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5 de Setembro 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 5 Setembro 2015. 

 

O vidente faz uma oração a nossa Mãe: 

 

Obrigado Mãe, por estar aqui com todos nós ... obrigado porque Tu és a Mãe desejada... a Mãe 

de Amor e Misericórdia. Peço-te tantas coisas por estas almas que vem prostrar-se na Tua 

presença: se não forem curadas do corpo, cura-as da alma. São Teus filhos e querem-Te muito. 

Nós viemos aqui fazer o que nos pedes nas Tuas Mensagens, pois pedes-nos para nunca sairmos 

do Teu Coração Imaculado, suplica ao Deus Pai Todo-Poderoso e ao Teu Filho de Amor por 

todos nós para que saibamos levar o caminho reto, a pureza dos nossos corações, porque desta 

forma, Tu, Mãe, algum dia, virás buscar-nos para vivermos felizes nas Moradas que nos Tens 

preparadas com o nosso Criador e Senhor. Bendita sejas, Mãe ... Bendita sejas Senhora... Bendita 

sejas. 

 

Agora começa a nossa Mãe Sua mensagem: 

 

Meus pequenos, Meus filhos. Paz nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas almas.  

Sim Meus pequenos, Eu Sou vossa Mãe , Mãe de Amor e escuto todos os Meus filhos, por isso 

todos vós de perto ou de longe tendes que ter confiança na vossa Mãe, Eu prometi ao Mundo a 

salvação para o corpo e para a alma: no entanto, Meus filhos, reparem que o mais importante é a 

alma, pois a alma um dia vai para o Céu e vai ser julgada Pelo Meu Deus e Senhor, Vosso Deus 

e Senhor, quero que vocês sejam limpos: Quero que todos vós cheguem ao Céu. Por isso tendes 

que rezar muito. Meus filhos tendes que pedir muito ao Meu Filho de Amor. Tendes que ser 

Sacrários vivos do Meu Filho de Amor. Tendes que fazer um Sacrário nas vossas almas para que 

entre o Meu Filho e nunca mais saia dos vossos corações. 
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Sejam úteis à Igreja. Tenham-lhe muito respeito e amor, amem o Papa que é meu filho pequeno e 

mártir de amor. Ponham atenção a isto que vos digo hoje a todos vós que seguis o Meu Filho de 

Amor e que seguis o Meu Coração: muitos de vós sereis mártires. Os Homens em si mesmos não 

são bons, estão matando, matando... já é como uma diversão. Estão desorientados matando 

principalmente aqueles que levam uma cruz como sinal. Digo-vos Meus filhos e digo a todos os 

cristãos: tendes que ser fortes e não preocupar-se com aquilo que possa passar amanhã. Se 

confiarem no Meu Filho de Amor, no Espírito Santo e no Meu Deus Criador, vosso Deus 

Criador, ireis todos às Moradas Celestiais. O Homem pode matar o corpo, mas a alma... a 

alma...é do vosso Criador, Meu Criador e Senhor. 

 

Sejam bons, Meus Filhos, amem-se uns aos outros, dai o vosso coração aqueles que necessitam. 

Busquem o Aroma do Meu Filho e o Meu. Esse é o caminho que tendes que seguir... dão-Me 

tanta pena aqueles outros filhos Meus que por causa dos seus vícios e pela maldade dos seus 

corações estão causando estragos na Humanidade, naqueles que são eleitos do Meu Filho e do 

Meu Coração.  

 

Meus filhos meditem Josué, porque a Palavra do vosso Deus é a Salvação das vossas almas... 

busquem sempre no Sacrário O Meu Filho, vão ao Sacrário e não abandonem a confissão: esta 

deve ser feita vastas vezes, peçam a vossa conversão e também a conversão de todo o mundo. 

Eu Sou Farol de Luz e trago aqui as Minhas Mensagens para vocês meditarem, porque nelas está 

a Salvação das vossas almas: não façam como tantos que atiram ao lixo as Mensagens da Sua 

Mãe e não lhe fazem caso: isso não é somente aqui, pois acontece em todo o mundo. 

 

Rezem muitas vezes o terço porque é uma porta que Eu vou abrir, Meus filhos.Tantas vezes 

tenho dito e volto a repetir, que faço no Céu, uma alcatifa de pétalas de rosas, que são as vossas 

contas do terço, para um dia, Eu vir buscar-vos a todos, para essas Moradas que são para todos 

os filhos justos e limpos.  

 

Meus filhos, procurem a pureza. Amem muito os vossos inimigos: nem que vos matem, nem que 

vos odeiem, rezem por eles. Mataram o Meu Filho e foi odiado por tantos, e ainda hoje é odiado. 

É odiado o Meu Filho e Sou odiada Eu. 

 

Muitos dos Meus filhos prediletos, me põe de lado, num canto e não querem somente o seu 

ordenado, agarram-se aos vícios do mundo. Tantas vezes vos tenho dito também, em todos os 
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lugares do mundo, para não os criticarem. Mesmo que saibais de tantas coisas más e de maus 

exemplos, Peço para querê-los amá-los e falar com eles. 

 

Meus filhos: o Demónio entranha-se tanto e tanto pelos sentidos, que quando agarra uma alma, 

se esta não está madura e agarrada à Oração, ele leva-a e faz dela o que quiser. Meus filhos, o 

demónio é astuto e quer levar muitas almas, muitíssimas, porque já lhe resta pouco tempo para 

estar na terra, no mundo. 1600 anos, já são 1500 o que lhe resta para fazer mal e levar almas dos 

Meus filhos. Sejam astutos, Meus filhos e levem sempre as lâmpadas acesas, não sejam néscios 

como aquelas que eram néscias e não iam munidas com azeite e quando iam para o comprar, 

ficaram de fora, portas fechadas, desamparadas. Tenham sempre as vossas lâmpadas acesas: não 

é isto uma referência àquelas luzes das vossas casas, mas sim das vossas almas e coração. 

 

Estejam sempre adorando o Meu Filho, Sempre esperando a chegada do Meu Filho, porque a 

Sua chegada é eminente, falta mesmo pouco tempo, Meus filhos. Na última Mensagem que dei 

em Madrid ao Meu filho, falo de um santo: santo Pasqual Bailon (dançador). Tenham a data nas 

vossas mentes: é o santo da Eucaristia... ele bailava (dançava) até na cozinha porque tinha a 

Hóstia, o Corpo e o Sangue do Meu Filho no seu coração... adorava o Meu Filho até no meio das 

panelas – como vocês dizem na terra – Eu disse também ao Meu filho - esta pequena larva – que 

dois profetas, dois apóstolos estão no meio de vós e pregando no mundo, mas no mundo não são 

reconhecidos. Chegará o momento no mundo, quando virem os acontecimentos é que dirão: era 

realmente verdade aquilo que nos dizia a nossa Mãe quando se referia à estas personagens que 

falavam do Seu Filho. 

 

Alerta Humanidade!...alerta Humanidade!... já estais nos tempos dos perigos de salvação. 

Perigos e corrupções... se o Homem continua com a corrupção no mundo e não se crava no chão 

de joelhos perante o seu Deus, quantas coisas acontecerão à vista dos vossos olhos e pode até 

tocar a alguns de vós Meus filhos do mundo. 

 

Por isso estejam alerta vão ao Sacrário vão à Missa – como vocês dizem na terra- comer e beber 

o Corpo do Meu Filho sempre. É a força que tendes para salvar as vossas almas. Procurem e 

encontrarão, peçam e terão. Atenção ! Também vos peço que tenhais caridade para com os 

vossos irmãos e com as vossas famílias. Não tenhais rancores e cóleras uns com os outros. Pais, 

amem muitos os vossos filhos. Filhos, amem muito os vossos pais. Casais amem-se muito e 

tenham confiança um no outro: que não haja ambiente pesado nos casais pois sois abençoados 
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pelo Meu Deus e vosso Deus. Quando um do casal se chateie, vá a um canto da casa ou qualquer 

outro sítio e reze de joelhos e peça perdão por si e pelo outro (a), Deus quer este estilo de 

reconciliação! 

 

Meus filhos, não sejam ásperos, mas sim prestáveis uns com os outros. É esta a vontade do Meu 

Deus e vosso Deus, que quer a felicidade de todos vós. 

 

Meus filhos, olhem-Me nos Olhos e rezem-Me o Meu terço pois Eu gosto tanto! Assim como 

Gostei deste Terço e Procissão que vocês fizeram à Minha Imagem e a Mim, que Estou aqui 

convosco. Eu vos abençoo, especialmente Meus filhos porque sóis Meus filhos: Meus filhos de 

amor. 

Amem-se... amem-se, Meus filhos: amem-se e amem o vosso Deus, e desta forma tereis uma 

vida serena e em paz. 

 

Agora vos abençoo Meus filhos mas como sempre vos abençoa o Meu Deus Pai Criador, vosso 

Deus Pai Criador, o Meu Filho de Amor, o Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa 

Mãe Miriam Coração de Maria, Faro (Farol) de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. 

 

Estou sempre convosco. Adeus Meus filhos. 

 

Seguidamente foram manifestados alguns testemunhos de pessoas que levaram água do 

riacho: 

1º – O caso de um rapaz de Tenerife que estava cego e foi curado. Isto ultrapassa a ciência e foi 

assinado por três médicos. 

2º – Uma senhora Espanhola testemunhou o caso da sua irmã cancerosa no útero que ia começar 

a fazer quimioterapia, mas o médico manifestou o contrário, pois já não lhe encontra o cancro 

que tinha. 

3º – Estava também presente uma família de Leiria; casal com duas filhas e um neto, cujo 

testemunho é precisamente deste neto agora com dois anos, que antes de nascer, a mãe foi 

aconselhada a praticar o aborto na semana seguinte, já que foi detetada uma grande deficiência 

no feto. A mãe não consentiu o dito aborto, agarrou-se à Nossa Senhora Faro de Luz, o menino 

nasceu normal e é hoje bonito e perfeito como os presentes pudemos ver. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


