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1 de Agosto de 2.015 

Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 

_______________________________________________________________ 

 

Mensagem dada por Nª Sra. em Faro (Farol) de Luz em Valência de  

Alcántara no dia 1 de Agosto 2015: 

 

Primeiro ouve-se em voz baixa: 

 

 Mãe obrigado por vires outra vez aqui visitar os Teus filhos. 

 

 Mãe vou pedir-Te por estas almas, são Teus filhos e meus irmãos e dizem-me para Te 

pedir pelas famílias que precisam cura para as suas doenças e dores. Mãe Tu, podes, Pede ao Teu 

Deus e meu Deus, para que se não forem todos ao menos  alguns destes teus filhos sejam curados 

nos seus corpos ou nas suas almas. Mãe, obrigado por  voltares a estar  aqui connosco a dar-nos 

o   Alento, a Força e a Luz que  sempre dás para seguir o Teu Filho Jesus, nosso Mestre, e nosso 

Amigo  nosso Deus. 

 

  A continuação ouve-se com mais força e autoridade. 

 

 Meus pequenos Meus filhos Paz para os vossos  corações e luz da Minha Luz nas vossas 

almas. Meus filhos, Eu escuto todos os vossos pedidos e os  pedidos de toda a Humanidade. Já 

Eu vos disse e volto a  repetir,  uns serão curados do corpo e outros da alma. O Meu Deus Todo-

Poderoso e vosso Deus Todo-Poderoso, sabe as necessidades de todos  os Seus filhos durante a 

vida inteira. 

 

 Vocês rezem muito, orem muito e façam-se muito pequenos e procurem o Aroma do Meu 

Filho e o Meu Aroma para que Nós entremos nos vossos corações e desta forma poderdes ser 

santos. Tendes que buscar a santidade, Meus filhos, pois é isto que quer o Meu Deus e vosso 

Deus. Estais na Terra para merecer e ser perfeitos na vossa caminhada por este mundo. 
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 Meus filhos, quantos sacrilégios comete o Homem  e agora mais ainda, porque odeiam o 

seu Deus e me odeiam a Mim: querem pôr-nos de lado... vivem uma vida de prazeres...  de 

ódios... de mentira e de falsidades : para o Homem tudo  lhe da igual. O Homem não se prostra 

de joelhos para pedir perdão pelos próprios pecados e pelos pecados da Humanidade. 

 

 Ai  Meus filhos... o Meu Filho  e o Seu Pai, Meu Deus, separara as ovelhas  umas das 

outras e então não haverá por onde escapar e dirá! “vinde benditos do Meu Pai para o Reino dos 

Céus  porque tive fome e destes-Me de comer ...Ou Ide malditos ao fogo eterno porque não 

reconheces-te nem o Pai nem o Filho por quem fostes criados”. 

 

 Vivam alegres, Meus filhos. Com alegria mas ao mesmo tempo com amor. Calquem o 

dragão com força,  porque o dragão está a fazer muitos estragos na Humanidade e a levar muitas 

almas para o seu rebanho... rebanho de mentira de ódio e de falsidade. Como vos disse no 

principio, Meus filhos, façam-se pequenos como meninos e ide ao Sacrário... Sacrário...  

Sacrário.   

 

  Meus filhos afastem-se do eu e agarrem-se à humildade e a inocência: sejam  

perseverantes no bem, afastem-se da mentira... sejam fieis ao vosso Deus, submissos, obedientes 

e já vos disse tantas vezes que o Meu Filho está Sozinho no Sacrário, portanto vão visita-

lo...falem com Ele...Ele está sempre a vossa espera. 

 

 Sejam fieis à Igreja, Meus filhos, amem muito o Papa. Há muitos que o querem 

aniquilar...Os Meus filhos sacerdotes. Peço também, que os amem muito e não os critiquem. 

 

 Meus filhos, esforcem-se na oração, não sejais preguiçosos dominem os caprichos do 

corpo. 

 

 Busquem o Meu Filho de Amor... busquem o Seu-Corpo e o Seu Sangue que vos salva e 

um dia vos levará às Moradas Celestiais: não sejais como aquele povo de Moisés, que quando 

Moisés desceu com as Tábuas da Lei, ou seja os Mandamentos que Deus lhe entregou para o seu 

povo, encontrou-se com o bezerro de ouro: fazendo o inferno. Restaurai vós as Tábuas da Lei e 

levai os Mandamentos da Lei de Deus nos vossos corações, não deixem de o fazer ,porque se 

levais mesmo os mandamentos do Meu Deus, vosso Deus, sereis salvos. 
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 O mundo desmorona-se, Meus Filhos, tantas vezes tenho dito isto, aqui e no mundo 

inteiro .O Homem não quer olhar para o Céu ... não quer olhar nos Olhos do Meu Filho , nem 

olhar-Me nos Olhos: Tem vergonha e medo porque o pecado está nas suas almas e não os deixa 

ir a Pureza e a Verdade. 

 

 Meus  pequenos , Eu Sou Farol de Luz aqui:  Eu Sou Vossa Mãe e venho aqui trazer estas 

Mensagens para vocês meditarem e porem em prática todo o seu conteúdo para que os vossos 

corações sejam cheios com o Meu Filho de Amor. 

 

 Continuem a vir a este Santo Lugar... saibam que Eu estou aqui sempre Eu Vossa Mãe , 

dou bênçãos especiais, sempre, mas principalmente para os  doentes... para os moribundos. 

Tendes  que pedir muito por aqueles que vão entregar as suas vidas , ou já estão dando as suas 

vidas ao Meu Criador, vosso Criador. 

 

 Peçam-lhe desta forma: Senhor, tem Misericórdia de todos aqueles que estão dando as 

suas vidas ... Senhor Tu que os criastes para Ti são Teus , salva-os, salva-os ,Senhor. Rezem 

muito por eles , peçam muito por eles. Eu como Mãe, sofro tanto por estes filhos que não querem 

nada do seu Deus: viram-lhe as costas quando tinham que beijar sempre o chão e Louvar o seu 

Criador, porque o Homem foi Criado por Ele. 

 

 Peçam muito, Meus filhos, por aquilo que já vos disse: Espanha... França... Alemanha... 

Itália e pelo meu Povo, Síria e por todos esses Países que estão em guerra , ou querem a guerra... 

peçam muito por eles. Pelos Líderes que querem a paz, mas decretam a  guerra, a morte dos 

inocentes. 

 

 Sejam bons, Meus filhos, uns com os outros, amem-se e defendam o Nome do Meu 

Filho: saiam pelo mundo levando o Evangelho: não tenham medo nem cobardia, porque o Meu 

Filho vos  dará o cento por um. 

 

 Meus Filhos, sejam fiéis ao vosso Deus .Amo-vos a todos, Meus filhos e hoje que sois 

poucos aqui, mas muitos no Meu Coração, Peço-vos para pedirem por aqueles  que estão 

separados do Meu Filho e do Meu Coração... brevemente triunfaremos, Meus filhos, brevemente 

vereis a Cruz no  Céu ... brevemente vereis que muitos filhos Meus se prostrarão de joelhos 

pedindo perdão devido a este acontecimento que o mundo vai ver... também vereis que a maioria 
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voltará a ser como antes, porque voltarão às mentiras ... aos ódios... as bebedeiras... às drogas...às 

luxúrias...ao pecado. Tudo está próximo, Meus filhos. Como tantas vezes vos tenho dito, 2060. 

Tudo isto se cumprirá se o Homem não reza nem pede perdão ao seu Deus. 

 

 Meus filhos, Eu venho com muita dor, mas também com muita alegria ao ver-vos a vós 

aqui e a outros por todos os Lugares do mundo ,rezando e pedindo pela conversão do mundo: Eu 

vim precisamente a escolher estas pequenas larvas para transmitirem o Aroma-do-Meu Coração 

e as Mensagens de Salvação. 

 

 Agora, Meus filhos, vos digo Adeus e vos Abençoo mas antes, como sempre, vos 

abençoa o Meu Deus Criador, vosso Deus Pai Criador ... O-Meu-Filho de Amor, o Espírito Santo 

Meu Esposo Santificador e Eu Vossa Mãe, Miriam Coração de Maria. 

 

 Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz. 

 Adeus Meus pequenos, Adeus  filhos...  

 

 Termina outra vez com voz baixa. 

 

 Meu filho, digo-te mais uma vez, humildade... humildade... humildade: ama a todos os 

teus irmãos , acolhe-os a todos no teu coração e pede por eles. 

 

 Meu filho, tens que ser forte e não queixar-te dessas doenças que as vezes te cansam Meu 

filho, aquilo que te passa, a ti e a todos, são pequenas cruzes para oferecerdes  em Ato de 

Reparação ao Coração do Meu Filho e ao Meu Coração: essas pequenas cruzes, são muitos mais 

leves que a Cruz do Meu Filho... Por isso anima-te e continua essa caminhada: mesmo que a dor 

te perfure, caminha Meu filho e procura sempre o teu Deus sempre, Meu filho sempre.     

 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 


