6 de abril 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 6 de abril de 2019.
Meus pequenos, Meus filhos: Paz tenhais nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas
almas.
Meus filhos: meditai o Meu Filho JOÃO… O Meu Pequeno João… Rezai por toda a Humanidade.
Digo isto aqui na Minha Casa Farol de Luz.
Meus filhos: o mundo está a derrubar-se e vós sois os pilares para que O Meu Deus-vosso Deus
não castigue o mundo… Fortalecei-vos No Meu Filho… Orai, fazei Penitência e sejam bons filhos.
Dai exemplo desse Amor dos amores que é O Meu Filho que a todos vos vem salvar.
Dizer sim à vida e não à morte, porque a morte é crime. O Meu Deus-vosso Deus É Criador do
mundo… Criador de Tudo: por isso se vós Me Amais e Amais O Meu Filho, dizei não ao aborto!
O Meu Deus-vosso Deus É Criador do mundo e Ele sabe quando uma pessoa deve morrer, pois É
(Pai de todos).Ser Oradores e pedi muito no Sacrário por estas causas, pois o mundo não faz caso!
Querem matar (não lhes importa se é) pequeno ou grande. Têm balas e outros armamentos!
Guerras, crimes que destroem os mais pequenos e deixam que estes morram de fome.
Torturam e matam. Há! Quantas contam têm que dar… quantas contas têm a dar! Digo-vos, Meus
pequenos – Meus filhos de Amor – que sejais pacíficos e que choreis pelos vossos irmãos e que
os leveis nos vossos corações. Sejam fiéis ao Meu Filho, Ao vosso Deus… Eu Choro dia-a- dia
porque os Homens viram as costas ao Seu Deus Criador! Meus filhos: sejam fortes… limpos de
coração e limpos da alma.
Cuidado com a boca mata…a boca também mata! Por isso tirai o EU das vossas almas. Quando
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caminhais pelo mundo, no sítio onde vos encontreis, levem amor o Amor; Dizei Ao Meu Filho:
Senhor!...Tu Criastes-me... Tu Estás comigo...Tu Criastes-me… Tu És tudo para mim! Salva-me
... Cura-me: Faz de mim um homem novo… um homem de caridade… um homem de amor.
Meu filho: a visão que tiveste na tua casa, com o Meu Filho José e a minha filha Carmem, quando
vistes os dromedários, camelos e muitos homens cavando no chão, esses eram os mártires, que os
homens, seus irmãos mataram por estes defenderem o Meu Filho de Amor! Viste-os subir desde a
terra ao Céu, às Moradas Do Meu Deus-vosso Deus.
Há tantos Mártires todos os dias! Por isso encomendai-vos aos Mártires, pois estes já estão no
Trono, na Mesa Do Meu Deus-vosso Deus, não importa a raça deles. Meus filhos: se os matam e
são homens filhos de Deus, Meu Deus-vosso Deus são Mártires, como também são Mártires os
abortados. Meus filhos: pensai! Pensai um bocadinho naquilo que pode fazer um homem na vida!
Mas vós tendes que ser pacíficos… humildes e sinceros. Veio O Meu Filho e Deu O Seu Corpo e
O Seu Sangue: Foi Crucificado mas finalmente Venceu a morte! Por isso vós também um dia
sereis Ressuscitados! Mas quando saírdes do sepulcro, ide bem preparados para que O Meu Deus
vos Receba com Amor e Carinho e vos Sente na Mesa Celestial.
Fazei grupos de Oração no No Meu Nome Farol de Luz. Ide pelos caminhos levando O
Evangelho… deixai de vos criticar uns aos outros.
Meus filhos: queiram-se e amem-se porque no amor está a humildade.
Meus filhos: a soberba é o demónio e entra pelos sentidos e se estais com O Meu Filho de Amor,
segui com Ele até ao final, porque Ele É a Vida-Amor-Esperança e a Ressurreição! Meus filhos:
fazer esse Mistério tão lindo… A Encarnação… meditai-o. Meus filhos, aí vereis o sabor Do Meu
Filho e da Luz que(Ele) trouxe ao mundo...e que o Homem está destruindo com as suas maldades…
com as suas mentiras… com os seus ódios.
Meus filhos: isto é Farol de Luz, vinde aqui, pois É a Minha Casa, Rezar Comigo! Preparai-vos
bem, agora que vêm estes dias de amor… de penitência… oração… silêncio.
Meus filhos refugiai-vos na Igreja Do Meu Filho, que O Meu Filho vos Espera com os Braços
Abertos. Quero-vos e Amo-vos. Também Amo e Quero todos os filhos (Meus) do mundo,
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especialmente a vós e a Portugal… Obrigada, Meus filhos, por estarem aqui mais uma vês na
Minha Presença com Padre Pio, Rosa de Lima, O Meu Esposo José, os Apóstolos, Francisco de
Assis, Clara, Andreia, Policarpo, Fuencisla. Também Eu(Estou)e tantos-tantos Santos que sempre
Me acompanham junto com milhões de Anjos que aqui estão, também orando e rogando por vós.
Sejam guerreiros, Meus filhos, sejam fortes! Farol de Luz será grande, já é grande, mas vós podeis
fazê-lo maior. Tendes que trabalhar por este Santo Lugar, onde Eu Ponho os Meus Pés, aqui, na
vossa presença.
Amai-vos...Amai-vos. Eu Estarei sempre convosco. Meus filhos: sede limpos de coração e chegai
à Cruz, onde vos espera o Meu Filho com os Braços Abertos… Sempre Estaremos convosco.
Agora Meus filhos, Abençoo-vos, mas como sempre Abençoa-vos O Meu Deus Pai Criador, O
Meu Filho Salvador, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam Coração
de Maria, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Adeus Meus filhos, Adeus pequenos.
Amo-vos muito, Meus filhos: Levai a Bênção do Meu Coração às vossas famílias, aos vossos
filhos e netos: marido e esposa… para todos vós.
Adeus pequenos, Adeus filhos...

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.

NOTA: A próxima Peregrinação em Autocarro a Fátima e Farol de Luz será – se Deus permitir
– no próximo mês de Julho dia 6 (1º sábado de Mês)
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