. Agora, Meus filhos,
como sempre, O Meu Deus Pai Criador vos Dá a Bênção, O Meu Filho de Amor, O Espírito
Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Faro de Luz…. Faro
de Luz… Faro de Luz. Quero-vos, Meus filhos:

Amo-vos! Adeus pequenos… Adeus Meus filhos.
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Agora, nossa Mãe dirige-se ao vidente:
Há Mensagens que estão sendo reveladas ao mundo... aos Meus filhos. Brevemente verão
acontecimentos… brevemente se o mundo não Reza, virão ondas de calor, ondas de frio e (os
homens) não se conhecerão uns aos outros. Porque o Homem da Luz será apartado das Trevas.
Meu filho: e os Homens das Trevas, – aqueles que não querem O seu Deus – serão apartados
para o Inferno!… Tu, Meu pequeno, faz-te bom, sincero e humilde: Quero-te em pobreza…
Quero que sejas nada. Segue O Meu Filho... com as tuas dores e o teu penar… com as tuas
alegrias. Pequeno: já um dia Te Disse que tens que ser verdadeiramente bom, porque se não,
ser-te-há tirado todo o poder que O Céu te Deu para estes Ministérios! Ser nada… ser
humilde… ser Meu filho pequeno... Reza, Sacrifica-te… faz penitência! O mundo diz que as
penitências já não servem para nada. Meu filho.. Meu pequeno: as penitências são uma Alegria
para O Coração d’O Meu Filho e para O Meu Coração! Pequeno: buscar a Cruz d’O Meu
Filho, porque na Cruz está a Salvação… a tua Salvação.

O vidente aborda nossa Mãe:
Obrigado, Mãe… Mãe: hoje Vens Lindíssima… muito Formosa! Que Cabeleira tão Linda… que
Manto tão Azul… há tantos Anjos a Teu Lado e tantos Santos também. Mãe: peço-Te por todos
os que estão presentes… pelos seus filhos, pais, e todos os (outros)familiares; Mãe... por aqueles
que me dizem para pedir-Te pelas suas doenças… por suas dores. Tudo ponho nas Tuas Mãos!
Seja feita a Vontade d’O meu Deus e Senhor. Mãe: escuta os seus corações… eles vêm aqui, a
Farol de Luz, para comunicar-Te tantas coisas… a pedir-Te tantas coisas… também vêm para
que a sua conversão seja diária ao Coração d’O Teu Filho-meu Deus e Senhor.
Obrigado Mãe, por Estares aqui com todos nós… obrigado Mãe… tão Linda!…

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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