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6 de Junho 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 6 de Junho 2015: 

     

 Meus filhos, Meus pequenos; tenham paz nos vossos corações e luz da Minha Luz nas 

vossas almas.  

 

Meus filhos, meditem Corintios pois é a Luz do Evangelho para a Salvação do mundo. 

 

Meus filhos, quero  aquilo que vos tenho dito muitas vezes, Sacrário, Sacrário, Sacrário: 

sempre que o Homem está em contacto com a Divindade, com o Meu Filho de Amor, é feliz! 

 

Sejam perseverantes na Oração, esforcem-se por estar sempre onde o Meu Filho vos 

espera, que é o Sacrário. Ele ficou com todos vós e com o mundo inteiro para vos salvar... para 

falar com todos vós... para vos abençoar e para que sejais felizes: mas se vocês lhe virarem as 

costas e não quiserem saber nada do vosso Deus,  não espereis o Reino dos Céus, Meus filhos, 

vão sempre até Ele. Ele fortalece todos os corações débeis, fortalece àqueles que vão pedindo 

clemência. 

 

Meus filhos, apartem o vosso “eu”, porque o eu é coisa do demónio, Meus filhos, o eu é a 

força dos que procuram a perversidade, a maldade, o egoísmo, as luxúrias, as mentiras e o ódio. 

Estas coisas são frutos daquele eu, Meus filhos, e o eu nunca entrará nos Céus. Já disse tantas 

vezes - aqui e em muitas outras partes do mundo - que no Céu entra a pureza, a humildade, a 

simplicidade, o amar uns aos outros e dar a vida pelos outros. Procurem isto, Meus filhos, porque 

se não for assim, o mundo irá muito mal e também muitos de vós: Meus filhos, procurar a 

humildade é fácil pois é fazer a Vontade do Meu Deus e vosso Deus. O Meu Filho morreu por 

vós para que tenhais Vida e o Seu Mandamento é o Evangelho para que vocês o ponham em 

prática e façam, aquilo que pede o Meu Filho: tive fome e destes-me de comer... tive sede e 
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deste-me de beber... fui forasteiro e acolheste-me... e tantas outras coisas que Jesus ensinou com 

obras e palavras. Ele diz : amem-se uns aos outros como Eu vos amei; é isto o que tendes que 

fazer, Meus filhos. Afastem-se de zangas, mentiras, cóleras e insultos, porque isso não serve para 

nada, Meus filhos, aquele que esteja zangado com o seu irmão, vá reconciliar-se com ele e até a 

pedir perdão se for a culpa da sua parte, façam assim, Meus filhos. 

 

Peçam por aqueles que matam, que têm ódio nos seus corações e que fazem tanto mal a 

todos os Meus pequenos e grandes. Tendes que pedir por eles, para que vejam a Luz e se 

arrependam dos seus pecados: Meus filhos, há festa no Céu quando há arrependimento, nem que 

seja de um só, pois é maior a festa quando um só se arrepende, do que por muitos justos. O Meu 

Filho veio resgatar os pecadores e os doentes: veio resgatar os bons e os maus. Há no entanto 

uma coisa que vós sabeis: veio a Luz e não a receberam; hoje também há muitos que a não 

recebem porque são filhos ingratos que viram as costas ao seu Deus, Meu Deus e Senhor, por 

causa dos seus caprichos em fazer o mal. Ai daqueles que não comam o Corpo do Meu Filho e 

não bebam o Sangue do Meu Filho, porque não terão vida. Por isso vós que estais aqui e outros 

em todos os lugares do mundo, digo-vos para tomar (comungar) o Corpo e o Sangue do Meu 

Filho, confessem-se mais vastas vezes, amem-se também a vós próprios. É tão grande a dor do 

Meu Coração quando as Minhas filhas não querem os seus filhos e os matam... que dor sente o 

Meu Coração, mas aí está o demónio. O demónio está entrando pelos sentidos a uns de uma 

maneira e a outros de maneira diferente, nos prazeres, nas mentiras e nos ódios: isto, Meus 

filhos, não é o que quer o Meu Deus e o vosso Deus. Meus filhos, convertam-se diariamente e 

levem a Palavra do Meu Filho a toda a gente onde vós estais: mesmo que não vos aceitem, 

ponham o vosso grãozinho de areia - como costumais dizer na terra - porque quem faz e desfaz, é 

o vosso Deus, Meu Deus. 

 

Peçam pela conversão do mundo, pela conversão desses líderes políticos que estão a falar 

de paz e querem a guerra: aqueles que tratam mal e matam aos Meus pequenos filhos, inocentes, 

que não fizeram nenhum mal, nem vão fazer mal... atuam assim... somente pelos seus caprichos, 

pelas suas religiões, porque são maçónicos, Meus filhos. Nos maçónicos, Meus filhos, está o 

diabo... o diabo, Meus filhos, quer ser o imperador do mundo e por isso vem arrastando o 

Homem à iniquidade e a maldade. 

 

Meus filhos, abram a Bíblia, seja o Evangelho a vossa forma de vida e ação: vereis que na 

Bíblia, no Evangelho, quando lerem, o vosso Deus vos dirá o que tendes que fazer nesse 
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momento, nesse dia, ou nessa noite! Vivam com o Meu Deus, vosso Deus de noite e de dia: ao 

sair de casa, benzam-se de sempre... façam o sinal da Cruz e peçam à Trindade que vos ajude em 

tudo o que vais fazer, que Eu, vossa Mãe Maria Faro (Farol) de Luz também estou com todos 

vós nesta Casa, Minha Casa de Oração e de Amor. Há muitos filhos que estão seguindo o 

Coração Imaculado do Meu Filho e o Meu Coração, mas Quero mais e mais! Quero que ao 

menos uma terça parte da Humanidade venha pedir ao Meu Coração as suas coisas e tudo aquilo 

que necessitam nas suas vidas. 

 

Tenham confiança, porque Eu Sou Confiança... Sou amorosa... Sou Luz e Sou vossa Mãe 

em quem podeis confiar, Meus filhos. Venham a este Santo Lugar, porque este Lugar será, não 

tarda muito - refúgio de pecadores... nesta montanha Sagrada, onde Estou e virei sempre, nem 

que seja só por um dos Meus filhos que por aqui passe e diga: Mãe, aqui estou, quero falar 

contigo, Eu estarei com ele, ou eles, sempre. Não façais caso àqueles que vos digam que estas 

Mensagens, Minhas e do Meu Filho e do Meu Criador, são falsas e mentira, porque Eu estou 

aqui porque é Vontade do Meu Senhor Deus e Criador. Venho aqui e a Tantos Lugares do 

mundo, para vos guiar e um dia levar-vos  às Moradas Celestiais, que são o Céu. Apartem-se 

Meus filhos de tantas coisas más que este mundo tem e que lhe chamais - cartas - adivinhações - 

homens e mulheres que se dedicam a tirar dinheiro a vós e a tantos outros com falsas promessas, 

ao ouvido e ao coração, e dizendo mentiras: Somente Salva e dá tudo, o Meu Deus, Vosso Deus 

e Eu por mediação do Meu Criador, do Meu Filho e do Espírito Santo Meu Esposo! Não sigam 

os falsos... esses falsos que estão arruinando os corações de muitos dos Meus filhos. Peçam a 

Mim, ao Meu Filho e ao Sacrário.  

 

Obrigada Meus filhos, por estarem aqui mais uma vez em Farol de Luz e obrigada aos 

Meus filhos Estrangeiros, como os portuguesinhos que tanto Amo, que tanto Quero!.. e a todos 

vós, os que vêm de longe e os que vêm de perto: EU estou aqui para todos vós. Olhem-Me nos 

olhos, Meus filhos, peçam-Me, porque Eu vos agasalho a todos com o Meu Manto e vos levo 

voando, ao Meu Filho de Amor. 

 

Meus filhos, brevemente o Meu Coração e o Coração do Meu Filho, Reinarão no mundo, 

mas antes de Me despedir de vós, nesta tarde,  quero que peçam pela Espanha, França, 

Alemanha, Itália, Síria e tantos países no mundo que estão em guerra , que se estão matando por 

ódio e pelas religiões. 
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Agora Meus filhos, vos dou a Minha Bênção, mas primeiro vos Abençoa o Meu Deus Pai 

Criador, O 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. 

 

Vão ao Sacrário Meus filhos... vão à Missa todos os dias... aí está a Salvação das vossas 

almas. Procurem o Meu Filho - como Eu vos disse no princípio- comam e bebam O Sangue do 

Meu Filho... Ele vos dará a Vida Eterna. 

 

Adeus Meus filho. Adeus Meus pequenos. Adeus filhos... 

 

 

 

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz. 


