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4 de Março de 2.017 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara  

no dia 4 de Março de 2017. 

 

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

 

Meus filhos, meditem Coríntios … Fazei-o!  Ireis ter conhecimento do Meu Filho nas vossas 

almas. 

 

Hoje Quero que peçam pela Europa toda … sim, Meus filhos, por toda ela, porque estão a virar 

as costas ao seu Deus.  O Homem tem duas caras: uma é a do diabo e outra para O Meu Filho… 

seu Deus.  Meus filhos, vós que estais aqui, na Minha Casa de Amor e tantos outros filhos no 

mundo onde Apareço, tendes que fazer muita penitência! Sim, Meus filhos, oração… Sacrário.  

Tenho Dito tantas vezes: ide ao Sacrário onde vos espera O Meu Filho.  Levem-Lhe as vossas 

penas…as  vossas alegrias… o vosso amor.  Também vos Tenho Dito muitas vezes: amem-se… 

amem-se!  O Meu Filho de Amor sempre está convosco cada vez que ides a Ele e Lhe digais: 

Jesus, meu Mestre, Ajuda-me…  eu sozinho não posso nada: mas Contigo tudo sairá bem! 

 

Meus Filhos, ide ao Meu Filho porque Ele nunca defrauda: quem defrauda é Satanás!  

 

Pedi(perdão) por tantos Sacrilégios no mundo cometidos contra O Meu Filho: O Homem 

ridiculariza-O… até quando vão estar os Homens – suas Criaturas – fazendo tanto dano… 

fazendo tanto mal! 

 

Meus filhos, vós tendes que salvar o mundo Comigo… defendei O Meu Filho: falai do Meu 

Filho. Não tenhais preguiça para ir ao Templo onde O Meu Filho Vos está esperando.   

Confessai-vos, ... tomai O Seu Corpo e O Seu Sangue para que tenhais Vida nas vossas almas: 

não tenhais rancores, zangas, nem ódios ou mentiras… seja a vossa alma um Sacrário!  Assim 
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sereis felizes porque O Meu Filho e O Meu Amor estaremos com todos vós… Meus filhos, pedi 

todos os dias a conversão e já vos Disse para irem ao Confessionário, mas não deixem para 

depois, ide vastas vezes.  Meus filhos, quando tenhais algum Pecado grave, tendes que ir 

correndo aos Meus filhos sacerdotes para que eles vos absolvam e fiqueis na Graça do Meu 

Filho/vosso Deus e Senhor.  Amai-vos muito… fortalecei-vos na oração!  Levai o Evangelho a 

todos os sítios onde vos encontreis e falai do Meu Filho: não tenhais medo … O Meu Filho é O 

que Salva! Não é o demónio.  Calcai-o, Meus filhos, e dizei-lhe«fora  de mim!…  Não quero 

nada contigo.  Somente O meu Criador e Senhor entra no meu coração e na minha alma.» 

 

Meus pequenos: Eu Sou Farol de Luz… Eu Trago Luz a todos os Meus filhos: a vós que estais 

aqui,  aos que ainda não vieram e também ao mundo inteiro, porque todos sois Meus filhos e a 

todos Eu Quero. 

 

Educai sabiamente os vossos filhos, mas levai a Sabedoria, a Inteligência e o Evangelho a esses 

pequenos que(um dia) serão grandes!  depois levem tudo, O do Meu Filho, nas suas almas e O 

Respeitem, O Adorem, e O Amem. 

 

Não sejais preguiçosos, Meus filhos: educai bem os vossos filhos… e vós, marido e mulher, 

amai-vos a sério!  Tende sempre as velas acesas nos vossos corações e sereis luz no mundo.  

Educai-vos na Minha Igreja/Igreja do Meu Filho… Ide à Igreja, Meus filhos, … Ide!.  E como 

Vos Disse no princípio – Sacrário – Sacrário – Sacrário. 

 

Olhem, Meus filhos, isto passa rápido.  Depois ireis a um julgamento e então Eu Quero que O 

Meu Deus e Senhor/vosso Deus e Senhor vos abra de par em par as portas do Céu, porque 

trabalhastes na Terra com amor e em Amor.  Pedi muito, todos os dias, Ao Meu Esposo, O 

Espírito Santo« vem, Espírito Divino, Acende a minha alma e Dá-me a Luz que eu preciso para  

conhecer os Mistérios Desse  meu Deus Criador e Senhor».  Fortalecei-vos com O Espírito 

Santo/Meu Esposo, Ele sempre Seguirá e Irá convosco onde vós ides e O Chameis.  A 

Inteligência – a Luz – o Amor – a Força e a Esperança – o Perdão – a Sabedoria… isto é o que 

tendes que pedir, Meus filhos.  

 

Hoje o mundo está arrastando maldades e estão a virar as costas ao Meu Deus Criador/vosso 

Deus Criador. 
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Meus filhos, sacrificai-vos, – e como Vos Disse no princípio – Penitência… e também Jejum: e 

não sejais ricos… sede pobres! Amai a pobreza…  sim, amai a pobreza!  Meus filhos, a riqueza 

não leva a nenhum lado. – como Vos Tenho Dito tantas vezes – no Céu não entra dinheiro, nem 

móveis nem roupas.  O que entra no Céu, é a Pureza.  É o que tendes que levar, Meus filhos, a 

Pureza da alma! Digo-vos outra vês: levem agua do Rio, porque Eu Disse e Vos Digo também 

agora: (esta agua) curará a alma e também o corpo… ide com amor …  ponde a agua com amor: 

levai-a aos doentes e levai-a também para vós. 

 

Meus filhos, Meus pintainhos, é tanto o que Eu vos Quero, que vos Venho Salvar e Venho com 

as  Mensagens de Amor do Meu Coração, para que«estas» se estendam no mundo.  Uma Mãe 

não esquece os seus filhos… nunca!… 

 

 O Meu Coração triunfará brevemente como O do Meu Filho: mas antes tendes que passar 

muitas coisas, Meus filhos –  que a terra irá ver –  como as Trevas – Terramotos – Maremotos – 

Sangue – Guerras, mas guerras nucleares, Meus filhos: fulminarão os Homens… os Homens 

pequenos! … porque o ódio e o diabo/Satanás, estão dentro dos corações dos Homens e não 

deixam o  pequeno amar a sério, porque eles não querem O Amor.  Eu Vos Digo: pedi por esses 

inimigos da terra para que vejam a Luz, porque a oração tudo pode, Meus filhos.  Estai unidos no 

Amor… queiram-se muito:  pedi pelos pobres pecadores. 

 

Amo-vos, Meus filhos, sempre… sempre Estarei com todos vós. 

 

Hoje Venho Toda(vestida)de Preto… Chorando por tantos Sacrilégios que o mundo comete –  os 

Meus filhos –  contra A Divindade do Meu Filho de Amor e contra O Meu Imaculado Coração. 

 

Pedi muito pelo Papa… pedi muito por todos os sacerdotes: pedi para que levem bem os seus 

Ministérios e que se dediquem àquilo que um dia prometeram a todos os Homens da terra.  Pedi 

também para que hajam vocações Sacerdotais e Religiosas.   Ai daqueles que não cumpram com 

os seus Ministérios!  Por isso Congrego-vos aqui e(Congrego)em todo o mundo para pedirem 

pelos Meus filhos prediletos. 

 

Quero-vos e Dou-vos a Minha Bênção.  Hoje tendes aqui um filho, um filho Meu, sacerdote… 

hoje, é ele que vai dar a Bênção! 
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Amo-vos, Meus filhos… Adeus, Meus Pequenos… Adeus, Meus filhos.  Adeus... 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


