2 de março de 2.019
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)]
_______________________________________________________________

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara
no dia 2 de março de 2019.
Ao iniciar O vidente pede por todos nós e pelas nossas intenções e necessidades…e ainda por
todos aqueles que por qualquer motivo não puderam estar presentes.
Meus pequenos, Meus filhos; paz nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas almas.
Meus filhos: neste mês meditai Ezequiel.
Meus filhos: vós que sois do Meu Coração e tantos pelo mundo que Me Honram, Quero que
quando venham aqui à Minha Casa de Amor, beijem o chão por três vezes! Os que não poderem,
rezem três Avé-Marias quando chegarem e quando forem embora.
Meus filhos: pedi muito, hoje, pelos países que estão em guerra e que não deixam viver os Meus
filhos, que são tantos e tantos os amados Do Meu Coração! Principalmente: Coreia do Norte…
Estados Unidos… Venezuela… Israel… Nicarágua… Itália e Espanha… principalmente estes:
mas tendes que pedir por toda a Humanidade. Os Homens dedicam-se fazer guerra… já não têm
amor...não têm Deus. Deus tem que ser aceite no mundo.
O Deus Verdadeiro, É O Meu Filho Jesus, O Pai e o Espírito de Amor. Todos somos filhos Desse
Criador que nos Criou e Está Criando a Humanidade. O Meu Filho Veio e Deu a Vida para vos
salvar e os Homens ainda não sabem e não têm entendimento (para perceberem) que esse Deus se
humilhou perante os Homens. Por isso Digo-vos que rezeis e peçais pelos sacrilégios que serão
cometidos no mundo, principalmente nestes dias! Jejuai nestes dias, Meus filhos: fazei penitência
de amor! Querei-vos e amai-vos.
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Meus filhos: meditai sobre O Meu Filho no Amor… Ele Veio Dar-Se totalmente para Salvar todos
os Homens. Reparai, Meus filhos, vós sabeis pela leitura do Evangelho que até lhe chamaram
bebedor e bateram-Lhe na Cara… disseram-Lhe tantas coisas! Coisas que doem. Despiram-O…
tiraram-Lhe a Roupa e O Pudor! Ele no Seu Silêncio e Amor, Disse: Pai, Perdoa-lhes porque não
sabem o que fazem, que Eu lhes Perdoo. Levam-O ao matadouro e Crucificam-O... Ainda hoje
troçam de Ele… que É Deus-vosso Deus-Meu Deus. Por isso Vos Digo: Meus filhos, nestes dias
tão especiais, fazei atos de contrição e penitência. Confessai-vos e reconciliai-vos com os vossos
irmãos! Amai todos os vossos irmãos e amigos… Pais, filhos, maridos e esposas. Amai-vos e
deixai a «raiva» de lado. Não cometeis esses erros, que afinal não valem de nada. Tantas vezes vos
Tenho Dito que o que vai para O Céu é: a Pureza... há Pureza, há Céu! caso contrário os Homens
vão ver-se muito mal para chegarem à Mesa Celestial. Muitas vezes Vos Tenho Dito: a Maçonaria
está fazendo estragos no mundo e entrou ( também) na Igreja. Meus filhos: Eu Quero que peçais
por tantos Sacerdotes – Meus filhos prediletos – que estão equivocados e não cumprem os seus
Ministérios como deve de ser. Meus filhos: não se pode dizer que são Homens como os outros,
porque eles escolheram o caminho do Céu e O Meu Deus-vossos Deus ungiu-os com O Aroma
Do Seu Coração para que fossem Sacerdotes Reais no mundo e salvar as almas! Mas muitos deles
não olham para o seu Ministério e consideram-se como qualquer homem do mundo, onde o pecado
não existe, porque não acreditam no seu Deus! Pedi muito por eles, Meus filhos: pedi muito,
mesmo muito por eles! Também pelos Cardeais porque, (estes)têm uma tarefa muito grande que é
a de levar os seus filhos – os Sacerdotes – pelo bom caminho e dar-lhes tudo quanto necessitam
para serem Sacerdotes Santos! Não sejam criticados por vós, Meus filhos, Amai-os e rezai por
eles! Cuidado com a vossa boca, Meus filhos! A boca – muitas vezes – leva à morte, ao escuro do
inferno. Quando faleis, falai de Deus-Meu Deus-vosso Deus. Vós sois filhos da Luz, por isso estais
aqui na Minha Casa de Amor! Os ensinamentos que vos Dou, aqui e no mundo inteiro, é:
sejam santos e emitem O Meu Coração e O Coração do Meu Filho! Por isso Digo-vos: ide ao
Sacrário e confessai-vos mais bastas vezes, Meus filhos, também o jejum que O Meu Deus-vosso
Deus quer que o façais… várias vezes vos Tenho Dito que o jejum não exige flagelar-se – como
costumam dizer – ou atar-se com uma corda. Recordai-vos dos Meus meninos de Fátima que se
ataram com uma uma corda (à cinta) e Eu, a Virgem, vossa Mãe, Disse-lhes: filhos, não Quero
isso! É o que vos Diz a vossa Mãe: não façais penitências de dor, mas de caridade e de Amor.
Aquilo que gostas não comas! Aquilo que gostas dá-o ao teu irmão. O teu irmão também precisa
de aquilo que tens! Esse irmão está faminto… está dorido… está drogado… está doente… está
sozinho. Levai um pouco de Amor a esses vossos irmãos, porque tudo que façais, é Ao Meu Filho
que o fazeis! O Meu Filho É O Amor dos amores… É a Vida e Ressurreição. Nestes dias que vêm
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de mentiras, enganos e podridão: apegai-vos à Cruz Do Meu Filho e pedi-Lhe por aqueles que O
não amam...por aqueles que O odeiam...por aqueles que não querem saber nada sobre Este Deus
Verdadeiro e Amoroso.
Vinde a Farol de Luz, Meus filhos esta terra está Abençoada e Eu Estou sempre Aqui – já O Disse
– . Quando passeis por aqui, olhai para a Montanha! que de lá Venho Eu.
Meus filhos Estarei sempre Esperando essa Avé-Maria, ou essa Salve-Rainha, para vos Confortar
e Abençoar-vos sempre. Quando tenhais penas, vinde a Mim.
Meus filhos, Eu Sou vossa Mãe, a Consolação e a Esperança! Eu Sou Farol de Luz. Chamo-Me
Farol de Luz … Farol de Luz Sou.
Meus filhos, vinde aqui à Minha Casa de Amor . Meus filhos: Amo-vos muito, não sabeis como
vos Amo! Vos Estendo O Meu Manto a todos... recolhei-vos Meus filhos: vos Dou a Bênção
sempre e Quero que este Amor que Tenho e que Dou, O tenhais também com os vossos irmãos.
Meus filhos: não vos esqueçais de fazer os primeiros sábados de mês! Aqui podeis fazê-lo quando
vindes. Em um bocadinho de tempo; é simples: Pedi pelo Papa, fazei o ato de contrição um Painosso pelo Meu filho o Papa e depois – se tendes tempo – confessai-vos em 15 dias e comungai.
Podeis fazê-lo aqui todos os meses, pois O Meu Coração está prestes a Triunfar no mundo
juntamente com O Coração Do Meu Filho. Esta é a Hora Do Coração Do Meu Filho… É a Hora
Do Meu Coração! Pedi Aos Nossos Corações e servi uns aos outros! Se vos odeiam, amai. Se não
vos querem, querei! Se vos criticarem, amai também. Se vos blasfemam, dizei: Senhor, Perdoalhes pois não sabem o que dizem. Meus filhos: Estou sempre convosco, Quero-vos e Abençoovos.
Agora mesmo vos Abençoo, mas primeiro abençoa-vos O Meu Deus Criador, Deus Filho
Redentor, Deus Espírito Santo, Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam Coração de
Maria Farol de Luz – Farol de Luz – Farol de Luz. Adeus pequenos. Adeus Meus filhos.
Lembrai-vos de beijar o chão, Meus filhos, por vós, pelos pobres pecadores e pela Salvação do
Mundo. Adeus filhos.
Muitos dos Meus filhos foram curados da alma e tirei do Purgatório 200.000 almas pelas vossas
orações e pelo vosso amor, Dou Consolação. Pedi muito pelos moribundos para que Deus -Meu
Deus Tenha Misericórdia deles e os leve à Mesa que Tem Preparada para eles.
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Continuai a caminhada, Meus filhos e levai ao Mundo O Evangelho Do Meu Filho, pois O
Evangelho É A Vida e A Ressurreição.
E tu pequeno: faz tudo quanto Diz O Meu Filho de Amor e o Meu Coração. Ser nada, ser nada, ser
como larva… ser nada. Mesmo que a dor te perfure e estejas com dores, O Meu Filho de Amor
está na tua dor. Oferece tudo pelos Meus filhos Sacerdotes especialmente o Meu filho José.
Meu filho: isto é Farol de Luz, Farol de Amor. Aquele dia quando por aqui passastes e se abriu a
Montanha, ai Estava Eu: Vim a ti para Te comunicar o que ia ser Farol de Luz e Dar Graças a
todos os Meus filhos que estão a fazer Faro de Luz grande.
Vinde a Este Santo Lugar onde Eu e O Meu Filho Estamos, para que um dia – não muito distante
– Viremos buscar Todos quantos estiverem em Graça do Meu Deus-vosso Deus.
Adeus pequenos, Adeus filhos... A Todos Eu Abençoo.
Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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